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29 april. Vertrek naar Armenië 

We vliegen via Moskou. Hier 

hebben we twee uur extra 

vertraging vanwege een militaire 

parade in de stad waardoor het 

luchtruim is gesloten. Uiteindelijk 

zijn we om 23.00 uur in het hotel in 

Jerevan 

30 april. De berg Aragat  

Het excursiedoel is de Aragats, een 

stratovulkaan (4095m) 40 km ten 

noordwesten van Jerevan. We 

maken op verschillende hoogtes stops waardoor we een mooi beeld krijgen van de verschillende 

vogelgemeenschappen op verschillende hoogtes van de berg. Hetzelfde geldt voor de vegetatie. De 

eerste stop levert meteen mooie soorten op als Ortolaan, Duinpieper, Rotsklever, Oostelijke Blonde 

Tapuit, Tapuit, Blauwe Rotslijster, Rotsmus, Hop en Bijeneter. 

De tweede stop, een stuk hoger, is een goede roofvogelplek. 

Hier zien we Slangenarend, Zwarte Wouw, Lammergier, 

Dwergarend en Arendbuizerd. Verder is het er geel van de 

geelsterren met daartussen Corydalis persica. Weer wat hoger 

hebben we lunch met Blauwborst, Steenheggenmus, Rode 

Rotslijster, Grauwe Klauwier, Kneu, Kaukasische 

Strandleeuwerik, Kaukasische Waterpieper. Als planten hier 

Puschkinia, sterhyacinth, 

crocus en een soort 

speenkruid. De volgende stop is in een sneeuwlandschap. Hier 

zien we dezelfde soorten. Nog een stuk hoger ligt zoveel 

sneeuw dat de chauffeur besluit terug te gaan en te keren. Dit 

gaat echter mis. De bus schiet van de weg af. Gevolg 3 uur vast 

in de sneeuw. Een aantal van ons besluit vogelend te voet de 

berg af te dalen. Zij zien nog Turkse Fraters. Uiteindelijk komt 

alles goed en hebben we een goed diner in een erg gezellig restaurant in Jerevan. 

1 mei. Vandaag gaan we naar Yeghegnadzor. 

Echter via een stel tussenstops. De eerste is bij het prachtig gelegen kloostercomplex Khor-Virab met 

schitterend uitzicht op de in Turkije gelegen Ararat. Hier 

zien we de eerste zwartkopgorzen vergezeld van 

grauwe gorzen. Verder veel pleisterende trekkers zoals 

Koekoeken, Wielewalen en Rosse Waaierstaart. 

Andere soorten hier waren Kuifleeuwerik, Ménétries’ 

Zwartkop en Russische Kauw en in de verte enkele 

Lepelaars. De volgende stop is bij de Armash visvijvers. 

Ongetwijfeld de beste vogelspot van Armenië. 

Opmerkelijke soorten hier zijn Ralreiger, Witwangstern, 

Kleine Klapekster 

Witstaartkievit 

Rode Rotslijster (foto: T.H.) 
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IJsvogel, Witstaartkievit, Vorkstaartplevier, Witkopeend, 

Witoogeend, Dwergaalscholver, Buidelmees, Baardmannetje, 

Zwartkoprietzanger en 10.000 Oeverzwaluwen. Daarna verder 

naar de homestay in 

Yeghegnadzor. ’s 

Avonds horen we hier 

de Dwergooruil. 

 

2 mei. Naar Goris. 

Tijdens de ochtendwandeling hadden we Syrische Bonte 

Specht, Grauwe Vliegenvanger en Nachtegaal. Toen verder naar de dubbelkerk van Noravank. De 

vallei hiernaartoe is prima met soorten als Alpenkraai, Slechtvalk, Aziatische Steenpatrijs, Grote 

Rotsklever op nest, Blauwe Rotslijster en bij Noravank een nest van de Steenarend met beide 

oudervogels erop. De volgende stop is op de vlakte van Sisian. Hier zien we Kleine Torenvalk, 

Arendbuizerd en bij een stuwmeer Armeense Meeuwen. Dan bereiken we Goris waar we 

overnachten in een luxe hotel. 

3 mei. Van Goris naar Mehri via Kapan. 

Vandaag starten we met een vroege 

ochtendwandeling in de buurt van het 

hotel. De Hop is schitterend aan het 

roepen en we zien en horen de eerste 

Groene Fitissen. Verder Grijze Gors en een 

overvliegende Schreeuwarend. Hierna 

ontbijten en kennismaken met Jos, onze 

Nederlandse reisbegeleider. Deze dag 

stond in het teken van de lange maar erg 

mooie tocht naar het zuidelijkst gelegen 

puntje van het land over schitterende 

wegen met fabelachtige uitzichten. Direct buiten Goris 

werden we getrakteerd op baltsende Aasgieren en een mega 

zwerm Raven, verderop langs de route zagen we baltsende 

Schreeuwarenden, Steenarenden en de eerste Rouwmees en 

hoorden we Aziatische Steenpatrijs, Withalsvliegenvanger, 

Draaihals en Oostelijke Blonde Tapuit en veel meer 

zangvogels. Maar niet alleen de uitzichten waren fenomenaal, 

de wegberm was ook zeer de moeite waard want waar we 

ook stopten bleken er 

schitterende bloemen te groeien, diverse Orchideeën, Tulpen en 

Irissoorten waren het fotograferen meer dan waard.  

4 mei. Omgeving Mehri. 

Mehri ligt aan de grens met Iran en is omsloten door steile ruige 

bergen tot ca 2.400 meter en ligt zoals alle dorpen langs een 

riviertje in het dal. Ons onderkomen was in een eenvoudig 

pension waar de gastvrouw haar uiterste best deed ons het naar 

Groot Geaderd Witje 

Solenanthus stamineus 

Witkopeend (foto: T.H.) 

Hop (foto: T.H.) 
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de zin te maken door heerlijke dingen op tafel te toveren. 

We besteedden de dag aan het rustig verkennen van de 

omgeving en zochten al struinend diverse interessante 

berghellingen af op speciale soorten. Een van de eerste 

hoogtepunten was het vinden van het lokale paartje 

Balkansperwer die in de 

plaatselijke boomgaard 

broedt. De tamelijk droge 

berghellingen bleken thuis 

te zijn voor Grote en Oostelijke Vale 

Spotvogels, Perzische Tapuiten, 

Oostelijke Orpheusgrasmussen, 

Rouwmezen,  

Roodvoorhoofdkanaries, Blauwe Rotslijsters, Lammergieren, 

Slechtvalk, Aziatische Steenpatrijzen, Roodmussen,  

Zwartkopgorzen en Grote Rotsklevers. Van de laatste vonden we een 

mooi nest aan de zijkant van een huisje geplakt. Na het diner kwamen 

er Wielewalen slapen in een naastgelegen hoge boom, begonnen 

Boomkikkers te roepen en hoorden we enkele Dwergooruiltjes in de 

tuinen vlakbij. Vreemd genoeg konden we aan deze kant van het land totaal geen Gierzwaluwen 

ontdekken.  

5 mei Hooggebergte Mehri en naar Kapan. 

Vandaag zouden we vroeg vertrekken om te proberen op 

tijd op de hooggelegen hellingen aan te komen waar we 

op zoek zouden gaan naar Kaspische Berghoenders. 

Hiervoor stonden 2 daarvoor geschikte jeeps klaar waar 

we ons in dienden te proppen en die ons over steile 

steeds ruwere weggetjes omhoog brachten totdat we op 

ca. 2.200 meter hoogte aan kwamen. Het weer werkte 

echter niet mee 

want toen we 

boven aankwamen trok het dicht en dreigde het te gaan 

regenen. Sterker nog: het ging miezeren.. Helaas bleek ook 

de plek waar we uiteindelijk moesten zijn nog een stukje 

klimmen te zijn hetgeen voor sommigen van de groep iets 

teveel inspanning vereiste. Een klein deel van de groep 

heeft die laatste 

klim nog wel 

ondernomen maar zonder het succes waar we op gehoopt 

hadden. Weliswaar werden tijdens deze ochtend nog enkele 

nieuwe soorten bijgeschreven zoals Kaukasische Beflijster, 

Alpenheggemus en Patrijs en konden we opnieuw prachtige 

bergflora ontwaren, maar we waren genoodzaakt om ook de 

lastige route naar beneden weer af te leggen en omdat het 

nu geregend had was een groot deel van de weg niet meer 

veilig met de auto’s te doen. Er zat niets anders op dan een 

Rouwmees 

Iris paradoxa 

Perzische Tapuit (foto: T.H.) 

Balkansperwer (foto: T.H.) 

Wielewaal (foto: T.H.) 
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stuk lopend af te leggen, maar dat leverde dan wel 

weer mooie fotomomenten op en waarnemingen van 

Grauwe Klauwieren, Alpengierzwaluwen, veel 

Paapjes, Tapuiten en de overal aanwezige 

Kaukasische Waterpiepers. Na de picknicklunch ging 

de tocht verder naar het noorden over de pas die 

helaas ook in mist was gehuld. Het luxueuze hotel in 

Kapan dat buiten de stad was gelegen maakte veel 

goed van het ongemak van die ochtend. Het mag niet 

onvermeld blijven dat we bijna elke avond nieuwe 

smakelijke en altijd biologische gerechten kregen voorgeschoteld tijdens deze afwisselende reis! 

6 mei. Tocht naar Hermon, via Goris. 

De ochtend begon met enkele grote zwermen 

passerende Roze Spreeuwen over het hotel. Gelukkig 

was het weer vandaag een stuk beter en konden we 

op de mooie route naar het noorden regelmatig even 

uitstappen om te genieten van de vergezichten of van 

de fraaie flora langs de weg. Op een van die stops 

ontwaarden we enkele Roodkopklauwieren (net 

terug uit hun overwinteringsgebieden uit Afrika), 

Lammergieren en Aziatische Roodborsttapuiten. Op 

verzoek 

lastten we een extra stop in bij de zgn. ‘Stonehenge’, 

gelegen aan de weg naar Sisian. Dit bijzondere duizenden 

jaren oude steenmonument herbergt een nog niet met 

zekerheid ontdekt geheim en vertoont grote gelijkenis met 

enkele andere gevonden ‘Stonehenges’. Enkele Kleine 

Klapeksters vertoonden hier hun intrigerende prik-op-een-

doorn gedrag van grote kevers. De lunch gebruikten we op 

een mooi plekje langs 

een riviertje dat stroomt vanaf Jermuk, een beroemde 

kuuroord. We hebben hier een mooie wandeling door de 

verlaten canyon gemaakt en genoten onderweg van o.a. een 

Lammer- en een Aasgier op hun nest, Cetti’s Zangers, 

Waterspreeuwen (van de Kaukasische ondersoort) en een 

keur aan prachtige bloemen en planten. Er was gelukkig nog 

genoeg tijd voor het bijzondere kerkje en klooster uit de 10e 

eeuw; Gndevank geheten waar ook prachtige chatsjkars liggen 

en enkele Armeense 

toeristen een mooi gezang aanhieven in het sfeervolle kerkje. 

Daarna ging de tocht verder naar het tussen de hoge bergen 

gelegen luxueuze resort Hermon waar we genoten van een 

overdadige maaltijd en lekker drinken. Grappig was de 

aanwezigheid van diverse Dwergooruiltjes op het terrein die zich 

aan een enkeling ook goed lieten zien in het kunstlicht. 

 

Lammergier 

Corydalis persica  (foto: T.H.) 

Scharrelaars (foto: T.H.) 

Cettis’s Zanger (foto: T.H.) 
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7 mei. Van Hermon naar Dilijan. 

Voor het ontbijt ondernam een deel van de groep een korte 

wandeling in de omgeving van het resort om te genieten van 

de zonsopkomst en in de hoop hier of daar een beer of 

steenbok te ontwaren. Die lieten zich niet zien maar wel 

kregen we Wielewalen, een Boomvalk, Syrische Bonte 

Spechten en diverse 

zangvogeltjes te zien en 

te horen. Toen we wat later op pad gingen bezochten we eerst 

een 14e eeuws overwoekerd Joods kerkhofje en kort daarop 

ontdekten we toch een groepje Kaukasische Wilde Geiten 

(een soort Steenbok) hoog op de rotsen, geflankeerd door een 

Lammergier en een Steenarend. De reis ging verder over de 

magnifieke Selimpas waar we uiteraard een fotobezoekje 

brachten aan de Karavanserai uit de 13e eeuw. Behalve lokale 

Rotsmussen, Alpenkraaien en Hoppen vlogen er ook diverse roofvogels over op hun toch naar het 

noorden. Natuurlijk werd er ook wat drank en fruit 

ingeslagen bij de mobiele grootgrutter. De hoogvlakte 

die zich na de pas uitstrekte had een on-Europees 

karakter, er waren hier en daar mensen paddenstoelen 

aan het verzamelen en er bleken erg veel 

Balkankwikstaarten te verblijven. Daarna kwamen we 

aan de zuidkant van het grote Sevanmeer uit waar we 

door onze lieve en vakkundige gids, Hasmik geheten, 

naar een klein moerasje werden gedirigeerd, maar niet 

nadat we eerst genoten van een heerlijke picknicklunch, geflankeerd door minstens 200 Kaukasische 

Bergtjiftjaffen die daar op hun trektocht zich tegoed deden aan de overdaad aan insectjes. Het 

moerasmeertje waar we na de lunch uitkwamen bood 

een keur aan leuke watervogels met als uitschieter een 

schitterend paartje Klein Waterhoentjes die op ca 25 

meter aan het foerageren waren! Zij werden n.b. na 

afloop van de reis met meerderheid van stemmen tot 

soort van de reis gebombardeerd. Het wemelde er van 

de Witvleugelsterns, er waren tientallen Kwakken, 

Zilverreigers en andere reigersoorten aanwezig en ook 

verder was het er leuk vertoeven met oa Witoogeenden, 

Cettis’s Zangers en veel eenden. Daarna ging de reis 

noordwaarts; we bezochten een prachtig hoog gelegen 

kerkje uit de 9e 

eeuw: Hajravank, helemaal overdekt met rode korstmossen 

(en fraaie Agame’s) en maakten een extra fotostop om de 

algemeen aanwezige Armeense Meeuw vast te leggen. 

Uiteindelijk kwamen we aan het eind van de middag aan in 

Dilijan waar we bij een groot en luxe hotel werden afgezet 

en ons vergaapten aan de overdaad aan marmer en spiegels 

en kroonluchters, daarbij genietend van een ons 

aangeboden welkomstdrankje. 

Rotsmus 

Witvleugelstern 

Kauk. Wilde Geiten (foto: T.H.) 

Klein Waterhoen (foto: T.H.) 

Ralreiger (foto: T.H.) 
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8 mei. Omgeving Dilijan en naar Tbilisi. 

De ochtend na het luxe ontbijt werd nuttig buiten besteed in de 

omgeving van dit stadje waar veel open loofbossen uitnodigen 

tot een wandeling. Op enkele 

plekken vonden we zowel 

Kleine als 

Balkanvliegenvangers mooi 

baltsend en veel andere 

bossoorten waaronder een 

Middelste Bonte Specht en 

veel Groene Fitissen. We 

brachten een bezoekje aan het 

geheel gerestaureerde klooster 

Haghartsin, 

stammend uit de 12e 

eeuw en fraai 

gelegen tussen de 

groene bergen. Daarna ging de reis weer zuidwaarts 

en na een tocht van een paar uur kwamen we uit in 

het grottenklooster Geghard, dat wereldberoemd is en 

niet voor niets op de UNESCO werelderfgoedlijst staat. 

Onze groep had hier een privé optreden van een 

professioneel koor aangevraagd en dat bleek een 

goede keuze, 

want de fantastische akoestiek maakte dit bijzondere 

optreden tot een succes! Daarna brachten we nog een 

bezoek aan de hellenistische tempel Garni, de enige in de 

Kaukasus die nog overeind staat en een bijzonder fraai 

uitzicht biedt alle kanten op. Wat vogels betreft was deze 

middag wat karig, met een enkele Slangenarend, 

Monniksgier, Vale Gier, wat Kuifleeuweriken en Bijeneters 

maar de werkelijk schitterende Irissen die we langs de kant 

aantroffen maakten dat allemaal ruimschoots goed! De dag eindigde in Yerevan waar we weer onze 

intrek namen in het hotel Regineh, met het mooie uitzicht over de 

stad en de slaapplaats van tientallen Bijeneters naast het balkon.                                                                                                                                                                                                                                        

9 mei. Armash visvijvers en Verdi canyon. 

 

Omdat in deze 

periode er nog veel 

vogels aankomen 

vanuit hun 

winterkwartieren 

biedt een bezoek aan 

de visvijvers elke keer 

kans op nieuwe 

soorten en daarom 

Iris elegantissima 

Balkanvliegenvanger (foto: T.H.) 

Veldrietzanger (foto: T.H.) Groene Bijeneter (foto: T.H.) 
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hadden we besloten nog een ochtend er te gaan vogelen. 

Deze keer waren we er al bijtijds (hoewel het nog een flink 

stuk rijden is vanaf Yerevan) voordat het echt heet zou 

worden en ook deze dag hadden we keuze uit erg veel 

mooie vogels! Een van de doelsoorten vandaag was de 

Groene Bijeneter en die 

liet zich gelukkig goed 

zien, maar ook 

Veldrietzangers, 

Zwartkoprietzangers, 4 Woudaapjes, Ménétries Zwartkoppen, 10 

Witstaartkieviten (zo ongeveer de enige plek in Armenië waar ze 

broeden) , 2 Vorkstaartplevieren, 4 Witkopeenden en 8 

Witoogeenden (zeldzame soorten tegenwoordig), en een 

overdaad aan andere watervogels zoals duizenden 

Witvleugelsterns, Dwergaalscholvers, veel soorten reigers en 

rietvogels hielden ons prettig bezig! De lunch gebruikten we op 

een strategische plek aan een van de visvijvers waar ook een 

oevertje was die erg in trek was bij veel steltlopers. Zo werd onze 

lunch verstoord door 

Poelruiters, Kleine en Krombekstrandlopers, Bosruiters, 

Steltkluten en Dunbekmeeuwen; lastig hoor!  

De middag maakten we een mooie wandeling door een 

droge canyon waar we op zoek gingen naar woestijnsoorten 

en we troffen er onder meer diverse Finsch’ Tapuiten, 

Steenortolanen, Rosse Waaierstaarten, Izabeltapuiten en 

Kleine Klapeksters en 1 Bleke Rotsmus aan. Helaas niet door 

iedereen gezien, maar daarom niet minder vermeldens-

waard was een Woestijnvink, een 

zeldzame soort in de Kaukasus. 

En zo kwam die avond een eind aan 

een geslaagde reis door dit mooie, 

bergachtige landje vol afwisseling 

en contrasten en met een totaal 

van 203 soorten vogels op de teller 

en vele tientallen (vaak 

endemische) bloemen en 

plantensoorten mogen we dik 

tevreden zijn …. 

en volgens mij zijn onze gasten dat ook!  

Steltkluut 

Woudaapje 
Finsch’ Tapuit (foto: T.H.) 

Ortolaan (foto: T.H.) 
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Bedankt voor de fijne reis en gezelligheid en hopelijk tot een 

volgende keer in de Kaukasus! 

Met vriendelijke groeten 

Jos van Oostveen (mede namens Hasmik natuurlijk!) 

(& Ton Hermans: tekst 29 april t/m 2 mei en foto’s: T.H.  

Overige foto’s: J.v.O.) 

 

Iris imbricata  


