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REISVERSLAG VOGELKERSTREIS GEORGIE 19 T/M 26 DECEMBER 2016 
 

Verslag 20 december (door Marijke) 

Tbilisi-Kazbegi 
 
De dag ervoor, 19 december was een reisdag. 
Op het vliegveld van Tbilisi werden op ons 
gewacht door de chauffeur, Niko, die ons naar 
een hotel bracht ten noorden van Tbilisi aan de 
‘Heerweg’ naar Kazbegi. Deze ‘Heerweg’ was 
ons doel voor 20 en 21 december.  
Op internet kun je veel informatie vinden over 
deze ‘Military Highway’ of ‘Military Road’ . Een 

mooie route met fantastische uitzichten. Tot de pas ( 2379 m)  reden we op de zuidhelling, en in de 
zon. Extra mooi met de losse sneeuw die ook op de bomen lag. Onderweg stopten we af en toe voor 
de vogels. Een Lammergier vloog vlakbij, later 
zagen we hoog in de lucht een gezin Steenarend. 
Over de pas begonnen we uit te kijken naar de 
Grote Roodmus. Dat is een soort die hoog in de 
bergen broedt, en die je daarom in de zomer niet 
ziet. In de winter komt hij wat lager, om te 
foerageren in de struiken. Er stonden langs de 
weg allerlei besdragende struiken, waaronder 
veel duindoorns.  Het lukt niet op de eerste dag, 
maar op de tweede dag hebben we de Grote 
Roodmus goed kunnen zien. Wat wel lukte: de 
Alpenheggemus bij het uitzichtpunt annex vriendschapsmonument. Jos van Oostveen verwachtte 

hem daar al, van eerdere reizen, in andere tijden 
van het jaar.  De Alpenkauw en de Alpenkraai en de 
Rotsduif.  
In de middag stopten we voor koffie en een 
uitstekende lunch bijeen bakkerij en restaurant. Ze 
maakten daar Khatsjapuri (spreek uit: Gatsjapoeri), 
het kaasbrood dat overal in Georgië wordt 
gemaakt. Maar elke huisvrouw maakt het weer 
anders, en deze waren erg lekker. Ook in het 
Guesthouse in Stepatsminda was het avondeten 
erg goed. Typisch Georgisch, uitgebreid, met veel 

verschillende schotels.   
 

Verslag 21 december (door Marijke) 

 
Het dorp Stepatsminda heette in de Sowjettijd 
Kazbegi. Het ligt tegenover de Kazbeg, een oude 
vulkaan. De volgende ochtend zagen we die in volle 
glorie. Weer een heldere, en koude dag. Al voor het 
ontbijt zochten we de bosjes boven het dorp af op 
vogels. We zagen onze eerste Vos. We zouden er 
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deze reis nog veel meer zien. Na het uitgebreide 
ontbijt reden we eerst nog door, naar het noorden. 
Af en toe stopten, en zagen o.a. de Grote Roodmus. 
En allerlei voor de regio typerende vogels zoals de 
Witkruinroodstaart, Waterspreeuw, en endemische 
vorm van de Beflijster. Een grote groep Alpenkraaien.  
Arjo zag ook een Eekhoorn.  
Op de terugweg kwamen we in een file. In de winter 
is de pas éénrichtingsverkeer, dus de auto’s die 
omhoog willen en de auto’s die omlaag willen 
moeten op elkaar wachten. Er waren veel 
vrachtauto’s.  

Het hotel lag heel mooi aan het Tbilisi Meer. In het restaurant ernaast aten we o.a. lekkere forel.  
 

Verslag 21 december (door Frans) 

 
Vanuit ons voortreffelijke familiehotel in Kazbegi, op 
2000 meter, liepen we door het stille ontwakende 
dorp omhoog, voor zover de sneeuw, zeker een halve 
meter hoog, dat toe liet. 
Voor een van ons was dit het doel van zijn reis: het 
waarnemen van de 4 plaatselijke endemen van de 
Hoge Kaukasus. Helaas konden we op de 
besneeuwde hellingen niet Kaukasisch Berghoen en - 
Korhoen ontdekken; wel de Witkruinroodstaart; verder Beflijster, Merel, Roodvoorhoofdkanarie , 
Alpenheggemus en Sijs. Na het ontbijt liepen we, via de voetstappen van paarden een dalletje door, 

met veel duindoorn en ja, eindelijk volop 
Grote Roodmussen en Witkruinroodstaarten, 
die op die bessen foerageerden. Met koud [-
10 gr], helder, windstil weer deden de 
fotograven goede zaken. Wat verder vloog 
een Rode Bergvink, roepend; en hoog in de 
lucht was er een grote groep joelende 
Alpenkraaien en -kauwen. 
‘s Middags reden we weer rustig terug naar 
Tbilisi. Onderweg konden we helaas de 
Rotskruiper niet vinden, maar wel Lammer- en 
Vale Gier en een groepje Strandleeuweriken. 
 

Verslag 22 december (door Arjo) 

 
Een voordeel van een winterreis is dat je in ieder geval 
voldoende nachtrust krijgt. Het is nog steeds donker 
als  het tijd is om op te staan. Vanaf het balkon van 
mijn kamer op de bovenste verdieping moet je een 
fantastisch uitzicht hebben over het meer van Tbilisi. 
Bij daglicht. 
Een klein half uur later sta ik met de rest van het 
gezelschap beneden. De man van het hotel verdween 
naar de kelder toen wij tevoorschijn kwamen. 
Gisteravond is gezegd dat het ontbijt in het restaurant 
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is waar wij gisteravond hebben gegeten. Dat 
ligt op een paar honderd meter afstand 
beneden aan de heuvel waar het hotel op 
staat. Buiten blijkt er een behoorlijk koude 
wind te waaien. Als we het restaurant 
naderen zien we dat daar alles donker is en 
inderdaad de deur is dicht. Blijkbaar is er 
wat mis gegaan in de communicatie 
gisteravond.  
Dus klimmen we weer omhoog naar het 
restaurant. Bij binnenkomst in het halletje 
blijkt dat de man van het hotel inmiddels 

het tafeltje heeft gedekt voor het ontbijt. “Restaurant closed” zegt hij. Hij zal wel gedacht hebben: ze 
komen vanzelf weer terug. Na het voor Georgische begrippen eenvoudige (doch prima) ontbijt terug 
naar de kamer om tanden te poetsen en de tas op te halen. 
Het is inmiddels licht geworden en vanaf het terras/veranda van het hotel is er een prima uitzicht 
over het meer. Gelukkig kun je daar ook enigszins uit de wind staan. Jammer genoeg ligt een deel van 
de telescopen in het busje van Nico, maar dat verhindert niet dat in rap tempo de soortenlijst van de 
reis wordt aangevuld. Er blijken, naast Kokmeeuwen, enige tientallen Reuzenzwartkopmeeuwen 
aanwezig. Een nieuwe soort voor mij. Verder veel Wilde eend, Tafeleend, Kuifeend. Bij een vooraan 
op het meertje zwemmende groepje 
Kuifeenden blijkt ook een Nonnetje (vrouw) te 
zitten. Later zien we nog meer Nonnetjes. 
Meerkoeten, Dodaars, Grote zilverreiger , 
Geoorde fuut, Fuut, Aalscholver. De lijst 
wordt langer. Ook worden er voor Georgië 
meer zeldzame soorten gezien: een 
Roodkeelduiker en een groepje Wilde 
zwanen.(11 exemplaren, waarvan 6 juveniel). 
In de omgeving vliegen verder o.a. Witte 
kwikstaarten, Vinken, Putters, Kneutjes, 
Eksters en Bonte kraaien. Ook een jagende 
sperwer passeert. Aan de overkant  wordt een 
volwassen Zeearend gespot. Enige tijd later blijkt uit de onrust op het meer dat de 
Zeearend aan het jagen is. Met succes: een Reuzenzwartkopmeeuw wordt gegrepen. Blijkbaar is de 
prooi tamelijk zwaar, want met grote moeite weet de zeearend de gedode meeuw, half slepend door 
het water over vele honderden meters, naar de oever te brengen. Vrij kort daarna landt er een Bonte 
kraai bij de Zeearend en zijn prooi, waarop tot onze verbazing de zeearend zijn prooi prompt in de 
steek laat en even verderop op een schiereilandje gaat zitten. Wellicht tot de conclusie gekomen dat 
zo’n meeuw toch niet een erg smakelijk ontbijt is… 

Uiteindelijk arriveert het busje (met de rest van 
de telescopen) en om half tien rijden we langs het 
meer (zuid)oostwaarts. Gennadi vertelt dat men 
bezig is om weer bomen te planten langs het 
meer en even later zien we inderdaad de nieuwe 
aanplantingen, waar men ondanks het 
winterweer druk in de weer is. De oostelijke kant 
van het meer blijkt vrijwel geheel bevroren en 
levert geen nieuwe soorten op. Voor de lijst in de 
omgeving nog wel Spreeuw en Roek. Vervolgens 
gaat het door een typische buitenwijk met 
hoogbouw van Tbilisi naar de hoofdweg. In de  
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buitenwijk hebben we nog wel een korte stop, 
omdat Jos in een flits Pestvogels dacht te zien. 
Helaas kon de waarneming niet worden bevestigd. 
Wel een jagende Sperwer die paniek veroorzaakte 
bij de aanwezige koolmezen en huismussen. 
Over de hoofdweg gaat het langs het vliegveld, 
waarna het buiten Tbilisi rechtsaf gaat richting 
Rustavi. Halfweg slaan we linksaf een soort 
verlaten gebied in met veel struiken, riet,  oude 
waterwerken en een verlaten luchtmachtbasis. 
Het gebied licht onder de aanvliegroute van het 
vliegveld van Tbilisi en is vrij rijk aan vogels: o.a. Appelvink, Grote gele kwik, Grauwe gros, Rotsmus, 
Spaanse mus, Putter, Smelleken en Torenvalk. Naast de gewone merels zijn er ook veel kramsvogels 
en koperwieken. Een Buidelmees laat zich ook nog even kort zien. 
De reis gaat vervolgens verder richting Rustavi, waar we met wat omzwervingen omstreeks twaalf 
uur in het centrum aankomen bij een mooi plein. In het hip (..) aandoend nabijgelegen café 

Hollywood wordt een kop uitstekende koffie met 
een fors stuk taart genuttigd. 
Na de stop rijden we door een armoedig 
aandoend steppeachtig industriegebied richting 
ons doel: een meer op de grens met Azerbeidzjan. 
Ik vermoed dat het hier in de zomer erg warm en 
zeer stoffig is. Het gebied blijkt wel veel 
interessante vogels te herbergen: opvallend veel 
monniksgieren, diverse Keizerarenden (en een 
groot nest) en verder o.a. Witte kwik, Bonte 
kraaien, Kleine & Grote zilverreiger, Koereiger, 
Ringmus, Blauwe kiek. Onze chauffeur Niko is de 
eerste die een tafereeltje spot met een kadaver 

waaraan Monniksgieren (en later ook nog een Vale gier) zich tegoed doen 
omringd door veel Eksters en Bonte kraaien. Het is wat te ver weg om te zien wat het kadaver is. 
Het grensmeer blijkt vrijwel geheel bevroren. Halfweg in een wak zwemmen drie juveniele 
Knobbelzwanen, Nonnetjes en veel Tafeleenden. In de omgeving landt een behoorlijke groep Grote 
zilverreigers (slaapplaats?) en verder nog twee jagende Bruine kiekendieven en kneutjes. 
Op de terugweg wordt nog een eenzame Goudplevier en een leuk IJsvogeltje (in een onooglijk 
slootje) gescoord. Omstreeks drie uur komen we aan in Gardabani. Gennadi regelt op de hem 
vertrouwde manier ter plekke een (verlate) lunch (lamsvleessoep, brood, salade en kaas). Een aantal 
(zwerf)honden mogen profiteren van het overgebleven brood. De plaats zelf is verder weinig 
interessant. Veel (oude) zware industrie. Wel kan de Turkse tortel nog aan de lijst worden 
toegevoegd. 
Om kwart over vier beginnen we de lange rit naar Dedoplitskaro. De route gaat langs Rustavi 
dezelfde weg terug naar de hoofdweg. 
Onderweg zien we in een meertje nog 
twee grauwe ganzen en een dodaars 
zwemmen. De hoofdweg (route 5) rijden 
we nu af in oostelijke richting. In het 
langzaam verdwijnende daglicht herken 
ik punten van de voorjaarsreis: de 
jaknikkers, de wijngaarden de plek waar 
we hebben geluncht. Bij de afslag 
richting Dedoplitskaro is het inmiddels 
donker. Wat echter wel duidelijk is dat er 
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steeds meer sneeuw ligt. En bij aankomst 
is duidelijk dat het gebied duidelijk in 
winterse sferen verkeert met zo’n 10-15 
cm sneeuw. Dat is wat verrassend, want 
winters hier in het zuidoosten zijn 
normaal gesproken relatief mild. 
Voordat we naar onze overnachtingsplek 
gaan, gaan we eerst nog naar een 
nabijgelegen restaurant, waar we om tien 
voor zeven arriveren. Ook deze plek 
herinner ik mij van de voorjaarsreis 
vooral vanwege de forse hoosbui. Nu is 

het droog, maar wel glibberen en glijden over ijs en sneeuw. De ruimte waar we gaan eten wordt 
verwarmt door een klein kacheltje. En dat is niet voldoende. Dus jas aanhouden bij het eten. En witte 
wijn mag dan gekoeld worden geserveerd, maar bijna bevroren is wat overdone (..). Desondanks is 
het een goede en gezellige maaltijd. 
Ramani is inmiddels gearriveerd. Hij is beheerder van het conferentieoord (van Ilia State University), 
waar we de komende drie nachten zullen verblijven. Hij zal met fourwheeldrive ook een van de 
chauffeurs zijn, net als bij de voorjaarsreis. De directe route naar het conferentieoord is vrij steil en 
te nu te glad, dus via een omweg bereiken we het gebouw. Bij de verdeling van de (zeer ruime) 
kamers claim ik dezelfde kamer als waarin ik bij de voorjaarsreis heb geslapen. Voordat we ons 
verder installeren gaan we natuurlijk eerst ons dagelijkse “lijsten” doen. Veel nieuwe soorten kunnen 
aan de vogellijst worden toegevoegd. Een zeer productieve dag wat dat betreft! 
Het is gezien de winterse omstandigheden heel goed dat we niet naar de “bungalows” in Vashlovani 
gaan. Een verblijf daar zou nu waarschijnlijk bar 
en boos zijn. Het conferentieoord mag dan wat 
gezelligheid missen, maar is wel zeer 
comfortabel. Zelfs nog meer dan ik dacht: op 
sokken rondlopend ervaar ik een bekend 
aangenaam gevoel: vloerverwarming! 
Morgen gaan we het gebied in (Vashlovani) op 
zoek naar een van de doelsoorten van deze 
reis. Maar eerst een goede nachtrust. Even 
over negen uur klik ik het licht uit. 
 
 

Verslag 23 December (door André)  

 
Om 7:30 stond in ons hotel in Dedoplitskaro het ontbijt klaar. Na het ontbijt nog even kort vogels 
kijken bij het hotel. We zagen Goudhaan en de Kaukasische ondersoort van de Winterkoning. Rond 
8:30 vertrokken we richting natuurpark Vashlovani en de uiteindelijk bestemming: de Iori lowlands. 

Op zoek naar de overwinterende Kleine Trappen. 
 
Vandaag verplaatsten we ons met een tweetal 4-
wiel aangedreven auto’s richting Vashlovani. 
Voordat we het natuurpark bereikten, reden we 
over een onverharde weg door besneeuwde 
akkers. We zagen hier een adulte Keizerarend, 
enkele Arendbuizerds, Blauwe Kiekendieven en 

Keizerarend 
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Kuifleeuweriken. Een korte stop 
voor wat foto’s van de omgeving 
leverde nog een grote groep 
Geelgorzen op. 
We vervolgden onze weg over een 
zandweg die door de heuvels 
langs uitgestrekte akkers en 
graslanden liep.  Hier zagen we 
onze eerste Russische Kauwen, 
een tweede adulte Keizerarend en 
één van de vele Vossen die we 
deze reis zouden zien. 

Aan het einde van de zandweg kwamen we bij het natuurpark Vashlovani aan. Hier reden we verder 
richting de Iori lowlands. De route ging door een rivierbedding in het natuurpark. Vanuit de 
rivierbedding hadden we mooi zicht op 
de omliggende heuvels van het 
natuurpark. We zagen hier 
Monniksgier, Vale Gier en een groepje 
Grote Lijsters. 
 
De hele middag hebben we 
doorgebracht in de Iori lowlands. Hier 
hebben we genoten van de vele Kleine 
Trappen die hier in grote groepen 
overwinteren. Sommige groepen 
bestonden uit wel 900 tot 1000 vogels. 
Uiteindelijk zagen we hier meer dan 
4880 Kleine Trappen. Een fantastische resultaat en een unieke ervaring! Uiteraard moesten we dit 

tijdens de lunch vieren met eigen gemaakte 
‘chacha’ die een van de Georgische chauffeurs 
van de 4-wiel auto’s had meegenomen. 
 
Naast de Kleine Trappen zagen we hier een 
adulte Zeearend en twee Steppekiekendieven. 
Ook waren er verschillende overwinterende 
Blauwe en Bruine kiekendieven aanwezig. Bij 
één van de boerderijen op de vlakte vonden 
we een Steenuil van de ondersoort indigena. 
De terugweg voerde ons weer door de 
rivierbedding en de onverharde weg door de 

heuvels en akkers. Deze zeer 
geslaagde dag hebben we afgesloten in het 
restaurant in vlakbij het hotel in 
Dedoplitskaro. Hier kregen we karper en forel 
met gebakken aardappels als diner. 
De dag werd als gebruikelijk afgesloten met 
het invullen van de soortenlijst. Vandaag 
zagen we 40 soorten. Tot soort van de dag 
werden de vele Kleine Trappen uitgekozen. 
 

 

Kleine Trappen 
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Verslag 24 december (door Jos) 

 
Ook vandaag zouden we met 2 4x4 wheels op 
pad gaan maar deze keer om een ander 
Nationaal Park te bezoeken dat ten zuiden 
van de Dedoplitskaro ligt, Chachuna. Om dit 
te bereiken moesten we eerst een flink stuk 
afleggen over golvend terrein waar de weg 
zich slingerend over voortbewoog. Onderweg 
zagen we om de zoveel kilometer een vos 
(het dagtotaal zou uiteindelijk uitkomen op 
11) maar wat vogels betreft was het rustig, de 
grond was tenslotte grotendeels bevroren en 

met een dun laagje sneeuw bedekt. In de buurt van het park werd het interessanter en werden 2 
Steenuiltjes opgemerkt door de gelukkigen in de voorste auto. Ook vloog er een klein groepje Kleine 
Trappen over en dat schiep hoop op het vinden van meer. Een grote groep Chukars of Aziatische 
Steenpatrijzen liet zich helaas niet aan iedereen zien voordat ze snel verdwenen tussen de struiken. 
Op het grote stuwmeer bleken vooral de 
nodige eenden te bivakkeren en 
ontwaarden we een klein groepje 
zwanen bestaande uit Knobbel en Wilde. 
Het gebied achter het meer was gelukkig 
minder koud en de grond was ook niet 
bedekt met sneeuw waardoor de 
aanwezige knaagdierenbevolking goed 
zichtbaar was; er waren diverse soorten 
van aanwezig en het was duidelijk waar 
de aanwezige Arendbuizerden, 
Torenvalken, Blauwe Kiekendieven en 
Blauwe en Grote Zilverreigers op aasden. Er vlogen 2 Monniksgieren over en toen gingen we op pad 
om nog meer Steenpatrijzen te vinden en dat lukte gelukkig nu beter, ondanks de jachtdruk; helaas 
reed er ook een auto rond waar in plaats van telescopen geweren uit staken. Later zouden we nog 
een paar groepjes Chukars tegenkomen en het dagtotaal zou op 68 uitkomen! We reden vervolgens 
door een oogstrelend landschap op weg naar onze lunchplek die bij een actieve 
moddergeiser/vulkaan bleek te liggen. Een bizar gezicht om uit meerdere openingen modder, 
vermengd met aardolie en gassen omhoog te zien borrelen. In de zomer komen hier ook mensen 
naar toe om in die modder een bad te nemen ten bate van hun huid. Na de lunch reden we terug om 
nog een keer het stuwmeer aan een grondiger onderzoek te onderwerpen. Opnieuw dook een 

roofdier op die zich verplaatste richting het meer 
maar deze keer was het geen Vos, maar een 
Wolf! Van een type die in deze streek Rode Wolf 
genoemd wordt en pas  sinds enkele jaren hier 
gezien wordt. Helaas verdween het dier in de 
bosjes bij het meer. Daarna ging het langzaam 
aan weer terug naar de stad want we wilden niet 
teveel door het donker moeten rijden op de 
slechte wegen. De inzittenden van de achterste 
auto hadden nog het geluk om een grote groep 
Kleine Trappen te zien die kwamen aanvliegen en 
een landingsplek leken te gaan zoeken. Op de 

Aziat. Steenpatrijzen 
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terugweg werden tenslotte ook nog 3 Steenuilen, 2 
Kerkuilen en een Ruigpootbuizerd opgemerkt. De 
dag werd weer afgesloten in een plaatselijk (slecht 
op temperatuur te brengen) restaurant waar een 
groot feest gaande was ter ere van een aanstelling 
van Peetvader en een bruiloft in 1 familie, het zag er 
tenminste erg gezellig uit!  
 

Verslag 25 december (door André) 

 
Eerste kerstdag stond in het teken van de reis van 
Dedoplitskaro naar Tbilisi. Na het ontbijt en de 
groepsfoto vertrokken we. De autorit zal ons het grootste gedeelte van de dag door de 
vallei van de Alazani rivier brengen. 

We begonnen de dag op zoek naar wilde Fazanten 
van de ondersoort colchicus. Deze ondersoort 
komt in het oosten van Georgië voor. Onze eerste 
stop om te zoeken naar de Fazanten was even 
buiten Dedoplitskaro. We zagen een groep van ca. 
40 Ekster die op slachtafval afgekomen waren. Ook 
vlogen er een groepje Appelvinken rond. Na een 
half uurtje zoeken was er nog geen Fazant te zien. 
Wel werden we verrast door een Wolf die hier 
rustig om zich heen zat te kijken. Na ongeveer 10 
minuten verdween de Wolf de struiken in. 

Bijzonder om een Wolf zo langdurig te kunnen bekijken! 
 

Toen we door het dorpje Ozaani reden, zagen we een 
groepje van 14 Pestvogels. We stopten om de 
Pestvogels beter te kunnen bekijken. Via Tibaani en 
Tsnori reden we verder naar de vallei van de Alazani 
rivier. Deze vallei bestaat voor het grootste gedeelte 
uit akkerbouw, er zijn o.a. veel wijngaarden te vinden 
voor de wijnproductie. Voor dat we in de vallei van de 
Alazani rivier aankwamen, stopten we nog een paar 
keer om Fazanten te vinden. Helaas wilden de 
Fazanten zich niet laten zien. In  de vallei zagen we al 
snel een 1kj Zeearend aan komen vliegen. We konden snel stoppen en 
de Zeearend vloog recht over ons heen de weg over. Op één van de 
plekken waar we stopten zagen we nog een adulte Keizerarend.  

 
Een wat langere stop bij drooggevallen visvijver 
leverde een aantal leuke soorten op. Het begon met 
een watersnip en een ijsvogel in een klein slootje. Wat 
verder in de drooggevallen visvijver zaten 1 Kleine 
Zilverreiger, 44 Grote Zilverreigers en 11 Blauwe 
Reigers. Op het slik liepen twee Kaukasische 
Waterpiepers, een Waterhoen, 2 Watersnippen en 
een Witgat.  Na de lunch in Tsiplistskaro zijn we verder 
gereden richting Tbilisi. Om daar op tijd te zijn was er 
niet veel mogelijkheid om ergens te stoppen en vogels 
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te kijken. Een korte stop langs de weg op een brug over de rivier leverde nog een Dwergaalscholver, 
een Aalscholver en een Waterspreeuw op. 
Rond 18:00 arriveerden we bij restaurant ‘Taglaura’ in Tbilisi om van het kerstdiner te genieten. Het 
diner was zeer geslaagd met het ruime aanbod van vis, vlees, groentes en frietjes en goede wijn. 
 
De dag werd als gebruikelijk afgesloten met het invullen van de soortenlijst. Vandaag zagen we 47 
soorten. Tot soort van de dag werden de Pestvogels gekozen. Als soort van de vakantie werd de 
Kleine Trap gekozen. 
 

Verslag 26 december (door Jos) 

 
De laatste dag alweer van onze reis en voor 2 van onze 
gasten betekende dit vroeg opstaan en de eerste vlucht 
terug naar Nederland pakken. De 2 andere gasten 
hadden het geluk om een late middagvlucht te hebben 
en kregen zodoende nog de kans om wat extra erop uit 
te gaan. Tijdens het wachten bij het hotel werden al wat 
vogels opgemerkt boven de rivier die door de stad 
stroomt zoals Armeense meeuwen, een Slechtvalk en 
een grote stroom Roeken die terugkwamen van hun overnachtingsplek ergens in de stad. Daarna 
ging het zuidwaarts om de open vlaktes op de weg naar Armenië wat af te zoeken. Dit leverde 

behalve veel modder aan de schoenen en de auto 
toch wel wat leuke waarnemingen op. 2 
Steenuiltjes lieten zich goed zien, een gewone 
Klapekster, een gewone Zwarte Roodstaart en 
een Toendraslechtvalk waren leuke ´vangsten´. 
Helaas bleek de verre arend toch een 
Arendbuizerd. Na de overdadige lunch in een 
uitstekend mini afhaalrestaurantje in Marneuli 
togen we weer terug naar het hotel om onze 
spullen te gaan pakken. Maar we lasten nog een 

paar vogelstops in die resulteerden in een paar Monniksgieren, een Steppekiek en een paar Blauwe, 
weer een paar Arendbuizerden en de verrassing van de dag, namelijk een Wolf die heel bedaard op 
een heuveltje lag en niet bepaald schuw was! Het leek ons een oud en mogelijk drachtig vrouwtje en 
er was ook nog een tweede dier in de buurt maar die was minder goed zichtbaar. Al met al een 
geslaagde laatste dagje in dit mooie landje dat ook in de winter veel te bieden heeft voor natuur/ en 
cultuurliefhebbers! 
 

ps: De vogellijst sloten we af met in totaal 109 soorten en de zoogdierenlijst met 7 soorten  
(waaronder dus 4 Wolven en 22 Vossen). 

 
Foto’s van Jos van Oostveen 

  

Wolf 
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 20-12 21-12 22-12 23-12 24-12 25-12 26-12 

Aziatische Steenpatrijs     x   

Grauwe gans     x          

Knobbelzwaan      x    x     

Wilde Zwaan   x  x   

Casarca          x     

Wilde eend  x    x    x  x   

Wintertaling      x         

Tafeleend      x    x     

Kuifeend      x   x      

Nonnetje      x    x     

Roodkeelduiker    x     

Dodaars  x  x  x x  

Fuut      x    x     

Geoorde Fuut      x         

Koereiger    x     
Blauwe Reiger x  x  x x x 

Grote Zilverreiger  x   x    x  x  x 

Kleine Zilverreiger   x   x  

Dwergaalscholver     x x  

Aalscholver      x    x  x  x 

Zeearend      1  1    1   

Lammergier  x  x           

Vale Gier  x  x  x  x x      

Monniksgier      4  12  3    2 

Bruine kiekendief      x  x  x     

Blauwe kiekendief      x  28 10    x 

Steppekiekendief        x      x 

Sperwer  x    x  x  x  x  x 

Buizerd      x      x   

(Steppe)Buizerd      x    x  x   

Arendbuizerd        10  9  x  x 

Ruigpootbuizerd          x     

Keizerarend      3  5  1  1   

Steenarend  3      1       

Torenvalk    x  x  30  x  x  x 

Smelleken      1  3  1     

Toendraslechtvalk              1 

Kleine Trap    4881 320   

Waterhoen            x   

Meerkoet      x    x     

Goudplevier      x         

Watersnip      x  

Witgat            x   

 20-12 21-12 22-12 23-12 24-12 25-12 26-12 
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 20-12 21-12 22-12 23-12 24-12 25-12 26-12 

Kokmeeuw      x      x   

(Russische) Stormmeeuw            x  x 

Pontische Meeuw      x         

Armeense Meeuw              x 

Reuzenzwartkopmeeuw   x     

Rotsduif  x  x  x  x  x     

Turkse Tortel  x    x        x 

Kerkuil          x     

Steenuil        1  5    2 

IJsvogel      x      x   

Kleine Bonte Specht      x  

Syrische Bonte Specht        x  x     

Grote Bonte Specht  x  x        x  x 

Groene Specht            x   

Klapekster ssp homerye  x             

Klapekster       x 

(Kaukasische) Gaai  x  x  x    x  x  x 

Ekster  x  x  x  x  x  x  x 

Alpenkraai  x  x           

Alpenkauw  x             

Roek      x  x    x  x 

Bonte Kraai  x  x  x  x  x  x  x 

Raaf  x  x  x  x  x  x  x 

(Russische) Kauw        x       

Pestvogel            x   

Koolmees  x  x  x  x  x  x  x 

Pimpelmees  x  x  x  x  x  x  

Buidelmees       x         

Kalanderleeuwerik        x  x     

Kuifleeuwerik      x  x  x    x 

Veldleeuwerik      x  x  x    x 

(Kauk.) Strandleeuwerik  x  x           

Staartmees        x    x   

Goudhaan        x    x   

(Kaukasische) Winterkoning  x  x    x  x  x   

Spreeuw      x  x  x  x   

(Kaukasische) Beflijster  x  x           

Merel  x  x  x  x  x  x  x 

Zanglijster  x    x      x   

Koperwiek   x     

Kramsvogel x  x x  x  

Grote Lijster        x  x     

Roodborst  x   x  x    x   
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 20-12 21-12 22-12 23-12 24-12 25-12 26-12 

(Oost.) Zwarte Roodstaart       x 

Witkruinroodstaart  x  x           

(Kauk.) Waterspreeuw   x  x        x   

Huismus  x  x  x  x  x  x  x 

Spaanse Mus   x  x x  

Ringmus  x    x      x   

Rotsmus      x  x  x     

Alpenheggenmus  x  x           

Heggenmus  x          x   

Grote Gele Kwikstaart      x      x   

Witte Kwikstaart      x      x   

(Kaukasische) Waterpieper            x   

Vink  x  x  x  x  x  x  x 

Keep x   x  x  

Roodvoorhoofdkanarie    x      x  x   

Groenling  x  x  x      x   

Sijs  x  x    x    x  x 

Putter  x  x  x  x  x  x  x 

(Turkse) Frater  x             

Kneu      x    x    x 

Rode Bergvink    x           

Goudvink  x          x   

Appelvink      x  x  x  x  x 

Grote Roodmus  x      

Grauwe Gors      x  x  x  x  x 

Geelgors     x    

Grijze Gors  x  x           

Rietgors      x  x    x   

        

Totaal 109 soorten               

        

Zoogdieren        

Vos  1  6 13 2  

Wolf     1 1 2 

Eekhoorn  1      

Wezel  1      

Libische Gerbil     x   
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