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Reisverslag Vogelreis 
Georgië 25 april t/m 7 mei 
2017 
 
1e dag. 26 april: van Tbilisi naar 
Kazbegi (geschreven door Rieneke) 
 
Wat slaperig na de korte nacht starten 
we deze eerste dag in de ontbijtkamer 
van Hotel Rose om 7.00 uur met een 
eenvoudig ontbijt. We schudden de handen van de vier reisgenoten die met een vlucht via München 
uren na de rest van de groep in de vroege ochtend in Tbilisi zijn aangekomen.  
Ons gezelschap is compleet en we kunnen vertrekken. In de tuin van het hotel wordt de eerste 
interessante soort gespot: de Kleine Vliegenvanger. Terwijl de tassen en koffers worden ingeladen, 
zijn ook de vrolijk kwetterende Huismussen het bekijken waard. We zoeken een plekje in de 
klaarstaande bus, waarin het een uitdaging blijkt te zijn om onze lange Nederlandse benen een plek 
te geven, maar het went snel en de Georgische Nico blijkt een fantastische chauffeur te zijn die alle 
soorten wegen aankan. Gennadi rijdt de net aangeschafte ruime personenauto van Kaukasus Plus 
Reizen en neemt het vervoer van een deel van de bagage en van drie (steeds wisselende) personen 
de hele reis voor zijn rekening.  

We rijden langs de rivier (Kwakken!) door 
Tbilisi, een uitgestrekte, vrij troosteloze 
stad. Op veel plekken wordt gebouwd, de 
stad lijkt in de lift te zitten. We zijn amper 
de stad uit als we stoppen bij een paar 
fruitkraampjes langs de weg, waar we 
kennis maken met churchkhela, 
“Georgische snickers”, noten aan een 
touwtje omhuld met een laag ingedroogd 
vruchtensap. Intussen zijn er putters te 

zien, reigerachtigen, bijeneters e.a. We vervolgen onze weg, voor de chauffeurs is het opletten 
geblazen want regelmatig moeten er koeien en kippen ontweken worden. 

Een volgende stop is bij een stuwmeer. Het stuwmeer zelf ligt verborgen achter een muur 
met reliëfs die uit de communistische tijd lijken te zijn. Beneden is een rommelig gebiedje, waar we 
een Gekraagde Roodstaart en Grote Gele Kwikken goed kunnen bekijken. Als we weer teruglopen 
langs de muur, steekt ineens een gewapende militair zijn hoofd boven de muur uit en gebaart dat we 
weg moeten.   
Na een tijdje stoppen we bij enkele vervallen houten huisjes, we schijnen daar koffie te kunnen 
drinken. Terwijl Gennadi de koffie gaat regelen, 
lopen wij met Jos aan de overkant van de weg een 
bos in, waar we al gauw een Grote Bonte Specht en 
een Appelvink ontdekken en waar Zwarte Mezen 
te horen zijn. Tijdens de koffie hebben we vanaf 
een soort overdekte steiger in het bos goed zicht 
op heen en weer vliegende oostelijke Gekraagde 
Roodstaarten. Al gauw brengt een vriendelijke 
Georgische vrouw ook de lunch, die bestaat uit 
voedzaam kaasbrood, zogeheten Khachapuri.  Na 
de lunch zitten we net weer in de bus klaar voor 
vertrek, als er een Ortolaan wordt gezien in een Gekraagde Roodstaart (Ssp samamisicus) Foto: JvO 
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paar rommelige struiken naast de bus en iedereen zich in allerlei bochten wringt om een glimp van 
deze mooie soort op te vangen. 

We rijden verder naar Ananuri, een oud fort langs 
de Aragvi rivier met binnenin twee kerkjes. Een van 
de kerkjes is open, er hangen mooie iconen. Boven 
de ingang zit een nest met Zwarte Roodstaarten. We 
zijn vrij om achter het fort naar beneden te lopen en 
een eindje langs de rivier te wandelen. Er staan half 
ingestorte huizen, rode en gele gasleidingen lopen 
bovengronds langs de weg en eroverheen, zoals 
overal in Georgië. Hier en daar staat een fruitboom 
in bloei en overal ligt afval. Op de achtergrond 
begint het landschap bergachtig te worden. We 

bevinden ons na een halve dag al in een heel andere wereld. 
We stappen weer in. Besneeuwde bergtoppen doemen op, we passeren een wintersportoord 

en bereiken daarna het hoogste punt, de Jvari pas (2395 meter), waar we een groepsfoto maken in 
een fantastisch landschap. Even verderop is een uitzicht punt, er staan aardbeienverkopers en er is 
een  gammele panoramasteiger, waarvan het 
betreden op eigen risico is. We zoeken een steviger 
plek op om onze telescopen neer te zetten en 
krijgen al gauw Beflijsters en een Alpenheggenmus 
in beeld. Een Alpenheggenmus in de telescoop 
blijkt een sensatie, je verwacht een eenvoudig 
vogeltje en daar zie je ineens een absolute 
schoonheid zitten! De Alpenheggenmus zal dan ook 
gekozen worden tot vogel van de dag.  

De tocht voert verder door het 
imponerende berglandschap, we passeren een 
aantal tunnels. Verderop wordt langs de kant een Rode Rotslijster gespot, de bus wordt stopgezet en 
we stappen even uit, zodat iedereen deze fraaie vogel goed in beeld kan krijgen of kan fotograferen. 
Aan het einde van deze zeer gevarieerde en indrukwekkende eerste dag bereiken we het dorpje 
Stepatsminda, waar we twee nachten zullen verblijven in een gastvrij pension van een vriendelijke 
familie. ’s Avonds wordt er een heerlijke Georgische maaltijd geserveerd, de wijn ontbreekt helaas, 
maar dan tovert onze chauffeur Nico ineens (lekkere!)zelfgemaakte rode wijn tevoorschijn uit eigen 
voorraad.  
 
2e dag. 27 april 2017: Kazbegi en omgeving (geschreven door Jan Albert) 
 
Om 6.00 uur vertrekken, wie gaat er mee? Iedereen dus, en allemaal op tijd! Met twee busjes (nee, 
er hoeft niemand te lopen..) gaan we omhoog naar het kleine Elia klooster ten westen van Kazbegi. 

Onze chauffeur zet nog even de ruitensproeiers 
aan, maar is vergeten dat het buiten flink vriest. De 
voorruit verandert in matglas, maar hij weet 
kennelijk de weg uit zijn hoofd, dus gaan we 
onverdroten verder. Vanaf de parkeerplaats bij het 
klooster lopen we een bult op en richten onze 
aandacht op een bruine grashelling vol donkere 
stenen die ieder voor zich makkelijk voor een 
korhoen of een berghoen door kunnen gaan. De 
bevrijding komt als Jos “ja” roept, “korhoen”. Na 
enige confusant heeft iedereen de Kaukasische 
Korhoenen gezien, en de aandacht verschuift naar 

Alpenheggenmus   Foto: JvO 

Raaf   Foto: JvO 

Grote Gele Kwikstaart   Foto: JvO 



Vogelreis Georgië april-mei 2017  pag. 3 

de Kaukasische Berghoen. Het is Gennadi, die de 
eerste berghoenen ontdekt en dan is ook deze 
hoofdprijs binnen. Ondertussen vliegen er 
Roodvoorhoofdkanaries over en horen we de 
Roodmus. Veel Waterpiepers baltsen aan alle 
kanten om ons heen. Dan wordt het tijd om naar 
beneden te lopen terwijl de zon zich nestelt op 
de bergen en heuvels aan de overkant. Het 
klooster van Gergeti (Gergeti Trinity church) 
steekt fraai af tegen de sneeuwhellingen. In het 
bos zingen de Beflijsters. Ook de lokale Zwarte 
Mees laat zijn witte nek goed bekijken. Onderweg 
hebben we leuke discussies over de Zwarte 
Roodstaart die we zien: semirufus  of toch een lokale variant? (het is samamisicus). Voor we bij het 
ontbijt zijn aangekomen zien we nog Ortolaan, Waterpiepers, Tapuiten en groepjes Putters (op de 
grond). 
 
Het ontbijt was overweldigend en we stappen in de bus om eens lekker uit te buiken. Maar de rit 
wordt al snel onderbroken voor een wandeling langs de rivier de Tergi. De Waterspreeuw laat nog 
even op zich wachten, maar de Grote Gele Kwikstaart, Oeverloper en Kleine Plevier laten zich goed 
zien. Dan naar het “bosje van de Taigaboomkruiper”, die zich al gauw aandient. Een driftig baasje, te 

snel voor een goede foto. Over een ruig stuk 
grasland met Tapuiten en Waterpiepers lopen 
we naar de eerste rotswanden voor een andere 
belangrijke doelsoort van de dag: de 
Rotskruiper. Dat lukt natuurlijk niet bij de 
eerste de beste poging. Wel heel mooi de Rode 
Rotslijster. Dus op naar de volgende spot, een 
mooi dal, vlak bij de Russische grens, dat 
eindigt in een ravijn met een prachtige 
waterval. Hier móeten ze volgens Gennadi 
zitten. Wel de eerste leuke vlinders, zoals de 
Rouwmantel, maar weinig vogels. Dan maar 

een tukje doen, of even verpozen bij de waterval waar “Miss Georgië” zich 
laat fotograferen. Maar dan komt het toch los: Vale Gieren op hun nest, een overvliegende 
Waterspreeuw, een Slechtvalk die mot heeft met een paar Alpenkraaien, en als uitsmijter een 
prachtige Lammergier met nestmateriaal. 
 
Na de lunch in Kazbegi eerst een (vergeefse) poging de Witkruinroodstaart te spotten in de bosjes 
langs de weg terug naar de pas. Wel zien en horen we de Kaukasische Bergtjiftjaf, voor bijna 
iedereen ook een nieuwe soort. Dan verder 
naar Kobi en de lange rotswand waar we al 
eerder een poging voor de Rotskruiper hadden 
gedaan. Overal Vale Gieren boven ons hoofd. 
“Met zijn allen verspreiden over de lengte van 
de wand”, is de opdracht. En zo waar, vlak bij 
de bus wordt de eerste waarneming gedaan 
van twee Rotskruipers. Ze lijken een nestplaats 
te verkennen bij oude rotsklevernesten. 
Uiteindelijk kan de hele groep deze topper op 
zijn lijstje zetten en wordt hij door sommigen 
zelfs in de telescoop gezien.  

Vale Gier   Foto: JvO 

Lammergier   Foto: JAH 

Roodkeelpieper   Foto: JvO 
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Dan naar de visvijvers van de Patriarch. Eerst 
gepuzzel over de Gele Kwikstaarten: drie 
ondersoorten zitten er. We trekken verder de 
vallei in en komen bij een boerenerf waar een 
Grijze Gors fraai in een fruitboom poseert. De 
boer komt ook nog even poseren op de 
hooimijt. Als de zon achter de bergen 
verdwijnt keren we om. Teruggekomen bij de 
visvijvers zien we een Roodkeelpieper 
scharrelen tegen een heuveltje. Leuk voor de 
foto's. Dan stuurt Nico ons kundig over een 

smal dijkje langs de rivier. De beloning komt in de vorm van twee 
baltsende Steenarenden. Op de terugweg kijken we weer uit naar de Witkruinroodstaart, maar 
vinden de Aziatische Roodborsttapuit. Na zo'n fantastische dag gaan we voldaan en moe aan alweer 
een heerlijke avondmaaltijd. Morgen 
wéér vroeg op, dus snel onder de wol. 
Poeh, wat een dag! En nog negen 
dagen te gaan... 
 
3e dag. 28 april: Regio Kazbegi en de 
tocht naar Tbilisi (geschreven door René) 
 
We begonnen vroeg in de ochtend met 
een wandeling de bergen in. Het was 
een onrustige nacht geweest voor een 
aantal deelnemers met aparte 
geluiden. Die waren niet van vogels 
afkomstig.  Na enig zoeken hadden we de Grote Roodmus in het vizier. Een prachtig mannetje met 
een aantal vrouwtjes verscholen in het groen. Daarna zagen we ineens Witkruinroodstaart. Deze liet 
zich even zien en was daarna voorgoed verdwenen. Het was een mooie gekleurde vogel.                                                                                        
Onderweg bij de bergpas zat een Sneeuwvink die zich uitvoerig liet bekijken. Hij zat er namelijk te 
broeden.  Onderin een watertje zaten enkele Waterspreeuwen. Toen we iets verder reden zagen we 
Turkse Fraters en  Kortteenleeuweriken.  We  moesten  een te enthousiaste deelnemer van het 

gladde ijs halen omdat hij er doorheen zakte.. In de 
bus zagen we daarna vele Strandleeuweriken die 
zich goed op de foto lieten zetten. De andere bus 
dacht dat wij vooruit waren gereden zodat we later 
in de middag pas elkaar troffen. In het bos waar we 
een kleine wandeling maakten zagen we een 

Appelvink zitten                                                                                                                                
 
De reis ging verder richting Tbilisi. Onderweg 
moesten we stoppen. Gennadi had bezoek van 
de Georgische politie. We liepen een zandpad in 
richting de rivier en zagen heel mooi een 
Ortolaan in een boompje zitten. Die liet zich 

Potentilla crantzii   Foto: JvO 

Grote Roodmussen   Foto: JvO 

Witkruinroodstaart   Foto: JvO 

Kauk. Strandleeuwerik   Foto: JvO 



Vogelreis Georgië april-mei 2017  pag. 5 

lange tijd in het zonnetje bewonderen. Terug van de 
rivier ging de rit verder. Bij een verhoging in het 
landschap zagen we honderden Gele Kwikstaarten 
tussen de koeien lopen. Ook een Bonte Tapuit liet 
zich lange tijd zien. Een aantal mensen liepen door 
naar een moeras. Daar werd naast de Rietgors de 
Roodgesterde Blauwborst gespot, een soort die Jos 
nooit eerder had waargenomen in Georgië. Ook de 
Groene Fitis vloog telkens van bosje naar bosje. Vale 
Gier, Monniksgier, Slangenarend en Bruine 
Kiekendief lieten zich bewonderen.                                                                                                                 

Het was mooi rustig weer en ook andere soorten als Grauwe Gors, Kuifleeuwerik, Rietgors, 
Boerenzwaluw, Huiszwaluw, Oeverzwaluw lieten zich veelvuldig zien. Op losse stenen in het veld 
lieten Paapje en Tapuit zich bewonderen. Het was een intensieve, mooie dag om op terug te kijken. 
 
4e dag. 29 april 2017: Tbilisi naar 
Akhalkalaki: een reisdag  
(geschreven door Kees) 
 
Kort na het ontbijt doken we de bus of het 
busje in. Al snel waren we de stad uit en de 
dagtocht kon pas echt beginnen. De hele 
weg tot aan Akhalkalaki zigzagden we 
veelal door een open tot halfopen 
landschap. Het deuntje van de Grauwe 
Gors werd het meest gehoord. Vaak 
krakkemikkige huizen en een enkele boerenhoeve alwaar je in de winter niet zou willen vertoeven. Al 
gauw werden er enkele Grauwe Klauwieren waargenomen. 

Twee Hoppen met een Huismus ertussen hipten heen en weer op de restanten van wat 
muurtjes. We kregen alle tijd om hen uitbundig te bewonderen. Ja, wat wil je als vogelaar nog meer 

dan een landschap dat bepaald wordt door 
kleinschalige akkerbouw, waarvan de vogels 
profiteren. Knoestige boomgaarden: appel-, 
peren-, pruimen- en wellicht enkele 
abrikozenbomen. Hier en daar een  
mestvaalt.  Ergens onderweg werd een ploeg 
voortgetrokken door een paard. Al met al 
Holland 100 jaar geleden misschien? 
 
Eén van de meest verrassende stops was, zeg 
maar, het spechtenpark. De Middelste Bonte 

Specht in vol 
ornaat liet zich in 

alle rust bewonderen. Door de lichtval en het 
perspectief was het zicht overweldigend. Een 
enkeling benoemde hem zelfs tot vogel van de 
dag. Maar het echte hoogtepunt van de dag was 
in eerste instantie het geluid (of was het de zang?) 
van de Draaihals. Spotten of zichtbaar 
waarnemen was niet zo eenvoudig. Maar horen 

Kortteenleeuwerik   Foto: JvO 

Blauwborst   Foto: JAH 

Middelste Bonte Specht   Foto: JvO 

Draaihals   Foto: JvO 
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liet hij zich des temeer. Uiteindelijk liet hij 
zich langdurig, zij het met veel tegenlicht, 
aanschouwen. Wat later werd dat elders in 
het park ruimschoots goed gemaakt. 
Minutenlang liet hij zich van zijn beste kant 
zien. Indrukwekkend. 

Bijna aan het einde van de reis 
ontdekten we tientallen Zwarte Wouwen 
met enkele Bruine Kiekendieven. Maar er 
was die dag meer te zien: Monniksgier, 
Slangenarend, Roek, Braamsluiper, 

Gekraagde Roodstaart, Kleine Vliegenvanger, Citroenkwikstaart, Boompieper. Kortom, te veel om op 
te noemen. Een reisdag is zo slecht nog niet!  
 
5e dag. 30 april 2017: Regio Ninotsminda (geschreven door Johanna) 
 
De tweede nacht in Akhalkalaki, en na een uitgebreid ontbijt waar we even tijd nemen om de lijst van 
gisteren in te vullen, gaan we weer op stap met onze karavaan: twee auto’s gevuld met mensen, 
kijkers, telescopen, statieven en tassen. Het is af en toe wat wriemelen om je plekje te vinden, en je 
draai. Wie gaat er in de kleine bus, wie bij het raam, wie in het valplekje bij de deur en wie helemaal 
achterin op de bank?  Met al die lange benen kan dat soms 
best wel lastig zijn. 

De eerste stop is bij de dorpsvijver, maar hier 
is niets te beleven. Vol hoop op betere ontdekkingen 
gaan we weer verder. We komen daarna aan in het 
dorpje Vachliani, waar we de auto neerzetten op het 
schoolplein. Hier achter ligt een grote plas, of een klein 
meertje, zo je wil. En al gauw doen we de ene 
waarneming na de andere. We zien een hele grote 
groep steltlopers als derwisjen op het water draaien, 
en het wordt een gepuzzel om vast te stellen wat het 
zijn. Het ochtendlijke tegenlicht maakt het al helemaal 
niet gemakkelijk. Jos zet zich aan de (on)dankbare taak ze te tellen, en hij komt uit op 235 vogeltjes. 
We noemen ze:  Franjepoten.  Herman legt zijn didactische talenten bloot om het verschil tussen al 

die steltjes uit te leggen,  en de “eagle eyes “ 
van Jos en Ton zien steeds meer en andere 
vogels.  Zo blijkt de waterplas vol schatten te 
zijn, we zien 
o.a. een 
Zwarte 
Ruiter, 
Steltkluten, 

Bontbekplevier, Oeverlopers, 
Groenpootruiter en Zwarte Ibissen.  Omdat het licht ons wat dwars zit, 
en we erg nieuwsgierig zijn over wat er verder nog kan zitten 
besluiten we om de waterplas heen te lopen, voor zover mogelijk. We 
doen het onder het toezicht van de plaatselijke bevolking, die zich 

Balkankwikstaart en Gele Kwikstaart   Foto: JvO 

Witvleugelsterns   Foto: JvO 

Purperreiger   Foto: JvO 
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afvraagt waarom al deze mensen naar het water komen kijken, en waar ze vandaan komen. Ook 
verstoppertje spelen kan overal. Dat wordt bewezen  als we aan de overzijde aankomen: de 
Franjepoten hebben vol in beeld verstoppertje gespeeld : het zijn Kemphaantjes! Een beetje 
teleurgesteld, maar onder de indruk van het getal, lopen we terug naar de bus. Hier wacht ons nog 
een laatste verrassing: een slang in het gras.  

 
We stappen in de auto’s om vanaf de hoogte de 
moerassen bij Bozali af te speuren naar wat er daar 
zou kunnen rondhangen. Dat blijken heel veel 
Bruine Kiekendieven te zijn, die werkelijk op elk 
polletje een nest hebben, net een soort 
schaakbord. Ook zien we een (Anatolische) 
Kraanvogel statig rondstappen.  We horen het 
“Oempf” van de Roerdomp en speuren alles af.  
Dank zij een Zwitserse, die met twee kompanen op 
stap is, ontdekken we hem! Daarna gaan we 

richting Turkse grens, naar het Kartsakhi meer, dat zich op de grens bevindt. Hier zien we een aantal 
Roze Pelikanen en Kroeskoppelikanen, en vliegen er een zevental Casarcas over. Ook is de Europese 
vlag, die hier verbazend wapperde op de grens tussen Georgië en Turkije, verdwenen.  
De volgende stop is een water tussen Alkhalkalaki en Ninotsminda. Hier tilt het op van de Gele 
Kwikstaarten, met allerlei ondersoorten en dus andere hoofdtooi,  Citroenkwikstaart en  ook weer 
steltjes zoals Oeverlopers , Waterpiepers en Steltkluten. Boven ons 
vliegen Arendbuizerd en Dwergarend voorbij.  
 
En ja, we zijn nog niet uitgekeken: richting 
Armeense grens, bij het Madatapa Meer, met op 
de achtergrond het dorpje Sameba, stoppen we 
wederom. De weg er heen gaat hotsebotsend over 
minder goede wegen. We zijn zwaar onder de 
indruk van de chauffeurskunsten van Niko, en 
kijken tegelijkertijd onze ogen uit naar de huizen 
en de mensen, en natuurlijk de vogels die we 
onderweg zien, net zoals zij, ongetwijfeld, zich de 
ogen uitkijken naar al die vreemde buitenlanders 
die niets beters te doen hebben dan in de lucht te kijken en elkaar opgewonden aan te stoten, of op 
de grond liggen in aanbidding voor een onooglijk plantje dat van alle kanten gefotografeerd moet 
worden! Er staat een indrukwekkende vogelhut op ons te wachten, maar voor we daarbij kunnen 

komen lopen we door een grasveld met een pracht aan voorjaarsbloemen, 
Scilla’s, Colchicum Svovitski  en Oosterse 
Sterhyacinten maken er een prachttapijt van.  Even 
terzijde van al dit moois staat een Roodkeelpieper 
ook heel mooi te zijn, en laat zich minzaam 
fotograferen.  Vanuit de 

vogelhut heb je een wijds uitzicht over het meer, 
war voornamelijk futen van verschillende soorten 

Zwarte Wouw   Foto: JAH 

Citroenkwikstaart   Foto: JvO 

Roodkeelpieper   Foto: JvO 

Pulsatilla violacea   Foto: JvO 
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en maten zitten. Een donker wolkendek doet ons besluiten de terugtocht te aanvaarden voordat het 
erg nat wordt.  En al hotsebotsend gaan we weer terug: moe maar voldaan gaan we de laatste avond 
en nacht in van ons verblijf in Alkhalkalaki.  

 
6e dag. 1 mei: Akhalkalaki - Vardzia - Bakuriani 
(geschreven door Chris) 
 
Na een verkwikkende nachtrust in Akhalkalaki en 
een opwekkend ontbijt namen we afscheid van de 
familie, die zich had uitgesloofd om het ons de 
vorige twee dagen echt naar de zin te maken. We 
volgden de kloof van de Paravanirivier en stopten 
bij een brug in de vorm van een treincoupé. 
Inventief zijn de Georgiërs zeer. Een Balkansperwer 
(zwarte punten aan de vleugels) vloog over en in de 
rivier scharrelde een Grote Gele Kwik tussen de 

plastic flessen en ander afval. Een dilemma van het land in één beeld. Sommigen bezochten daar ook 
een bidkapelletje, dat helemaal volgestouwd was met afbeeldingen van heiligen en gebeden om 
genezing. Een stuk verderop had Gennadi bij bekenden van hem koffie geregeld. Heel aandoenlijk 
hoe deze mensen, die het kennelijk niet breed hadden ons toch een lekker kopje koffie met snoepjes 
voorschotelden. We genoten er van de authentieke sfeer te midden van forellen, Alpengierzwaluwen 
en Cetti’s Zanger.  

Verder door de kloof langs een 
gekantelde vrachtwagen, die we net passeerden 
voordat een grote takelwagen de weg kwam 
blokkeren.. Bij een grote en hoge burcht bij 
Khertvisi, die vroeger de ingang van het Mjtkvari-
dal controleerde, sloegen we linksaf naar het 
grottendorp. Daarvoor stopten we nog bij een 
meertje met veel riet en vol met kikkers. Een 
Woudaapje vloog rakelings langs me heen en 
Kwakken en een Ralreiger lieten zich goed zien. 
Aangekomen bij het grottendorp Vardzia genoten 
we eerst in een heerlijk zonnetje aan de boorden 
van de Mjtkvari, die trouwens helemaal naar Tblisi stroomt, van een heerlijke lunch. 

Na de lunch bezocht een deel van de groep Vardzia en de rest 
ging vogelend verder in een naburige vallei. De grottenbezoekers 
werden  heel luxe met een busje naar boven gebracht en daar 
aangekomen getrakteerd op een schitterende Blauwe Rotslijster, 
Aasgieren op lage hoogte en tal van Rotszwaluwen. Gennadi legde ons 
uit dat het grottendorp in de 11e eeuw op last van koningin Tamara is 
uitgehouwen als toevluchtsoord voor 50.000 
mensen en een complete stad herbergde, 
inclusief een uitgehakte 
kerk met eeuwenoude 
fresco’s. Bij een 17e eeuwse 
aardbeving is de voorwand 
voor een deel weggeslagen, 
zodat je er nu in kunt. Via 

een nauw en onregelmatig 
uitgehakt trappenstelsel 

zwoegden we ons een weg naar buiten. Rieneke en René 

Steenarend   Foto: JvO 

Ortolaan   Foto: JvO 

Orchis morio  Foto: JvO 

Monniksgier   Foto: JvO 
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verkozen een eigen route via een niet gebaand 
pad en zij kwamen glijdend op hun achterste 
uiteindelijk ook veilig beneden. Daar was het 
tijd voor een ijsje, want de temperatuur was 
inmiddels behoorlijk opgelopen. 
De rest van de middag hebben we veel gereden, 
want we moesten nog een eind. We genoten 
van de mooie uitzichten en passeerden 
Borjomi, een stadje bekend van het “spa”water. 
Al rijdend door het stadje werd ons weer eens 
duidelijk welke tegenstellingen er in Georgië 
heersen: aan de rechterkant uitzicht op grote 

villa’s met enorme tuinen en hoge hekken, links de uitgewoonde 
blokkendozen, waar vluchtelingen uit Abchazië er het beste van proberen te maken.  
Uiteindelijk kwamen we in Bakuriani op 1800m hoogte, wat aan de temperatuur en de vogels 
duidelijk te merken was. Daar kregen we te horen dat de pas, die we  de volgende dag zouden willen 
passeren, nog gesloten was vanwege de sneeuw. Improviseren dus weer maar eerst lekker dineren, 
douchen en op tijd naar bed. Kortom weer een mooie dag met vele gezichten en waarnemingen. 
 
7e dag. 2 mei 2017: Bakuriani  
(geschreven door Ton) 
Bakuriani. 5.45 uur, de wekker gaat. De dag 
begint helaas met een koude douche. Vanuit 
het pensionraam zien we de bossen waar we 
straks gaan wandelen. Er vliegt een vleermuis, 
opmerkelijk op deze hoogte en bij deze 
temperatuur.  
Om 6.30 uur start de wandeling. We zijn deze 
ochtend met zijn tienen. 
Roodvoorhoofdkanaries foerageren vlakbij het 
pension; in de verte horen we het geluid al van de doelsoort van de wandeling nl. de Turkse 
Boomklever. Helaas krijgen we de soort niet te zien. Wel Goudvink, Groene Fitis en Kaukasische 
Bergtjiftjaf. Ook de bergflora is goed vertegenwoordigd, we noteren: Pulmonaria mollis (’n 
longkruid), Lathraea squamaria (Bleke schubwortel), Corydalis cava (Holwortel), Gagea villosa 

(Akkergeelster) en Scrophularia chrysantha. 
Om 8.45 uur is het ontbijt: kwark, pap, 

gebakken ei en dan ook nog brood met diverse 
soorten beleg. Genoeg calorieën om een hele dag 
zware arbeid te gaan verrichten.  
Het programma wordt omgegooid. Omdat de pas 

naar het hoger gelegen 
Tabatskuri meer vanwege de sneeuw nog gesloten is, 
kan dit onderdeel niet doorgaan. We gaan hiervoor 
in de plaats vandaag terug naar Tbilisi. De 
aangekondigde lange reisdag van morgen wordt zo in 
twee stukken geknipt. 

Boomklever   Foto: JAH 

Ornithogalum sigmoideum   Foto: JvO 

Slangenarend   Foto: JvO 

Hop   Foto: CS 
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Via Bordzjomi, bekend van het flessenwater, en een korte stop in het Nedzvi Managed 
Reserve (met weer leuke plantjes als Helleborus caucasica, Ajuga genevensis (Harig zenegroen) en 
Anemone caucasica) rijden we het brede dal van de Koera in. Een stop hier levert op: 
Sprinkhaanzanger, Grasmus en een groene hagedis, waarschijnlijk de halsbandhagedis Lacerta 
media. De lunch is in Gori.  

 
Deze stad is niet alleen bekend omdat het de 
woonplaats is van onze chauffeur Nico, maar ook 
omdat het de geboorteplaats is van Stalin. 
Standbeeld, geboortehuis en treinwagon worden 
bewonderd. Erg speciaal deze aandacht voor een 
van de grootste moordenaars van de vorige eeuw.  
Een stop bij een moerasbosje levert Kleine 
Vliegenvanger en morielje, een eetbare 
voorjaarspaddenstoel, op. Een indrukwekkende 
zandsteenformatie wordt aangedaan. Een paartje 
Oostelijke Blonde Tapuiten laat zich hier prachtig 

bekijken. Verder vliegen Zwarte Wouw en Arendbuizerd over en is een Fazant, de nationale vogel van 
Georgië, aan het roepen. Helaas zit deze in een kooi. Leuke plantjes zijn hier: Adonis flammea 
(Kooltje-vuur), Nonea lutea (Geel monnikskruid), Scrophularia scopoli, Vincetoxicum funebre, 
massa’s Senecio leucanthemifolius subsp. caucasicus (’n kruiskruid) en gewone reigersbek. Als laatste 
zien we hier verschillende Kaukasus agamen (Paralaudakia caucasia).  

De laatste stop onderweg naar Tbilisi is een “noodstop” bij een viertal Roze Spreeuwen vlak 
langs de weg. Ze laten zich schitterend bekijken. Wat een beauty’s, tenminste, dat vinden de 
meesten onder ons, Roos niet. Verder zien we hier ook de Duinpieper. Via Jvari met zijn oude kerken 
bereiken we Tbilisi. Om 18.00 uur arriveren we in het ons inmiddels vertrouwde “Hotel Rose”. 
Dwergooruil en Nachtegaal zijn nu ook gasten. Het was weer een bijzondere dag. 
 
8e dag. 3 mei 2017: Bakuriani - Tbilisi - Dedoplitskaro (geschreven door Herman) 
 
Vandaag leggen we het traject Tbilisi - Dedoplitskaro af. We 
vertrekken op tijd om 7:30. Al snel weer aan het vogels 
spotten. Bij een poel naast de weg een 30 tal 
Boerenzwaluwen. Onze eerste stop is een ruigtegebied met 
lage struiken.  
Overal klinkt de zang van de Grauwe Gors. Dit ondanks een 
lichte regen. De eerste nieuwe soort wordt gezien. Een 
Sperwergrasmus mannetje laat zich uitgebreid zien en 
fotograferen. Een zwartkopgors begint te zingen. Weer een 

nieuwe soort! 
Jos spot een 
overvliegende Wielewaal. Ook nieuw voor de 
lijst. Overal zitten er Grauwe Klauwieren te 
zingen. In een moerasstuk Sprinkhaanzanger. 
We rijden een stukje verder het gebied in. 
Cetti’s zanger laat zich horen. Als we weer 
verder gaan lopen langs het pad valt op hoe 
goed dit gebied is met Grauwe Gorzen en 
Grauwe Klauwieren. Soorten die je in 
Nederland bijna nooit meer ziet. In de top 

Roze Spreeuw   Foto: JvO 

Sperwergrasmus man   Foto: JvO Sperwergrasmus man   Foto: JvO 
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van een struik zitten een Grauwe Gors en Grauwe Klauwier een meter van elkaar te zingen!  Op het 
eind van het pad zit nog een Sperwergrasmus. Die laat zich ook fotograferen.  

We gaan weer verder richting 
Dedoplitskaro. De volgende stop levert 
Isabeltapuit en Kortteenleeuwerik op. 
Welkome aanvulling van de soortenlijst. 
En het gaat verder: Kleine Klapekster aan 
de kant van de weg. We brengen een 
mooie anderhalf uur door bij een 
reigerkolonie. Kwakken, Koereigers, 
Kleine Zilverreigers, Aalscholver en 
Dwergaalscholver. Een ongewone 
waarneming is dat van een Scholekster. 
Niet bepaald een algemene soort in 
Georgië. Een paar Visdiefjes zorgen voor 
weer een soort erbij voor de lijst. De groep wordt opgesplitst. De SUV met Gennadi gaat vooruit om 
de vergunningen en het verblijf voor de komende 3 nachten te regelen. De hoofdgroep komt later en 
ziet nog een paar mooie soorten erbij: Grauwe Kiekendief, Roodmus en Schreeuwarend.  
In Dedoplitskaro worden we over een drietal locaties verdeeld. Goede huisvesting waar we van een 
welverdiende nachtrust genieten. De volgende morgen weer vroeg op!  
 
9e dag. 4 mei: Naar Vashlovani Nationaal Park (geschreven door Leo) 

 
We vertrekken vandaag vroeg uit de stad 
Dedoplitskaro, waar we hebben overnacht. 
Doordat we niet met zijn allen in hetzelfde 
hotel konden slapen zijn we verdeeld over drie 
locaties. Rond 6 uur werd iedereen van zijn 
kamer opgehaald. Als vogelkijker moet je er 
tenslotte vroeg bij zijn. 
Het is ook een heel eind naar onze bestemming 
Vashlovani Nature Reserve, een groot 
natuurpark in het zuidoosten van Georgië, 
richting Azerbeidzjan. Eenmaal op weg zien we 

de vogels die we de vorige dagen nog niet of nauwelijks gezien hebben in overvloed, zoals Hop, 
Zwartkopgors en Leeuweriken, zoals de Kuif-, de Kortteen- en de Kalanderleeuwerik. Met name de 
Kalanderleeuwerik en de Zwartkopgors zagen we vrijwel continu. Wat een prachtige vogels zijn dit. 
Al dat vogelkijken maakt hongerig. Gelukkig had onze reisleiding  voor een ontbijt gezorgd. Dus rond 
9 uur aten we ons broodje met een bakje koffie in een schitterende natuur met overal om ons heen 
zingende vogels. Een super beleving. 
Al met al hadden we voor het ontbijt al een 
paar nieuwe soorten op onze lijst kunnen 
bijschrijven: Bergeend, Kalanderleeuwerik, 
Smelleken, Boomvalk, Rotsmus en Spaanse 
Mus. Na het ontbijt vervolgden we onze 
weg. Het landschap was nog altijd prachtig 
met uitgestrekte graanvelden. Hier zagen we 
onze eerste en enige Steppekiekendief van 
de vakantie. Inmiddels was de temperatuur 
aardig opgelopen en kon de jas uit en de 
korte broek aan. 
 Zwartkopgorzen  Foto: JvO 

Kleine Klapekster  Foto: JvO 

Kleine Zilverreigers, Koereigers, Kwakken  Foto: JvO 
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We reden rustig door op zoek naar mooie soorten en 
die kwamen vanzelf langs. De eerste Roodkopklauwier 
liet zich al snel zien en er volgden er nog meer. De 
fotografen gingen helemaal los. De volgende soort, de 
Kleine Klapekster was lastiger te vereeuwigen. Het hield 
niet op want hierna kwam een Bonte Tapuit. Van deze 
tapuit waren de kenmerken duidelijker te zien dan van 
de tapuit die we eerder in deze vakantie zagen. Behalve 
de bonte zagen we die dag ook nog de andere 
Georgische tapuiten, de Izabel-, de Blonde- en de 

gewone Tapuit. 
Leuk was ook dat de Kwarteltjes zich niet alleen lieten horen maar ook zien. In Nederland heb 

ik ze de laatste jaren niet eens gehoord.  
Voor de lunch kwamen we, tijdens de 
zoektocht naar Rosse Waaierstaarten, die 
we helaas niet konden vinden, nog een 
'Scheltopusik', een grote soort 
hazelworm tegen. Zag er niet echt 
smakelijk uit, maar voor de overvliegende 
slangenarenden maakt dat niets uit.  
De lunch bestond uit brood, komkommer 
met tomaten, kaas en worst. Lekker!  
Hierna gingen we verder het gebied in. 
Telkens stopten we en maakten we kleine 
wandelingetjes. Hierbij zagen en hoorden 
wij de Orpheusgrasmus en de Ménétries grasmus. Leuke soorten voor de lijst en voor velen van ons 
lifers. Tijdens zo'n stop ontdekten we een ook nog soort adder (Bleek een Levantijnse adder). We 

hebben er mooie foto's van gemaakt.   
 
Door de vele stops zijn we uiteindelijk niet heel 
ver het park in gegaan. We moesten tenslotte 
nog een lange weg terugrijden over slechte 
wegen. Op de terugreis zagen we eindelijk onze 
wenssoort van deze dag, de Scharrelaar, en 
wat lieten ze zich mooi zien! In spectaculaire 
baltsvluchten, waarin ze zich van grote hoogte 
lieten neervallen, probeerden ze te imponeren. 
Hierbij zag je ook de prachtige blauwe kleur 

heel mooi uitkomen. Logisch dat deze vogel de soort van de dag is geworden. We dachten hierna dat 
het wel gedaan was met de soorten, maar in een meertje vlak bij onze overnachtingsplaats zag Jos 
nog ver weg 7 Grauwe Franjepoten, een soort die je niet zo gauw zou verwachten. Met de telescoop 
waren ze mooi te zien. Al met al was dit één van de 
beste dagen van de reis met 10 nieuwe 
vakantiesoorten. Na zo'n dag liet het diner zich goed 
smaken. 
 
10e dag. 5 mei: Naar Chachuna Nationaal Park 
(geschreven door Gerda) 
 
Vandaag vertrekken we om 7.00 uur in zuidelijke 
richting naar het Chacunapark. We komen snel in 
heuvelachtig steppegebied, eerst nog afgewisseld Scutellaria orientalis  Foto: JvO 

Levantijnse adder  Foto: JvO 

Scheltopusik   Foto: JvO 

Oost. Blonde Tapuit  Foto: JAH 
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met uitgestrekte akkers: veel grote 
boerderijen, schapen en geitjes met in de 
verte de bergen van Azerbeidzjan. De 
eerste stop is voor een paartje Rotsmus, 
dat zijn nestje heeft in de steile berm van 
de weg. De gele borstvlek van het 
mannetje is prachtig te zien! 
We rijden langs een warboel van wegen, 
waarvan Niko steeds het beste spoor weet 

te kiezen. 
Onze eerste nieuwe soort van vandaag is de Kleine Kortteenleeuwerik. Na enig gepuzzel is voor 
iedereen zijn petje goed te onderscheiden van 
dat van de Kortteenleeuwerik. Dan komt de 
verrassing van de dag! Voor ons vliegen drie 
Kleine Trappen op en landen links van de bus. 
Het trotse baltsende mannetje laat zich meteen 
goed zien. Samen met een groepje Nederlandse 
vogelaars raken we er niet op uitgekeken. Tijd 
voor een heerlijk 'once in a lifetime ontbijt' van 
Gennadi. Met overal om ons heen zingende 
Kalanderleeuweriken. 

Om half tien rijden we verder en 
passeren een oliegebiedje. Daar zien we 
plotseling veel 'trek' over de heuvels. Eerst 7 
Jufferkraanvogels, vervolgens een 'bel' Vale- en 
Monniksgieren met erboven 7 Wespendieven. Een indrukwekkend schouwspel, vooral als zich even 
later een groep van 25 Jufferkraanvogels bij het eerste groepje aansluit. Vandaag ook veel Roze 
Spreeuwen, hier langs de weg verzameld op twee elektriciteitsdraden.  
Als we verder rijden begroet ons een Woestijnsteenuil (Athene noctua lilith) vanaf een heuvel langs 
de weg. Aan de andere kant van de heuvel zien we zijn nest in een pijp zitten. Nu op zoek naar de 

Vale Spotvogels en de Rosse Waaierstaart! We 
maken twee korte wandelingen. Tevergeefs, want 
deze soorten zijn nog niet gearriveerd. Wel zien 
we de Ménétries' Zwartkop en beleven we een 
prachtig fotomoment, als mannetje 
Roodkopklauwier zijn vrouwtje liefdevol aan het 
voeren is. Verder veel Kuifleeuweriken en 
Izabeltapuiten. Bij het Dali Reservoir picknicken 
we onder een grote boom. Het is inmiddels flink 
warm geworden. 

 
Op het stuwmeer is niet veel te zien, al heeft 
een aantal mensen de Zwarte Ooievaar gespot 
en zien we een leeg Zeearend nest. Dan maar 
een fotomoment voor de hagedissen, die lui op 
de muurtjes van de stuwdam poseren. Het 
landschap wordt steeds wilder met overal 
diepe insnijdingen en veel erosie. We stoppen 
bij een canyon, waar we de Blauwe Kiekendief 
voor het eerst zien en de Kleine Torenvalk. Ook 

Kleine Trap   Foto: JvO 

Jufferkraanvogels   Foto: JvO 

Steenuil   Foto: JvO 

Oost. Orpheusgrasmus   Foto: JvO 
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veel Scharrelaars en Bijeneters. We 
hotsebotsen dwars door de canyon heen om 
aan de andere kant onze tocht te vervolgen.  
Even is er consternatie, omdat we denken een 
Finsch' tapuit te zien. Helaas komt hij niet meer 
tevoorschijn. Plotseling rijdt Niko op de rand 
van de canyon af, waardoor 2 Aziatische 
Steenpatrijzen opvliegen. We krijgen ze 
prachtig in de telescoop! Hier zien we ook 
overal de holletjes van de gerbils (Libische 
woestijnratten). Even verderop wordt een Vos 

gezien.  
Om 16.00 uur arriveren we bij de moddervulkanen, het eindpunt van vandaag. Gas met 

modder borrelt duidelijk hoorbaar op tientallen plaatsen omhoog. Hierdoor is een soort 
maanlandschap van mini vulkaantjes ontstaan. We ontdekken ook een aantal plekken waar een 
olieachtige substantie uit de grond komt. 
Eindelijk horen we de Boomleeuwerik!  
Langs dezelfde weg weer terug. Als we een stop 
maken om te kijken of er roofvogels overvliegen, 
zien we vlak boven ons hoofd de Zeearend met 
een joekel van een vis in zijn klauwen. 
Om een uur of vijf zijn we weer terug bij het Dali 
Reservoir, waar we de Kleine Torenvalken mooi 
kunnen zien broeden op het dak van een 
vervallen bouwwerk bij de dam. En of dat nog 
niet genoeg is komen ook nog 2 Aasgieren en 
een Zeearend overvliegen. 

Tevreden hobbelen 
we terug naar Dedoplitskaro, waar het flink 
geregend heeft. Daar horen we, dat het groepje 
van Gennadi nog een Zomertortel heeft weten 
te spotten. 
 
11e dag. 6 mei: terug naar Tbilisi  
(geschreven door Arjo) 

 
De laatste volledige dag in Georgië. Morgen 
zullen we in verschillende groepen terugreizen 

naar Nederland. 
Om zeven uur ochtends als iedereen is opgepikt bij de verschillende overnachtingsplekken gaan we 
naar het park met het oorlogsmonument (WOII) aan de westkant van Dedoplistkaro (Dedopolis 
Tskaro). Alleen en in groepjes lopen we rond 
kijkend en luisterend naar vogels. Er zijn niet veel 
vogels, maar wel een paar mooie mannetjes 
Wielewalen. In het wat verwaarloosde park 
groeien ook orchideeën. Een boksbewegingen 
makende joggende man is naast onze groep de 
enige aanwezige in het park. Hij spreekt mij aan, 
maar uiteraard begrijp ik niets van zijn Georgisch. 
Uiteindelijk begrijp ik dat hij de lokale 
steenhouwer is en bokst om fit te blijven. Ik 
begrijp later van Gennadi dat ik dat in ieder geval 

Aasgier  Foto: JAH 

Kleine Torenvalk  Foto: JvO 

Scharrelaar  Foto: JvO 

Zeearend  Foto: JvO 
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goed heb begrepen. Onze boksende steenhouwer 
blijft rond onze groep hangen totdat we 
vertrekken. Geen idee wat hij precies wil, maar 
het lijkt mij allemaal vriendelijk bedoeld. 
Om half negen hebben we ontbijt ‘vanuit de 
kofferbak’ en een half uur later gaan we op pad 
om een paar kilometer verder een volgende 
vogelstop te maken in een gebied langs de 
spoorlijn. Een Grauwe Klauwier laat zich mooi zien 
en een Slangenarend vliegt over. Omstreeks tien 
uur gaat de reis verder richting Tsnori, waar we 
zullen koffiedrinken. Als we omstreeks half elf 

daar aankomen blijkt het erg druk (het is ook 
zaterdag) en Niko heeft moeite een parkeerplek 
te vinden. Gennadi heeft zijn passagiers 
inmiddels naar een kelder gebracht waar we 
koffie (met gebak) zullen nuttigen, maar het 
blijkt vervolgens wat lastig om de goede kelder 
terug te vinden. Als we uiteindelijk in de juiste 
kelder belanden heeft de eerste groep de eerste 
kop koffie al op. Tegen twaalf uur rijden we de 
vlakte in ten noorden van Tsnori. 
 

In feite is dit de vallei van de rivier 
Alazani. Aan de andere kant van de vallei begint 
de hoge Kaukasus. Onderweg komen we nog een doodgereden Jakhals 
tegen (later zullen we nog een levende zien). Jos wil via een onverharde weg het gebied in, maar de 
eerst gekozen weg is onbegaanbaar door de gevallen neerslag. Een weg verderop is nog wel 
begaanbaar. Bij uitstappen blijkt de vruchtbare grond hier weer van een kleisoort te zijn dat graag 
blijft kleven aan je schoenen. Na een paar stappen hangt de helft van Georgië aan je voetzolen. Naast 

Grote Karekiet en nog iets rietzangerachtigs vliegen er ook 
verschillende nog nader te identificeren waterjuffers en 
libellen rond (o.a. Weidebeekjuffer). We zijn nauwelijks weer 
op de weg als er een noodstop wordt gemaakt: er zijn 
Zomertortels te zien; weer een nieuwe soort voor de lijst. 
Tegen half twee passeren we Tsnori weer en vervolgens rijden 
we in noordwestelijke richting over de flank van de heuvelrug 
door allerlei dorpjes met af en toe een leuk uitzicht over de 
vallei aan de rechterkant. Langs de kant van weg zijn 
regelmatig kraampjes met fruit e.d. Vlak voor Bakurtsikhe 
koop Leo 
een grote 
zak 
aardbeien 
voor 3 Lari. 
Ze zijn wat 
zanderig 

maar erg lekker rijp 
en zoet. Bij Bakurtsikhe slaan we af naar linksaf op 
een duidelijk wat grotere doorgaande weg. Na 
enige kilometers stoppen we bij een restaurant 
voor de lunch (net na twee uur). Terwijl Gennadi 

Grauwe Kiekendief  Foto: JAH 

Kalanderleeuwerik  Foto: JvO 

Roodkopklauwieren  Foto: JAH 

Zomertortel  Foto: CS 
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onze lunch regelt in het restaurant doen de 
meesten boodschappen bij de kraampjes aan de 
andere kant van de weg om de laatste Lari’s weg 
te werken. Ik koop ook nog wat snoepgoed 
(“Georgische nutsworsten”). Bij thuiskomst blijkt 
dat de verkoopster ook per ongeluk een mes heeft 
gestopt in de verpakking. Gelukkig had ik het 
snoepgoed niet in mijn handbagage. 
 
Om iets over drie uur vervolgen wij onze rit 
richting Tbilisi. Ik dut weg op de achterbank en als 
ik wakker wordt voor een sanitaire noodstop 

(sorry) blijkt het mooie weer inmiddels plaats te hebben gemaakt voor plensregen. Als we tegen vijf 
uur bij Tbilisi aankomen is het weer droog. Een aantal wil nog de oude binnenstad in, dus na een 
korte stop bij het inmiddels wel bekende hotel Rose gaat een deel van de groep snel met Niko terug 
naar het centrum. Als ze ruim anderhalf later terugkomen blijkt soort 210 aan de lijst te kunnen 
worden toegevoegd: de Palmtortel. 
Voor het laatste avondmaal vertrekken wij om twintig over zeven naar een nabijgelegen restaurant.  

Het restaurant is heel fraai tegen de heuvel aangebouwd. Het eten is goed, maar helaas is er 
ook live muziek. De muziek is niet 
zozeer slecht als wel HEEL ERG 
LUID. Naast ons zit een gezelschap 
iets van een (verjaardags?)feest te 
vieren. Wij krijgen van hun wijn 
aangeboden en vriendelijke 
woorden en toasts worden 
uitgewisseld (uiteraard doet 
Gennadi namens ons het woord). 
Namens de hele groep ontvangen 
Gennadi, Niko en Jos bescheiden 
cadeaus met bijgevoegd 
dankwoord. Als de live muziek 
even is verstomd begint de feestgroep naast ons een prachtig wat gregoriaans klinkend lied te 
zingen. Volgens Gennadi is het een Mingreels volkslied. Mingreels is een van de talen van Georgië. De 
Mingreliërs zijn een bevolkingsgroep uit het westen van Georgië. Na afloop applaudisseren wij luid. 
Dit wordt weer gevolgd door verschillende toasten over en weer, waarbij ook nog de Georgische 
opstand op Texel (1945) wordt genoemd. Op initiatief van Johanna wordt besloten ook een lied te 
zingen. Het wordt een zeemanslied dat tijdens de reis ook in de bus is gezongen (er is dus wat 
geoefend). Dit wordt zeer gewaardeerd door onze nieuwe Mingreelse vrienden. 
Als we teruggaan naar het hotel wordt er afscheid genomen van de hartelijke Mingreliërs die deze 

laatste avond een bijzondere sfeer hebben 
gegeven. 
Bij terugkomst in het hotel wordt er voor de 
laatste keer ‘gelijst’. De Wielewaal wordt als 
soort van de dag gekozen en de Grote 
Roodmus met nipte voorsprong op de Kleine 
Trap als soort van de reis. 
Na afscheid genomen te hebben van de 
reisgenoten die vannacht al om half drie 
moeten vertrekken is het tegen half elf bedtijd. 

Ook tijdens de lunches blijven opletten  Foto: GT 

 Genietend van uitzicht op Steenpatrijzen  Foto: GT 

Kaukasische Agaam  Foto: JAH 
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Foto’s:  

Jos van Oostveen (JvO) 

Jan Albert Hellings (JAH) 

Gennadi Tamliani (GT) 

Chris Snik (CS) 

 
 
  

Dwergarend  Foto: JAH 

Primula veris  Foto: JvO 

Ontbijten met uitzicht  Foto: GT 

Wachten op de Rotskruipers  Foto: JvO 
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Soort (2e kolom aantal dagen) 
 woe 

26-4 
don 
27-4 

vrij 
28-4 

zat 
29-4 

zon 
30-4 

maa 
1-5 

din 
2-5 

woe 
3-5 

don 
4-5 

vrij 
5-5 

zat 
6-5 

Kaukasisch Korhoen 1   x                   

Kaukasisch Berghoen 2   x  x                 

Aziatische Steenpatrijs 1                   x   

Kwartel 4               x  x  x  x 

Fazant 1          x   

Bergeend 1          x   

Casarca 2       x x              

Krakeend 2       x  x             

Wilde eend 5   x    x  x      x  x     

Slobeend 2       x  x             

Pijlstaart 1      x       

Zomertaling 2         x      x       

Wintertaling 1         x             

Tafeleend 1         x             

Kuifeend 2       x  x             

Grote Zee-eend  1     x        

Grote Zaagbek 2     x  x       

Dodaars 3   x    x  x             

Roodhalsfuut 1         x             

Fuut 4   x    x  x          x   

Geoorde Fuut 3       x  x          x   

Zwarte Ooievaar 1                   x   

Ooievaar 2       x  x             

Zwarte Ibis 1         x             

Roerdomp 1         x             

Woudaap 1           x           

Koereiger 1        x    

Kwak 6  x  x        x  x  x      x 

Ralreiger 3   x      x  x           

Blauwe Reiger 6  x     x  x  x    x    x   

Purperreiger 4   x    x  x      x       

Grote Zilverreiger 4  x      x  x          x   

Kleine Zilverreiger 6  x  x      x  x    x      x 

Roze Pelikaan 2       x  x             

Kroeskoppelikaan 1         x             

Dwergaalscholver 2  x              x       

Aalscholver 4  x      x  x      x       

Wespendief 1                   x   

Zwarte wouw 6  x      x  x  x  x  x       

Zeearend 1                   x   

Lammergier 1   x                   

Soort 
 woe 

26-4 
don 
27-4 

vrij 
28-4 

zat 
29-4 

zon 
30-4 

maa 
1-5 

din 
2-5 

woe 
3-5 

don 
4-5 

vrij 
5-5 

zat 
6-5 



Vogelreis Georgië april-mei 2017  pag. 19 

Soort 
 woe 

26-4 
don 
27-4 

vrij 
28-4 

zat 
29-4 

zon 
30-4 

maa 
1-5 

din 
2-5 

woe 
3-5 

don 
4-5 

vrij 
5-5 

zat 
6-5 

Aasgier 3           x      x  x   

Vale Gier 7  x  x    x    x    x  x  x   

Monniksgier 4     x  x          x  x   

Slangenarend 6     x  x  x        x  x  x 

Bruine kiekendief 8     x  x  x    x  x  x  x  x 

Blauwe kiekendief 1                   x   

Steppekiekendief 1                 x     

Grauwe kiekendief 5       x        x  x  x  x 

Balkansperwer 1           x           

Sperwer 9  x  x  x  x  x  x  x    x    x 

Havik 1         x             

(Steppe)Buizerd 11  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x 

Arendbuizerd 5         x  x  x    x  x   

Schreeuwarend 3     x  x        x       

Steenarend 2   x        x           

Dwergarend 2         x    x         

Kleine Torenvalk 1                   x   

Torenvalk 11  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x 

Smelleken 1          x   

Boomvalk 2                 x  x   

Slechtvalk 1   x                   

Kleine Trap 1           x  

Waterral 2         x      x       

Waterhoen 3     x      x    x       

Meerkoet 2       x  x             

(Anatolische) Kraanvogel 1         x             

Jufferkraanvogel 1           x  

Scholekster 1         x    

Steltkluut 2      x     x    

Kievit 1         x             

Bontbekplevier 1         x             

Kleine Plevier 4   x      x        x  x   

Watersnip 1         x             

Zwarte Ruiter 1      x       

Tureluur 1         x             

Poelruiter 1         x             

Groenpootruiter 1         x             

Bosruiter 2       x  x             

Oeverloper 5  x  x    x  x  x           

Kleine Strandloper 1         x             

Temmincks Strandloper 1      x       

Soort 
 woe 

26-4 
don 
27-4 

vrij 
28-4 

zat 
29-4 

zon 
30-4 

maa 
1-5 

din 
2-5 

woe 
3-5 

don 
4-5 

vrij 
5-5 

zat 
6-5 
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Soort 
 woe 

26-4 
don 
27-4 

vrij 
28-4 

zat 
29-4 

zon 
30-4 

maa 
1-5 

din 
2-5 

woe 
3-5 

don 
4-5 

vrij 
5-5 

zat 
6-5 

Bonte Strandloper 1      x       

Kemphaan 1         x             

Grauwe Franjepoot 1                 x     

Kokmeeuw 3       x  x      x       

Armeense Meeuw 8  x      x  x  x  x  x    x  x 

Visdief 2       x        x       

Witvleugelstern 2       x  x             

Rotsduif 8  x  x  x    x  x    x  x  x   

Holenduif 3       x  x          x   

Houtduif 5             x  x  x  x  x 

Zomertortel 2                   x  x 

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

Palmtortel 1                      x 

Koekoek 9  x  x    x    x  x  x  x  x  x 

Dwergooruil 5             x  x  x  x  x 

Steenuil ssp glaux 2       x          x     

Steenuil spp lilith 1           x  

Gierzwaluw 10  x    x  x  x  x  x  x  x  x  x 

Alpengierzwaluw 1           x           

Scharrelaar 3                 x  x  x 

IJsvogel 4     x  x        x      x 

Bijeneter 10  x  x  x  x  x  x    x  x  x  x 

Hop 8       x  x  x  x  x  x  x  x 

Draaihals 2       x              x 

Middelste Bonte Specht 1     x        

Grote Bonte Specht 6  x  x        x  x      x  x 

Zwarte Specht 1             x         

Grauwe Klauwier 6       x      x  x  x  x  x 

Kleine Klapekster 3               x  x    x 

Roodkopklauwier 2                 x  x   

Wielewaal 4               x  x  x  x 

Gaai ssp krynicki 11  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x 

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

Alpenkraai 4  x  x  x      x           

Alpenkauw 2  x    x                 

Roek 5     x  x  x  x      x     

Bonte Kraai 11  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x 

Raaf 7  x  x  x  x    x  x      x   

(Russische) Kauw 4     x  x  x  x     

Zwarte Mees 7  x  x  x  x  x  x  x         

Koolmees 11  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x 

Soort 
 woe 

26-4 
don 
27-4 

vrij 
28-4 

zat 
29-4 

zon 
30-4 

maa 
1-5 

din 
2-5 

woe 
3-5 

don 
4-5 

vrij 
5-5 

zat 
6-5 



Vogelreis Georgië april-mei 2017  pag. 21 

Soort 
 woe 

26-4 
don 
27-4 

vrij 
28-4 

zat 
29-4 

zon 
30-4 

maa 
1-5 

din 
2-5 

woe 
3-5 

don 
4-5 

vrij 
5-5 

zat 
6-5 

Pimpelmees 5  x  x  x  x    x           

Kalanderleeuwerik 2                 x  x   

Kortteenleeuwerik 2     x              x   

Kleine Kortteenleeuwerik 1           x  

Kuifleeuwerik 5     x        x  x  x  x   

Boomleeuwerik 2                   x  x 

Veldleeuwerik 8       x  x  x  x  x  x  x  x 

(Kaukasische)Strandleeuwerik 1     x                 

Oeverzwaluw 3     x  x  x             

Boerenzwaluw 11  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x 

Rotszwaluw 2   x        x           

Huiszwaluw 7  x    x  x    x  x      x  x 

Cetti's  Zanger 2           x    x       

Staartmees 4  x    x  x              x 

Fitis 2  x    x                 

Tjiftjaf 3  x    x  x               

Kaukasische Bergtjiftjaf 4   x  x      x  x         

Groene Fitis 7     x  x  x  x  x      x  x 

Grote Karekiet 4     x          x  x    x 

Rietzanger 1                     x 

Sprinkhaanzanger 2             x  x       

Zwartkop 9  x  x  x  x  x  x  x  x      x 

Sperwergrasmus 4         x  x  x  x 

Braamsluiper 7   x  x  x    x      x  x  x 

Grasmus 5     x        x  x  x    x 

Oostelijk Orpheusgrasmus 1          x   

Ménétries' Zwartkop  2                 x  x   

Goudhaantje 1             x         

(Kaukasische) Winterkoning 6  x  x  x  x    x  x         

Boomklever 3  x    x  x        

Turkse Boomklever 1             x         

Rotsklever 1           x           

Taigaboomkruiper 1   x                   

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

Roze Spreeuw 4             x  x  x  x   

(Kaukasische) Beflijster 3  x  x  x                 

Merel 10  x  x  x  x    x  x  x  x  x  x 

Zanglijster 3  x            x        x 

Grote Lijster 4   x    x  x    x         

Roodborst 6  x  x    x     x  x        x 

Roodgesterde Blauwborst 1     x                 

Soort 
 woe 

26-4 
don 
27-4 

vrij 
28-4 

zat 
29-4 

zon 
30-4 

maa 
1-5 

din 
2-5 

woe 
3-5 

don 
4-5 

vrij 
5-5 

zat 
6-5 
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Soort 
 woe 

26-4 
don 
27-4 

vrij 
28-4 

zat 
29-4 

zon 
30-4 

maa 
1-5 

din 
2-5 

woe 
3-5 

don 
4-5 

vrij 
5-5 

zat 
6-5 

Nachtegaal 6       x      x  x  x  x  x 

Zwarte Roodstaart 2  x      x          

Kauk. Zwarte Roodstaart  6    x  x  x  x  x  x     

Gekraagde Roodstaart 2       x    x           

Gekraagde Roodstaart spp 

samamisicus 
7 

 x  x  x  x    x  x    x 

Witkruinroodstaart 2  x    x                 

Paapje 5     x  x        x  x  x   

Aziat. Roodborsttapuit  7   x    x    x  x  x  x    x 

Izabeltapuit 3               x  x  x   

Tapuit 8  x  x  x  x  x      x  x  x   

Bonte Tapuit 2     x            x     

(Oostelijke) Blonde Tapuit 4     x      x  x      x   

Rode Rotslijster 3  x  x  x                 

Blauwe Rotslijster 2           x        x   

Grauwe Vliegenvanger 2           x          x 

Kleine Vliegenvanger 5  x      x    x  x        x 

(Kaukasische) Waterspreeuw 4  x  x  x      x           

Huismus 11  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x 

Spaanse Mus 2                 x  x   

Ringmus 5  x        x  x  x      x   

Rotsmus 3                 x  x  x 

Sneeuwvink 1   x         

Alpenheggenmus 1  x                     

Heggenmus 5  x  x  x      x  x         

Gele Kwikstaart 8   x  x  x  x    x    x  x  x 

Citroenkwikstaart 2     x  x       

Grote Gele Kwikstaart 6  x  x  x  x    x          x 

Witte Kwikstaart 11  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x 

Balkankwikstaart (“ondersoort”)  5   x  x  x  x    x         

Kaspische Kwikstaart ssp lutea 1      x       
Engelse Gele Kwikstaart  
spp flavissima 

3  
 x  x   x       

Noordse Gele Kwikstaart 
spp thunbergi 

2  
  x   x       

Duinpieper 3             x    x  x   

Graspieper 1         x    

Boompieper 3       x  x    x         

Roodkeelpieper 4   x      x        x  x   

Waterpieper ssp coutellii 5  x  x  x  x  x             

Vink 8  x  x  x  x    x  x  x      x 

Roodvoorhoofdkanarie 4  x  x        x  x         

Soort 
 woe 

26-4 
don 
27-4 

vrij 
28-4 

zat 
29-4 

zon 
30-4 

maa 
1-5 

din 
2-5 

woe 
3-5 

don 
4-5 

vrij 
5-5 

zat 
6-5 
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Soort 
 woe 

26-4 
don 
27-4 

vrij 
28-4 

zat 
29-4 

zon 
30-4 

maa 
1-5 

din 
2-5 

woe 
3-5 

don 
4-5 

vrij 
5-5 

zat 
6-5 

Groenling 10  x  x  x  x    x  x  x  x  x  x 

Putter 11  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x 

(Turkse) Frater 1     x                 

Kneu 5       x  x  x  x    x     

Roodmus 5   x  x          x  x    x 

Goudvink 1             x         

Appelvink 3  x    x                x 

Grote Roodmus 1     x                 

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

Grijze Gors 5  x  x        x  x    x     

Ortolaan 6  x  x  x      x    x  x     

Zwartkopgors 4               x  x  x  x 

Rietgors 1     x                 

Rotskruiper 1   x                   

 
                      

211 soorten             

217 incl spp             

             

Zoogdieren             

Vos   x    x       x  

Beverrat       x       

Jakhals              x 

Libische Gerbil            x  

Andere fauna             

Kaukasische Agaam   x        x    x  

Levantijnse adder            x   

Smaragdhagadis         x     

Scheltopusik            x   

Griekse Landschilpad           x  x  

Ringslang       x       

             

Soort 
 woe 

26-4 
don 
27-4 

vrij 
28-4 

zat 
29-4 

zon 
30-4 

maa 
1-5 

din 
2-5 

woe 
3-5 

don 
4-5 

vrij 
5-5 

zat 
6-5 

 

 


