REISVERSLAG VOGEL- EN
FLORAREIS ARMENIË
31 MEI T/M 13 JUNI 2019
Dag 1. Vrijdag 31 mei. Vliegreis naar Yerevan via
Istanboel.
Dag 2. Zaterdag 1 juni. De berg Aragat
(door Jos).
Na een korte nachtrust die ons restte na een
vermoeiende nachtvlucht togen wij in de
ochtend, vergezeld van onze gids Anush naar de berg
Aragat. Hier zouden wij de dag doorbrengen op
verschillende hoogtes (tot ca 2900 m.). Het beloofde
een mooie dag te worden want het weer werkte goed
mee en de uitzichten gaandeweg de route werden
steeds imposanter. We hadden in Vartan een
uitstekende chauffeur die bovendien ook goed Duits
sprak en ons daarmee gedurende de reis met sappige
verhalen over de geschiedenis en voortdurende strijd
van de Armenen zou onderhouden. Al bij de eerste
stop, nog onderaan de berg bleek de vogelrijkdom van
dit gebied: Scharrelaars bij een nest, baltsende
Kuifleeuweriken, Izabeltapuiten, Kleine Klapeksters,
Zwartkopgorzen en Rotsklevers. Langsvliegende Roze
Spreeuwen (wat zijn die mooi maar we zouden er nog
meer gaan zien die zich beter zouden tonen), Ooievaars,
Boomleeuweriken; er was overal wel wat te vinden.
Wat hoger op de hellingen vonden we Hop, Ortolanen,
Steenheggenmussen, Rode Rotslijsters en warempel
tussen de rotsblokken Blauwborsten, dus niet in het
riet! Deze zijn van de ondersoort magna. We reden zo
hoog mogelijk en hoe hoger we kwamen hoe meer sneeuw ons omringde; een bijzondere
gewaarwording. Bij nadere beschouwing bleek er nog een ander interessant natuurfenomeen te
zien te zijn, namelijk doortrekkende Distelvlinders en
niet weinig ook. Dwars over de sneeuwvelden
trokken ze ongehinderd noordwaarts. Hier en daar
cirkelden Arendbuizerden en Steppebuizerden en we
gingen op zoek naar nog meer specialiteiten en die
vonden we in de vorm van prachtige Perzische
Roodborsten, Kaukasische Strandleeuwerik en een
mooie Blauwe Rotslijster. Uiteraard keken we ook
goed naar beneden om de fraaie alpiene flora te
bewonderen en op de gevoelige digitale plaat vast te
leggen. Onze lunch was een meer dan ruim
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voorziene picknicklunch bestaande uit 3 heerlijke gevulde ‘broodjes’: het typische Armeense
deegproduct Lavash dat je heel lang kunt bewaren. We bezochten de oude ruïne van het fort
Amberd en het bijbehorende kerkje omringd door hoge planten en bloemenweides.
Omdat we met een korte nacht gestart waren wilden we niet te laat in het hotel zijn want we
zouden ook nog gaan dineren in het centrum van Yerevan. We werden uiteindelijk in een erg sjiek
restaurant gebracht waar ons een heerlijke authentieke maaltijd wachtte waarbij het lokale bier en
wijn goed smaakte. Rode Rotslijster werd soort van de dag.
Dag 3. Zondag 2 juni. Bezoek visvijvers
Armash (door Martin).
Onderweg naar de visvijvers van Armash
hebben we steeds prachtig uitzicht op
de Ararat die met zijn besneeuwde
toppen uittorent boven het verder vrij
vlakke landschap. Voor we bij de
visvijvers zijn bezoeken we eerst nog het
beroemde kloostercomplex van KhorVirab.
Op het kerkhof daar zien we direct al de
in de reisbrochure beloofde Rosse
Waaierstaart, Ménétriés
Zwartkop en Oosterse
Vale Spotvogel en daar
bovenop nog baltsende
Hoppen. Ook oefenen
we hier weer het verschil
tussen de Steppe- en de
Arendbuizerd, iets wat
bij bepaalde verenkleden
toch lastig voor ons blijft.
Een deel van de groep
gaat naar een stuk
rietmoeras met oa
Veldrietzanger en een ander deel gaat op weg
naar het klooster. Hierbij valt Nelleke erg
ongelukkig en heeft een flinke wond op haar been
zodat we naar het ziekenhuis moeten. Nadat het
daar verbonden is moeten we nog even wachten
op de politie die komt onderzoeken of er geen
opzet in het spel is. Op het ziekenhuisterrein
speuren we uiteraard verder naar vogels en zien
we een mooie Grauwe Klauwier.
We mogen verder van de politie en gaan naar de
Armash visvijvers. Direct voorbij het hek zien we al
een Kwak aan de kant van een sloot. Iets verder bij
het eerste natte veldje lopen Witstaartkievit, Steltkluut, Zwarte Ibis en Ralreigers, kortom een waar
eldorado.
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Tijdens de picknick komen IJsvogel en Woudaap
voorbij en zitten Koekoek en Hop om het hardst door
elkaar te roepen. Verder klinken er volop Grote
Karekieten, zoals we helaas al lang niet meer in
Nederland kunnen horen. Een Groene Bijeneter die
vlak voor ons op de weg steentjes gaat zitten eten
maakt de vogeldag wel helemaal af.
Er is steeds heel veel trek van Distelvlinders (meer
dan 200 per minuut over kleine strook geteld)
Wat dat over het hele land moet zijn gaat het
voorstellingsvermogen te boven.
Deze trek blijven we dagen lang zien: over wegen, bergen
en dalen, droge stukken en sneeuw.
Cecile en Everdien bekijken ook de vlinders: o.a. de Oranje
Luzerne vlinder, die ook in Nederland voorkomt, maar ook
allerlei mooie Parelmoervlinders.
Onderweg naar ons pension in Yeghegnadzor zien we weer
erg veel planten. Gelukkig hebben we Piet bij ons, die wijst
ons op de mooiste planten, waaronder een bijzonder
geelbloemig Glidkruid.
Na een goede en zeer uitgebreide maaltijd
worden er bij een glaasje Ararat cognac nog wat
planten op naam gebracht.
Soort van de dag was de Groene Bijeneter met de
Witstaartkievit als goede 2e.
Dag 4. Maandag 3 juni. Van Jechegnadzor naar
Goris (door Cecile).
Na een wat onrustige nacht met de zang van
Nachtegaal maar ook een keffende dorpshond
worden we wakker met de roep van de
Wielewaal (diegenen die aan de achterzijde van
het pensionnetje sliepen in ieder geval) en maken we in alle vroegte een wandeling door het dorp.
Helaas is er weinig leven te bekennen bij de
roofvogelnesten die Jos her en der in bomen in
het dorp weet te zitten, en laten ook de andere
vogels zich niet makkelijk zien. Wel gonst het
van de bijen op de zilverkleurige olijfwilg,
waarvan de bloemen kennelijk veel nectar
bevatten. Ook Distelvlinders komen daar
massaal op af. Tussen de huizen zien we diverse
bloemrijke veldjes met diverse andere
vlindertjes. Na onze wandeling genieten we van
een heerlijk ontbijt met allerlei heerlijke jam en
kleine gezoete vruchtjes. Anush vertelde dat
deze van dogwood zijn, van kornoelje dus.
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(Cornus mas)
Om te beginnen rijden we de vandaag de weg van
gisteren een stukje terug naar de kloof, waar we
het klooster Noravank gaan bezoeken. Onderweg
wordt er diverse keren uitgestapt om vogels te
spotten. We zien de Syrische Bonte Specht en ook
laat een Scharrelaar zich mooi zien, boven in een
struik. De plantenliefhebbers vermaken zich
ondertussen ook prima met alles wat er bloeit in
de bermen. Er staat veel moois, o.a een salviasoort
met de ouderwetse naam Scharlei. En op
morgenster lijkende bloemen, volgens Piet
bloemen van de Schorseneer.
We maken in de kloof kennis met de Bezoargeit.
Een paar volwassen dieren en wat jonge geitjes zijn
boven op de rotswand tegen de lucht goed
zichtbaar; ze halen er halsbrekende toeren uit.
Het klooster Noravank heeft meerdere kerkjes,
waarvan, heel bijzonder, een met twee
verdiepingen. Om de goden deze vakantie niet
verder te verzoeken mogen we van Jos niet het
smalle trapje op naar de tweede verdieping. Het
ziet er dan ook best eng uit. Net als de waterput
midden op het terrein waar vreemd genoeg
geen hek of lintje om staat. In de onderste kerk
wijst Jos ons op een nest van Rotszwaluw en
een kluitje Vleermuizen aan het plafond.
Rondom de kerken staan en liggen mooie oude
bewerkte grafstenen.
De vogelaars onder ons speuren de omgeving af
naar vooral roofvogels: de Steenarend wordt
gezien en ook de Aziatische Steenpatrijs.
We maken een koffiestop bij de Winery aan het
begin van de kloof. In de koffietent aan het
water kijken we uit naar de Waterspreeuw. Die
is er niet te zien, wel een Grote Gele Kwikstaart.
Tegen de rotswand bij de Winery zijn nesten te
zien van de Rotsmus.
Bij de rondleiding door de Winery krijgen we in
een paar minuten tijd zo’n lawine aan informatie
over ons heen over de Armeense wijnen, dat het
ons duizelt. We laten ons dan ook maar
adviseren over wat we kunnen proeven. We
proeven eerst een witte wijn, (Trinity, favoriet
van de Paus) daarna proberen Wim en Piet nog
twee rode wijnen, favoriet van onze gastvrouw.
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Met enkele wijnflessen rijker vervolgen we onze
tocht.
Daarna is het lunchtijd, Jos had hiervoor
eigenlijk een mooi plekje aan de overzijde van
het water in gedachten, maar dat is voor
Nelleke een (hang)brug te ver. We kiezen
daarom maar een plekje langs de weg. Overal in
Armenië vind je hier grappige beschaduwde
zitjes.
Vartan zet koers richting Goris. Na een incident
met vallende wijnfles, wat gelukkig goed afloopt
- een buil op Cecile’s hoofd, maar de fles is nog heel - komen we bij een hoge pas, met een mooie
bloemenweide en prachtig uitzicht, waar zowel vogelaars als plantenliefhebbers goed aan hun
trekken komen. Geel Kartelblad, Helmkruid, en nog veel meer.
Verderop langs de route bezoeken we een plek
waar veel Kleine Torenvalken (en -nesten) te zien
zijn. Opvallend hier zijn weer de massa’s
Distelvlinders op trek. Vanaf de torenvalknesten
wandelen we door de bloemenweide naar de bus.
Hier krijgen we diverse keren prachtig de Roodmus
in beeld. Ook stikt het in de bloemenweide op de
Wolfsmelk van harige rupsen.
Vlak voor Goris is een mooi uitkijkpunt over de
stad en omgeving. Hier zien we Aasgieren boven
de bergen vliegen. Ook zien we Kleine Klapekster,
horen de Nachtegaal , zien Grauwe Gors en krijgen
ook de Roodborsttapuit mooi in de scoop. We
eindigen de dag in Goris in hotel Mina. Daar krijgt
Nelleke nog even doktersbezoek vanwege een
ontstoken been en dan is het, na zo’n lange,
intensieve dag, al weer tijd voor ons bed.
Dag 5. Dinsdag 4 juni. Van Goris naar Megri
(door Everdien).
Na een nachtrust die werd “verstoord” door een luid
bruisende beek , die een zingende Nachtegaal nog
wist te overstemmen, gaan wij op weg naar het verre
zuiden. Het wordt opnieuw een prachtige tocht! Tijdens
onze eerste stop in een fraaie vallei worden we begeleid
door Nachtegalen en Wielewalen. Een zeer rijk aanbod
aan wilde planten zoals o.a. de Vuurwerkplant, de Wilde
Ridderspoor, een mooie gele toorts en indrukwekkende
Blazenstruiken, waarvan je de peulen luid kunt laten
knallen. Bij de volgende stop zijn opnieuw weer veel
fraaie planten te bewonderen, o.a. een Christusdoorn
met gele bloemen en bijzondere vruchtjes en roze
Koekruid. Veel planten zijn niet gemakkelijk op naam te
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brengen vanwege het ontbreken van een Armeense flora.
Als afwisseling op de plantenrijkdom worden
twee Vale Gieren, een eenzame Kleine
Torenvalk en een luid roepende Rotsklever
gespot en Jos ziet nog de Balkanboswachter
voorbij fladderen, een vlinder die van droge
open
bossen
en
struweel
houdt en
zelfs tot
1900 m
kan worden aangetroffen.
Tijdens ons derde en vierde uitstapje bewonderen wij o.a.
een zeer fraaie orchidee, Hondskruid genaamd, een
prachtige Pruikenboom, rood Slangenkruid, Bergklaver en
een bijzondere Nachtorchis. Bij de laatste pauze voor de
lunch ontdekt Nelle onze eerste Kolibrievlinder en krijgen
de andereen een thuisgevoel bij het horen en zien van
Winterkoning, de Grote Bonte Specht, de Vink en de in
Armenië erg algemene Witte Kwikstaart. Het thuisgevoel

wordt bruut verstoord door de
moeilijke liedjes van Groene Fitis en
Kleine Vliegenvanger. Een schitterend
blauwgroen nachtvlindertje laat zich
door Cecile uitgebreid fotograferen.
Koffie in Kapan langs een
snelstromende rivier zonder
waterspreeuw. Een Gekraagde
Roodstaart biedt troost tijdens een
zeer trage en moeizame bediening. De
ijskoffie wordt door niemand gewaardeerd.
De meegebrachte lunch gebruiken we langs de weg
in de schaduw van een picknick stalletje. Een
eenzame hond houdt ons gezelschap en wordt van
veel lekkere hapjes voorzien. Zijn vacht ziet er slecht
uit en teken hebben bezit van hem genomen. We
hebben allemaal met hem te doen.
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Na de lunch ontdekken wij een Kaukasische Agaam (een soort reuzenhagedis) op een steen, mooi
in zijn lelijkheid. Gelukkig kent Armenië maar een
soort… ’s Middags nog meer fraaie orchideeën en
“onze” berenklauw als extra verrassing! We
kunnen opnieuw het liedje van de Groene Fitis
oefenen en zien een groot aantal boven een plasje
patrouillerende Platbuiken, twee
Parelmoervlinders die nog op naam gebracht
moeten worden en voordat wij de bus in stappen
bewonderen wij nog het fraaie Bilzenkruid
waarvan Shakespeare al wist dat je de medemens
hiermee kon vergiftigen (leeestip: Hamlet).
Tijdens ons uitstapje op ongeveer 2500 m hoogte
strijden twee Raven, een Steppebuizerd , een
zingende Boomleeuwerik en zingende
Veldleeuweriken om de macht. Cecile ontdekt een
uiterst merkwaardig insect, een soort sprinkhaan
met een jong(?) op zijn rug, dat later weer
herdoopt werd tot een mogelijk andere
sprinkhaan soort. Het nogal griezelig uitziende
beest laat zich niet gemakkelijk fotograferen en we
besluiten hem met rust te laten.
Aan het einde van de middag komen wij in een
vlinderparadijs terecht, een mineraalrijk stroompje
langs het pad. Sommigen hebben geen oog meer
voor de prachtige planten vanwege de enorme
aantallen vlinders die daar de mineralen uit de
bodem komen zuigen. Wij zien de Keizersmantel,
de Snuitvlinder, de Spireazwever, de Oostelijke
Vos en nog een groot aantal “ unidentified flying
objects". We vallen stil bij zo veel schoons en zulke
enorme aantallen! Om onze mooie waarnemingen
te vieren gaan wij ons te buiten aan de vruchtjes
van een moerbeiboom. Weer geen waterspreeuw
in het waterspreeuwvriendelijke stroompje. In
Megri guesthouse blijkt om onverklaarbare
redenen geen plaats meer in de herberg. Wel
worden wij verwend met heerlijke thee en
lekkere bessen, een overdadige maaltijd liefdevol
opgediend en zelfgemaakte wijn die veel weg
had van port. Poezen om te aaien, maar de
kittens bleven zoek. De tuin is intiem en
romantisch met uitzicht op gebergte waarin het
langzaam begint te rommelen. In het donker
arriveren wij in ons nieuwe onderkomen in
Algarak, qua gastvrijheid een paar sterren
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minder dan Megri guesthouse….
Dag 6. Woensdag 5 juni. Regio
Meghri (door Francis).
Vandaag gaan we de regio Meghri
verkennen en het wordt een hele
warme dag! Ten oosten van Meghri
verlaten wij het dorp en wandelen
een vallei in. Hier worden we direct
geconfronteerd met een verlaten
bedrijventerrein waar diverse
afgedankte auto’s hun laatste
rustplaats hebben gevonden. Het
terrein ligt vol met betonnen platen
waar omgeslagen ijzeren haken
opzitten die ons doen denken aan slangen.
Maar nu de vogels! Oostelijke
Roodstaarttapuit, Blonde Tapuit, Putter en
Oostelijke Orpheusgrasmus laten zich mooi
zien. Dan komt er een Kolibrievlinder langs
speciaal voor Everdien en Cecile.
Verderop ontmoeten we nog een prachtige
Roodkopklauwier, een jonge Rotsmus,
Ringmus.
Bij de volgende stop zou er een nest van
een Balkansperwer zijn; we wachten
geduldig op zijn of haar thuiskomst, maar
nee deze vogel heeft andere plannen voor
vandaag.
Dan is het tijd voor koffie, een welkom rustmoment! Dan neemt Jos ons mee naar een vallei ten
noorden van Meghri. We lopen langs de overblijfselen van een kolchoze.
De bessen aan de moerbeibomen die we passeren vinden gretig aftrek. Inmiddels is het zeer warm
geworden. Op een struik treffen we enkele Wimpelstaarten aan, wat een schitterend insect is dat.
De zoektocht naar de Rouwmees in deze vallei heeft helaas geen resultaat opgeleverd. Omdat het
zo warm is stoppen we en gaan om 16.00
uur opnieuw zoeken naar de Rouwmees en
de Balkansperwer maar beide vogels laten
zich niet zien. De avondmaaltijd gebruiken
wij weer in de tuin van het guesthouse in
Meghri, een waar feest met heerlijke verse
groenten en een mandje vol verse kruiden!

Dag 7. Donderdag 6 juni. Bergtocht en reis
naar Kapan (door Jos).
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Een kort tekstverslag deze keer. In de ochtend
gingen we vroeg op pad om op grotere
hoogte op zoek te gaan naar Kaspische
Berghoenders. Hiervoor maakten we gebruik
van jeeps. Helaas lieten die zich niet horen of
zien maar we hebben wel erg genoten van de
prachtige vergezichten daarboven en de
prachtige volle bergweides, Roodmussen, 3
Patrijzen, Perzische Roodborst, 1
wegvliegende Rode Bergvink, Beflijsters,
Steenarenden en 4 roepende Zwarte
Frankolijnen langs de grensrivier met Iran (de
enige plek in Armenië waar ze voorkomen
n.b.). Later op de ochtend ging de reis via een
andere rustige prachtige route terug naar Kapan
en zagen we veel Agamen en erg veel vlinders
onderweg. Steenarend werd soort van de dag,
Dag 8. Vrijdag 7 juni. Van Kapan naar Hermon
(door Piet).
Bij de eerste stop noteerden we Wielewaal (alleen
geluid), Nachtegaal, Appelvink, Groene Fitis,
Kleine Vliegenvanger en Grauwe Klauwier. De weg
waar we over reden was omzoomd door
bloeiende meidoorns en hondsrozen.
Bij de tweede stop ging het om bosplanten. In een
loofbos was de bodem bedekt door Lievenvrouwenbedstro en een lage Lathyrus met tweekleurige
bloemen. Interessante planten waren ook Astrantia (niet het in Nederland gekweekte Zeeuwse
knoopje), Heelkruid (Sanicula europaea) en Breedbladig Klokje (Campanula latifolia). Het bos was
zeer rijk aan orchideeën: Welriekende Nachtorchis (Platanthera
bifolia), Wit Bosvogeltje
(Cephalanthera
longifolia), Bleek
Bosvogeltje
(Cephalanthera
damasonium of
kotschyana?) en
vermoedelijk de
Purperorchis (Orchis
purpurea). Aan de rand
van dit bos groeiden op
een zonnige helling bij
de weg Apenorchis
(Orchis simia) en
Muggenorchis
(Gymnadenia).
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In Goris werd koffie gedronken. In
plaats van de bestelde koffie met
melk kregen we echter warme
chocomel met melk.
Bij de vierde stop vertoonden
Schreeuwarend en Dwergarend
een show voor ons. Verderop
zagen we vanuit de bus een
Arendbuizerd.
Dag 9. Zaterdag 8 juni. Zoeken
naar Bruine Beren (door Jos).
Omdat we een paar dagen
geleden geen succes hadden met het
zoeken naar de Berghoenders togen
wij andermaal met hulp van jeeps naar
een daarvoor geschikte locatie.
Opnieuw erg vroeg opstaan en ontbijt
en lunch in de auto en crossen maar!
Rond 7 uur kwamen we op een
schitterende locatie op ca 2300 meter
hoogte waar het zoeken en wachten
begon en deze keer met succes: eerst
hoorden we al een paar Kaspische
Berghoenders roepen met hun fraaie
wulpenjodel hoewel ze nauwelijks te zien waren op de bergtoppen. En even later kwam onze
Anush met de droge opmerking terwijl ze tuurde door haar telescoop: “does anyone want to see a
Bear?” En ja hoor daar liepen 2 Bruine Beren over de berghelling die zich door iedereen mooi
lieten zien, prachtig! Wat leverde deze dag verder op behalve fantastische ruige natuur rondom?
Veel Cetti’s Zangers, 1 Steenheggenmus, diverse Beflijsters, enkele Kleine Klapeksters, wat
Wielewalen en Scharrelaars en in totaal 21 Bezoargeiten, ook een mooi zoogdier en gelukkig
steeds algemener aan ’t worden
vanwege strengere
natuurbescherming. Ook werden
we nog getrakteerd op koffie en
fruit en andere lekkernijen door 1
van de rangers die ons had
meegenomen en die bij
terugkomst ons in het
winkelkraampje van zijn moeder
liet plaatsnemen. De Beflijster
werd soort van de dag.

Dag 10. Zondag 9 juni. Van
Hermon naar Dilijan
(door Martin).
Reisverslag Armenië juni 2019

pag. 10

We hebben weer een uitstekend ontbijt en
bij het wegrijden zien we nog net een
Waterspreeuw.
Naar een tijdje komen we op de hoge Selim
pas, een prachtige hoogvlakte met overal
stroompjes en stukjes kalkmoeras met heel
veel orchissen en andere bijzondere
planten.
De pas is onderdeel van de zijderoute.
Cultuur en natuur gaan hier weer goed
samen: in een mooi bewaarde oude
rustplaats (karavanserai) broeden
Rotszwaluwen. Overal zingt de Roodmus. Er
zitten Blauwborsten op de weg en we zien
jagende Grauwe Klauwier en de
Balkankwikstaart met zijn zwarte petje. Bij
een meertje zwemmen tientallen Casarcas.
In het plaatsje Martuni hebben we koffie
met een taartje, met zicht op een Kleine
Klapekster.
Na weer een stukje rijden hebben we een
erg mooie wandeling door uitgestrekte
velden met riviertjes naast het Sevanmeer
en zien daar naast een kolonie met een
paar honderd Oeverzwaluwen. Verder nog
Bijeneters, Zomertaling, Witoogeend en
tijdens de meegenomen lunch nog wat Hoppen:
het kan weer niet op. Op de weg langs het meer
stoppen we nog een paar keer om een Oehoe te
zoeken. De eerste plek lukt het niet, maar op de
tweede plek is het raak. We zien hem prachtig en
rustig van dichtbij in een holte in een rotswand
zitten.
Hierna doen we zoals bijna iedere dag weer een
mooi gelegen klooster aan, ditmaal Hayravank.

Tenslotte bekijken we nog een eilandje met
paar duizend Armeense Meeuwen, en
daarmee dus een behoorlijk groot deel van
de nog geen 30.000 die er wereldwijd zijn.
In het luxe b&b “Armenia” hebben we tijdens
de weer uitstekende maaltijd uitzicht op een
broedende Gekraagde Roodstaart.
De soort van de dag was Oehoe.
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Dag 11. Maandag 10 juni. Regio Dilijan
(door Jos).
Deze ochtend stond er een speciaal programmaonderdeel op het menu namelijk een vroege tocht
per jeep naar een hoger gelegen berghelling om daar te zoeken naar het Kaukasisch Korhoen.
Anush had voor ons 3 jeeps geregeld (met kundige chauffeurs) en zo togen wij al heel vroeg op pad
want het was nog wel een stukje rijden. Vooral het gedeelte omhoog over een erg slecht zanderig
bospad was een ware helletocht! Eenmaal boven aangekomen werden we beloond met een
schitterend uitzicht over besneeuwde bergweides, adembenemende stilte, prachtige flora en na
enig zoeken inderdaad een mannetje Kaukasisch Korhoen!
Naar beneden ging het grotendeels lopend om
zodoende de prachtige omgeving beter te
genieten en wie weet wat dat nog zou opleveren.
Hier en daar Paapjes, Roodmussen, Groene
Fitissen en zowaar een Kwartelkoning die vlakbij
zat te roepen in een stukje dat vol stond met
Zuringen e.d. Omdat we feitelijk langs die kant
naar beneden moesten besloten we te proberen
de vogel te zien te krijgen, iets dat nog maar
weinig vogelaars gelukt is, en zowaar: ineens
vloog hij voor ons op en een stukje naar beneden
en kon iedereen ‘m even zien!
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Bij het lijsten ’s avonds werd hij zelfs
verkozen tot Soort van de Dag.
Onderaan het bos is een uitgestrekt weide
en omdat het hier wemelde van de
prachtige bloemen zijn we hier natuurlijk
ook uitgestapt en hebben we ons vergaapt
aan de keur aan Orchideeën, … Hier
hoorden we ook nog een Kwartel en nog een
Kwartelkoning.
Later op de dag gingen we nog op zoek naar
wat interessante bosvogels in de rijke
loofbossen rondom Dilijan. Uiteindelijk
hadden we maar gedeeltelijk succes met
een paar zingende Kleine Vliegenvangers, 1
Kleine en 1 Middelste Bonte Specht en 1
Kaukasuseekhoorn.
Dag 12. Dinsdag 11 juni. Van Dilijan naar
Yerevan (door Everdien).
Na een rustig nachtje zonder luide muziek
die de gasten van resort Lucy naar het café
moet lokken gaan wij op weg naar een
prachtig bergloofbos niet ver van Dilijan.
Opnieuw een poging om de Kleine en
Balkanvliegenvanger in het vizier te krijgen.
Dat viel helaas niet mee… We staan lange
tijd geduldig te wachten bij twee gaten in
een boom waar de Balkanvliegenvanger
volgens Anush zijn intrek heeft genomen, maar geen Balkanvliegenvanger die ten tonele verschijnt.
Anush vermoedt dat de stilte bij het nest verklaard kan worden door het feit dat het eerste
broedsel al voorbij is en dat het tweede nog moet beginnen. Als troost zien wij gelukkige nog een
foeragerende Taigaboomkruiper die moeilijk van onze boomkruiper te onderscheiden is. Gelukkig
komt in Armenië alleen maar de Taigaboomkruiper voor. De plantenexperts ontdekken het Rood
Bosvogeltje, een fraaie Silene, een Damastbloem in twee kleuren en een heel leuk plantje met heel
aparte gele bloemen. Jos belooft ons de naam
van deze plant uit zijn bestand op te diepen.
Piet wordt baldadig en trekt een plant uit de
grond voor de tuin van Cecile…
Op een andere plek in het natuurreservaat
volgt een hernieuwde poging om de beide
vliegenvangers in beeld te krijgen. Bij het
parkeren van de bus zit een schitterende
Middelste Bonte Specht op de grond te
foerageren. Helaas niet voor iedereen
zichtbaar, maar even later zien wij hem in
volle glorie op een boom naar voedsel zoeken.
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Al zijn kenmerken overduidelijk zichtbaar en
wat een schoonheid! Met de vliegenvanger
zoektocht wil het niet zo vlotten. Alle kleine in
het bos rondvliegende vogels blijken
Pimpelmees, Zwarte Mees of Gekraagde
Roodstaart te zijn… Wij besluiten onze
zoektocht op te geven, maar vlak voor ons
vertrek worden we toch nog beloond: een
Kleine Vliegenvanger zingt hoog in de bomen
zijn fraaie liedje en laat zich zelfs
verscheidene malen zien! Zijn prachtige
zachtoranje borstje blijft helaas onzichtbaar.
Het was de bedoeling om via de Sevan
Pass onze weg te vervolgen, maar helaas
blijkt dit niet mogelijk vanwege
wegwerkzaamheden. Dan maar opnieuw
via de M4 door die griezelige Dilijan
Tunnel op weg naar het 9de eeuwse
klooster Sevanavank, gelegen op een
schiereiland met een prachtig uitzicht
over het Sevan-meer. Via een steile klim
naar boven en de vele toeristen
trotserend bereiken wij twee mooie
kerkjes en bewonderen wij een aantal
gave chatsjkars. Veel luid gierende
Gierzwaluwen hebben dit klooster als
woon-en verblijfplaats gekozen. De Zwarte
Roodstaart met zijn rammelende liedje heeft
dezelfde keuze genaakt.
Na de koffie op weg naar Garni, een lange rit over
de M4. Voordat wij de Garni Temple gaan
bezoeken lunchen wij even buiten Garni in een
prachtige tuin van een hotel dat nog niet geopend
is. Wij worden door de eigenaar opgewacht en

verwelkomd. Twee Armeense vrouwen
bakken Armeens brood in een oventje in de
grond. Ze kneden zeer behendig het deeg in
flinterdunne plakken die zij vervolgens tegen
de binnenwand van de oven plakken en een
minuut laten bruinen.
Zeer geroutineerd wordt het deeg van de een
naar de ander gegooid voordat het in de oven
verdwijnt. We zijn onder de indruk van dit
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authentieke en fotogenieke tafereel.
Met een overdadige en overheerlijke
lunch in onze maag bezoeken wij Garni
Temple door de Armeense koning
Tiridates I in de 1e eeuw n. Chr.
gebouwd. Deze tempel bleef 1500 jaar
overeind, maar nadat de loden staven uit
de tempel waren gehaald is deze snel
verzakt en bij de aardbeving van 1679
geheel in elkaar gestort. In de Sovjettijd
heeft men de tempel weer opgebouwd,
zo veel mogelijk met de overal verspreid
liggende oorspronkelijke stenen. Vlakbij
de tempel ligt nog een uit de Romeinse
tijd stammend badhuis waar alleen de
koning en zijn familieleden mochten baden. We zien hoe men toentertijd al in staat was tot het
verwarmen van de vloeren en buigen ons over de restanten van een paar originelen
vloermozaïeken.
Het laatste klooster dat wij deze reis bezoeken is het Middeleeuwse Geghard Monastery, gelegen
in een indrukwekkende kloof. Wat dit klooster zo uniek maakt zijn de in de rotswand uitgehakte
ruimtes die als woningen werden gebruikt door mediterende monniken. Ook het centrale gedeelte
van het klooster is deels in rots uitgehakt. De akoestiek in de zich hier bevindende kapelletjes is
prachtig zoals wij even later zelf kunnen
ervaren bij het luisteren naar een prachtig
zingend vrouwenkoortje dat een bruid en
bruidegom toezingt en een ontroerend duet
tussen bruid en bruidegom. We hebben geluk
dat we gedeeltelijk getuige kunnen zijn van
een Armeense bruiloft op deze bij
bruidsparen geliefde locatie. Het bruidspaar
wordt bij het verlaten van de kerk bedolven
onder rozenblaadjes (die wel erg snel weer
worden opgeveegd), voornamelijk vergezeld
door vrouwen (volgens Anush zitten de
mannen in hun auto te wachten omdat ze
niet van kerkdiensten houden…) en als
slotakkoord worden er twee witte duiven losgelaten. Even later zien wij de witte duiven wat
onwennig op het dak zitten. Rotsklevers hoog op de wand en Alpenkraaien hoog in de lucht zorgen
nog voor een vleugje natuur…
Het dagprogramma sluiten wij af met een bezoek aan het Genocidemonument in
Yerevan, opgericht ter herdenking van de 1.6 miljoen slachtoffers omgekomen bij de massamoord
op de Armeniërs in Turkije in 1915. Het is een zeer indrukwekkend monument dat bestaat uit twee
delen: een eeuwige vlam omringd door 12 ijzeren platen die de 12 verloren Armeense provinciën
symboliseren en een 44 m hoge naald die de wedergeboorte van het Armeense volk symboliseert.
Nog onder indruk maken wij een korte wandeling door het park Tsiternakaberd waar een prachtig
zingende Nachtegaal ons troost biedt. Cecile ontdekt de Kappertjesplant waar een bijzondere
zweefvlieg zich te goed doet aan de nectar. Daarna storten wij ons in het chaotische spitsverkeer,
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waar bijna elke automobilist zit te bellen en geen veiligheidsgordel draagt. Jos wijst ons nog op de
Palmtortels, een nieuwe soort voor de lijst. Vartan levert ons weer veilig af bij het gereserveerde
restaurant in Yerevan, waar wij de overdadige maaltijd nauwelijks weg weten te werken. We
overnachten in het ons welbekende hotel Regineh.
Dag 13. Woensdag 12 juni. Armash visvijvers en Vedi canyon
(alleen een foto impressie van deze dag).
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Fotoverantwoording:
Pag. 1
Landschap met de groep (Jos, JvO)
Oostelijke Blonde Tapuit (JvO)
Perzische Roodborst, vrouw (JvO)
(Kauk.) Beflijster (JvO)
Pag. 2
Landschap met de groep (Cecile & Martin, CM)
Landschap met de groep (CM)
Hop (JvO)
Pag. 3
Kuifleeuwerik (JvO)
Witstaartkievit (JvO)
Groene Bijeneter (JvO)
Keizersmantel (CM)
Pag. 4
Bezoargeiten (CM)
Geel Kartelblad (CM)
Roodmus (JvO)
Paapje (JvO)
Pag. 5
Rotszwaluw (JvO)
Verse salade (Piet, PB)
Vale Gier (JvO)
Raaf (JvO)
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Pag.6

Pag. 7

Pag. 8

Pag. 9

Pag. 10

Pag. 11

Pag. 12

Pag. 13

Pag. 14

Pag. 15
Pag. 16

Pag. 17

Vuurplant, Dictamnus caucasicus (JvO)
Orchis mascula (JvO)
Pruikeboom (JvO)
Blauwe Rotslijster (JvO)
Parelmoervlinder spec (JvO)
Snuitvlinder (JvO)
Oostelijke Vos (JvO)
Rotsmus (JvO)
Landschap (PB)
Azalea (PB)
Aasgier (JvO)
Kerk (JvO)
Oostelijke Blonder Tapuit, witkeelvorm (JvO)
Groot geaderd witjes (PB)
Orchis spec (JvO)
Groep (JvO)
Bruine Beer (JvO)
Groep (JvO)
Schreeuwarend (JvO)
Kerk (CM)
Oehoe (JvO)
Rotszwaluw (JvO)
Roodmus en Blauwborst (JvO)
Purperreiger en Armeense Meeuw (JvO)
Iris sari (PB)
Kaukasuseekhoorn (JvO)
Kaukasisch Korhoen (JvO)
Broodbaksters (CM)
Boomklever (JvO)
Kerk (PB)
Steenarend (JvO)
Oosterse Zwarte Roodstaart (JvO)
Monument (CM)
Schorseneer (CM)
Kleine Zilverreiger en Ménétriés Zwartkop (JvO)
Baardmannetje en Witkopeend (JvO)
Grijskoppurperkoet en Ralreiger (JvO)
Koekoek en Finsch Tapuit (JvO)
Rotsmus en Ringmus (JvO)
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