Georgië
Batumi (roof)vogelspektakel
1 - 9 september 2017

Steppekiekendief juveniel man (Nils van Duivendijk)
In de tuin voor de home-stay!

Georganiseerd door:

www.birdingbreaks.nl

Reisschema en hoogtepunten
Dag 1 – 31 augustus Amsterdam – Tbilisi
In de avond checkte we in voor ons eerste vluchtdeel naar Istanbul.
Dag 2 – 1 september Tbilisi - Batumi
Om ongeveer 5 uur ’s morgens kwamen we aan in Tbilisi. De rit naar Batumi is een kleine 400 km,
maar gezien de staat van een deel van de wegen en het ‘dynamische’ Georgische verkeer kwamen
we pas rond 16 uur aan bij de home-stay. Oké, we hadden ook nog wat vertraging door een lekke
band bij vertrek uit Tbilisi en onderweg bij een vogelstop een leeggelopen accu omdat deze reisleider
zowel de lichten als de airco aan had laten staan (bij de meeste auto’s schakelen die uit met het
contact, maar bij deze Hyundai bus dus niet, goed om nu te weten….). De noodgedwongen langere
stop leverde i.i.g. een mooie juveniele Roze Spreeuw op.
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Aanduwen lukte niet, dus met grote dank aan de politie werden we weer op gang geholpen! (foto:
Erwin Arntz).

Onze meestal betrouwbare bus voor onze altijd betrouwbare home-stay (foto: Sjaak en Marianne van
den Berg)
Dag 3 – 2 september home stay, telpost 1 en Batumi park
Je hoopt op een topdag, je verwacht ook eigenlijk een topdag deze trip. Op onze eerste echte dag
was het al direct raak: 70000 Wespendieven (telling BRC), en door het vrij bewolkte, soms
regenachtige weer zaten de meeste ook nog vrij laag, een enorm spektakel! Daar bovenop kwam nog
een Aziatische Wespendief! (adult vrouw, lichte vorm) die door onze groep ontdekt werd terwijl we op
telpost 1 stonden (de BRC tellers hebben we er ook maar even op gewezen ;-)) De groep waarin de
Aziaat zat vloog op ongeveer ooghoogte van ons en was daardoor voor iedereen er goed uit te
pikken. Verder o.a. 13 Balkansperwers, 100+ slanke kieken, 180 Ooievaars, 40 Scharrelaar.
In de middag naar Batumi park. De regen brengt vaak idiote vogelmomenten op deze voor vogels
verder -op z’n zachtst gezegd- niet echt bijzondere plek. Je moet het meegemaakt hebben om het te
kunnen geloven. De ligging van Batumi (iets in zee stekend) en de hoge gebouwen met veel licht
trekken ’s nachts vermoeide trekvogels van boven de Zwarte Zee aan, vooral bij slecht weer. Een
opsomming van leuke soorten die wij hadden: 4 Nachtzwaluwen, 22 Hoppen, 23 Kortteenleeuweriken,
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2 Draaihalzen, 3 Kleine Klapeksters, 2 Grote Karekieten, 2 Kleine Spotvogels, 4 Oostelijke Vale
Spotvogels.

Panorama telpost 1 (foto: Sjaak en Marianne van den Berg)

Wespendief adult man (foto: Nils van Duivendijk) Velen konden we deze dag recht in de ogen kijken.

Zwarte Wouw adult (foto: Nils van Duivendijk)
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Nachtzwaluw (een vrij bleek ex met vrijwel uniform lichtgijze schouderveren en kruin, mogelijk duidend
op een intergrade met de Aziatische unwini) (foto: Nils van Duivendijk)
Dag 4 – 3 september home stay, Kobuleti NP, Poti sandpit, vanaf 16 uur terug home stay
Warm en strakblauw voor een groot deel van de dag. Wederom werden er 70000 Wespendieven
geteld (telling BRC). Terwijl we bij Kobuleti waren schroefden er ‘muggenzwermen’ rovers, afglijdend
in brede zuilen, maar erg hoog. 2 Zeearenden waren daar goed uit te pikken, 2 valken met een
silhouet als Eleonora’s Valken kunnen dat heel goed geweest zijn maar hebben onze
gemeenschappelijke soortenlijst niet gehaald. Bij Kobuleti verder: veel IJsvogels en Grauwe
Klauwieren, 3 Citroenkwikstaarten, 5 Schreeuwarenden w.o. een baltsend paar! Door het hoge water
konden we niet helemaal bij de uitkijktoren komen.
Sandpit Poti: 3 Terek Ruiters, 6 Breedbekstrandlopers, Dunbekmeeuwen, Lachstern, veel
Witvleugelsterns, naast algemenere soorten.
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Home-stay birding, easy birding! (foto: Sjaak en Marianne van den Berg)

De toegang tot de uitkijktoren in Kubuleti NP heeft wat onderhoud nodig… (foto: Carla van der Maas)
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Breedbekstrandloper juveniel (foto: Nils van Duivendijk)

Dag 5 – 4 september home stay, Chorokhi Delta, noordzijde via Boulevard, home stay
Het eerste uurtje vanuit het huis was vermakelijk met een schitterende Steppekiekendief juv man voor
ons huis in de top van een boom, een Bosrietzanger, Ortolanen en Groene Fitis in de tuin.
Jacht lijkt nu echt verboden te zijn in de delta welke als IBA is aangewezen. We zagen 1 jager
afdruipen en werden zelf gecontroleerd door wat leek op een soort wacht. We hebben geen schot
gehoord; wat een verademing en prestatie van de BRC dat ze dit voor elkaar hebben gekregen in een
land waar iedere ‘beetje kerel’ jaagt.
Door het mooie weer was het met zangvogels karig: een enkele Sperwergrasmus, Grauwe Klauwieren
en een Braamsluiper kwamen in beeld, Noordse Nachtegalen lieten zich alleen horen. Verder wel een
fraaie Arendbuizerd min of meer t.p., op de poelen een groep van 6 Witoogeenden, 3 Ralreigers, 1
Grijskoppurperkoet, 10 Zwarte Ibissen, 1 Russische Stormmeeuw, een roepende Buidelmees, 25
Citroenkwikstaarten; aan de andere kant, over zee enkele Yelkouan Pijlstormvogels, 5 Grauwe
Franjepoten, en zeezoogdieren in de vorm van ong 10 Tuimelaars en groepjes Bruinvissen.
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Poelen in de Chorokhi delta (foto: Nils van Duivendijk)
Dag 6 – 5 september home stay, Mtrala NP, telpost 2, home stay
Vanuit de home-stay vinden we verrassend een Turkse Boomklever, maar deze wordt niet door
iedereen gezien, het programma van morgen zal de soort zeker opleveren.
Een warme zonnige dag, dus goed om de bossen in te gaan. Bosvogelen in september geeft je echter
niet het gevoel dat je ook maar 10% vindt van wat er zit. We hadden erg veel geluk om bij een stop
langs de weg een Lilford’s Witrugspecht te horen roepen, deze leek te reageren op de tape door iets
dichterbij te komen, maar daar bleef het dan ook bij. Verder hoorde we nog 2 Kleine Bonte Spechten.
In de rivier vonden we verschillende (Kaukasische) Waterspreeuwen, verder meerdere Groene
Fitissen, maar het bos leek toch vooral erg stil.
Op telpost 2 mooie trek van het bekende roverspakket, met toenemende aantallen Zwarte Wouwen.

‘Pondje’ over de rivier, Mtrila NP (foto: Sjaak en Marianne van den Berg)
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Grauwe Kiekendief, juv vrouw (foto: Jules van Engelen)
Studiemateriaal genoeg!
Dag 7 – 6 september home-stay, botanische tuin, Chorokhi delta, noordzijde vanaf de
boulevard, Batumi park
Zoals verwacht leverde de botanische tuin bij de parkeerplaats al vóór de ingang alle soorten op die
dit gebied een bezoek waard maken, het gaat dan vooral om Turkse Boomklever. Voor de delta was
het wederom wat te mooi weer voor grote aantallen zangvogels. Kwak, Woudaap en Klein Waterhoen
waren nog steeds de missers van de week en bleven dat ook. Wel 4 Black Sea Common Dolfins, 39
Zwarte Ibissen, 5 Grijskoppurperkoeten, 1 Zwartkopmeeuw, 4 Reuzensterns, 1 Nachtzwaluw, 2
Draaihalzen, een Noordse Gele Kwikstaart in een grote groep flava/beema-type gele kwikken waarin
zich een spannend, volledig grijs/wit ex bevond! Uit de groep kwam af en toe een raspende roep,
maar het was dus niet duidelijk van welke vogel dit kwam, maar Balkan-types leken er niet tussen te
zitten. De groep kwikken verspreide zich en van het grijs/witte ex hebben we geen geluidopname of
foto’s kunnen maken helaas!! Afijn, dit had goed een Oostelijke Gele Kwikstaart kunnen zijn!
Vanaf de noordzijde het inmiddels bekende beeld maar, jawel, een adulte Zilvermeeuw stond
kortstondig tussen de Geelpoten. De lichtgrijze bovenzijde, roze poten, typisch zwartpatroon in de
handpennen van een noordelijke argentatus en pas net gestarte handpenrui maken een vergissing
erg onwaarschijnlijk.
Batumi park: 2 Krekelzangers gehoord, waarvan 1 zich heel kort liet zien, verder een Kleine en een
Oostelijke Vale Spotvogel.
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De Chorokhi delta is ook een prima plek om over zee te kijken (foto: Carla van der Maas)

Lijsten onder het genot van een biertje, de home-stay gemaakte wijn (niet ieders ‘cup of tea’;-)), of
koffie en het geluid van de huilende Jakhalzen uit de vallei. (foto: Nils van Duivendijk)
Dag 8 – 7 september home-stay, Batumi park; later deel van groep telpost 1, ander deel Poti
De al lang aangekondigde slechtweerdag is daar. In de stromende regen proberen we wat met over
zee kijken en Batumi park, maar het levert weinig op. Enkele gewone (nominaat) Gekraagde
Roodstaarten zijn het vermelden waard. In de middag zouden er opklaringen komen; een deel van de
groep bleef ‘thuis’ en liep naar telpost 1, het andere deel ging de goede gebieden bij Poti doen. De
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eerste groep zag mooie trek op gang komen, waaronder ook grote aantallen Bijeneters en 40
Scharrelaars.
De groep die Poti bezocht had een fraai schouwspel op de sandpit die deels onder water lag maar
e
nog wel berijdbaar was. Een uitstekende vondst was een 1 winter man Bonte Tapuit door Jules. De
sandpit zat verder vol met steltlopers, meeuwen (grote aantallen Dwergmeeuwen), 1 Armeense
Meeuw en grote aantallen sterns in 7 soorten.

Ooievaars opdoemend uit de mist (foto: Jules van Engelen)

e

Bonte Tapuit 1 winter man (foto: Jules van Engelen)
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e

6 soorten sterns (Zwarte, Witvleugel, Lach, Grote, Dwerg en Visdief); de 7 , Reuzenstern wilde niet
met de rest op de foto (foto: Nils van Duivendijk)
Dag 9 – 8 september telpost 1, home-stay
Vandaag weer een stralende dag. Met het hoofddoel van de reis voor ogen hebben we ons nog een
keer volledig gericht op de roofvogeltrek. Hoge aantallen (vele 100-den) slanke kieken kwamen voorbij
waaronder veel Steppekieken, de Dwergarenden kwamen op gang met 40, Zwarte Wouwen waren al
eerder op gang en vormde nu soms eigen bellen van honderden. Een Aasgier, en een Bastaardarend
vanuit de home-stay waren nog 2 mooie nieuwe roofvogelsoorten voor ons. Een Zwartkopgors t.p. op
de telpost liet zich enige tijd leuk zien en leidde zelfs de gedrilde tellers een beetje af.

Vanaf telpost 1 lijken de rovers soms boven zee te thermieken en zijn mooi op ooghoogte of lager te
zien (foto: Carla van der Maas)
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andere zitten hoger…. (foto: Sjaak en Marianne van den Berg)

‘Bonte avond’ in de home-stay; de familie had een taart voor ons gemaakt en deze werd
gepresenteerd compleet met champagne! (foto: Nils van Duivendijk)
Dag 10 – 9 september Batumi - Amsterdam
Onze vlucht terug was wel vanaf Batumi en verliep verder soepel.
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dagvlinder- en libellensoorten
1. Koninginnenpage
2. Klein Geaderd Witje
3. Klein Koolwitje
4. Groot Koolwitje
5. Oranje Luzernevlinder
6. Boomblauwtje
7. Icarusblauwtje
8. Heideblauwtje
9. Keizersmantel
10. Atalanta
11. Distelvlinder
12. Gehakkelde Aurelia
13. Bont Zandoogje
1. Bosbeekjuffer
2. Kleine Roodoogjuffer
3. Lantaarntje
4. Tengere Grasjuffer
5. Blauwe Breedscheenjuffer
6. Zuidelijke Keizerlibel
7. Vuurlibel
8. Platbuik
9. Gewone Oeverlibel
10. Zuidelijke Oeverlibel
11. Wereldzwerver
12. Zwervende Heidelibel

Batumi en omgeving
Dit was voor mij de derde keer als reisleider voor BirdingBreaks naar Batumi en omgeving, met een
gat van 3 jaar ertussen. Dat dit een topbestemming voor vogelaars is die van geconcentreerde trek
houden is inmiddels algemeen bekend. De idioot massale trek van vooral Wespendieven gedurende
onze eerste twee volle dagen zal iedereen bij blijven. Later in de week namen de Zwarte Wouwen
duidelijk toe, alsook de Dwergarenden. Batumi en omgeving is ook een uitstekende plek voor eigenlijk
alle andere trekvogels die om dezelfde reden als de rovers deze route nemen. Met de verschillende
prima vogelgebieden in de omgeving blijft het daarom vermakelijk, ook als de roofvogeltrek inzakt.
De home-stay heeft een flinke verbouwing achter de rug wat het comfort duidelijk vergroot. De grote
terrassen aan drie zijden van het huis bieden nog meer kijkmogelijkheden dan er al waren. In de
toekomst zullen de faciliteiten waarschijnlijk nog verder verbeterd worden, de eigenaar heeft in ieder
geval mooie plannen!
Ik wil vooral de deelnemers bedanken voor de geweldige ruime week die we met elkaar hebben
mogen beleven! Niet alleen qua manier van vogels kijken (het totaalaantal van 166 soorten zegt alles)
en er van te genieten. Maar ook de lol die we hadden en de heel ‘natuurlijke’ sfeer die er heerste
(zoals een deelnemer dat laatst mooi verwoordde).
Nils van Duivendijk, september 2017
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