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Kaukasus Plus Reizen
Van onze eerste voorjaarsreis naar Georgië volgt hier
(weer) een korte impressie; ook dit was een geslaagde
reis, waarin het vinden en genieten van vogels het
hoofddoel was voor de 8 gasten en hopelijk komt dat
uit dit verslagje goed naar voren. De reis startte op 28
april met een nachtvlucht naar Istanbul waar we een
korte overstap hadden naar Tbilisi, waar we uiteindelijk aan het begin
van de nacht aankwamen. Onze eerste nacht was uiteraard een korte,
maar goed besteedde, die werd vervolgd met een uitgebreid ontbijt in
een nabijgelegen gunstig gelegen en sjiek restaurant. Het wachten op
de gedekte tafels kon, zo bleek al
snel, niet lang genoeg duren want
er bleek die ochtend een goede
trek op gang te komen met tientalGrote gele kwikstaart
len roofvogels, m.n. Zwarte Wouwen, enkele Balkansperwers en al
direct een Monniks- en een Vale Gier. Hop, Scharrelaar en Oostelijke
Blonde Tapuit gaven acte de presence en tientallen Bijeneters trokOostelijke Gekraagde Roodstaart
ken in groepjes over op weg naar het noorden. Na het ontbijt startten
we aan de lange maar mooie route naar het noorden waar we enkele dagen zouden logeren aan de voet van de Hoge Kaukasus. Nietvogelaars zouden deze route misschien in 2,5 uur kunnen doen,
maar met een bus vol ‘hongerige’ vogelaars is dat andere koek: herhaaldelijk moest er gestopt worden voor het een of ander en bijna
altijd was het wel raak. Scharrelaars, Waterspreeuwen, Oostelijke
Zwarte en Gekraagde Roodstaarten, Alpenkraaien en –Kauwen,
Kaukasische Beflijsters en Waterpiepers, Turkse Fraters, en dat bij
schitterende vergezichten over met sneeuw bedekte toppen! Het
pension werd zodoende pas laat bereikt en ook hier hield het niet
Grote Roodmus
op want een Nachtzwaluw scheerde laag over onze hoofden.

Taigaboomkruiper

30 april zouden we vroeg omhoog gebracht worden met een 4-wheel drive busje om de berghellingen aan
een grondig onderzoek te onderwerpen. Helaas regende het die ochtend, dus de vooruitzichten waren
ongunstig. Uiteraard lieten we ons niet tegenhouden want na regen komt … en zo geschiedde. De eerste
1,5 uur brachten we zodoende onder onze regenjassen en paraplu’s door, terwijl we mistroostig de hellingen afzochten met onze nat beslagen kijkers. Toen het weer opklaarde
togen we naar beneden en wat schetste onze verbazing toen we onderaan de helling op een groepje Grote Roodmussen stuitten! Ze lieten zich
uitstekend zien en we waren nog niet van deze topsoort bekomen of een
schitterend mannetje Witkruinroodstaart bleek ook aanwezig te zijn! De
wandeling terug naar het
pension leverde verder
enkele mooie Roodvoorhoofdkanaries, Ortolanen
en een Lammergier op.
Ook enkele Kaukasische
Korhoenders ontdekten
we intussen op de hellingen, helaas op grote afstand.
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Na het ontbijt gingen we in een ander deel van de grote vallei op
speurtocht, een prachtig met grote stenen bedekte open vlakte
tussen de steile hellingen waardoorheen een van de vele bergrivieren zich een weg naar beneden spoedde. Aan een kant van het
dorp ligt een klein parkje waarin hoge populieren de boventoon
voeren en waar we o.a. Taigaboomkruipers, een Oostelijke Blonde
Spotvogel en een Purperreiger troffen. Net toen we het parkje uitliepen vloog een steltloper op
Vale Gier
die gelukkig nog een rondje
terug vloog zodat we hem (of haar) nog wat beter konden zien. We
zagen een steltloper met een lange, duidelijk naar beneden gebogen
snavel die verder er uitzag als een mini wulp. Pas later die dag durfden we er (heel voorzichtig) na het uitzoeken van de literatuur een
naam aan te plakken, Kleine Regenwulp: een soort die nog maar
heel zelden in Europa gezien is
en in Georgië nog nooit. Maar ja,
Grauwe Klauwier
of deze waarneming geaccepteerd zal worden door de zeldzaamhedencommissie is nog maar helemaal de vraag. Er bleef op dat moment niet veel tijd over om er over
na te praten want we werden al snel in beslag genomen door opvliegende Vale - en Monniksgieren en veel tussen de stenen en struikjes
scharrelende zangvogels zoals Rode Rotslijsters, Kleine Klapeksters,
Scharrelaar
Paapjes, Rosse Waaierstaarten en erg veel Grauwe Klauwieren. In het
dorp kregen we een heerlijke
authentieke lunch bij een ander leuk privépension en de middag besteedden we met het doorkruizen van weer een andere brede vallei
waar we genoten van de prachtige heel oorspronkelijke dorpjes.
1 mei brachten we ook nog in Kazbegi door en herhaalden we het
zelfde menu door voor het ontbijt eerst te gaan wandelen bij de hellingen bij het dorp zelf. Deze keer was het weer beter en namen we
langer de tijd om alles af te zoeken. Helaas lieten de Kaukasische
Rotskruiper
Berghoenders zich alleen horen, wel zagen we meerdere Steenbokken klauteren en op de bergweides liepen Roodkeelpiepers en weer enkele Grote Roodmussen. Na het
ontbijt – dat nog werd onderbroken door een binnenvallende (gewone) Roodmus op het gras - togen we
terug naar het zuiden, maar voordat we over de pas reden stopten we in een klein dorpje dat aan een
steile bergwand ligt en waar een Rotskruiper een territorium heeft. Er trokken zware wolken over en het
zag er dreigend uit; daardoor konden we de vele Wespendieven en Zwarte Wouwen en Bijeneters goed
zien die zich naar het noorden spoedden voor de bui uit. Bij de bergwand ontdekten we behalve Roodvoorhoofdkanaries en Kleine Vliegenvanger tot onze grote vreugde op het laatst toch de Rotskruiper die
n.b. op ooghoogte zich een weg omhoog scharrelde. Daarna brak er een langdurig regenfront los, maar
omdat we toch op weg moesten was dat niet zo erg; enkele uren later klaarde het weer op en toen reden
we intussen door de grote vallei die ons richting Tbilisi zou brengen. Dat deze vallei een goede trekroute is
bleek eens te meer toen we op de telefoondraden een groepje van 12 Groene Bijeneters ontdekten: een
bijzondere soort in dit land! Ze lieten zich goed bewonderen. Ook
diverse reigers zagen we
langs deze route zoals Purperreigers, Koereigers en
Kleine Zilverreigers en bij
het restaurantje waar we
lunchten weer een Ortolaan en een mannetje Middelste Bonte Specht.
Groene Bijeneters
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Op 2 mei togen we naar het zuidwesten, waar we het merengebied wilden bezoeken aan de Armeense grens. Onze koffiepauze kozen we in een dorpje met
een prachtige oud stadsparkje vol met loofbomen en ondergroei. Dit bleek een
waar vogeleldorado: 2 Draaihalzen actief baltsend lieten zich goed zien en fotograferen, Kleine, Middelste en Grote Bonte Spechten, Wielewaal en kleurrijke
eekhoorns hielden ons langer bezig dan gepland. Op de route vonden we verder
ook een baltsend paartje Turkse Boomklevers en het uitgestrekte heuvellandschap meer naar het zuiden toe leverde weer andere nieuwe soorten op als Ralreiger, Witvleugelsterns, Aasgier
en Citroen- en Balkankwikstaarten
in zomerkleed. Daarnaast is het
landschap hier totaal anders dan in
het noorden en ook de dorpjes
Turkse Boomklever
hebben een heel andere sfeer en
samenstelling; aan deze kant wonen veel Armeense mensen met eigen gewoontes; erg boeiend. Op veel plaatsen
worden aardappels verbouwd, die in heel Georgië beroemd
zijn om de goede smaak; misschien komt dat wel omdat de
Ralreiger
hele dorpsbevolking actief
betrokken is
in de verbouw
ervan, tenslotte gaat
heel veel ervan nog met
de hand, zoals
goed te zien
was.

Citroenkwikstaart

Balkankwikstaart

3 mei vertrokken we vroeg van het hotel om met het eerste zonnelicht in de rug te genieten van een van
de natuurlijke meren die dit grensgebied rijk is. Later die dag zouden er nog ca 5 andere grotere en kleinere meren volgen, sommige pal naast een dorpje gelegen, andere wat verder weg en lastiger te bereiken,
maar allemaal vol met vogels. Van de vele hoogtepunten deze dag noem ik hier: baltsende en broedende
Roodhalsfuten, beeldvullende Witvleugel- en Witwangsterns, een broedend paartje Anatolische Kraanvogel, 7 baltsende Grauwe Kiekendieven op 1 akker, Zwarte Ibissen, Ralreigers, tientallen Bruine Kiekendieven, honderden Ooievaars en veel Roze - en Kroeskoppelikanen. Daarnaast
troffen we in een dorpje waar we op de
koffie met chocolaatjes werden uitgenodigd (ook een hoogtepunt, maar dan in
gastvrijheid, je realiserend hoe arm die
mensen het hebben!) een soort wonderboom aan die 6 soorten zangvogels bleek
te herbergen, allemaal op doortrek en net
de moeilijke reis over de bergen overleefd.
De volgende dag, 4 mei, brachten we een
bezoek aan het op de UNESCO werelderfgoed geplaatste grottendorp Vardzia,
d.w.z., sommigen van de groep besteedden er een klimtocht aan, anderen gebruikten de tijd om in de schitterende
Witvleugelstern
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Witwangstern

steile canyon rond te struinen. Een bijzondere ontmoeting,
weliswaar geen vogels, was bij een klein meertje omzoomd
met hoog riet, waar een macaber schouwspel ons wachtte in
de vorm van 2 Ringslangen die aan een vrouwtjeskikker aan
het trekken waren terwijl manlief kikker zich amechtig bleef
vasthouden op
haar rug!
De vogeloogst die
Kroeskoppelikaan
dag bestond uit weer nieuwe soorten als Rotsklever, Grote
Rotsklever, Steenarend, Blauwe Rotslijster, Zwartkoprietzanger en Grote Karekiet. Daarna togen we via
mooie kronkelwegen langs slingerende riviertjes naar
onze eindbestemming voor die avond, het op ca 2000
meter hoogte gelegen skioord Bakuriani. Een teleurstel-

Ringslangen

ling werd ons niet bespaard toen bleek dat het afgesproken hotel allesbehalve schoon was en ook niet
over warm water beschikte. Gelukkig was er een prima alternatief in de buurt waar we een welverdiende
nachtrust konden genieten. In deze landen moet je over een flexibele instelling beschikken!
Op 5 mei deden we eerst een vroege boswandeling bij
het hotel waarmee we behalve de eetlust ook de vakantielijst vergrootten: tientallen Raven, veel Sijzen, Kruisbekken en diverse soorten Mezen, enkele Goudvinken,
Europese Kanarie en Zwartkopgors werden genoteerd.
Na het ontbijt maakten we de mooie route omhoog naar
de pas (op ca. 2400 meter) waarna het weer omlaag ging
naar het bergdorpje Tabatskuri waar onze luxe lunch
met vers gevangen vis zou wachten. Langs deze bergroute was
het
Zwarte Ibissen
prettig
rijden en vaak stilstaan en uitstappen, niet alleen voor
vele vogels en vlinders en bloemen maar zeker ook om
foto’s van de mooie uitzichten te maken. Kaukasische
Strandleeuweriken (sinds kort een eigen soort), Lammergier, Turkse Fraters, Alpenheggenmussen, Paapjes en
Kaukasische Beflijsters konden worden bijgeschreven.
Het bergmeertje met het armoedige Armeense dorpje
zelf was ook meer dan de moeite van een bezoek waard.
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Zo verbleven er Steenarenden,
tientallen Grote Zee-eenden en
Visdiefjes en vergaapten we
ons aan de met sneeuw bedekte berghellingen die prachtig
weerspiegelden in het meer.
Daarna ging het terug via dezelfde bergroute—waar de traditionele schaapskuddes nog
niet waren teruggekeerd van
hun winterverblijven in de valleien—en stopten we pas in de
grote stad Gori waar Niko, onze vriendelijke en goed rijdende chauffeur ons bij zijn gezin had uitgenodigd
voor een overdadige traditionele maaltijd!
Zodoende kwamen we pas laat
maar zeer voldaan aan in ons
hotel in Tbilisi,
vanwaar we de
volgende ochHop
Koninginnepage
tend naar het
oosten zouden afreizen.
De volgende dag was het 6 mei en stond in het teken van het bereiken van ons hotel in de provinciehoofdstad van het oosten, Dedoplitskaro. We namen onderweg wat meer de
tijd om te pauzeren waar het interessant leek. Bij het museumachtige
restaurant waar we de lunch nuttigden en een korte rondleiding over de
wijnmakerij kregen,
hadden we het geluk
wat echte Wespendieventrek mee te maken
van kleine groepjes die
net opstegen om van
de warme wind te profiteren. Hier en daar
een Schreeuw- en
Slangenarend en op 2
plaatsen baltsten
Oostelijke Blonde Tapuit
Ortolaan
meerdere Grauwe Kiekendieven samen. In Dedoplitskaro aangekomen werden we bij ons pension welkom geheten door een
overzeilende Monniks- en Vale Gier. Ook Palmtortels
en Nachtegalen waren alom aanwezig. De omgeving
van de stad bood nog enkele leuke struinplekjes
waar we o.a. Kleine Klapeksters, Bijeneters, Blauwe
Rotslijster, Grijze Gorzen, Steltkluten, Kwartels en
nog meer Vale Gieren troffen.
Op 7 mei vertrokken we vroeg naar het aan de grens
met Azerbeidjaan gelegen Nationale Park Chachuna,
een tocht van ruim 3 uur over slechte wegen door
uitgestrekte akkers met gras en granen.
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Niet-vogelaars zouden deze weg van ca. 20 km waarschijnlijk veel sneller afleggen maar om de haverklap
moest er weer gestopt worden voor ofwel het nemen
van foto’s ofwel het buiten de bus rondkijken en afzoeken van de velden, dan wel het genieten van de
intense stilte. Zodoende konden we veel interessante
soorten noteren: Kalander- , Kortteen- en Kleine
Kortteenleeuwerik, Kleine Klapeksters, Roodkopklauwieren, Scharrelaars, Steenuilen (van de ondersoort
Lilith). In en om het park zelf is het nog beter vogelen,
hetgeen ondermeer wordt veroorzaakt door een voor vogels unieke combinatie van omstandigheden
waaronder de aanwezigheid van grote schaapskuddes die
veel insecten aantrekken en zelf ook weer prooi zijn voor
de vele Arenden en Gieren. In de loop van de dag zagen
we o.a. een mooie Keizerarend, Aziatische Steenpatrijs,
Slecht- en Boomvalken, Wielewalen en nog veel andere
zangvogels. Een onverwachte waarneming die voor sommigen misschien wel het hoogtepunt van de reis vormde
was een huilende Wolf, en dat midden op de dag! Ook
enkele Vossen konden we mooi bekijken. En natuurlijk de
overal scharrelende landschildpadden.
Aasgier
Ook op 8 mei besteedden we de hele dag op deze plek en
omdat we nog vroeger vanuit ons hotel waren vertrokken hadden
we het geluk ontzettend veel Roze Spreeuwen te zien die op de
terugweg vanuit hun winterkwartieren waren en pas net doorkwamen. Deze dag hadden we nog meer soorten dan gisteren met als
mooie ‘vangsten’ 1 adulte Zeearend, 6 Kleine Torenvalken bij hun
broedkolonietje, 3 Zwarte Frankolijnen prachtig in beeld, Rosse
Waaierstaarten, Oostelijke Vale Spotvogels, veel Ménétriés’ Zwartkoppen en het hoogtepunt ongetwijfeld, een nestbouwend paartje
Buidelmezen op 4 meter!

9 mei betekende het afscheid van dit mooie deel en wachtte ons
het hotel in Tbilisi, echter niet nadat we eerst nog ruim de tijd namen om via de grote vallei terug te rijden om enkele visvijvers te zoeken. Het kostte weliswaar enige
moeite om ze te bereiken aangezien ze niet zijn ingesteld op toeristen, maar de tocht erheen was ook erg
de moeite waard en ook de vijvers zelf en de hele regio was weer heel boeiend met weer andere landbouwculturen en gebruiken. Bij de visvijvers en in de uitgestrekte en afwisselende vlaktes zagen we o.a.
een Woudaapje, Zeearend, baltsende Schreeuwarenden, Dwergaalscholvers, Zwarte Ooievaars, vele Reigers, Grote Karekieten, een groepje snel passerende Grauwe Franjepoten, Hoppen, Bijeneters, Ortolanen en opnieuw een nestbouwend paartje Buidelmezen, dit maal echter aan een nest dat al bijna klaar
was!
In de middag bereikten we Tbilisi en besteedden we nog wat tijd aan het zoeken naar leuke souvenirs en
moest er natuurlijk ‘savonds gepakt worden want al vroeg zouden we de volgende ochtend vertrekken
naar het vliegveld. Zodoende namen we op 10 mei zeer
voldaan en met een totaallijst van 216 vogelsoorten afscheid van dit in vele opzichten verrijkende en boeiende
land!
Al onze gasten heel erg bedankt, het was erg gezellig!
Namens Gennadi Tamliani
Met vriendelijke groet, Jos van Oostveen
ps: alle foto’s © J.v. Oostveen
Een lijst met alle waargenomen soorten is opvraagbaar
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