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Verslag vogel-voorjaarsreis 
Georgië 30 april t/m 12 mei 
2013 Kaukasus Plus Reizen 
Ook dit jaar hebben we een intensief bezoek 

gebracht aan de prachtige Kaukasus en deze 

keer zijn we met 8 gasten op stap gegaan, kris 

kras door dit mooie landje tussen de Hoge en 

de Lage Kaukasus. Behalve enkele endemische soorten is het vooral de afwisseling in landschappen 

en daardoor in vogelsoorten die een voorjaarsreis zo aantrekkelijk maakt voor vogelaars.  

Op 1 mei, na een lange nachtvlucht met overstap in Istanbul, 

startte onze reis bij het aanbreken van de dag in Tbilisi waar de 

Kwakken zich altijd goed laten vinden in het centrum. Daarna 

haalden we enkele van onze gasten op die al eerder waren 

gearriveerd en konden gedurende het wachten en inladen al 

wat leuke soorten worden bijgeschreven zoals Hop, 

Kuifleeuwerik, Kleine Klapekster, Grauwe Gors en 

Alpengierzwaluw. De route naar de noordgrens die ons 

langzaam steeds hoger brengt, voert langs een rivier en komt 

tenslotte over een bergpas van 2300 meter hoogte, waarna de 

erbarmelijk slechte weg weer naar beneden leidt tot in het 

dorpje Stepatsminda waar we 2 nachten zouden logeren. Op 

deze route is het op veel plaatsen leuk vogelen en omdat er 

vaak gestopt en gepauzeerd moet worden groeide de lijst met 

soorten al gestaag. Hier en daar een Waterspreeuw, Wielewaal of Vale Gier en in de hogere 

gedeeltes werd ons zoeken beloond met Turkse Fraters, Rode Rotslijsters, Kaukasische Beflijsters, 

Alpenheggenmus, Steenarend, Roodvoorhoofdkanaries 

baltsend bij hun nesten en 2 baltsende Rotskruipers die 

langs de bus dwarrelden! Bij het pension bleken die 

avond behalve de traditionele Roodmussen ook 2 

Pestvogels te fourageren en konden ver weg op de 

berghelling enkele mannetjes Kaukasische Korhoenders 

ontdekt worden zodat er voor bijna iedereen in de groep 

wel wat 

nieuwe 

soorten konden worden bijgeschreven die eerste dag. 

2 mei startte ook al heel vroeg omdat we nog voor 

zonsopgang op de hoger gelegen locatie wilden zijn 

voor het waarnemen van de Kaukasische Berghoenders. 

Ondanks de kou op dat tijdstip lieten een paartje van 

deze fraaie hoendersoort zich voorbeeldig zien en daar 

konden we ons dus fijn aan opwarmen. Die dag 

besteedden we op verschillende plekken in de 
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omgeving van het dorp om te zoeken naar andere specialiteiten. Het weer was echter zo mooi dat 

het vinden van roofvogels e.d. een probleem werd, terwijl er toch wel degelijk voorjaarstrek moet 

zijn. Hoe dan ook vonden we wel andere leuke vogels zoals Kleine Vliegenvanger, Kruisbekken, 

Taigaboomkruipers, Kaukasische Bergtjiftjaffen, Strandleeuweriken (ondersoort penicillata), 

Rotszwaluwen, veel Paapjes, Tapuiten en enkele hoog overtrekkende Bijeneters. Ook de ondersoort 

van de Gaai (ondersoort krynicki ) liet zich leuk zien met z’n zwarte petje. 

Op 3 mei besteden we de ochtend aan het uitkammen van een brede vallei met enkele oude en 

gedeeltelijke vervallen dorpjes en een forellenkwekerij die door een priester werd gerund. Enkele 

gelukkigen zagen 2 Grauwe Franjepoten langskomen en weer doortrekken, gelukkig zouden we 

daarvan nog meerdere tegenkomen op de reis. Iedereen kon z’n hart ophalen aan een Rode 

Rotslijster, Noordse Kwikstaarten, Grijze Gorzen en de Kaukasische Strandleeuweriken die druk aan 

het baltsen waren op de bergweide. Op de terugweg 

naar Tbilisi leverde een uitgebreide stop bij een 

adembenemend uitzicht ook weer een mooie 

rotsenkruipende Rotskruiper op en 3 baltsende 

Steenarenden, naast wat Alpenkraaien en Alpenkauwen 

en Raven natuurlijk. Aan het eind van de dag kwamen 

we weer in Tbilisi aan en brachten we een kort bezoek 

aan een hoog gelegen meertje dat gedeeltelijk voor 

recreatie gebruikt werd, zoals te merken was maar waar 

gelukkig ook wat vogels verbleven zoals Grote Karekiet, 

Kwak, Bruine Kiekendief en de gewonere watervogels. 

4 mei vertrokken we vroeg omdat we 

een lange tocht voor de boeg hadden 

naar het merengebied in het zuidwesten 

van het land. Een van de eerste 

stopplekken, om het mooie 

heuvellandschap te bewonderen, 

leverde gelijk een goede nieuwe soort 

voor de meesten op: de Turkse 

Boomklever. Ook enkele Aziatische 

Roodborsttapuiten waren langs de route 

te vinden evenals de eerste Scharrelaar. De lunchstop aan het eerste grote meer was vooral voor 

enkele zangvogels interessant, zoals Rotsmussen, Kleine 

Vliegenvanger en 4 Roze Spreeuwen die mooi 

poseerden. Toen we bij de meren aan de Armeense 

grens aankwamen was het helaas stevig gaan waaien 

maar ondanks dat konden we toch veel vogels vinden 

waaronder een groepje Grauwe Franjepoten, 

Purperreiger, 2 Kraanvogels van de ondersoort archibaldi, 

Roze Pelikanen en veel Witvleugelsterns en Armeense 

Meeuwen. 

http://observado.org/user/view/3195?sp=210936&from=1980-01-01&to=2013-06-09&prov=0&month=
http://observado.org/user/view/3195?sp=241068&from=2010-05-27&to=2013-06-19&prov=135&month=
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Bevrijdingsdag, 5 mei, namen we de hele dag de tijd om 

alle interessante meren, enkele daarvan niet zo groot, 

op vogels uit te kammen. We kwamen ook aan de 

Turkse grens en een bijzondere plek was een heel 

moerassig veld vol met oa. pitrus waar we een 

broedend paartje Kraanvogels ontdekten die op 2 

eieren bleken te zitten toen ze elkaar afwisselden met 

broedden! Op alle meren wemelde het van de 

Witvleugelsterns en ook de steltlopers waren goed 

vertegenwoordigd met oa Kleine Strandlopers, Grauwe Franjepoten, Steltkluten, Poelruiters, 

Bontbek- en Kleine Plevieren. Diverse reigersoorten passeerden de revue, waaronder ook Roerdomp, 

Koereiger en Kleine Zilverreigers. Roofvogels waren vooral in de vorm van Bruine Kiekendieven goed 

vertegenwoordigd, maar een graanveld waar 11 Grauwe Kiekendieven zich ophielden en ook 

hemelhoog baltsend spande de kroon. De dag werd 

gezellig afgesloten aan de rand van een groot meer 

naast een armoedig dorpje waarvan de bewoners 

verbaasd maar ook trots waren dat wij ze met een 

bezoek vereerden al vonden ze het jammer dat we geen 

tijd hadden om op hun uitnodiging in te gaan om te 

blijven hangen! Enkele Ortolanen, Balkankwikstaarten 

en Turkse Fraters lieten zich er ook beeldvullend 

fotograferen. 

De volgende dag, 6 mei vertrokken we naar Bordzjomi waar we zouden overnachten, maar voordat 

we daar zouden aankomen gingen we eerst bij het wereldberoemde grottendorp Vardzia - dat uit de 

11e eeuw stamt - een kijkje nemen. De canyon 

waar dit “dorp” ligt snijdt kilometerslang door het 

berglandschap en biedt veel prachtige doorkijkjes 

en rommelhoekjes waar je overal wel kunt 

stoppen om te vogelen. Onderweg werden al Rode 

en Blauwe Rotslijster, Cetti’s Zangers, Groene 

Fitissen, Waterspreeuwen, de eerste Zwartkopgors 

en weer Ortolanen gezien. Een klein bergmeertje 

omzoomd door manshoog riet was niet alleen een 

prima koffieplek maar vooral een verrassend leuke 

moerasvogelspot; behalve enkele zich prima 

fotograferende Grote Karekieten en enkele zich 

schuilhoudende Zwartkoprietzangers bleek er een 

paartje Woudaapjes rond te scharrelen waarvan 

vooral het vrouwtje zich van heel dichtbij liet 

bewonderen! Wat verderop in de canyon zouden 

we een paar uur later ook nog een mannetje naast 

de bus zien zitten. Het weer was omgeslagen naar 

zware bewolking tussen zonneschijn en dat 
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betekende dat er flinke roofvogeltrek loskwam 

zoals verwacht. Honderden Wespendieven trokken 

hoog over en waren maar met moeite te zien, 

maar imposant was het zeker. De lokale soorten 

die we tegenkwamen waren o.a. Oostelijke Blonde 

Tapuiten, Steenarenden, Bijeneters en Grijze 

Gorzen. Ook bezochten we het eeuwenoude 

nonnenklooster waarvan we na toestemming het 

rustieke kerkje mochten bezoeken. 

Op 7 mei hebben we ons in en in de buurt van het 

bekende kuuroord Bordzomi bezig gehouden dat 

omringd is door steile heuvels bedekt met rijke bossen. Hier gingen we op zoek naar enkele typische 

bossoorten waarvan we er gelukkig enkele vonden hoewel ze zich niet allemaal lieten zien. Misschien 

niet zo’n spectaculaire soort is de Europese Kanarie maar voor dit landje is het een vette waarneming 

‘sochtends bij de eerste wandeling! Een prachtige juveniele Steppearend cirkelde laag over het stadje 

en ook Wielewalen en Roodmussen waren in de buurt. De wandeling die we vervolgens in het 

prachtige Nationale Park ondernamen pakte vermoeiender uit dan ons was beloofd en bleek een 

maatje te zwaar. Weliswaar hoorden we diverse heel leuke vogels zoals Balkanvliegenvanger, Kleine 

Vliegenvanger, Draaihals, Middelste Bonte Specht, Turkse Boomklever, Bosuil en Zwarte Specht maar 

door het hoge bladerniveau waren die niet allemaal te zien te krijgen. Aan het eind van de dag 

bevonden we ons weer in Tbilisi voor een welverdiende nachtrust voordat we de volgende ochtend 

naar de laatste plek zouden gaan opzoeken; het in het zuidoosten gelegen park Chachuna aan de 

grens met Azerbeidjaan. 

8 mei ondernamen we de 

lange tocht naar het park 

Chachuna, het weer pakte 

echter heel anders uit dan 

voorspeld; het was winderig 

en frisjes en daardoor werd 

er onderweg niet veel 

gevogeld. In een nabij de 

procinciehoofdstad gelegen 

meertje konden we tussen de wind- en 

regenvlagen door met moeite een groepje van 15 

onrustige Grauwe Franjepoten ontdekken en 

bleken er weer Witvleugelsterns, Witwangsterns 

en Grote Karekieten aanwezig te zijn. Gelukkig 

klaarde het weer op en toen we uiteindelijk, na alle 

administratieve rompslomp en het noodzakelijke 

inslaan van eten, verder trokken naar het park 

kregen we meer gelegenheid om te genieten van 

het uitgestrekte landschap. Op de route naar het 
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huisje, aan de grens met Azerbeidjaan noteerden we oa. Steenuil (ondersoort lilith), Aasgieren, 

Kortteenleeuwerik en Kleine Kortteen, Scharrelaars natuurlijk, de eerste Roodkopklauwieren en 

Kalanderleeuweriken en enkele mooie groepen Roze Spreeuwen. Bij het idyllisch gelegen huisje 

hoorden we die avond de Nachtegalen en Wielewalen volop zingen en een Dwergooruil. 

Ook de volgende 2 dagen zouden we in dit uitgestrekte zeer afwisselende 

park verblijven, aangezien dit een van de vogelhotspots van het land is. Op 

9 mei ontdekten we ‘s’morgens vroeg vlak bij het huisje o.a. Oostelijke Vale 

Spotvogel, Ménétries’ Zwartkop, Syrische Bonte Specht, Kleine 

Vliegenvanger en Groene Fitis. Later op de dag ontdekten we vanuit de bus 

een plek waar veel gieren op af kwamen en toen we hier voorzichtig op 

afliepen in de hoop op beter gadeslaan van wat er zich afspeelde bleken er 

zich ca. 50 gieren op te houden die allemaal af waren gekomen op een 

dode hond. Hier zaten minstens 14 Monniksgieren bij die duidelijk de baas 

waren en voor de rest waren het Vale Gieren met op de achtergrond nog 

een paar Aasgieren: een indrukwekkend schouwspel! Bij het grote reservoir 

leverde een wandeling een nieuwe verrassing op in de vorm van baltsende 

en elkaar bevechtende Zwarte Frankolijnen; ze lieten zich gelukkig ook 

goed zien 

en vormden 

een van de 

“vogel-

hoogtepunten” van de reis.  Maar ook 

2 baltsende Keizerarenden die 

geplaagd werden door een 

Scharrelaar waren de moeite waard 

en in het moeras ontwaarden we o.a. 

IJsvogels, Dwergaalscholver en 

Buidelmezen. Een met veel struiken begroeide plek naast de zandweg leverde weer andere leuke 

soorten op zoals mooi zingende Rosse Waaierstaarten (van de ondersoort syriaca) en Oostelijke 

Orpheusgrasmus, naast de overal actieve Izabeltapuiten en Kuifleeuweriken met hier en daar een 

Duinpieper en Kleine Klapekster. De 

volgende dag maakten we een stevige 

wandeling om zo dicht mogelijk bij 

een mooie bergwand uit te komen. 

Op dit ruige door diepe kloven 

doorsneden terrein valt het niet mee 

om alles te zien wat op- en wegvliegt, 

zoals een enkele Aziatische 

Steenpatrijs. In de wand bevindt zich 

een nest van de Sakervalk en er 

bleken gelukkig 2 grote jongen op te 

zitten, geduldig wachtend op voer. 

Ook wij starten het wachten en na ca 

1 uur bleek er ineens een adulte vogel te zijn aangekomen die ook al weer snel vertrok! Om ons heen 

http://observado.org/user/view/3195?sp=247252&from=2012-06-19&to=2013-06-19&prov=0&month=
http://observado.org/soort/view/210891
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was er genoeg te zien en de intense stilte en uitgestrektheid van het land maken een diepe indruk. 

Ook ‘smiddags brachten we nog een bezoek aan het reservoir en deze keer werden onze 

inspanningen beloond met onder meer 2 prachtige mannetjes Balkansperwers (die er ook broeden), 

een Purperreiger, een paartje baltsende Boomvalken, een onzichtbare Zwartkoprietzanger en een 

mooi mannetje Kleine Torenvalk, net in het stukje niemandsland dat we na het nodige soebatten 

mochten betreden. 

De laatste volle dag in het land moest ons 

terugbrengen in de hoofdstad. Op de weg uit 

het park vermaakten we ons o.a. met 

fotogenieke Scharrelaars en Hop, een vergeefse 

zoektocht naar Spaanse Mussen en een in een 

konijnenhol wegduikende Steenuil. We waren 

op weg naar een ander cultureel hoogtepunt 

van het land; het afgelegen grottenklooster 

David Garedza, maar de route ernaar toe 

duurde toch weer langer dan gepland, hoewel 

de weg zich prachtig slingerde over hoge 

uitgestrekte grasheuvels. Een hoog gelegen 

meertje waar we natuurlijk even stopten bleek 

opnieuw Grote Karekieten, Grauwe 

Franjepoten, Witvleugelsterns, Casarca’s en 

Steltkluten te herbergen, naast wat Bosruiters 

ed. Een voor sommige deelnemers aangename 

ontdekking was een paartje Aziatische 

Steenpatrijzen vanuit de bus. Het 

grottenklooster zelf heeft een rijke maar zware 

geschiedenis en er bleek dat er veel nieuwe 

werkzaamheden ten bate van de toenemende 

toeristenstroom waren gestart. In en om het 

klooster vind je er de bekende soorten als Rotsmussen, Ortolanen, Kleine Klapeksters en af en toe 

een overvliegende Gier of Steppebuizerd. Later die avond bereikten we moe maar voldaan het 

pension in Tbilisi waarvandaan de meesten de volgende nacht de vlucht naar huis zouden 

ondernemen, want enkelen zouden pas een dag 

later gaan. 

We kunnen terugkijken op een zeer geslaagde 

reis waarin we als groep 214 soorten hebben 

waargenomen, waarvan vele ook mooi te zien en 

te fotograferen waren. Al onze gasten heel erg 

bedankt, het was erg gezellig!  

Namens Gennadi Tamliani  
Met vriendelijke groet,  
Jos van Oostveen 


