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Reisverslag Azerbeidzjan vogel- en cultuurproefreis 13 t/m 24 april 2017 

Inleiding (door Hans) 

Wat zal dit land ons brengen. Het land 

waar de familie Aliyev de scepter zwaait, 

rijk aan olie, doorkruist door het 

Kaukasusgebergte, maar vooral het land 

van ± 10 miljoen Azeri’s. 

Een gemêleerd gezelschap durft het aan 

een soort experimentele reis te maken 

naar Azerbeidzjan om daar in de eerste plaats naar vogels te kijken en daarnaast letterlijk en 

figuurlijk ook wat cultuur te proeven. Het kan dus voorkomen dat de bezoeken aan bepaalde 

gebieden niet doorgaan of minder vogels opleveren dan verwacht. Echte vogelaars weten allang dat 

het bij het vogelen alle kanten op kan. Je ziet niks tot weinig of je hebt de mooiste soorten op 

plekken waar je ze niet direct verwacht. Enfin we zullen eens kijken hoe het loopt.  

1e dag. 13 april. Heenreis Vlucht Amsterdam en aankomst in 

Baku (door Hans) 

De eerste dag kan volledig worden weggestreept als reisdag, 

maar dit was al te lezen in de brochure. De vlucht gaat via 

Kiev, waar we enkele uren moeten wachten op de kist naar 

Baku. Omdat het tijdsverschil met Nederland twee uur is 

komen we pas rond middernacht aan op het vliegveld van Baku , waar Nouri, onze vaste chauffeur 

voor de hele reis, klaarstaat. Wat eigenlijk het meeste opvalt is de glanzende moderne terminal en 

het compleet verlichte glazen gebouw dat daarnaast staat. Aangekomen in het hotel worden de 

kamers verdeeld en gaan we naar bed. 

2e dag. 14 april. Baku - Qobustan – Şirvan (door Hans) 

Het wordt dus een korte nacht want ’s morgens om 8 uur zitten we alweer aan het ontbijt. Toch zijn 

de eerste soorten in de stad alweer gespot door een ‘diehard’. 

Huismus, Gierzwaluw, Stadsduif, Merel, Palmtortel, Bonte Kraai en Kleine Torenvalk. 

Het geplande programma wordt al meteen aangepast omdat het weer in het oorspronkelijke doel, 

het hoger gelegen Laza te slecht is. In plaats van naar het noorden gaan we naar het zuiden naar 

Qobustan. Onderweg zal er worden gestopt op 

plaatsen aan de Kaspische Zee én op verzoek van de 

vogelaars als zij een bijzondere waarneming doen. 

De eerste stops leveren de volgend de soorten op: 

Balkan Gele Kwikstaart, Kuifleeuwerik, 

Kolibrievlinder, Vorkstaartplevier, Kemphaan, 

Grauwe Franjepoot, Strandplevier, Dodaars, 

Dunbekmeeuw, Bontbekplevier, Turkse Tortel, 

Steltkluut, Haas, Witgat, Witwangstern, Lachstern, 

Dwergmeeuw. 
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Langs de kust zien we veel olie-industrie met de 

bijbehorende jaknikkers, pijpleidingen en het elektrische 

netwerk van palen en draad daaromheen. Dit maakt het 

landschap beslist niet mooier net zomin als de niet 

afgemaakte of vervallen gebouwen en de vele muren die 

zijn gebouwd om de industrie achter te verbergen. Wat 

zeker opvalt zijn de straatvegers die op elke weg actief 

zijn. Dit is nog een overblijfsel uit de communistische tijd 

waarin Lenin iedereen opriep een dag in de week naar 

buiten te 

gaan en iets voor de staat te doen. Ook 

het prikken van de rommel (je kunt  het geen zwerfafval 

meer noemen) op de brede bermen langs de snelweg 

valt hieronder. 

Het type landschap valt te omschrijven als plat soms 

licht heuvelachtig meestal rotsachtig ruig met lage 

begroeiing en hier en daar een boom. In elk geval een 

goed leefgebied voor allerlei vogels. 

Onze eerste geplande stop brengt ons bij het Nationaal 

Park Qobustan waar zich ook een museum bevindt. Dit laat ons aan de hand van archeologische 

vondsten zien hoe de mensen hier duizenden jaren 

geleden leefden en hun sporen achterlieten, met als 

hoogtepunt de petrogliefen of rotstekeningen die we 

tijdens de wandeling op de nabijgelegen heuvel ook 

hebben bezichtigd. Ondertussen werd er natuurlijk 

ijverig vogels gespot met als resultaat: 

Putter, Spreeuw, Steppearend, Oostelijke Blonde Tapuit 

(witte keel), Torenvalk en een zeer luidruchtige 

Rotsklever. 

Weer onderweg, nog steeds in het Nationaal Park 

Qobustan, werd eerst een typisch Azerbeidzjans wegrestaurant aangedaan waar kebab met brood, 

de nodige groenten en lekkere sausjes werd geserveerd. 

Ondertussen werd weer een Steppearend gezien die 

onder begeleiding van enkele Steppebuizerden keurig hun 

het gebied werd uitgeleid. Verder vlogen nog langs: 

Boerenzwaluw, Pontische meeuw en in het kader van de 

vogeltrek enkele groepen Vorkstaartplevieren. 

Op deze dag staat nog een geplande stop op het 

programma namelijk een excursie naar de 

moddervulkanen. We zullen er naartoe worden gebracht 

door jeeps. Bij het woord ‘modder’ denk je al gauw aan 

jeeps met fatsoenlijke vierwielaandrijving. Niets van dat echter. Op de parkeerplaats voor het 

restaurant verzamelen zich enkele ‘Russische tanks’ in de vorm van het oerdegelijke merk Lada. 

Nadat we hebben plaatsgenomen wordt met hoge snelheid een stuk snelweg af gesjeesd tot we bij 

Rotsklever Dunbekmeeuw 

Vorkstaartplevieren 

Hop  
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de eerste afslag aankomen. De in te rijden weg is 

niet meer dan een zandpad  van niet al beste 

kwaliteit (understatement), maar een Lada heeft 

hier geen moeite mee sterker nog hij lijkt ervoor 

gebouwd. Al slalommend wordt na een tiental 

minuten de top van de heuvel bereikt, waar zich 

het wonder van de moddervulkanen voltrekt. Uit 

tientallen heuveltjes borrelt onder druk van aards 

gas modder naar boven dat in dat in stromen de 

heuveltjes afloopt. Op sommige ontstaat door de hitte zelfs een vuurtje. Werkelijk een 

wonderbaarlijk verschijnsel. Op  deze heuvel worden nog enkele soorten waargenomen namelijk: 

Kortteenleeuwerik, Izabeltapuit en Alpenkraai.  

De terugweg wordt  nog vertraagd door het wachten 

voor een spoorwegovergang waar een trein 

meerdere keren op het slechte spoor voor -en 

achteruit moet om het geheel van wagons op de 

juiste plaats te krijgen op het nabijgelegen 

rangeerterrein. Dit geeft ons echter weer tijd om de 

omgeving wat beter te bekijken. 

Dat deze eerste dag geen slechte ‘vogeldag’ is, blijkt 

als we onderweg een grote groep zwartkopmeeuwen zien. Door het veld in te gaan kunnen ze 

prachtig worden bekeken en na telling  blijkt het te gaan om ongeveer 1500 (!) exemplaren. 

Onderweg naar onze bestemming Şirvan zien we nog de volgende soorten: Geelpootmeeuw, Ekster, 

Zwartbuikzandhoender niet door iedereen 

waargenomen, de eerste Houtduif, Haas, een groep 

Kleine Torenvalken, Witgat, Hop, en aangekomen bij 

het hotel horen we de Groenling. 

De dag wordt afgesloten met een maaltijd in een 

restaurant in buurt waar we ook enkele boomkikkers 

horen. Het totaal van deze dag 48 soorten. De keuze 

van vogel van de dag valt op: Vorkstaartplevier. 

3e dag. 15 april. Van Şirvan naar Salyan (door 

Marcel) 

De zaterdagochtend van 15 april werd ingeluid door een wandeling vanuit het hotel, in Sirvan, om 7 

uur. Het was wat nevelig, er balkte een ezel in de 

verte, er blaften wat honden en een herder floot 

een deuntje. Bij dit haast ouderwets ogende 

landschap pasten goed de vele Roeken, 

Kuifleeuweriken en een grote groep Grauwe 

Gorzen op een draad. Ook soorten als Witte 

Kwikstaart, Turkse Tortel, Merel en Putter, 

Groenling en Bonte Kraai ontbraken natuurlijk 

niet en zouden we in dit land nog vaak zien. Voor 

de goede waarnemers onder ons waren er ook 

wel wat meer bijzondere dingen te ontdekken 

zoals een langs vliegende Roodkeelpieper;  een 
Buidelmezen 

 

Purperreiger 

 

Zwartkopmeeuwen 
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Purperreiger in de verte en dichterbij een Sperwer 

op een muurtje. In een tuin zat een Syrische Bonte 

Specht en die liet zich aardig bekijken. Het was 

merkwaardig om te zien hoe de velden en greppels 

vol lagen met afval, vooral plastic, terwijl de 

asfaltwegen rond het hotel complex minutieus 

werden schoongeveegd door tal van mensen. 

Na het ontbijt gingen we met de bus op pad, eerst 

richting een uitgestrekt meer dat tot ieders 

verrassing echter vrijwel helemaal droog bleek te 

staan! Op een zeer verre paal werd een Visarend 

ontdekt en er zong een Veldleeuwerik. Maar verder was het woest en ledig. Verder 

maar weer, en langs de weg waren diverse kleine plasjes en andere plekjes waar je eigenlijk moeilijk 

kon stoppen. Het landschap had hier duidelijk tekenen van een oliegebied met jaknikkers, pijpen, 

leidingen en draden. Maar toch sprokkelden we nog wel aardige dingen bij elkaar zoals Steltkluut, 

Casarca, Grasmus, Bijeneter, Ringmus, Hop, Torenvalk, Grote Zilverreiger enz.  

Een gebiedje met visvijvers, kanaaltjes en dijkjes 

bleek rijk aan IJsvogels. Andere visliefhebbers waren 

daar Purperreigers, Grote en Kleine Zilverreigers, 

Blauwe Reiger en Dwergaalscholvers. Een wat 

onduidelijke Watersnip vloog weg, een Waterral 

werd gehoord, Waterhoen, Buidelmees; een 

Zeearend passeerde op grote afstand, en eenmaal  

vertoonden zich 7 Bruine Kiekendieven tegelijk. Een 

Zwarte Frankolijn liet zich horen en een schildpadje 

stak de weg over. Bij een volgend plasje langs de 

weg  waren er tientallen Wintertalingen, en riepen er Baardmannetjes.  Bij weer een ander watertje 

een paar Oeverlopers, een Rietzanger en een paar Kokmeeuwen.  

Vervolgens ging de rit richting Salyan. Hier geen olie meer maar een wat groener en agrarischer 

landschap. Bij een riviertje hoorden we Grote Karekiet en Cetti’s Zanger en zagen we Meerkoeten, 

Dodaarzen en Dwergaalscholvers. Een ander 

watertje leverden een Beverrat, Witvleugelstern 

en Waterschildpadden. Een welverdiende lunch 

volgde op een idyllische plek. In een groene tuin 

waren een soort overdekte paviljoentjes met 

daarin tafels met uitgestalde lekkernijen als 

broden, vis, kaas enz..  Een Kaukasische Bergtjiftjaf 

en een Fitis lieten zich er ondertussen horen.  

Verder maar weer. Zomaar langs de weg werden 

er Buidelmezen ontdekt. Hoe doe je dat vanuit een 

rijdende auto? Het is me niet duidelijk geworden, Ménétries Zwartkop 

 

Dorcas’ Gazelle 

 

Zwarte Frankolijn 
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maar ze waren er wel en lieten zich fantastisch goed 

bekijken en fotograferen terwijl ze bezig waren met 

nestbouw.  

De wegen waren van een grote verscheidenheid. Na 

een lang stuk dat heel slecht was volgde er ineens een 

prachtig min of meer los in het landschap staand 

nieuw viaduct met een stuk glad asfalt. Enkele 

kilometers verderop bleek dit echter afgesloten met 

grote betonblokken en moesten we met de bus een 

klein zandweggetje in, door een grote kuil, enz. Toch 

kwamen we zo bij het Sirvan National Park. Tal van 

Kropp’s Gazellen staken de weg over, en later was er nog een lichtkleurige Vos vlakbij de auto die 

bijna een hele show weggaf. Een Ménétries Grasmus kon redelijk goed gezien worden, een vrouwtje 

Blauwe Kiek, Kalanderleeuwerik, Izabeltapuit, een groepje Grauwe Ganzen en in de verte tientallen 

Flamingo’s . Vanaf de uitkijkpost waren 8 Witoogeenden te zien, 6 Zomertalingen, 3 Slobeenden en 2 

Knobbelzwanen. Heel dichtbij vlogen steeds Kleine Torenvalken met hun eigenaardig roep. In het riet  

hoorden we Grote Karekiet,  Cetti’s Zanger, Sprinkhaanzanger, enz. Zeker apart vermeldenswaardig 

waren de Zwarte Frankolijnen, die af 

en toe goed te zien waren langs de 

weg.  Dit werd de soort van de dag. 

Een paar Regenwulpen noem ik nog, 

en er bleken me ’s avonds bij het 

lijsten nog vele dingen te zijn ontgaan 

zoals Steppenkiekendief en Oostelijke 

Orpheusgrasmus: zie de daglijst. Maar 

er was alle reden om dik tevreden te 

zijn met zo’n dag, die nog afgesloten 

werd door een roepend 

Dwergooruiltje.  

Helaas volgde er nog een tragisch eindje. Uit de lift komend van het hotel op de 4e etage bleek de 

stroom uitgevallen, het was er plotseling aardedonker, en voordat dat verholpen was sneuvelde er 

een bevestigingsbeugel van een statief. Later bleek dat er door de technische vindingrijkheid van de 

eigenaar toch nog wel enigszins mee gewerkt kon worden, gelukkig. 

 

4e dag. 16 april. Van Salyan naar Masalli (door Bob) 

6 uur gaat de wekker. We maken ons klaar voor 

de ochtendwandeling en meteen voor het 

vertrek, want na de wandeling verlaten we om 

8.00 direct het hotel om ergens anders te 

ontbijten. 

7uur staat het grootste deel van de groep buiten 

en we maken een rondje door Salyan. Stukje 

door de hoofdstraat, door wat achterafstraatjes, 

stukje langs de rivier en, vlakbij het hotel, nog 

even over een deftig plein met een of ander 

Lachstern 

 

Kleine Torenvalk 
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overheidsgebouw. Het zijn vooral de 

gewone stadsvogels die we zien, 

Groenling, Turkse Tortel, Palmtortel, 

Gierzwaluwen e.d. Bij de rivier, waar 

verder ook niet veel is te zien, 

vliegen een paar Bijeneters voorbij. 

Wat na achten zijn we bij een 

eenvoudig lokaal zaakje voor het 

ontbijt. Eenvoudig maar prima in 

orde en leuk om hier de lokale sfeer te proeven. Rond 9 uur rijden we het stadje uit. 

Het is wat somber weer, geheel bewolkt en enkele spatjes regen zijn op de voorruit van de bus te 

zien. Maar de regen zet niet door en het blijft bij die paar spatjes. 

Vlak buiten Salyan wordt een Steenuil gespot op een stenen hutje. We stoppen even en zien op een 

vervallen huisje ernaast nog een Steenuil. Ook zitten er een paar Kleine Torenvalken op het huisje. 

Weer iets verder langs de weg stoppen we bij een 

meertje dat er veelbelovend uitziet maar in de 

eerste instantie toch tegenvalt, er is niks bijzonders 

te zien. Net voordat we de bus weer in gaan laat 

zich echter een Ménétries’ Zwartkop zien en horen 

en een Spaanse Mus. Dat maakt het toch wel weer 

leuk. 

Het landschap is vlak met overal langs de weg wat 

bebouwing in meer of minder vervallen staat, en 

hier en daar wat waterpartijtjes. Vlakbij een dorpje 

waar een soort vaart langs loopt zien we langs het 

water een boom met Kwakken. We lopen een stukje 

die kant op om dit beter te bekijken. 

De boom herbergt behalve een zestal Kwakken ook een Kleine Zilverreiger, een Koereiger en wat 

Bonte Kraaien. Ook hier wordt weer de Ménétries’ Zwartkop gezien en gehoord. 

 

Langzamerhand neemt de bebouwing langs de weg wat af en we komen na een tijdje in een 

wetlandachtig gebied met veel water maar ook vol met elektriciteitsmasten, leidingen en ja-knikkers. 

We speuren de natte gebieden af en vinden o.a. Steltkluten, Kluten en wat Strandplevieren. 

Wat verder langs de weg bekijken we een vervallen huis met een kolonie van wel 70 Kleine 

Torenvalken. De volgende stop die we maken is bij een waterpartij achter een dijkje waar flink wat 

Lachsterns heen en weer vliegen. Gaandeweg verandert het landschap. We komen dichterbij de kust, 

de bebouwing verdwijnt en de vegetatie wordt ruiger. De asfaltweg gaat over in 

een zandweg en we komen in een zanderig 

duinlandschap terecht met kleine, lage 

duintjes en een lagunegebied dat evenwijdig 

met de kust loopt, gescheiden van de zee door 

een brede, deels begroeide zandstrook. Een 

Kwak laat zich mooi zien terwijl hij wat 

meewarig voor zich uit zit te kijken bij een 

visvijver die geheel is overspannen met een 

net. 

Op de zandstrooktussen  de zee en de lagune 

loopt een zandweg die nog een flink stuk met 

Kleine Vliegenvanger 

 

Bonte en Drieteenstrandlopers en Strandplevieren 
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de bus kan worden bereden. Als de bus niet verder 

kan gaan we te voet nog een kilometer verder langs 

het strand tot bij wat vervallen gebouwen, 

misschien ooit een strandpaviljoen geweest. 

In de lagune zitten wat bekendere maar toch leuke 

soorten. De Purperreiger vliegt af en toe langs, er 

zit een groep Kluten, een groep Groenpootruiters, 

wat Tureluurs en een paar Zwarte Ruiters, een paar 

Grutto’s en een enkele Rosse Grutto. Ook zijn er 

genoeg eenden t  e zien: Zomertaling, Wintertaling,  

Smienten en een paar Krakeenden. Een paar 

Dunbekmeeuwen zijn er heel mooi te zien. 

Langs de kustlijn lopen Drieteenstrandlopers, Bonte Strandlopers, flink wat 

Strandplevieren en een Zilverplevier.Bij de restanten van het strandpaviljoen, ook het eindpunt van 

de wandeling, worden we aangenaam verrast door de aanwezigheid van een Kleine Vliegenvanger 

(natuurlijk ontdekt door Jos…). Het fraaie beestje hield zich op in een struikje dat langs de muur van 

een soort binnenplaatsje stond en liet zich 

prachtig bekijken. Ook kwamen af en toe 

groepjes Gele Kwikstaarten langs. Eén groepje 

streek vlak bij ons neer en bestond uit een 

mengeling van Gele Kwikken, Engelse Kwikken, 

Noordse kwikken en de prachtige felgele 

Kaspische Kwik. 

 

13.15 waren we terug bij de bus en reden we via 

de zandweg terug naar de bewoonde wereld. Een 

paapje werd nog gespot. De Kwak bij de visvijver 

had het opgegeven, hij was inmiddels vertrokken.  

14.15 zaten we aan tafel voor weer een heerlijke en uitgebreide lunch in Neftchala. In een boom op 

het pleintje voor de eetgelegenheid liet zich nog even de Syrische Bonte Specht zien. 

 

Het is 15.30 geworden als we vertrekken. Het is nog een flink eind rijden naar Masalli, dus er moet in 

de middag wel stevig doorgereden worden. We komen langs diverse gebieden met water, kleine 

meertjes en ook een groter meer. Uiteraard wordt daar wel gestopt om te speuren naar vogels. 

Zo bekijken we o.a. een groep Lachsterns, zien we een Visarend en vinden we op een vrij groot meer 

dat zich aan weerszijden van de weg uitstrekt een groep van 35 Bergeenden, een groep van 14 

Regenwulpen en zeer veel eenden, waarbij 

vooral de enorme hoeveelheid 

zomertalingen opvalt. Ook een Slechtvalk 

doorkruist dat gebied. Bij een wat kleiner 

plasje bevinden zich wat Kemphanen, 

Groenpootruiters, Bosruiters en een 

eenzame Watersnip. Een Flamingo staat in 

het water, wat achterin het meertje. Om 

18.30, als de middag wat op zijn einde is, 

ontstaat flinke opschudding in de bus, er 

vliegt een Witstaartkievit langs! Na 

een noodstop zien we tot onze Koereiger 

 

Gele Kwikstaarten 

 

Witstaartkievit 
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blijdschap dat er in een drassig landje langs de weg 

een heel groepje van wel 7 Witstaartkievi ten 

rondscharrelt. Ze kunnen met de telescopen heel 

fraai bekeken worden. 

 

Om 20.00 komen we aan in Masalli. Het is dan al 

donker en een Dwergooruil laat zich horen in een 

bomengroep tegenover het restaurant waar we een 

uitstekend diner nuttigen. 

Wat later, bij het hotel waar we overnachten, horen 

we direct bij aankomst ook weer de roep van de 

Dwergooruil. Na het opmaken van de lijst wordt met grote meerderheid van 

stemmen de Kleine Vliegenvanger verkozen tot soort van de dag. 

 

5e dag. 17 april. Van Masalli naar Lankaran en terug (door Janneke) 
 
Geen warm water en wat er aan water is komt 
niet uit de douchekop maar uit de 
slangkoppeling bij de kraan. Niet handig. Dan 
maar kattenwasje. Half zeven buiten voor de 
gebruikelijke voor-t-ontbijt-wandeling. In het 
strookje bos achter het hotel oa Zwartkop, 
Kleine Vliegenvanger, Noordse Nachtegaal en 
Syrische Bonte Specht. Langs de buitenrand van 
het dorp roept een Kwartel ternauwernood 
boven de blaffende honden uit. In de vieze 
rivier scharrelt een Oeverloper. Een andere 
waakhond raakt zo over zijn toeren dat ie z'n 
hok het hele erf over sleurt om tegen ons te 
kunnen blaffen. Een Pimpelmees meldt zich ook voor de Azerbeidzjan-lijst. Na het ontbijt (witbrood, 
kaas, eieren en honing, koffie en thee) om 8:45 in de bus, op weg naar het nationaal park. Onderweg 
stop voor heel veel Witvleugelsterns, ook veel trek van Spaanse Mussen en tp een paar Staartmezen 
van de ondersoort alpinus. Veel donkerder dan bij ons. Dan volgt een onaangename verrassing; van 
hogerhand komt geen toestemming ons tot het NP toe te laten. We mogen niet eens over de weg er 
naar toe rijden. Ook heen en weer gebel tussen Nuri (chauffeur), Hikmat, onze locale gids/fixer, 
Gennadi en het hoofdkwartier levert niets op. Dus ‘change of plans’ en vandaag naar de bergen i.p.v. 
morgen.  
 
Na Lankaran begint de weg te klimmen. Tijdens een korte stop horen we Bijeneters en zien een 

Sperwer. Tijdens een volgende 
stop horen we  voor het eerst 
deze reis Vinken! Na een uurtje 
stoppen we bij een - nog niet 
afgebouwd - café naast een 
benzinepomp. Gennadi heeft 
een koffiestop geregeld. Er 
wordt flink uitgepakt met 
nootjes, rozijnen, 
zonnebloempitten, chocola en 
snoepjes. De heren kunnen het 

Gekr. Roodstaart 
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toilet bij de benzinepomp gebruiken, voor de 
dames is dat onacceptabel en is geregeld dat 
ze bij de vrouw van de pomphouder thuis 
kunnen. 'Gemak buiten' maar keurig schoon 
en er word voor ons een vers stuk zeep bij het 
buitenkraantje klaargelegd. Geweldig, wat een 
gastvrijheid. Na een uurtje weer voort. Tijdens 
diverse stops onderweg worden leuke soorten 
binnen gesprokkeld. Lokale ondersoort van 
Boomklever en Zwarte mees, Turkse 
Boomklever, Groene Fitis , Grote Gele 
Kwikstaart en zowel 'onze' Gekraagde 
Roodstaart als de lokale ondersoort samamisicus, die een groot wit vleugelvlek 
heeft. Deze laatste twee tijdens de lunchpauze in het luxe kür-oord Relax. Hier laten behalve wij zelf 
ook de halfwilde zwerfkatjes zich de kebabs goed smaken... Na de lunch verder omhoog naar Elkin(?) 
en verder. Nog diverse stops leveren Grijze Gors, weliswaar alleen gehoord, Aasgier en Rode 
Rotslijster op. Een korte pauze op de weg terug levert nog Roodborst. Pas laat weer terug bij het hotel 
waar het diner bestaat uit soep, brood, gebakken aardappels en visburgers. Een lange, maar ondanks 
de tegenslag van vanochtend prachtige dag met onuitwisbare indrukken. Douche gerepareerd en om 
22:30 frisgewassen voldaan in bed. Buiten het hotelraam roepen weer Dwergooruilen en 
Boomkikkers.  
 

6e dag. 18 april Van Masalli naar Agcabadi (door Arjo) 

Vandaag is weer een reisdag. Bij het ontbijt was er enige verwarring, omdat blijkbaar niet iedereen 

de informatie van Jos heeft gekregen dat we toch geen twee nachten in Masalli zullen verblijven. We 

zijn echter inmiddels gewend geraakt aan het continue wisselende schema van deze reis; het ìs ook 

een testreis. En dus zijn we na wat  passen en meten met de bagage tegen half negen klaar voor 

vertrek. Op verzoek van het hotel wordt 

nog een groepsfoto gemaakt. Dit geeft wel 

aan dat buitenlandse toeristen nog niet 

veel in dit gebied komen. 

De eindbestemming vandaag is Ağcabädi 

(simpel geschreven: Agcabadi). Als er een 

min of meer rechtstreekse weg vanaf 

Masalli was geweest, dan zouden wij 

dwars door het noordwesten van Iran 

moeten rijden. Wij zullen dus met een 

grote omweg naar onze eindbestemming 

gaan. 

Wij rijden via de ons bekende hoofdroute 

terug naar het noorden. De weg voert door 

een uitgestrekt landbouwgebied met 

akkers en wijngaarden. Onderweg zien we 

weer veel Kleine Torenvalken, soms grote 

groepen van enige tientallen exemplaren 

zoals bij Allar. Voorbij Biläsuvar in een 

gebied met moerassen en meertjes 

hebben we onze eerste vogelstop. Hier Dobbelsteenslang 
boven en onder 
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zien we o.a. baltsende Oeverlopers, 

Purperreiger en een grote wolk Gele 

Kwikken. Terwijl ik wat achterblijf 

om met een zingende Ménétries 

Zwartkop op de achtergrond wat 

kikkers te fotograferen hoor ik 

plotseling luid geroep en zie ik dat er 

driftig naar mij wordt gewenkt: er 

zijn slangen gespot en men weet 

hoe hoog die op mijn wensenlijst 

staan. Ik ben op diverse plaatsen geweest met reizen, maar slangen zie ik nooit. Die grote frustratie is 

na vandaag voorbij. Een aantal Dobbelsteenslangen (Natrix tessellata) kruipen door de 

oevervegetatie en hangen te zonnen in de struiken. Mijn dag is al  goed na deze ontmoeting! 

We rijden langzaam verder en zien onderweg nog een Vos, een aantal Witstaartkieviten, broedende 

Ooievaars in elektriciteitsmasten en Balkankwikken. Aan de noordzijde van het moerasgebied 

hebben we een tweede stop op het terrein van een soort bedrijfje voor autoreparatie, waar we op 

de heenweg naar het zuiden ook al zijn gestopt. Hiervandaan heb je goed zicht over het 

achtergelegen meertje. We zien o.a. Flamingo’s, Kemphanen, Kokmeeuwen en Groenpoten. 

De reis gaat verder en we passeren nog 1 wat groter meer, dat weinig nieuwe (dag)soorten oplevert 

(Meerkoeten, Regenwulpen). 

Omstreeks het middaguur komen we aan in 

Sälyan, waar we een thee/koffiepauze hebben 

bij hetzelfde etablissement waar we een paar 

dagen eerder hebben gegeten (restoran Bala 

Kür). De waterstand in het naastgelegen kanaal 

is behoorlijk hoog, dus datzelfde zal het geval 

zijn bij de vlakbij stromende rivier de Kür. De 

thee wordt geschonken uit een theepot met 

theeconcentraat die bovenop een prachtige 

metalen pot met heet water staat. Het water wordt gebruikt om het concentraat tot een drinkbare 

vloeistof te verdunnen. Dit smaakt goed en hoewel ik meestal een koffiedrinker ben, ben ik deze reis 

grotendeels overgeschakeld op het drinken van thee. De thee (en ook koffie) wordt geserveerd met 

verschillende zoete eetwaren. 

Na een half uur gaat de reis verder. Hoewel er een rechtstreekse weg is naar Sirvan, nemen wij de 

lange omweg via Älät. Uit de eerdere reiservaring bleek de rechtstreekse weg uitermate slecht te 

zijn; de omweg is waarschijnlijk net zo snel en zeker een stuk comfortabeler. 

Na een korte tankstop passeren we net over 1 uur de ingang van het Shirvan Nationaal Park dat we 

drie dagen gelden hebben bezocht. 

Kort na de afslag bij Älät zien we wat 

Geelpootmeeuwen vliegen. Even verderop 

passeren we een in de droge vlakte gebouwd 

vluchtelingenkamp/dorp voor gevluchte 

inwoners van Nagorno-Karabach. We zullen 

onderweg meer van dit soort kampen zien.  

Bij Haciqabul stoppen we omstreeks twee uur 

voor de lunch bij een behoorlijk groot 

restaurant. Hoewel het wellicht wat kitscherig 
Iris lineolata 
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aandoet, is wel duidelijk dat e r veel geld is 

gestoken in het complex. Het hoofdgebouw is met 

veel fraai houtwerk gemaakt. Eten en bediening 

(uiteraard alleen mannen) is prima. Minder fraai is 

de bijbehorende “dierentuin” waar o.a. een 

Monniksgier zit opgesloten in een veel te kleine 

kooi. 

 

Om kwart over drie gaat de reis verder richting 

Sabirabad en Saati. In Saati wordt besloten om van 

de (bepaald niet drukke) hoofdroute af te wijken en binnenweg te nemen. De reden is waarschijnlijk 

dat Nuri op zoek is naar een vervangende autoband voor een van de achterwielen (een van de 

banden is in behoorlijk slechte conditie). Gevolg is een dwaaltocht in Saati en herhaaldelijk de weg 

vragen (onze chauffeur Nuri is hier duidelijk ook niet bekend) voordat de juiste route wordt 

gevonden (maar geen geschikte autoband). Onderweg is er nog een korte stop bij 

een leuk dorpsvijvertje (IJsvogel, Beverrat) 

en uiteindelijk komen we via Imişli om 

kwart voor zes weer bij de hoofdroute uit 

waar we rechtsaf slaan. Bij het kruispunt 

staat een bemande wachttoren en een blik 

op de kaart leert waarom: de grens met Iran 

is vlakbij. 

Aangezien de rechtstreekse weg naar 

Ağcabädi is afgesloten moeten we een 

omweg nemen. De weg gaat kilometers 

lang parallel met de grens met Iran totdat we rechtsaf slaan richting Beyläqan. Voor we dat dorp 

passeren hebben we nog een tweetal korte stops. Daarbij zien we 4 Keizerarenden en  verschillende 

vliegende groepen Koereigers. Die laatste zijn waarschijnlijk onderweg naar een bosje verderop met 

een grote Roekenkolonie, waar nog veel meer Koereigers zijn (waarschijnlijk een slaapplaats) en 

Zwarte Ibis. 

Het is al donker als we in Ağcabädi aankomen. Na een korte stop in het centrum (voor een autoband 

en tissues voor een verkouden Janneke) komen we aan bij het hotel (20:15 uur) dat er van buiten 

uitziet als een klein paleis. De receptiehal blinkt ook van het marmer en de kroonluchters. Het is 

duidelijk dat allemaal nog vrij nieuw is. Dit keer heb ik geen eigen kamer, maar deel ik de (zeer ruime) 

kamer met Pieter en Laurens. Na een maaltijd in de kelder/bar wordt de dag afgesloten met het 

lijsten (soort van de dag: keizerarend). Omstreeks half tien is het dan tijd om de slaapplek op te 

zoeken na deze lange reisdag: de GPS-logger geeft aan dat we vandaag ruim 427 km hebben gereisd.  

7e dag. 19 april. Lake Aggol (door Bob)  

Deze dag geen ochtendwandeling o.l.v. Jos, maar er 

zijn natuurlijk een flink aantal deelnemers die wel 

vroeg op staan om voor het ontbijt wat naar vogels 

te gaan speuren. Dat laatste levert o.a. een zwarte 

wouw op die wat rondvliegt in de omgeving van ons 

hotel en daar meerdere keren wordt gezien. Het 

ontbijt is om 8.00 uur en we krijgen daar te horen 

dat we nog een tijdje geduld moeten hebben 

Zwarte Ibissen 
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voordat we richting Aggol NP vertrekken. Er 

moet eerst voor een nieuwe achterband van 

de bus gezorgd worden, er kan niet 

doorgereden worden met de beschadiging die 

gisteren aan die band ontdekt was. Daarnaast 

moet Gennadi ook voor de nodige papieren 

zorgen om het Nationale Park in te komen. 

Een rustige ochtend dus waarbij de meeste 

deelnemers wat rondscharrelen in de 

omgeving van het hotel, op zoek naar vogels en andere beestjes. Twee interessante libellensoorten 

worden daarbij gevonden en op de foto gezet: Turkse rombout en Rode korenbout. 

 

We moeten geduld hebben tot 11.20, de bus is 

dan terug met een andere achterband en we 

kunnen vertrekken. Het is dan half bewolkt en er 

is een harde wind opgestoken. 12.05 staan we 

voor de poort van het Park, maar we kunnen nog 

niet door, Gennadi moet nog komen met de 

papieren. 

In afwachting daarvan worden wat Groene 

Bijeneters gespot op elektriciteitsdraden en de 

hele groep loopt die kant op om wat dichterbij te 

komen. De bijeneters houden zich op in de buurt van een eenvoudig boerderijtje met wat 

rondscharrelend vee. We zien daar ook wat Zwarte Ibissen en een Dwergarend langs vliegen.  

Als Gennadi gearriveerd is met de papieren lopen 

we rustig terug naar de parkingang. Een drietal 

honden van het boerderijtje laten daarbij 

luidruchtig dreigend weten dat ze het niet 

helemaal eens waren met ons bezoek en volgen 

ons een tijd op korte afstand (soms wat te korte 

afstand…).  

12.55 gaat uiteindelijk de poort van het park open 

en kunnen we door. 

We rijden met de bus een stukje het park in tot 

we bij zandpaden komen die zowel rechts als links 

van de weg het gebied in gaan. Het landschap is daar wetlandachtig, plas, moeras, rietgebieden en 

ruig open terrein. Heel interessant voor vogels 

maar de zeer krachtige wind gooit wel wat roet in 

het eten als we een stuk heen en weer lopen over 

een zandpad. 

Er worden o.a. Steppekiekendief, Groene 

Bijeneters, Balkankwikstaart en Kortteenleeuwerik 

gezien. Een Zwartkoprietzanger laat zich 

nadrukkelijk en van nabij horen maar is helaas 

niet te zien. Enkelen van de groep zien een 

Marmereend in een plasje, maar die vliegt vrij snel 

op en weg. 

Terekruiter 
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Vanwege de harde wind gaan we terug naar de ingang van het park om daar in een gebouwtje te 

lunchen, een picknicklunch in het open veld zou niet te doen zijn. H et is dan 14.15. 

 

Na de lunch, om 15.30, gaan we weer 

het park in met de bus naar dezelfde 

plek waar we eerder gelopen hebben. 

Het is dan geheel bewolkt en even 

vallen er wat spatjes regen. Maar, en 

dat is heel gunstig, de wind is flink 

afgenomen! 

Vanuit de bus horen we een Zwart 

Frankolijn roepen die we ook even 

mooi kunnen zien. 

Deze keer lopen we zowel rechts van de weg als links van de weg een stuk over een zandpad heen en 

weer. Rechts is het een soort dijkje van waar we uitkijken over open terrein met plassen en links 

lopen we meer tussen het riet door en hebben hier en daar zicht op wat plassen. 

Deze namiddag maakt heel wat goed van de wat moeizaam op gang komende dag en de slechte 

weersomstandigheden eerder in het park. We zien veel leuke soorten, mede dankzij de sterk 

afgenomen wind en het wat opklarende weer! Soorten zoals: Poelruiter, Lepelaar, Flamingo (groep 

van 47), Lachstern, Witstaartkievit, Witoogeend, Krooneend en Grijskoppurperkoet. 

Op het kruispunt van de weg met de zandpaden werden we getrakteerd op een hoogtepunt: Er 

wordt een Terekruiter gevonden die zich heel mooi liet zien!  

Rond 18.30 is het tijd om het park te verlaten, maar niet zonder dat we eerst nog een mooie groep 

Gele Kwikstaarten zien met Kaspische 

Kwikstaart en Citroenkwikstaart en een 

Roodkeelpieper die even mooi op een 

elektriciteitsdraad zit! Het wordt 

schemerig en in de verte beginnen de 

Jakhalzen te roepen als we om 19.05 het 

park verlaten. 

19.40 zijn we weer bij het hotel, toch wel 

heel voldaan door die succesvolle 

namiddag. En na het opmaken van de lijst 

wordt de Terekruiter vrij unaniem als Soort 

van de dag verkozen! 

 

8e dag. 20 april. Van Agcabadi naar Gabala (door Pieter) 

Het belooft vandaag een lange dag te worden: het plan is om in één dag van 

Ağcabǝdi via Bakoe naar Laza in de noordelijke 

Kaukasus te reizen, om daar alsnog hoog in de bergen 

de bergsoorten te kunnen zien die we eerder vanwege 

het slechte weer links hebben laten liggen. Het is nog 

maar de vraag of we dit in een dag kunnen halen, daar 

waarschuwt Jos volkomen terecht nadrukkelijk voor 

(google maps: 503 km in 6 u 32 min, omdat we maar 

een relatief klein deel over snelweg rijden lijkt die tijd 

erg optimistisch!) Ook vertrekken we eigenlijk al te laat 

Grote Nachtpauwoog 
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(half 8 ontbijt, half 9 plan om te vertrekken, maar in het begin langdurig overleg over de precies te 

volgen route) en stoppen we onderweg in het begin al  te vaak waardoor het al bij voorbaat kansloos 

lijkt om deze reis in één dag te doen.  

De redenen om te stoppen zijn echter wel goed: 

snel na het vertrek rijden we in de laagvlakte van 

centraal Azerbeidzjan met een fantastisch uitzicht 

op de hoge Kaukasus! Omdat het weer weer leuk 

meedoet, blijven deze bergen en dit uitzicht ons 

een groot deel van de dag vergezellen. Meer naar 

het westen zien we zelfs de bergen van Nagorno-

Karabach prachtig liggen. Bij de uitzicht-stop laat 

zich direct weer een mooi zingende Ménétriés’ 

Zwartkop zien (leuke naam voor het Nederlands 

dictee als dat nog zou bestaan). Ook zien we 

herders op paarden bij kuddes schapen. Verder onderweg veel bezette Ooievaarsnesten.  

Bij een meertje toch ook nog even gestopt omdat Jos Dwergsterns meende te zien. Die zaten er 

inderdaad, maar vooral bleek het een even verrassende als schitterende herkansing voor de 

Marmereend! Slechts een paar mensen hadden die (heel even) gezien in het Agğol Milli Parkı, hier 

konden we in alle rust genieten van tenminste drie paartjes. Ook nog een paar mooi rondvliegende 

Witwangsterns, een Witstaartkievit, een flink aantal Dwergaalscholvers en niet te vergeten de nodige 

Steltkluten. Onderweg nog wat Groene en ‘gewone’ Bijeneters, daarna nog een korte stop voor een 

overvliegende Zeearend, ook al niet de minste soort. De laatste stop voordat we eindelijk de snelweg 

opdraaiden, was ook niet misselijk: 

Steppearend en dito Buizerd plus nog 

wat Spaanse Mussen en een Paapje dat 

zich mooi liet fotograferen. 

Eigenlijk al vrij snel nadat we op de 

snelweg kwamen, stopten we alweer 

voor een kopje koffie dan wel thee. 

Nooit weg natuurlijk, zeker niet nadat 

enkele deelnemers ontdekten dat zich 

achter de horecagelegenheid een mooi 

bloemenweitje bevond met een aantal 

leuke dagvlinders (o.m. het 

Staartblauwtje), maar het einddoel voor die dag kwam wel steeds verder uit zicht. Het liep al tegen 

twaalven en we waren nog maar zo’n 130 km opgeschoten! Niet verwonderlijk dat er tijdens de 

theepauze door de heren reisleiding druk overleg werd gevoerd waarbij de kaart van Azerbeidzjan 

een grote rol speelde. En vervolgens kwam uit de hoge 

hoed een verrassend konijn: er ligt in de zuidelijke 

Kaukasus nóg een Laza! Het ligt minder hoog dan de 

noordelijke naamgenoot, maar er zouden vlakbij 

skiliften bestaan tot zo’n 2700 m hoogte! Dat klinkt 

goed. Ook wordt dan de reisafstand gereduceerd tot 

zo’n 155 km. Maar we moeten een stuk terug op de 

snelweg, in totaal wordt dan de afstand voor vandaag 

289 km, volgens google maps duurt dat zo’n 4 uur. Dat 
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is ook met onze vertraging prima te doen. 

En steeds maar weer die pracht ige heldere 

Kaukasus in beeld, nu wel met wat meer 

wolken, waar echter de bergen met veel 

sneeuw knallend bovenuit steken! 

Na de snelweg komen we in de eerste 

uitlopers van de Kaukasus en we zijn direct 

in een andere wereld, mét andere soorten: 

bij het restaurant waar we stoppen zien we 

de eerste (overigens ook de laatste!) Vale 

Gieren, Ben ontdekt nog een Keizerarend, een Roodstuitzwaluw en een Rotsmus. Ook is er een 

Koekoek die zich leuk laat fotograferen en horen en zien we nog een Rotsklever zich lekker druk 

maken. Onverwachte klap op de vuurpijl is een van de grootste nachtvlinders van Europa: de Grote 

Nachtpauwoog die zich ook al fotogeniek opstelt. Bij een volgend tussenstopje worden er nog 

Groenlingen en Kneuen (nieuwe soort voor de reis) waargenomen.  

Al vrij snel daarna komen we bij Qǝbǝlǝ, stad aan de 

voet van de Kaukasus, op zo’n 800 m. hoogte. Hier 

blijken we al te overnachten, in een soort 

bungalowpark aan de noordzijde van de stad. Bij het 

inchecken vliegt een zwart-witte Dwergarend laag 

over, waardoor meerdere deelnemers hem prachtig 

op de gevoelige plaat hebben kunnen vastleggen. Op 

het einde van de middag en begin van de avond 

brengen we nog een bezoekje aan Laza zuid. Het 

blijkt een klein, armoedig maar prachtig boven 

Qǝbǝlǝ gelegen boerendorp te zijn. Een wandeling levert niet alleen mooie plaatjes op van het dorp 

maar ook van de lokale ondersoort van de Gekraagde Roodstaart (samamisicus) en we horen en zien 

Roodborsten en Heggenmussen (voor het eerst deze reis) en veel andere ook in Nederland zeer 

bekende soorten als Putters, Zwarte Mezen, Merels en Huis- en Boerenzwaluwen. 

Afsluitend avondmaal in een mooi rondom een beek aangelegde horecagelegenheid met veel 

binnen- en buitenzitjes. Vanwege de temperatuur gingen we toch maar binnen zitten! 

9e dag. 21 april. Omgeving Gabala (Frank) 

De eerste dag in Gabala begon om 6.30 uur voor de liefhebbers met een wandeling door het loofbos 

nabij het hotel. Een mooi bos met daarin 

verspreid een soort theekoepeltjes om – 

zo stel ik me voor – op warme dagen te 

verpozen. Daar zagen we o.a. Draaihals 

en Grote Lijster, alsmede bremraap en 

diverse orchideeën. Na veel turen werd 

de aanvankelijk met veel extase 

begroete waarneming van de 

withalsbandvliegenvanger omgezet in 

een Balkanvliegenvanger. Ook mooi, 

maar de euforie was toch over. Ben nam 

Balkanvliegenvanger 
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de eerste Boomkruiper van de trip waar, 

en wel van zo dichtbij dat hij het beest 

met zijn superzoomlens niet kon 

fotograferen.  

Na het ontbijt zouden we met de skilift 

naar 2700 meter hoogte gaan en iedereen 

had zich als voor een ware poolexpeditie 

ingepakt. Bij de eerste lift duurde het 

enige tijd voordat duidelijk werd dat we 

daar niet echt hoog konden komen. Dan 

maar naar een volgende lift waarmee we uiteindelijk naar een hoogte van ruim 1900 werden 

gebracht. De zon zorgde inmiddels voor stijgende temperaturen en we begonnen al snel jassen in 

rugzakken te stoppen. De warmte bracht ook een groot aantal hagedissen tot leven.  

Speuren naar hoenders en steenbokken leverde niets op. Wel veel Zwarte Mezen, Raven en een 

enkele Kaukasische Waterpieper die Jos aan zijn piepje herkende. Ook enorm veel discussie over de 

waarneming van een zwarte-, groene en grijskopspecht die tot in de avonduren in bus terug naar het 

hotel voortduurde. De determinatie van de Grijskopspecht door Janneke – de enige die beeld én 

geluid had waargenomen – was het meest overtuigend 

Inmiddels puffend van de hitte - maar genietend van prachtige 

uitzichten – gelopen naar het bovenstation van de lift waar we in 

eerste instantie mee naar boven hadden zullen gaan. Aldaar een 

terrasje gepikt. Al zonnend en aan thee of koffie, met 10 tegen 2 

besloten in de dagen die ons nog restten niet de extra 250 km naar 

Laza aan de noordkant van de bergrug te rijden. De tijd zouden we 

gebruiken voor stops onderweg terug naar Baku en voor het 

verkennen van de kustzone langs de Kaspische zee te noorden van de 

hoofdstad. Daarna met de lift weer terug naar het dal.  

Na de lunch lekker veel gewandeld over lagere hellingen van de 

Kaukasus. Veel bloemenpracht met o.a. vlierorchydeeën en 

sleutelbloemen. Daar fladderden ook de kleine vos en de distelvlinder. 

Micoloog Marcel liet nog een “taaie knoflookzwam” of zo iets ruiken. 

Je zou hem zo in de keuken gebruiken.  

Qua vogels vooral Raven, Zwarte Mezen en Appelvinken en een enkele Grote Gele Kwik en Goudvink. 

In de beek viel geen Waterspreeuw te ontdekken. De meesten begaven zich daarna te voet naar het 

zeer  rustieke “restoran” voor het diner. In 

deze afgelegen plek – een soort mengeling 

van een rurale zuipkeet en een krotwoning – 

werd weer een heerlijke maaltijd 

geserveerd. Het bijbehorende bier en de 

lokale wodka zorgden voor een opgewekte 

stemming. Frank – die op weg naar het 

restoran stuiterend de overkant van de 

bergstroom had gehaald – zag tot zijn geluk 

Dactylorhiza romana 
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dat ook zijn telescoop het had overleefd: in de 

beginnende schemering verschenen nog twee 

Vale Gieren in beeld. 

 
10e dag. 22 april. Van Gabala naar Sumgayit 
(Mieke) 
Om 8.00 uur ontbijt, dit keer een ontbijtbuffet 
verzorgd door Kaukasus Plus Reizen m.b.v. 
Nekmat en iemand van het huisjes park waar we 
logeerden. Buiten zat opeens in een van de 
bomen een Draaihals en even later kwam een 
tweede. Genoeg tijd om foto's te maken en na 

wat onenigheid tussen de beide vogels scheerden er een langs Ben en een over het hoofd van 
Laurens weg. Een zeer goede start van de dag.  Een korte stop bij het 2e bos leverde niet de gehoopte 
Kleine Bonte Specht op. Enkele van de groep hadden deze 's morgens gezien bij zijn nest in een boom. 
De boom werd terug gevonden en het gat wat de specht gehakt had ook, uiteindelijk hoorden we 
hem maar kregen hem niet in de kijker. 
 
Om 9.35 begon de reis van Gabala naar  Baku/Sumgayit, 
ruim 200 kilometer rijden. Zoals gebruikelijk waren er 
onderweg meerdere stops. De eerste was bij een 
visvijver. In het water zagen we de kop van een slang en 
later 5 verstrengelden Dobbelsteenslangen op een 
boomstam vlakbij het water. Groene Specht en 
Boomklever zaten op de stam in de bomen en het geluid 
van de Grijskopspecht hebben we gehoord maar hem 
niet kunnen spotten. Om 10.40 zat iedereen weer in de 
bus op weg naar Baku maar al snel stapten we weer uit 
voor een schreeuwarend. Koffiepauze bij een tentje aan de weg, in het bos. Een aantal gingen eerst 
vogelen en kwamen een schaapskudde met herder tegen. Even later kwam de herder met kudde bij 
het koffietentje en werd door de eigenaar van koffietent 1 schaap eruit gehaald. Daar was het schaap 
het niet mee eens maar het werd blatend en tegenstribbelend aan een boom gebonden. Er zijn foto's 
gemaakt van de ruimte waar het schaap geslacht zou gaan worden maar daar werd gelukkig mee 
gewacht tot wij weg waren. 
 
Weer in de bus en om 12.50 uur Ortolaan in de boom en boven het veld een Bruine Kiekendief. 
Na de lunch gingen we om 14.30 uur verder. Toen riep Arjo vanachter uit de auto 'stop' omdat hij 
grote vogels, gieren zag maar de bus kon niet direct stoppen. Even verder op wel en toen kwam van 
alles voorbij en over ons heen vliegen: Blauwe Kiekendief, Slangenarend, Arendbuizerd en Vale en 
Monniksgieren! 

 
Toen kwam eindelijk de Kaspische zee in 
zicht! Een laatste tussenstop bij een 
meertje langs de snelweg leverde veel 
Kwikstaarten op. Heel veel kwikstaarten 
zaten, vlogen en poetsten zich in het 
water. Sommige hebben 7 soorten 
gezien maar door de harde wind lukte 
dat niet iedereen. Het was een prachtig 
gezicht als een zwerm in de lucht ging. 

Groene Specht 

Draaihals 
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Toen begon de zoektocht naar ons hotel in 
Sumgayit, een drukke chaotische stad. Nuri onze 
chauffeur vroeg meerdere keren de weg maar het 
lukte niet om het hotel Olympia komplexi te vinden. 
Na 8 keer vragen was iemand zo aardig om in zijn 
eigen auto te stappen zodat wij achter hem aan 
konden rijden. Voor alle zekerheid prentten we het 
autonummer 90 BR 659 in ons hoofd. We werden 
keurig voor het hotel afgeleverd.    
 
Om 20.00 uur vertrokken we naar het restaurant. 
Dit keer geen alcohol (bier, wijn, wodka) omdat in 
een familie restaurant geen alcohol wordt 
geschonken. Terug naar het hotel om te lijsten en 

natuurlijk werd de Monniksgier gekozen als vogel van 
de dag. 
 
Morgen om 6.00 uur vogelen aan zee en om 8.00 uur 
ontbijten. 
 
 
11e dag. 23 april. Van Sumgayit naar Shuraabad en 
Besh Barmag en terug (door Laurens)  
 
Het weer was vandaag bijna onbewolkt, het was 

warmer dan gisteren, er stond nog steeds een 

stevige ZO-wind, maar niet zo hard als gisteren. Het 

merendeel is om 6.30 uur naar het strand 

vertrokken, niet echt mooi zandstrand. Dwergstern 

en Kleine Plevier gezien. Met 2 taxi’s (Lada’s) zijn ze 

terug naar hotel gebracht, bleek nogal een ervaring 

te zijn, met een bloedgang. Om 08.00 uur ontbijt in 

hotel, om 09.00 uur vertrek in onze bus, Gennadi 

gaat niet mee. Eerst langs de kustweg, daarna over 

de M29 naar het noorden, de weg die we volgens het 

oorspronkelijke reisplan zouden hebben genomen. Bij Shuraabad afgeslagen naar de kust. In plasjes 

zat niet zoveel, Vorkstaartplevier, Bruine kiekendief en Citroenkwikstaart, Witgatjes. Doorgereden 

naar strand, zat 3e jaars Pontische Meeuw, Koekoek, Smelleken en 4 Kleine Torenvalken in achterland. 

Weer terug naar smalle asfaltweg, een landschildpad langs de weg, door naar het zuiden, richting 

Cape Gilazi. 6 Dunbekmeeuwen en 3 Lepelaars. Bij luxe Kite Resort (om te kiten, geen wouw) geen 

mens te zien, in zee op stellage een 

aalscholverkolonie, Witgat met olie.  

Verder naar het noorden weer rechtsaf de 

M29 af, we mochten eigenlijk niet 

doorlopen. Met schaapherder toch gedaan, 

over oliepijp. Zaten aantal angstaanjagende 

honden, gelukkig aan de ketting. Erg veel 

Gele Kwikken-trek, 1 Bruine Kiek.  Geluncht 

langs de weg, daarna naar Besh Barmag, 

Grauwe 

Kiekendief 

Monniksgier 

Arendbuizerd 
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heilige berg en (in goede tijd) veel vogeltrek. De 

heuvels links van de M29 omhoog. Onderweg 

weer een Monniksgier. Laatste stuk lopen, bleek 

daar erg druk te zijn, met mensen en paarden, 

een klein dorp. Niet iedereen is meegelopen, 

terug naar Scheltopusik (gladde slang) en 

Rotsmus. Ongelukje met paard, liep goed af.  

Op terugweg nog naar rechts afgeslagen naar 

Altiaghagh. Bij laatste wandelstop Duinpieper, 

Bonte Tapuit (via foto), Finsch’ Tapuit, Rotsklevers en verlaten wagons. Chauffeur wist het hotel nu 

wel in een keer te vinden. Diner in hotel, met dankwoord en bonus aan gids Hikmet en aan Nouri, 

onze super-chauffeur. 

Nog gelijst, met eindscore (201 soorten, of 

waren het er 204?). En Terek Ruiter als 

favoriete dagsoort. 

Om 03.45 uur in bus om naar vliegveld te 

gaan. Vliegtuig bleek geen uur vertraging te 

hebben, ieder net op tijd aan boord, de 

terugreis “vloog op rolletjes”. Om 11.55 uur 

geland op Schiphol. 

 

 

  

Foto’s: Jos van Oostveen 

 
Waargenomen vlindersoorten: 

Koningspage 

Koninginnepage   

Klein koolwitje 

Klein geaderd witje  Oostelijk marmerwitje  Oranjetipje 

Citroenvlinder   Oranje luzernevlinder  Atalanta 

Distelvlinder   Groentje   Kleine vuurvlinder 

Oostelijke vuurvlinder  Bruin blauwtje   Staartblauwtje 

Icarusblauwtje   Boomblauwtje   Bont zandoogje 

Argusvlinder   Hooibeestje   Paarse parelmoervlinder 

 

En als aardige dagactieve nachtvlinder: Kolibrivlinder 

 

Een heel beperkt aantal libellensoorten: 

Turkse rombout 

Rode korenbout 

Lantaarntje 

Bruine winterjuffer. 

  

Finsch’ Tapuit 

Collared Dwarf Racer 
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Soort  
(1e kolom = aantal dagen waargenomen) 

 Vrij 
14-4 

Zat 
15-4 

Zon 
16-4 

Maa 
17-4 

Din 
18-4 

Woe 
19-4 

Don 
20-4 

Vrij 
21-4 

Zat 
22-4 

Zon  
23-4 

Zwarte Frankolijn 3   x  x      x         

Kwartel 1       x             

Grauwe gans 1   x                 

Knobbelzwaan 3  x x   x     

Bergeend 4   x x x x     

Casarca 3   x  x      x         

Krakeend 3     x    x  x         

Smient 3   x  x x     

Wilde eend 6  x  x  x    x  x      x   

Slobeend 6   x  x    x  x      x  x 

Pijlstaart 1   x        

Zomertaling 4   x  x    x  x         

Wintertaling 3   x  x      x         

Marmereend 2      x x    

Krooneend 1      x     

Witoogeend  2   x        x         

Dodaars 5  x  x  x      x  x       

Fuut 5  x  x  x      x        x 

Geoorde Fuut 2  x   x               

Flamingo 4  x x  x x     

Ooievaar 4     x    x  x  x       

Zwarte Ibis 2         x  x         

Lepelaar 2      x    x 

Koereiger 5  x  x  x x x    

Kwak 4   x  x    x    x       

Blauwe Reiger 6   x  x    x  x x     x  

Purperreiger 5   x  x  x  x  x         

Grote Zilverreiger 3   x  x      x         

Kleine Zilverreiger 6  x  x  x  x  x  x  x       

Dwergaalscholver 5   x  x    x  x  x       

Aalscholver 5  x  x  x            x  x 

Visarend 2   x  x               

Wespendief 1       x             

Zwarte wouw 2           x        x 

Zeearend 2   x         x        

Aasgier 2       x          x   

Vale Gier 3             x  x  x   

Monniksgier 2                 x  x 

Slangenarend 1                 x   

Bruine kiekendief 9   x  x  x  x  x  x  x  x  x 

Blauwe kiekendief 2   x              x   

Soort 
 Vrij 

14-4 
Zat 
15-4 

Zon 
16-4 

Maa 
17-4 

Din 
18-4 

Woe 
19-4 

Don 
20-4 

Vrij 
21-4 

Zat 
22-4 

Zon  
23-4 
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Soort 
 Vrij 

14-4 
Zat 
15-4 

Zon 
16-4 

Maa 
17-4 

Din 
18-4 

Woe 
19-4 

Don 
20-4 

Vrij 
21-4 

Zat 
22-4 

Zon  
23-4 

Steppekiekendief 2   x        x         

Grauwe kiekendief 1                 x   

Sperwer 8   x    x  x  x  x  x  x  x 

Havik 1           x         

Buizerd 1    x       

(Steppe)Buizerd spp vulpinus 10  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x 

Arendbuizerd 1                 x   

Schreeuwarend 1                 x   

Steppearend 2  x            x       

Keizerarend 2         x    x       

Dwergarend 4           x  x  x  x   

Kleine Torenvalk 8  x  x  x    x  x  x    x  x 

Torenvalk 3  x  x              x   

Smelleken 1          x 

Slechtvalk 1     x               

Waterhoen 6   x  x    x  x  x    x   

Meerkoet 5   x  x    x  x  x       

Grijskoppurperkoet 1      x     

Scholekster 1   x        

Steltkluut 9  x  x  x  x  x  x x   x  x 

Kievit 3   x  x              x 

Witstaartkievit 4   x   x  x  x    

Zilverplevier 1     x               

Bontbekplevier 2  x    x               

Kleine Plevier 4     x      x  x      x 

Strandplevier 2  x  x        

Watersnip 3    x  x  x     
Grutto 1   x        

Rosse Grutto 1   x        

Regenwulp 4   x  x   x  x     

Zwarte Ruiter 1   x        

Tureluur 1     x               

Poelruiter 1           x         

Groenpootruiter 4     x    x    x      x 

Witgatje 5   x  x   x   x   x 

Bosruiter 4     x    x  x  x       

Terekruiter 1      x     

Oeverloper 9  x  x  x  x  x  x  x    x  x 

Drieteenstrandloper 1   x        

Bonte Strandloper 1   x        

Kemphaan 4  x    x    x  x         

Soort 
 Vrij 

14-4 
Zat 
15-4 

Zon 
16-4 

Maa 
17-4 

Din 
18-4 

Woe 
19-4 

Don 
20-4 

Vrij 
21-4 

Zat 
22-4 

Zon  
23-4 
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Soort 
 Vrij 

14-4 
Zat 
15-4 

Zon 
16-4 

Maa 
17-4 

Din 
18-4 

Woe 
19-4 

Don 
20-4 

Vrij 
21-4 

Zat 
22-4 

Zon  
23-4 

Grauwe Franjepoot 1  x                   

Vorkstaartplevier 5  x  x  x   x    x 

Dunbekmeeuw 3  x  x       x 

Kokmeeuw 7   x  x  x  x  x  x      x 

Zwartkopmeeuw 2  x  x        

Dwergmeeuw 1  x                   

Pontische Meeuw 3  x  x       x 

Geelpootmeeuw 3  x   x  x    

Lachstern 5  x  x  x  x    x         

Dwergstern 2       x   x 

Visdief 3       x  x  x         

Grote Stern 1  x         

Witwangstern 5  x  x  x  x      x       

Witvleugelstern 4   x    x          x  x 

Zwartbuikzandhoen 1  x          

Rotsduif 10  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x 

Holenduif 2             x    x   

Houtduif 7  x  x  x  x  x  x  x       

Turkse Tortel 9  x  x  x  x  x  x  x    x  x 

Palmtortel 6  x  x  x  x  x          x 

Koekoek 4       x  x    x      x 

Dwergooruil 4   x  x  x  x           

Steenuil 1   x        

Nachtzwaluw 1             x       

Gierzwaluw 9  x  x  x  x  x  x  x    x  x 

IJsvogel 5   x  x    x    x    x   

Groene Bijeneter 2       x  x    

Bijeneter 7   x  x  x  x  x  x      x 

Hop 8  x  x  x  x  x  x  x     x  

Draaihals 2               x  x   

Kleine Bonte Specht 2               x  x   

Syrische Bonte Specht 5   x  x  x  x      x     

Grote Bonte Specht 2               x  x   

Zwarte Specht 1               x     

Groene Specht 2         x        x   

Grijskopspecht 2         x  x  

(Gaai ssp krynicki 5         x  x  x  x  x   

Ekster 10  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x 

Alpenkraai 1  x                   

Roek 7   x  x  x  x  x  x    x   

Bonte Kraai 10  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x 

Soort 
 Vrij 

14-4 
Zat 
15-4 

Zon 
16-4 

Maa 
17-4 

Din 
18-4 

Woe 
19-4 

Don 
20-4 

Vrij 
21-4 

Zat 
22-4 

Zon  
23-4 
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Soort 
 Vrij 

14-4 
Zat 
15-4 

Zon 
16-4 

Maa 
17-4 

Din 
18-4 

Woe 
19-4 

Don 
20-4 

Vrij 
21-4 

Zat 
22-4 

Zon  
23-4 

Raaf 5  x      x  x    x  x     

(Russische) Kauw  
ssp soemmerringii 

4  
 x  x  x  x    

Matkop 1         x  

Zwarte Mees 4       x      x  x  x   

Koolmees 7     x  x  x  x  x  x  x   

Pimpelmees 5       x  x    x  x  x   

Buidelmees ssp menzbieri 4   x  x  x  x    

Baardmannetje 2  x    x     
Kalanderleeuwerik 1   x                 

Kortteenleeuwerik 5  x  x  x      x        x 

Kuifleeuwerik ssp caucasica 9  x  x  x  x  x  x  x    x  x 

Boomleeuwerik ssp pallida 1       x             

Veldleeuwerik ssp armenica 1   x                 

Oeverzwaluw 5   x    x    x      x  x 

Boerenzwaluw 10  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x 

Huiszwaluw 6   x    x  x    x    x  x 

Cetti's  Zanger 1   x                 

Staartmees ssp major 2       x  x           

Fitis 5   x  x  x  x      x     

Tjiftjaf 3       x        x  x   

Kaukasische Bergtjiftjaf 4   x    x        x  x   

Groene Fitis 1       x             

Grote Karekiet 3   x      x  x         

Zwartkoprietzanger 1           x         

Rietzanger 1   x                 

Kleine Karekiet ssp fuscus 2   x        x         

Sprinkhaanzanger 4   x  x    x  x         

Zwartkop 5     x  x  x      x  x   

Braamsluiper 5   x  x  x  x  x         

Grasmus ssp icterops 2   x  x               

Oostelijk Orpheusgrasmus 1  x         

Ménétries' Zwartkop  6   x  x    x  x  x      x 

Winterkoning ssp hyrcanus 4       x      x  x  x   

Boomklever ssp caucasica 3    x     x  x  

Boomklever 1         x  

Turkse Boomklever 1       x             

Rotsklever 3  x            x      x 

Taigaboomkruiper 1                 x   

Spreeuw 10  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x 

Merel 9  x  x  x  x  x    x  x  x  x 

Soort 
 Vrij 

14-4 
Zat 
15-4 

Zon 
16-4 

Maa 
17-4 

Din 
18-4 

Woe 
19-4 

Don 
20-4 

Vrij 
21-4 

Zat 
22-4 

Zon  
23-4 
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Soort 
 Vrij 

14-4 
Zat 
15-4 

Zon 
16-4 

Maa 
17-4 

Din 
18-4 

Woe 
19-4 

Don 
20-4 

Vrij 
21-4 

Zat 
22-4 

Zon  
23-4 

Zanglijster 4     x  x        x  x   

Grote Lijster 2               x  x   

Roodborst 4       x      x  x  x   

Noordse Nachtegaal 2     x  x             

Nachtegaal 1                 x   

Zwarte Roodstaart  
ssp ochruros 

2  
      x x  

Gekraagde Roodstaart 3       x        x    x 

Gekr. Roodstaart  
ssp samamisicus 

4  
 x     x  x  x  

Paapje 4     x        x    x  x 

Izabeltapuit 3  x  x                x 

Tapuit 5     x  x      x  x  x   

Bonte Tapuit 1                   x 

Finsch’ Tapuit 1          x 

(Oostelijke) Blonde Tapuit 2  x                  x 

Rode Rotslijster 1       x             

Grauwe Vliegenvanger 1         x           

Bonte Vliegenvanger 1         x  

Balkanvliegenvanger 2               x  x   

Kleine Vliegenvanger 8     x  x  x  x  x  x  x  x 

Huismus 10  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x 

Spaanse Mus 4     x  x    x  x       

Ringmus 2   x  x               

Rotsmus 1                   x 

Heggenmus 2             x  x     

Gele Kwikstaart 9  x  x  x    x  x  x  x  x  x 

Gele Kwikstaart spp lutea 2   x   x     

Gele Kwikstaart spp beema 3      x    x  x 

Gele Kwikstaart  
spp supercilaris 

1 
        x  

Gele Kwikstaart  
spp cinerocapilla 

1 
        x  

Engelse Kwikstaart  
ssp flavissima 

3 
  x       x  x 

Noordse Kwikstaart  
ssp thunbergi 

3 
  x       x  x 

Balkankwikstaart  
ssp feldegg 

6  x 
   x  x  x  x        x 

Citroenkwikstaart 3  x    x    x 

Grote Gele Kwikstaart 3      x         x  x   

Witte Kwikstaart 10  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x 

Duinpieper 1                   x 

Roodkeelpieper 4  x  x        x      x   

Waterpieper ssp coutelii 1               x     

Soort 
 Vrij 

14-4 
Zat 
15-4 

Zon 
16-4 

Maa 
17-4 

Din 
18-4 

Woe 
19-4 

Don 
20-4 

Vrij 
21-4 

Zat 
22-4 

Zon  
23-4 
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Soort 
 Vrij 

14-4 
Zat 
15-4 

Zon 
16-4 

Maa 
17-4 

Din 
18-4 

Woe 
19-4 

Don 
20-4 

Vrij 
21-4 

Zat 
22-4 

Zon  
23-4 

Vink 5       x  x    x  x  x   

Roodvoorhoofdkanarie 1             x       

Groenling 9  x  x  x  x  x  x  x  x  x   

Sijs 2     x  x             

Putter 10  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x 

Kneu 1             x       

Roodmus 1       x             

Goudvink 1               x     

Appelvink 3       x        x  x   

Grauwe Gors 9  x  x  x  x  x  x  x    x  x 

Grijze Gors 1       x             

Ortolaan 2                 x  x 

            

            

            

Totaal   213 incl ondersoorten            

              204 excl ondersoorten            

            

Zoogdieren            

Haas 3     x      x  x       

Vos 3  x x  x      

Arabische Kropgazelle 2  x   x      

Jakhals 2     x x     

Vleermuis spec 1         x  

Beverrat 2  x   x      

            

Amfibieën, reptielen            

Dobbelsteenslang 1         x  

Adder spec 1         x  

Moorse Landschildpad 2      x    x 

Scheltopusik 1          x 

Collared Dwarf Racer 1  
        x 

 
           

            

            

            

Soort 
 Vrij 

14-4 
Zat 
15-4 

Zon 
16-4 

Maa 
17-4 

Din 
18-4 

Woe 
19-4 

Don 
20-4 

Vrij 
21-4 

Zat 
22-4 

Zon  
23-4 

 


