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Verslag Natuur- en Cultuurreis  Armenië  

15 t/m 29 juli 2016  

Vrijdagavond 15 juli vertrokken 2 echtparen naar Armenië om daar een geheel verzorgde rondreis 

door dit land te beleven: Klaas & Fransje Everards en Jos & Ellie van Oostveen, waarbij Jos tevens als 

reisleider optrad. In die rol kreeg hij bijstand van een bekwame Armeense botanicus, Tamar, die ook 

nog eens historische en politiek zeer goed onderlegd 

bleek te zijn waardoor we gedurende de reis 

voldoende gespreksstof hadden! Er was een korte 

overstap in Warschau maar bij aankomst bleek de 

overstap te kort te zijn geweest om ook onze bagage 

mee te krijgen zodat we een valse start hadden 

zonder koffers; gelukkig werden die 1,5 dag later 

nabezorgd. 

Op 16 juli startten we onze reis met een bezoek aan 

Echmiadzin, het religieuze centrum van alle Armeniërs, dat net buiten de hoofdstad ligt. De 

overgrote meerderheid behoort tot de eigen orthodoxe kerk. Het uitgebreide en met diverse oude 

en nieuwere kerken bezette terrein staat op de werelderfgoedlijst van de  UNESCO. De 

hoofdkathedraal van Echmiadzin was de eerste 

officiële kerk die in 303 gebouwd is. Tegenwoordig 

is het de heilige zetel waar de patriarch van 

Armenië resideert. We brachten ook een bezoek 

aan het museum waar volgens overlevering een 

deel van de Heilige Lans en een stuk van de Ark van 

Noach waren te bewonderen, benevens nog erg 

veel andere schatten, sieraden, mijters, relikwieën 

etc. Ook bezochten we de een kerkje uit de 10e 

eeuw waar onder meer een graf te vinden is van 

een van de eerste martelaressen die geweigerd 

had met een Romeinse keizer te trouwen (incl. de stenen waarmee ze gestenigd is!!). De lunch was in 

een heel fraai restaurant dat gerund werd door een organisatie die zich inspant voor o.a. 

weeskinderen en hen ook allerlei technieken bijbrengt waaronder naailessen en pottenbakken 

waarvan je de resultaten uitgestald zag en kon kopen. Nadien brachten we een bezoek aan de 

restanten van de kathedraal van 

Zvartnots (uit de 7e eeuw), een meesterstuk 

van de Armeense architectuur, helaas 

staat er niet veel meer van overeind 

maar indrukwekkend is het wel en een 

geschikte bruidslocatie ook zoals bleek! 

Na terugkomst in Yerevan gingen we een 

naar het indrukwekkende Genocide-

monument aangezien de Genocide een 

onuitwisbare indruk heeft achtergelaten 

Onze zeer bekwame gids Tamar 
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en uiteraard een plekje verdient in onze tour door dit land. De temperatuur deze dag was direct al 

enorm opgelopen en al flink boven de 30°C 

gekomen dus dat was wel even wennen! 

17 juli werden we na het ontbijt bij ons hotel 

opgewacht door een andere gids die speciaal voor 

deze dag ons zou begeleiden op onze wandeling 

op de berg Araler. Op de tocht erheen ontwaarden 

we al enkele leuke soorten als Hop en 

Dwergarenden. Een mooie lange wandeling stond 

vandaag op programma, te starten op een hoogte 

van 1700 meter en eindigend op ca 2050 meter. Het werd 

inderdaad een mooie tocht, hoewel de hitte ons parten speelde. Onderweg kwamen we veel leuke 

vogel- en bloemensoorten tegen. Duinpiepers, 

Grauwe Klauwieren Zwartkopgors, Zwarte 

Roodstaarten, Blauwe Rotslijster en als hoogtepunt 

een Perzische Roodborst lieten zich zien en horen. 

Het bleek een of andere feestdag te zijn want we 

werden van 3 kanten toegestopt met eten 

(bestaande uit platte broden waarin vlees van 

zelfgeslachte en -gebakken kip of schaap was 

gewikkeld): heel attent natuurlijk maar wat moet je 

met zoveel extra eten? Dat gaven we onderweg 

maar aan wat ouderen die naast de kant zaten en 

daar erg blij mee waren.. 

‘savonds werden we naar een luxueus restaurant in het 

centrum van Yerevan gebracht voor een uitgebreid 

diner. 

 

Op 18 juli reden we naar het zuiden. Bij het klooster 

van Khor Virab zijn we gestopt omdat je daar een 

prachtig uitzicht hebt over de berg Ararat die sinds ca. 

1915 in Turkije ligt maar die vroeger bij Armenië 

hoorde. Het klooster en de kerk zijn ook een bezoek 

waard met bijzondere sfeervolle plekjes. Hier heeft 

Gregorius de Verlichter 13 jaar opgesloten gezeten (in 

de 4e eeuw!) voordat hij eruit gehaald werd om voor een 

koning te bidden die ernstig ziek was. De kerker en het 

gat in de muur waardoor hij jarenlang gevoerd werd 

door een vrouw uit de omgeving kregen uiteraard 

onze volle aandacht. In de directe en wijde omgeving 

zagen we o.a. Rosse waaierstaarten een jong voeren 

en vlogen wat Oostelijke Vale Spotvogels en 

Rosse Waaierstaart 

Duinpieper 

Onobrychis radiata + Oreganum vulgare 

Psephellus pulcherrimus 
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Bijeneters. Iets verderop liggen 

uitgestrekte visvijvers en hoewel de 

temperatuur intussen wel aardig aan 

het oplopen was hadden we toch 

een kort bezoek ingelast. Er vlogen 

veel Witwang- en Witvleugelsterns, 

Bijeneters, Dwergaalscholvers en we 

zagen oa Krooneenden, 

Witoogeenden, Armeense meeuwen, 

Purperreigers, Woudaapje, Kwakken 

en Kleine zilverreigers. Ook hoorden we IJsvogels, Kaspische Karekieten en Baardmannetjes. We 

genoten er op een beschaduwde plek van onze 

overdadige picknicklunch terwijl een ingehuurde 

vogelverjager er met zijn hond zijn ronde deed. 

‘sMiddags reden we door naar het zuiden om 

een bezoek te brengen aan het klooster van 

Noravank dat in een prachtige ruige en 

roodgekleurde canyon ligt. Dit is een uniek 

kloostercomplex (uit de 12e eeuw) omdat een van de 

kerken 2 verdiepingen heeft. In de canyon 

stopten we een paar keer om bloemen te 

zoeken en te genieten van de prachtige 

rotsformaties. Onderweg naar het zuiden 

passeerden we de pas van Vorotan op ca 2400 

meter en voegden we weer nieuwe 

bloemensoorten toe aan onze lijst. We zagen de 

eerste Schreeuwarenden en Arendbuizerds en 

een Grauwe Kiekendief en een Wielewaal staken 

de weg over. In de uitgestrekte stad Goris 

betrokken we een keurig hotel; het enige van 

onze reis zonder airconditioning, maar dat bleek gelukkig geen probleem te zijn. Op 19 juli togen we 

naar Tatev, alwaar zich een schitterend en goed gerestaureerd kloostercomplex (uit de 13e eeuw) bevindt, 

gelegen op een rotspunt en lastig te bereiken. Sinds enkele 

jaren is het dorpje echter ook door de lucht te 

bereiken, namelijk via een kabelbaan, de langste ter 

wereld n.b. en die namen wij ook. Intussen vliegen 

de Aasgieren, Dwerg- en Slangenarenden je om de 

oren. Onze lokale gids (die ook met zijn familie een 

restaurant runde waar we na afloop op adem 

kwamen) stond ons aan de andere kant al op te 

Diverse Blauwtjes 

Kaukasische Agame 

Rotszwaluw, die in veel oude kerkjes broedt 
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wachten om ons op een mooie wandeling van ca 5 uur mee te nemen eerst door het 

landbouwdorpje en vervolgens door de prachtige weides, die vol bleken te staan met allerlei kruiden 

en bloemen. We zagen diverse Schreeuwarenden, Wespendieven en kleinere 

soorten als 

Alpengierzwaluwen, 

Paapjes, Kwartels en 

Grauwe Gorzen. We 

vonden een drol van een 

Wolf en genoten van de 

vele soorten vlinders. Na 

afloop brachten we een 

educatief bezoek aan het 

kloostercomplex en kregen 

weer erg veel informatie 

over het ontstaan en de 

bewogen geschiedenis ervan, gadegeslagen door de immens populaire priester die er aan het hoofd 

stond. Aan het eind van de middag reden we weer terug naar Goris maar werden nog even 

opgehouden door een erg op een Jakhals 

gelijkend dier dat zich in de graanakkers ophield.  

20 juli brachten we eerst een bezoek aan het 

oostelijk gelegen dorpje Khndzoresk – een 

eeuwenoud grottendorp – in een echt bijzonder 

fraaie setting! Hier wandelden we het ravijn in en 

uit en daarvoor nemen we uiteraard de 160 

meter kabelbrug over het ravijn. We hoorden 

overal Wielewalen en Bijeneters, zagen veel 

Rotszwaluwen en er kwamen weer diverse mooie 

roofvogels voorbij zoals Lammergier, Aasgieren, Slangenarend en Dwergarend. 

Daarna ging de tocht weer noordwaarts tot we bij de afslag kwamen die ons moest brengen naar de 

berg Ukhtasar. Maar eerst verwisselden we van voertuig want hiervoor hadden we een echte 4-

wheel drive nodig. De tocht hierheen was adembenemend en werd steeds fraaier totdat we op het 

niveau kwamen waar de petrogliefen liggen. Deze liggen op een hoogte van 3200 meter bij een paar 

zeer idyllische bergmeertjes en zijn 5-8 duizend jaar oud. Hiertussen en in de omgeving bevonden 

zich prachtige alpiene bloemen en tot grote 

vreugde van onze gids ontdekten we er ook een 

echt zeldzame en endemische waar ze al 6 jaar 

naar op zoek was! Ook leuke vogels als 

Kaukasische Strandleeuweriken, Waterpiepers, 

Rode Rotslijsters, Alpenheggenmus, Steenarend 

en Alpenkraai waren te vinden en zelfs een 

mooie Steenbok! De lunch op deze stille plek 

naast het met sneeuw omringde bergmeertje 

smaakte uiteraard heerlijk. 

Vavilovia formosa 

Petroglievenveld 
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Daarna ging de tocht weer omlaag en konden we nog lang genieten van de prachtige vergezichten 

totdat we in Sisian aankwamen waar onze nieuwe overnachtingsplek was in een prima hotel waarvan 

de kamers bestonden uit halve appartementen met keurige 

badkamers en nuttigden we een prima diner, gadegeslagen door de 

lieve hond van het hotel.  

Op 19 juli ondernamen Klaas en Jos eerst een stadswandeling voor het 

ontbijt omdat er in deze stad een grote kolonie Kleine Torenvalken 

bevindt. Deze vogels broeden gewoon in de flats, in spleten onder de 

dagen en in andere openingen, pal onder en boven de balkons, een 

vreemd gezicht maar erg leuk om deze “samenleving” te zien; ik telde 

uiteindelijk 163 vogels dus dat is een respectabel aantal! Daarna 

brachten we een bezoek aan Carahunge, de Armeense tegenhanger 

van Stonehenge en naar men vermoed nog vele malen ouder en even 

raadselachtig. Enkele Agamen lieten zich mooi bekijken. Op de route naar onze 

wandelafspraak maakten we nog een erg leuke 

stop bij een van de vele verkopers van 

zelfgemaakte honing die ons met trots zijn 

eigen honingproductie toonde en waar we in 

zijn ‘Pipo-wagen’ even een kijkje mochten 

nemen. De volgende afspraak was met een 

wandelgids die vlakbij Jermuk ons opwachtte 

en ons door een grillige canyon leidde voor een 

wandel- annex klauterpartij van ca 4 uur. 

Helaas was het opnieuw erg warm en was er 

bijna geen schaduw dus dat was best afzien, maar we vonden onderweg toch 

veel leuke bloemen, diverse leuke vlinders en andere insecten en ook wat vogels. Een jeep wachtte 

ons op en daarna ging het gezellig opgepropt in de jeep nog 10 km 

tot we weer bij onze vertrouwde bus aankwamen waar Vigen, onze 

betrouwbare en prima chauffeur ons stond op te wachten. Na nog 

een uurtje rijden kwamen we tenslotte aan in het luxe resort in 

Hermon, dat zo mooi gelegen is tussen de hoge bergen. Hier 

genoten we van het uitzicht, van een koud biertje, van het zwembad 

en van een overdadige gezonde maaltijd en de frisse nachtberglucht. 

De volgende ochtend togen we naar een dorpje waar weer een 

nieuwe lokale gids 

ons stond op te 

wachten die ons 

zou begeleiden op 

weer een mooie 

wandeling. We kwamen langs zijn huis en hij 

nodigde ons uit voor een kopje koffie en dat 

sloegen we natuurlijk niet af, waarna we verrast 

werden door de gastvrijheid van hem en zijn 

Kleine Torenvalk 

Hyosciamus niger 

Gevalletje recycling 
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vrouw en hij ons de wintervoorraden toonde, de grote 

tuin met vruchtbomen en groenten, de hooischuur en 

nog veel meer. Met wat vertraging ging het uiteindelijk 

berg opwaarts naar het hoog gelegen fort Smataberd 

uit de 11e eeuw. Een rustige klim van ca 1,5 uur vaak 

onderbroken door de vele bloemen die onze aandacht 

opeisten. Op het fort genoten we van het prachtige 

uitzicht en van de meegebrachte lunch (teveel zoals 

gewoonlijk), zochten we naar weer nieuwe planten- en 

insectensoorten en maakten de noodzakelijke foto’s. Daarna ging het weer 

bergafwaarts langs de zuidhelling deze keer die nog veel meer bizarre insecten opleverde, vooral 

diverse soorten krekels en sprinkhanen. In het dorpje onderaan de berg bevindt zich een leuk en 

bijzonder kerkje omdat het het enige in het land is 

dat open is, dus zonder overdekte voorhal, maar met 

alleen een altaar waar je zo in kunt stappen en dat 

gebruikt werd in de 12e eeuw om de soldaten die ten 

strijde trokken te kunnen zegenen terwijl ze er aan 

voorbij trokken. Ook dit kerkje vereerden we met 

een bezoek en ook hier kon Tamar, onze gids weer 

een aantal leuke details vermelden en aanwijzen, 

waaronder uitleg bij de interessante grafstenen uit 

de 16e eeuw en teksten op de muren. Daarna ging 

het weer naar het resort om een aantal uren bij te tanken en te genieten van het zwembad en de 

bar. 

Na het diner togen we naar de nabijgelegen Joodse 

begraafplaats met graven uit de 13e eeuw en deden 

een poging om Steenbokken te vinden; helaas lukte 

het alleen Jos om er een paar even te zien scharrelen 

op de hoge rotsen.  

Op 23 juli ging onze tocht verder noordwaarts en 

onze eerste stop zou zijn op de beroemde Selimpas, 

gelegen op ca 2400 meter hoogte. We volgden onze gids die op een aantal plaatsen 

toegewijd de bermen afzocht naar bijzondere bloemen en er ook meerdere kon aanwijzen. De enige 

overgebleven karavanserai bekeken we uiteraard van binnen en van buiten en verbaasden ons over 

een stukje geschiedenis dat zo dichtbij kwam; we 

zagen de Rotsmus nestelen in de muur, we hoorden 

Bijeneters, Roodmussen, Waterpiepers en zagen 

Vale Gieren, Schreeuwarenden en Arendbuizerds. 

Wat verderop de hoogvlakte, het was intussen 

zwaar bewolkt – iets dat we nog niet hadden 

meegemaakt en ook verder op de reis niet meer 

zouden zien – bleek de lucht vol te zijn van 

doortrekkende Gierzwaluwen; vele 

Astragalus lagurus 

Koninginnepage 

Griekse Wimperstaart 
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duizenden waren op weg naar hun zuidelijke winterkwartieren. In Martumi, aan het grote meer van 

Sevan gelegen, waren we op de “koffie” uitgenodigd door onze chauffeur in het zomerhuis van de 

familie waar zijn broer met diens gezin verbleef. Dit pakte – zoals wel te verwachten was in deze 

bijzonder gastvrije landen – nogal ‘anders’ uit want behalve koffie kwam er een complete maaltijd op 

tafel met allerlei zelfgemaakte vruchtensappen, vis, aardappels, groenten, zelfgebakken brood, 

alcohol (die onaangeroerd bleef)  en dat alles naast 

onze eigen meegebrachte lunch! 

De middag spendeerden we langs het grote meer, 

bezochten de prachtige met korstmossen bedekte 

kerk …. uit de 13e eeuw en maakten een paar 

vogelstops. Op een paar plaatsen vonden we 

zodoende nieuwe vogels voor onze vakantielijst 

waaronder Zwarte Ibissen en diverse eenden en 

fuutachtigen. We eindigden onze tocht op het 

schiereiland waar het helaas erg druk was met 

toeristen waardoor we ons maar concentreerden op enkele leuke bloemen, op zoek gingen naar wat 

souvenirs en uiteraard ons diner gebruikten in een modern visrestaurant. Daarna was het nog een 

kort ritje naar de andere kant van het meer waar ons hotel lag. Een enigszins vervallen hotel dat 

weliswaar goede kamers en bedden herbergde maar waar er voor de verandering geen wifi was op 

de kamers maar alleen in de grote lawaaierige hal. 

24 juli reden we naar Dilijan waar we 

overstapten in een andere bus die ons 

omhoog voerde over een moeilijk 

begaanbaar bospad waar aan het eind een 

klein bergmeertje gelegen is dat voor veel 

Armeense mensen een grote 

aantrekkingskracht heeft. Hier wachtte onze 

nieuwe lokale wandelgids die ons op een 

mooie boswandeling mee zou voeren die 

uiteindelijk zou eindigen bij het dorpje 

Goshavank. Onderweg genoten we van de vele bosflora, hellingbossen vol oude loofbomen en 

werden erg verrast door een opvliegende Oehoe! 

Ook werden we getrakteerd op een vocaal optreden 

van een passerende wandelgroep waarin een min of 

meer professionele zangeres meeliep! Helaas ging 

het op het pad mis toen Klaas weggleed en zich 

vervelend bezeerde aan zijn linkerbeen. Met wat 

meegebrachte bandage kon hij het vervolg met 

moeite afleggen. In Goshavank aangekomen was het 

eerst goed uitpuffen, koffie drinken, een ijsje eten en 

daarna een bezoek aan het prachtige 

kloostercomplex, gebouwd in de 13e eeuw. Een Groene Fitis, enkele Raven en Schreeuwarenden en 

een Oosterse Gekraagde Roodstaart kleurden de omgeving. En toen was het tijd om naar ons 

Arendbuizerd 

Wespendief 

Een van de vele Blauwtjes 
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moderne pension in Dilijan te gaan waar we gastvrij werden onthaald en even konden bijkomen van 

alle inspanningen. Ook hier werden we prima verwend met een heerlijke uitgebreide maaltijd en 

konden we op tijd naar bed. 

De volgende dag hadden we voor het ontbijt nog 

een leuk vogelrondje dicht bij het pension met oa 2 

mooie Middelste Bonte Spechten en verder nog 14 

andere zangvogels in 1 tuin. Na het ontbijt ging de 

reis noordwaarts via Vanadzor. Daar brachten we 

een informatief bezoek aan een van de weinige 

handswerkmannen van het land die nog echte 

kruisstenen maakt die over de hele wereld aftrek 

vinden; leuk om te zien hoe trots hij op zijn werk is 

en wat fijn voor hem dat zijn kleinzoon deze mooie traditie in stand zal gaan 

houden! Daarna reden we naar het klooster Sanahin en daarna het klooster van 

Haghpat; beide met recht op de UNESCO werelderfgoedlijst. Beide ademen een heel bijzondere en 

authentieke sfeer uit en onze gids kon ook hier veel interessante details aanwijzen. De overnachting 

vond dit keer plaats in een prachtig gelegen luxe hotel op de rand van een hoog gelegen klif waar we 

ook een uitgebreid diner genoten. 

Op 26 juli maakten we weer een vroege vogelwandeling voor het ontbijt en dat leverde mooie 

beelden op van Wielewalen, Bijeneters, Kaukasische Gaaien, Oosterse Zwarte Roodstaarten en  

Grauwe Klauwieren. Na het ontbijt reden we op ons gemak naar het zuiden en namen een andere 

route om naar Yerevan te rijden. Onderweg werden 

de eerste Kleine Klapeksters van de reis genoteerd 

en hier en daar ook Roodmussen, Arendbuizerds, 

Aasgieren en Schreeuwarenden. Op de Spitakpas 

(ca 2400 meter) namen we een heerlijke 

picknicklunch te midden van een overdaad aan 

kruiden en bloemen en fantastisch uitzichten. Een 

bergmarmot die zich actief naast de doorgaande 

weg ophield met nestmateriaal was een leuke 

afleiding en ook het 

vervallen grafveld van Yezidi’s uit de 14e eeuw deden we 

even aan vanwege de aparte grafstenen in de vorm van paardjes. Ook 

brachten nog een cultureel bezoek aan de kerk van Hovanavank die 

mooi gerestaureerd is en ook al een authentieke en mythische 

uitstraling heeft en waarvan het oudste deel uit de 4e eeuw stamt. De 

dag eindigde in een prachtig restaurant in Yerevan dat opnieuw vol 

bleek te hangen met moderne kunst. 

De laatste volle dag was weer een goed gevulde in de ochtend met 

eerst een bezoek aan het klooster Geghard uit de 7e eeuw; een 

grottenklooster en wereldberoemd vanwege de in de grotten 

uitgehakte cellen voor de monniken en de kerk die gedeeltelijk uit de 

Grauwe Klauwier 

Hoppen 

Aziat. Kleine Grondeekhoorn 
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rots is gehouwen en die een prachtige akoestiek heeft. Daarna ging het naar de tempel van Garni uit 

de 1e eeuw na Chr. die in 1679 bij de grote 

aardbeving verwoest was maar later met hulp van 

de originele stenen weer opgebouwd. Ook het 

badhuis met gedeeltelijk gerestaureerde 

mozaïekvloer van een Romeinse heerser ligt op dit 

terrein waar we een prachtig uitzicht hadden over 

de omliggende canyons. Een paar Steenarenden 

vlogen rond maar verder was het vooral toeristen 

kijken deze ochtend! De lunch gebruikten we op een 

mooie locatie in de tuin van iemand die daar een 

restaurant gestart was en goede zaken deed met 

allerhande eigen gemaakte producten. 

De middag brachten we door in het centrum van Yerevan waar we de tijd namen om leuke souvenirs 

uit te zoeken op de grote markt en onze koffers in moesten pakken. De avondmaaltijd gebruikten we 

weer in een sfeervol restaurant in Yerevan waar we de tijd namen om woorden van dank uit te 

spreken en te genieten van de overvloedige en 

culinair zo rijke keuken van dit interessante land. 

Op 29 juli togen we tenslotte vroeg naar huis via 

weer een korte overstap in Warschau en dat ging 

allemaal goed gelukkig. We kunnen terugkijken op 

een geslaagde reis waarin we erg veel mooie 

aspecten van Armenië hebben mogen ontdekken 

zowel op het gebied van de geschiedenis, de 

culturen, de flora als de vogels. 

Het was me een genoegen om (mede) reisleider te zijn van deze reis.  

Vriendelijke groeten 

Jos van Oostveen 

Betonica officinalis 
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Soort dagen 
16/7 17/7 18/7 19/7 20/7 21/7 22/7 23/7 24/7 25/7 26/7 27/7 28/7 

Kwartel 4 
       x  x          x  x     

Casarca 1 
         x                 

Krakeend 1 
               x           

Wilde eend 1 
               x           

Tafeleend 1 
     x                     

Witoogeend 1 
     x                     

Dodaars 2 
     x          x           

Fuut 2 
     x          x           

Ooievaar 4 
 x  x  x  x                   

Zwarte Ibis 1 
               x           

Woudaap 1 
     x                     

Kwak 2 
     x          x           

Ralreiger 1 
     x                     

Blauwe Reiger 1 
     x                     

Purperreiger 1 
     x                     

Grote Zilverreiger 1 
     x                     

Kleine Zilverreiger 2 
     x          x           

Dwergaalscholver 1 
     x                     

Aalscholver 2 
               x  x         

Wespendief 1 
       x                   

Lammergier 3 
       x  x              x   

Aasgier 5 
       x  x  x        x  x     

Vale Gier 7 
   x    x  x      x    x  x  x   

Monniksgier 1 
                       x   

Slangenarend 2 
       x  x                 

Bruine kiekendief 1 
               x           

Grauwe kiekendief 2 
     x      x               

Havik 1 
                     x     

SteppeBuizerd 12 
 x    x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x 

Arendbuizerd 8 
     x  x  x  x    x     x  x  x 

Schreeuwarend 8 
     x  x  x      x  x  x  x  x   

Steppearend 1 
         x                 

Steenarend 2 
         x                x 

Dwergarend 4 
   x    x      x          x   

Kleine Torenvalk 1 
           x               

Torenvalk 7 
   x  x    x  x    x      x  x   

Boomvalk 3 
     x  x        x           

Slechtvalk 1 
                       x   

Waterhoen 2 
     x          x           

Meerkoet 2 
     x          x           

Soort  
16/7 17/7 18/7 19/7 20/7 21/7 22/7 23/7 24/7 25/7 26/7 27/7 28/7 
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Soort dagen 
16/7 17/7 18/7 19/7 20/7 21/7 22/7 23/7 24/7 25/7 26/7 27/7 28/7 

Steltkluut 1 
     x                     

Witgatje 3 
     x          x      x     

Oeverloper  2 

 
 x 

      
 x   

Armeense Meeuw 4 
     x          x  x      x   

Witwangstern 1 
     x                     

Witvleugelstern 1 
     x                     

Rotsduif 1 
     x                     

Houtduif 7 
       x    x    x  x  x  x    x 

Turkse Tortel 1 
           x               

Palmtortel 1 
                       x   

Koekoek 2 
         x      x           

Dwergooruil 4 
           x  x  x    x       

Oehoe 1 
      x       

Gierzwaluw 12 
 x  x  x  x  x  x    x  x  x  x  x  x 

Alpengierzwaluw 5 
       x    x  x        x  x   

Scharrelaar 1 
     x                     

IJsvogel 1 
     x                     

Bijeneter 8 
     x  x  x  x  x  x    x  x     

Hop 6 
  x   x          x      x  x  x 

Kleine Bonte Specht 2 
             x        x     

Middelste Bonte Specht 2 

 
 

       
x x   

Syrische Bonte Specht 1 
             x             

Grote Bonte Specht 1 
                   x       

Groene Specht 3 
         x          x  x     

Grauwe Klauwier 8 
   x    x  x  x    x  x    x  x   

Kleine Klapekster 2 
                     x  x   

Wielewaal 7 
     x  x  x  x  x  x      x     

(Kaukasische) Gaai 7 
     x    x  x  x  x    x  x     

Ekster 13 
 x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x 

Alpenkraai 3 
     x    x  x               

Roek 2 
               x      x     

Bonte Kraai 13 
 x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x 

Raaf 8 
     x  x  x        x  x x   x  x 

(Russische) Kauw (ondersoort) 1 

 
 

     
x 

 
    

Zwarte Mees 1 
                 x         

Koolmees 9 
 x  x    x    x  x  x  x  x  x     

Pimpelmees 3 
                 x  x  x     

Kuifleeuwerik 4 
   x  x                  x  x 

Boomleeuwerik 3 
   x      x    x             

Veldleeuwerik 3 
     x    x              x   

(Kaukasische)Strandleeuwerik 2 
         x              x   

Oeverzwaluw 4 
     x          x  x  x       

Soort  
16/7 17/7 18/7 19/7 20/7 21/7 22/7 23/7 24/7 25/7 26/7 27/7 28/7 
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Soort dagen 
16/7 17/7 18/7 19/7 20/7 21/7 22/7 23/7 24/7 25/7 26/7 27/7 28/7 

Boerenzwaluw 12 
 x  x  x  x  x      x  x  x  x  x  x 

Rotszwaluw 10 
   x  x    x  x  x  x    x  x  x  x 

Huiszwaluw 8 
         x  x  x  x  x  x  x  x   

Staartmees 1 
           x               

Kaukasische Bergtjiftjaf 1 
                   x       

Groene Fitis 4 
       x  x        x  x       

Kleine Karekiet 1 
     x                     

Oostelijke Vale Spotvogel 1 
     x                     

Zwartkop 3 
                 x  x  x     

Braamsluiper 2 
                   x   x   

Grasmus 3 
                 x  x  x     

Winterkoning 4 
            x  x  x  x      

Boomklever 2 

 
 

      
x x    

Rotsklever 9 
  x   x      x  x  x    x  x  x  x 

Spreeuw 5 
         x x     x    x      x 

Beflijster 3 
         x      x        x   

Merel 12 
   x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x 

Grote Lijster 2 
           x            x   

Roodborst 1 
                 x         

Perzische Roodborst  2 

 
x 

       
  x  

(Kaukasche) ZwartRoodstaart 3 

 
x 

     
x 

 
 x   

Gekraagde Roodstaart 3 
                x  x  x     

Paapje 3 
     x  x  x                 

AziatischeRoodborsttapuit 1 
   x                       

Tapuit 5 
   x      x  x    x        x   

Oostelijke Blonde Tapuit 3 
 x  x            x           

Rode Rotslijster 1 
                       x   

Blauwe Rotslijster 1 
   x                       

Kleine Vliegenvanger 2 
       x          x         

Rosse Waaierstaart 1 
     x                     

Waterspreeuw 4 
             x  x    x  x     

Huismus 13 
 x  x  x  x  x  x  x  x x  x  x  x  x 

Ringmus 3 
 x    x                x     

Rotsmus 2 
               x        x   

Alpenheggenmus 1 
         x                 

Heggenmus 1 
                   x       

Grote Gele Kwikstaart 4 
           x  x      x  x     

Witte Kwikstaart 12 
   x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x 

Balkankwikstaart 
(“ondersoort”)  

4 

   x          x    x  x       

Duinpieper 2 
   x                    x   

Boompieper 1 
                       x   

Soort  
16/7 17/7 18/7 19/7 20/7 21/7 22/7 23/7 24/7 25/7 26/7 27/7 28/7 
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Soort dagen 
16/7 17/7 18/7 19/7 20/7 21/7 22/7 23/7 24/7 25/7 26/7 27/7 28/7 

(Kaukasche) Waterpieper 2 
         x              x   

Vink 4 
       x  x        x  x       

Roodvoorhoofdkanarie 1 
           x               

Groenling 5 
 x        x        x  x  x     

Putter 8 
       x  x      x  x  x  x  x  x 

(Turkse) Frater 1 
                       x   

Kneu 3 
        x     x         x   

Rode Bergvink 2 

 
 

  
x 

    
  x  

Roodmus 5 
         x      x  x    x  x   

Goudvink 1 
                 x         

Grauwe Gors 5 
       x  x          x  x  x   

Grijze Gors 4 
   x        x          x  x   

Ortolaan 1 
                       x   

Zwartkopgors 3 
   x        x            x   

  
             

Totaal 138  
             

  
             

Soort  
16/7 17/7 18/7 19/7 20/7 21/7 22/7 23/7 24/7 25/7 26/7 27/7 28/7 

 

 


