Verslag Najaarsreis
Georgië 14 t/m 24 sept.
2013 Kaukasus Plus Reizen
Van 14 t/m 24 september 2013 mochten we weer genieten van en in Georgië, dit maal met een groep van 6 gasten; sommigen kwamen speciaal voor
de (roof)vogels, anderen meer voor de
cultuur en tradities. In dit verslagje zal
ik proberen een onderhoudende impressie van onze geslaagde toer te geven. Georgië is een in veel opzichten boeiend land, gelegen tussen de Hoge Kaukasus (in het noorden
met de hoogste bergen van Europa, tot boven de 5600 meter) en de Lage Kaukasus (in het zuiden) en
heeft zich altijd in de twijfelachtige “belangstelling”
van omringende landen mogen weten. Het is tenslotte
uitermate strategisch gelegen, heel vruchtbaar en
heeft veel te bieden wat landbouwproducten en mineralen betreft. Op veel plaatsen is zichtbaar wat ze
doorstaan hebben, hetgeen betekent dat er o.a. een
rijke geschiedenis is te vinden. Het doel van onze reis
was overigens zoveel mogelijk vogels te zien te krijgen
en en passant ook de culturele schatten die op de route lagen “mee te pakken”. Omdat ook in deze groep er
belangstelling was voor andere fauna en de flora kregen ook die de aandacht die ze verdienen, hoewel het
Griel
hoogseizoen voor bloemen, vlinders en libellen al
voorbij was natuurlijk.
De reis startte feitelijk zondag 15 september vroeg in de ochtend na een goede vliegreis met overstap in
Istanbul. Het weer was die dag en ook de rest van de week prachtig, met heerlijke temperaturen en veel
zon. Om het slaaptekort van die nacht wat te compenseren werd de ochtend vrijaf gegeven, zodat we
pas in de middag op pad gingen om in de omgeving
van de hoofdstad Tbilisi te gaan vogelen. We bezochten een paar bergmeren en hoewel er nog niet veel
vogels gevonden werden konden toch enkele leuke
soorten worden genoteerd zoals Aasgier, Schreeuwarend, Bijeneter, Kleine Klapekster, Kuifleeuwerik, Rotsmus, Kleine Vliegenvanger, Kwak, Isabeltapuit, Aziatische Roodborsttapuit en als grootste verrassing een
pleisterende Griel in het bouwterrein naast ons pension! ‘savonds, na een heerlijke overvloedige maaltijd
(zoals we eigenlijk elke dag zouden smaken), konden
we zelfs nog nagenieten van deze Griel die in het donKwak
ker bleek te roepen, goed hoorbaar vanaf het balkon.
16 september vertrokken we voor een lange tocht naar het merengebied in het zuidwesten, aan de
grens met Armenië. Hoewel deze reis in ca 3,5 uur te rijden is, doen wij er altijd veel langer over omdat
er onderweg zoveel prachtige uitkijkpunten zijn en er regelmatig ‘STOP’ geroepen wordt voor weer een
of andere vogel. De route doorkruist eerst een uitgestrekt en bebost heuvellandschap en komt dan in
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uitgestrekte hoger gelegen kalere vlaktes die afwisselend voor kuddes schapen en koeien en voor landbouw
gebruikt worden. Op deze vlaktes wemelt het van de
Arendbuizerden, Steppebuizerden en Bruine Kiekendieven die we dus veel zagen. Gelukkig zagen we ook diverse Steppekiekendieven en hoorden we overal groepjes
Bijeneters overtrekken, een vrolijk geluid dat we elke
dag van de reis wel zouden horen! Bij de meren zelf
troffen we oa Koereigers en gewonere soorten watervoZwarte Wouw
gels aan. Om bij het eindpunt te komen moet je ook een
hogere pas over, op ca 2000 meter gelegen en hier
maakten we een uitgebreidere stop. We genoten van de kuddes die geflankeerd werden door Kaukasische
cowboys met hun Kaukasische herdershonden (niet aanhalen is het devies!) en hier ontdekten we oa. Vale
Gieren, Turkse Fraters, Waterpiepers (van de ondersoort coutellii) en Kaukasische Strandleeuweriken. Er was
gelukkig ook roofvogeltrek met een nadruk op Steppebuizerden.
De volgende dag stond geheel in het teken van het afstropen van de diverse meren in dit vruchtbare landbouwgebied. In het voorjaar vind je hier uiteraard meer soorten,
maar ook in het najaar is het hier goed toeven. Helaas was
1 meer drooggevallen, als gevolg van de waterwinning voor
een aardappelboer die ondanks protesten van de lokale
bevolking dat recht had opgekocht. De dorpjes waar we
doorheen trokken zijn overigens ook heel erg de moeite
Steppekiekendief van het bezoeken waard, hoewel er veel armoede heerst in
deze streek, omdat de mensen er volkomen afhankelijk zijn
van de landbouw en er verder weinig door de overheid wordt geïnvesteerd. Omdat het opnieuw mooi en
warm weer werd kwam er ook goede roofvogeltrek op gang en daar hebben we uitgebreid van genoten
toen we op een gunstig gelegen positie waren gekomen, gelegen tussen de heuvels. Meerdere Steppekiekendieven, veel Zwarte Wouwen en Bruine Kiekendieven, honderden Steppebuizerden, enkele Schreeuwarenden, het was een lust
voor het oog. Erg verrassend was een groepje Groene Bijeneters die
voorbij trok en - omdat zij a.h.w. onder ons langs trokken omdat wij
op een hoog punt stonden konden wij ze goed bekijken en het verschil met ‘gewone’ Bijeneters vaststellen; een goede soort voor dit
land. Op het grensmeer met Turkije – daar nemen we ook altijd een
kijkje – zwommen diverse Roze Pelikanen en een enkele Kroeskop
en in de bossen hoorden we o.a. Kruisbekken, Goudvinken, Kleine
Grijze Wouw
Vliegenvangers, Groene Fitissen en Bergtjiftjaffen. Later op de dag
bezochten we ook nog andere grote meren, waarvan sommige droger waren dan in het voorjaar; het had deze zomer erg weinig geregend klaagden de boeren. Bij een van de meren hielden zich meer
dan 100 Ooievaars op en zagen we enkele Zwarte Ibissen. De grootste verrassing van de dag en eigenlijk van de hele reis ontdekten we
later op de middag toen we vanuit de bus een Grijze Wouw zagen
jagen boven een akker!
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Dit gaf natuurlijk grote consternatie en leverde een superleuke
pauze op waarbij we uitgebreid de tijd kregen om van deze mooie
roofvogel te genieten; dit bleek de eerste waarneming van deze
soort voor Georgië te zijn en hoewel deze vogel een aantal dagen
hiervoor al door anderen gezien bleek te zijn waren we hier natuurlijk erg mee in onze nopjes. Terwijl we deze vogel aan het
bekijken en fotograferen waren doken aan de andere kant een
paartje Steppekiekendieven op die met succes een prooi wisten
te bemachtigen. Na ca. 10 minuten werd dit paartje echter ruw
Schreeuwarend
verstoord door een Schreeuwarend die van grote hoogte zich op
hun prooi stortte om het van ze “over te nemen”, magnifiek! Tel
daarbij een Steenarend, diverse andere Schreeuwarenden, een mooi overvliegende juveniele Steppearend, Bijeneters enz. en het beeld is compleet. De middag werd afgerond met het vinden van een slaapplaats van Steppekiekendieven bij een ander groot meer waar we ook diverse steltlopers aantroffen.
Op 18 september togen we naar het grottendorp
Vardzia dat in een prachtige canyon gelegen is.
Voordat we hier aankwamen maakten we nog
een vogelstop langs de weg op een plek waar we
Cetti's Zanger verwachten die zich er ook liet horen. Er bleken veel kleinere zangvogels aanwezig
te zijn, zoals Nachtegaal, Grijze Gors en Waterspreeuw, een juveniele Steenarend vloog bedelend achter zijn ouders aan en er vloog een Balkansperwer op. Omdat enkelen van ons in
“gesprek” raakten met een oudere man die daar
een woning had ontkwamen we niet aan een
koffie-uitnodiging met chocolaatjes. Intussen toonde hij ons vol trots zijn forellenvijvers en bijenkasten en
vertelde hij over zijn leven als duikbootmarinier en het moeten zorgen voor zijn gehandicapte dochter;
weer een bijzondere ontmoeting. Het grottendorp zelf – dat niet voor niets op de UNESCO werelderfgoedlijst staat - vereerden we met een bezoek, waarbij we uiteraard de eeuwenoude trappetjes, sommige door
de pikdonkere gangen moesten gebruiken, maar ook de uitzichten en de omgeving waren fantastisch. De
honderden Rotszwaluwen, diverse Grijze Gorzen, Rotsklevers en 2 Blauwe Rotslijsters en de heerlijke
lunch naast de rivier completeerden het plaatje. Later die dag brachten we een bezoek aan het schitterend gerestaureerde fort ‘Rabat” in Akhaltsikhe en reden we door naar onze eindbestemming, het skidorp
Bakuriani waar ons pension is.
Bakuriani is een mooi gelegen dorp dat vol staat met verlaten en pas gebouwde hotels en dat een prettige
atmosfeer ademt. Ons pension was opnieuw heel keurig met veel ruime slaapkamers en wederom heerlijke uitgebreide maaltijden, bereid van eigen geteelde groenten, zelfgemaakt brood en kaas en vleeswaren.
Hoofddoel voor vandaag was het bereiken van een hoger gelegen bergmeer waarvoor we eerst een pas
moesten kruisen. Deze pas ligt op ca 2500 meter en hier bevindt zich een extra militaire post omdat er
ook een belangrijke olie- en gasleiding
vanuit Baku door de bergen loopt. We
mochten een uur bij deze post posten
omdat zoals verwacht hier veel roofvogels
passeerden; Steppekiekendieven, Zwarte
Wouwen, Boomvalken, veel Steppebuizerden, maar ook enkele Duinpiepers en
Citroenkwikstaarten. Het landschap op
deze hoogte is heel fraai en het uitzicht
alle kanten op erg weids met op de achtergrond de Lage Kaukasus.
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en overal zie je wel kuddes met paarden, ezels,
koeien of schapen en de tijdelijke bewoning van
deze half-nomadische bergvolken. Bij het bergmeer
aangekomen bleek dat er sterk geconcentreerde
roofvogeltrek los kwam met ‘bellen’ van vele honderden Buizerds enz, fenomenaal! Erg veel Fraters,
enkele Kortteenleeuweriken, veel Tapuiten en Izabeltapuiten, natuurlijk groepen Bijeneters, overal
was wel wat te zien en te horen. Op het bergmeer
bevonden zich honderden Geoorde Futen, maar ook
het dorpje zelf was een bezienswaardigheid, niet alleen vanwege de oude kerkjes, maar ook door de
sterke geur van koeienpoep; een afgelegen en authentieke dorpje!
Op 20 september vertrokken we bijtijds om de lange weg naar de Zwarte Zee te maken. Het was weer
erg zonnig weer maar in de loop van de dag ontstond er meer bewolking en kwamen zoals verwacht de
roofvogels los. In de loop van de middag naderden we de Zwarte Zee en de lage heuvels die de delta van
dit landje omsluiten; we hadden een lange tijd door de vlakke delta gereden om hier te komen – een
delta die door de eeuwen altijd veel mensen heeft aangetrokken en die dus druk bewoond is, overal zie
je bewoning omringd met vruchtbomen en landbouw en kijk je je ogen uit naar de eenvoudige stijl van
leven. Het bleek dat de heuvels, die zich richting Batumi steeds verder en hoger uitstrekken een goede
thermiek boden, want we ontdekten veel ‘bellen’ met roofvogels, de meeste bestaande uit Zwarte
Wouwen, Steppebuizerden en Wespendieven
maar ook hier en daar een Schreeuwarend of
Dwergarend en gelukkig ook 1 duidelijke Bastaardarend. We betrokken ‘smiddags ons pension dat in de heuvels ten noorden van Batumi
ligt en uitkijkt over de Zwarte Zee en een veelbelovend perspectief bood gezien de bijeneters
die nog overvlogen met hier en daar een Steppekiekendief en Boomvalk. De gastvrijheid en
goedverzorgde maaltijd van eigen producten,
aangevuld met eigengemaakte huiswijn van onze gastheer- en vrouw vervulde ons weer met
dankbaarheid en zorgde ervoor dat het gebrek
Steppebuizerden aan luxe geen reden tot klacht zou worden!
Helaas bleek de volgende ochtend dat de weersverwachting voor deze dag uit zou gaan komen, het was
zwaar bewolkt en het regende af en toe. We besloten eerst nog te wachten in ons pension om te zien of
er verandering zou plaatsvinden en gebruikten de tijd door naar de stug doorvliegende Bijeneters en
Boerenzwaluwen te kijken, dat ging maar door, regen of geen regen! Wat later in de ochtend brachten
we een bezoek aan de ten zuiden van Batumi gelegen delta die helaas ook voor andere doeleinden
wordt gebruikt maar nog steeds erg in trek is bij veel
vogels die er op hun doorreis naar de winterkwartieren graag even komen bijtanken. Ondanks de mindere
waarnemingsomstandigheden konden we hier toch
een aantal vruchtbare uurtjes doorbrengen en genieten van veel zangvogels die al dan niet actief roepend
zich ophielden in de struiken en op de open stukken:
Gele Kwikstaarten in diverse ondersoorten, Duinpiepers, Aziatische Roodborsttapuiten, Zomertortels,
IJsvogels, Paapjes, Gekraagde Roodstaarten en zelfs
een roepende Kleine Zwartkop. Aan het strand en bij
de open waters vlogen Reuzensterns, Dwergsterns,
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Reuzenstern

Grote Sterns en diverse steltlopers. Slechts een
enkeling ontdekte een verre Yelkouanpijlstormvogel op zee. Honderden zwaluwen en tientallen
Bijeneters vulden het luchtruim en 2 Slechtvalken
gaven een mooie jachtshow boven de branding.
De middag werd weer op het pension doorgebracht in de (ijdele) hoop dat het beter weer zou
worden. Een enkele Roodpootvalk en Kleine Torenvalk en wat andere eenzame roofvogels ploeterden naar het zuiden en alleen de Bijeneters
bleven goed vliegen: het dagtotaal zou uitkomen
op 1039 vogels!

Zondag 22 september startte nog troostelozer en
zou een complete regendag blijken te worden; een nieuwe ervaring en dat op zo’n mooie plek… Ondanks het slechte weer besloten we er het beste van te maken en togen we naar de kust waar we eerst
een tijdje aan het strand en later op de boulevard gingen zitten om te zien wat er over zee te zien was.
Dat bleek verrassend veel. Niet alleen waren er meerdere Bruinvissen aan het jagen vlakbij maar er was een ware stroom van
Sterns en Meeuwen te zien, vooral Visdiefjes, maar ook veel
Dwergsterns en Grote Sterns en ook fraaie Dwergmeeuwen. Aan
het strand werd druk gejut en het bleek dat er massa’s kastanjes
waren aangespoeld die opgeraapt werden om te worden verwerkt en verkocht! Op de luxe boulevard en in het naastgelegen
parkje bleek het te wemelen van de zangvogels die net uit zee
waren gekomen, een leuk spektakel dat de meeste toeristen daar
zal ontgaan! Paapjes, Bijeneters, Roodstaarten, Izabeltapuiten,
Grauwe Vliegenvangers, Blauwborst en zelfs een IJsvogel in een
dennenbos; overal zat wel wat. We brachten nog een nat bezoek
aan een ander deel van de delta waar gelukkig ook niet veel gejaagd werd en noteerden oa Purperreiger, Grote Zilverreiger, wat
steltlopers, Grauwe Klauwieren en een prachtige jagende Steppekiekendief. Later die dag brachten we nog een uitgebreid bezoek
aan de wereldberoemde Botanische Tuin die eind 1800 is opgericht en op een fantastische plaats aangelegd is, pal aan zee met
veel hoogteverschillen. Hier bevinden zich meer dan 2000 mooie soorten bomen uit alle delen van de
wereld, de meeste heel oud. Niet alleen een genot voor de ogen maar ook voor de neus bleek, want
veel bomen bloeiden en gaven sterke aroma’s af. Enkele Turkse Boomklevers, Syrische Bonte Spechten
en Kleine Vliegenvangers konden we horen en we merkten tot onze verbazing op dat de zwaluwen nu
weer noordwaarts trokken, net als een mooie groep van 68 Purperreigers en 8 Kwakken. Het was blijkbaar zwaar weer in het zuiden, want waarom zouden ze anders omkeren?

Schreeuwarend
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We besloten om de volgende morgen al terug te
rijden naar Tbilisi, hoewel we eigenlijk nog een
dag langer hadden willen blijven, maar het weer
toonde weinig verbetering. Het was nu wel droger maar de bewolking overheerste; dit zorgde er
echter voor dat we op de terugweg goed zicht
kregen op de roofvogeltrek die er natuurlijk wel
was. Op een gunstige plek aan de rand van een
groot moeraspark maakten we een koffiestop
maar voor koffie hadden we weinig tijd,
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zoveel was er te zien! Minstens 65 Bruine Kiekendieven draaiden en zweefden over het moeras, vergezeld van minstens 10 Steppe-, waaronder 4 mannetjes, 1 adulte Zeearend vloog op,
meerdere Roodpootvalken, Boomvalken, Torenvalken en enkele honderden Zwarte Wouwen,
Steppebuizerden en Wespendieven trokken laag
over. Kleine Zilverreigers, Purperreigers, 2 Witvleugelsterns en veel zangvogels hielden zich in
de nabijheid op. Ook later op de route passeerden ons nog kleine zwermen roofvogels waar-

Vale Gier

door we genoodzaakt werden om nog enkele extra pauzes in
te lassen, maar wie maalt daarom als er zoveel te genieten
is? Die middag brachten we nog een heel informatief bezoek
aan de mooie stad Gori waar het geboortehuis van Stalin te
vinden is, en dat zich nog altijd in de belangstelling van veel
toeristen mag “verheugen”.. De avond werd weer doorgebracht in ons gezellige pension waar we weer getrakteerd
werden op een goed verzorgde uitgebreide maaltijd.

Omdat we dus een dag eerder in Tbilisi waren
gekomen dan gepland - zo kan dat gaan op deze
reizen, je moet tenslotte een beetje flexibel zijn
en inspelen op de omstandigheden - was er vandaag ruimte om een paar gebieden ten zuiden
van de hoofdstad te bezoeken. Op de grens met
Azerbeidjaan ligt o.a. een meer met naastgelegen moeras en hier troffen we o.a. weer een
Zeearend en Vale Gier aan, vlogen Steppe- en
Bruine Kiekendieven, Witvleugel- en Zwarte
Torenvalk
Sterns, zaten diverse soorten Reigers en warempel de eerste Houtduif en Tafeleend van de reis, jaja. Hier bleek ook een dorpje te liggen waar ca. 30 jaar
geleden de bevolking van een paar bergdorpen uit Svaneti naar toe is verplaatst toen een aardverschuiving hun dorpen verwoestte. Ook bevinden zich
in deze regio een aantal zeer grote verlaten metaalfabrieken, gevangenissen (niet verlaten) en
een elektriciteitscentrale; al met al geen opbeurende indrukken. De akkers hier bieden in het
voorjaar en zomer zeker een mooie afleiding,
maar nu vloog er niet veel, wel een Slangenarend. Later op de dag was er nog ruimte om de
kunstmarkt, de oude kerk en het gezellige oude
centrum van Tbilisi te bewonderen.
Steppebuizerd
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Op onze laatste dag stonden we als altijd vroeg op,
we hadden nog een paar uur voordat we naar het
vliegveld moesten en nietsvermoedend stapte ik, nog
in nachthemd, het balkon op van ons pension.
Wat schetst mijn verbazing als bij nadere beschouwing de lucht vol bleek te zitten met roofvogels!? Het
was nog geen 7 uur en de zon was nog niet op, maar
er bleken complete ‘wolken’ met roofvogels over te
zeilen, met harde wind in de rug ging het pijlsnel naar
het zuiden, over de stad. Tussen de vele SteppebuiKuifleeuwerik
zerden, Zwarte Wouwen, Kiekendieven en Wespendieven ontwaarden we zelfs diverse Schreeuwarenden, op een tijdstip dat je dat beslist niet zou verwachten! Zo startten we de laatste paar uur in dit altijd
verrassende land met z’n allen op het balkon omhoog turend en genietend van de laatste vogelindrukken voordat we het vliegtuig zouden pakken, hoewel we zelfs vanuit de vertrekhal van het vliegveld nog
steeds roofvogels zagen overkomen over de stad! Ook op veel andere plekken in dit land blijken veel
roofvogels te passeren.

Roze Pelikanen

Bijeneter

Al met al heeft deze reis ons heel veel natuur- en cultuurplezier gegeven, waarbij de vogels natuurlijk de
boventoon voerden; en met een totaal van 172 soorten een prima resultaat voor een najaarsreis van 10
dagen! Natuurlijk speelde ook mee dat de sfeer in de groep prima was en iedereen met mooie herinneringen naar huis kon gaan. Namens mijn compagnon, Gennadi Tamliani, bedankt voor deze mooie reis!

p.s. Een bezoek aan dit land betekent
ook de kans om een scala aan geschiedenissen aan te treffen vol rijke
culturen: er zullen niet veel landen
zijn waar zoveel oude volken naast
elkaar leven! Behalve de Georgiërs,
tref je er Adjaren, Abchazen, Svaneten, Armeniërs, Azerbeidjanen, Russen, Osseten, Joden, Pontische Grieken en nog vele andere aan, alle met
eigen talen en mooie gastvrije tradities! Nodig ons gerust ook uit voor
een informatieve lezing.
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