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Zondag 31 augustus 2014  
omgeving Tbilisi. 
 

 
 
Na de reisdag van gisteren, die eindigde in 
Hotel Zedazeni. Na laat en lang diner met 
veel toasten op alles en iedereen, en veel 
wijn, stond een deel van de groep om 6.30 
op om met Jos te gaan vogelen achter het 
hotel. Dit nieuwe gebouw, op oude 
fundamenten, staat aan een snelweg, 
maar er achter ligt oud cultuurgrasland 
met hier en daar wat vruchtbomen 
aflopend in een rivierdal. Het zag er dor 
uit, en aanvankelijk zagen we niets dan 
enkele zwerfhonden. Na Staart- en 
Pimpelmezen (kaukasische ondersoort 
natuurlijk) zagen we steeds meer w.o. de 
voor ons nieuwe Armeense meeuw. 
  

 
 
Om 8.30 wachtte het ontbijt. Het zou nog 
een lange en intensieve dag worden, 
zonnig en tegen de 30 graden. We reden 
eerst een stukje naar het noorden door 
lage heuvels met vrij droge bossige 
vegetatie. Na een wijk met in aanbouw 
zijnde zeer luxe villa’s, liepen we naar 
boven, richting een kerkhof. Veel vogels 

waren er niet, maar in het bos verspreid 
liggen met hekken omgaasde stukjes 
grond met daarbinnen een verticale 
grafsteen inclusief ingeëtst portret van de 
overledene. Het geheel maakte de indruk 
van een dierentuin met hokken.  
 

 
 
De omheinde stukjes zijn eigendom van 
de familie die zoiets koopt midden in dit 
bos, en de hekken dienen om dieren 
buiten te houden (grazende koeien, die 
overal rondlopen, en zwerfhonden idem). 
Daarna ging de weg per bus stijl omhoog 
naar een oud klooster waar monniken 
wonen ( i.t.t. bij ons nog jong van jaren ). 
Een familie bracht lopend (hun auto was 
halverwege de berg gestrand) een schaap 
dat werd losgelaten binnen de muren waar 
er al meer liepen. Dit is een gift. De dieren 
worden bij een vast te stellen bijzondere 
plechtige gelegenheid geslacht en door de 
verzamelde families ter herdenking 
gegeten tijdens een maaltijd. In de verte 
zagen we ons hotel liggen, en ook 
rechthoekige waterplassen die op 
visvijvers leken. Waar die zijn, zijn ook 
vogels, dus erop af. Maar aan de poort 
stonden twee strenge personen in uniform. 
Het bleek de strategische watervoorraad 
van de stad te zijn. Toen op naar de lunch 
aan de rand van Tbilisi. Het gezellige 
restaurant met grote terrassen dat op 
zondag goed vol zat, ligt aan de rivier 
onder een stuwdam. In plaats van water 
loosde deze pure modder. Kennelijk door 
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de droogte. Maar de Armeense meeuw 
trekt zich daarvan niets aan. Hier maakten 
we kennis met een nationale lekkernij die 
de meeste mensen rondom ons aten. 
Dumplings; uit deeg gevouwen 
paddenstoelen waarvan de hoed gevuld is 
met bouillon en gehakt, met een sterke 
geur. Het geheel wordt gekookt. We 
kregen deze lekkernij ‘s avonds ook weer 
gepresenteerd in ons hotel, maar wij 
Nederlanders lieten die schalen 
onaangeroerd (zonde).  
 

 
 
Na de lunch ging het dwars door 
woonwijken van de stad naar een meer 
dat dienst doet als recreatiegebied met 
strandje, maar aan onze zijde een 
natuurlijk aanzien heeft met rietzomen.  
Die woonwijken bestaan uit hoge 
flatgebouwen uit de sovjet-tijd, met 
afgebroken balkons en andere 
ongemakken. In het plasje zagen we op 
de modder-oever en tussen wat plastic 
afval direct Citroen kwikstaarten en in de 
verte de enige Dwergaalscholver van de 
hele tocht, evenals  geoorde Futen. 
Herders met schapen en geiten trokken 
door het landschap, en op de zandige 
paden ook enkele auto’s met jongelui en 
luide muziek op deze mooie 
zondagmiddag. In de kale struikjes hielden 
zich Grauwe klauwieren op, zodat de 

telescopen zeker niet voor niets waren 
meegesjouwd.  
Maar het was nog niet genoeg, want we 
moesten nog kennis maken met de 
binnenstad. Op de boulevard langs de 
rivier de Mtkvari in het dal waarvan de 
hoofdstad Tbilisi (1,4 milj. Inwoners) ligt 
werden we uit het busje gezet. Jos nam 
zijn telescoop mee. Boven op de steile 
stenen helling aan de overkant stonden 
aardige oude huizen met veel hout, en in 
de verte doemde aantrekkelijke moderne 
architectuur op. De rivier was kennelijk 
een open riool waarop ongezuiverd werd 
geloosd, er dreef van alles in, wat was hier 
nu de verrassing? In lage struikjes 
onderaan de helling broedden Kwakken! 
Oude en jonge dieren lieten zich zien op 
de takken boven het water, over een front 
van honderden meters. In het aangeharkte 
Nederland is de soort zo goed als 
uitgestorven. Er vlogen ook IJsvogels 
heen en weer. 
 

 
 
Uiteindelijk gingen we verder. Na een 
levensgevaarlijke oversteek door het 
drukke verkeer in het centrum liepen we 
een echt oud straatje in, en brachten nog 
een snel bezoek aan de oude kathedraal 
(de Georgiërs zijn in meerderheid 
orthodox). De kathedraal deelde het plein 
vreedzaam met een synagoge en 
gebedshuizen van andere religies.  
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Na dit bliksembezoek was het inmiddels 
donker, en moesten we met de bus naar 
het hotel waar weer een rijke maaltijd 
wachtte. Daarna inpakken en naar bed, 
want de volgende dag gingen we de 
country in en zou het vogelen serieus van 
start gaan. 

Verslag van Betty  
 
Maandag 1 september          
van Tbilisi naar Alkhalkalaki 
 
Onze eerste reisdag: na twee nachten in 
hotel Zedazeni, vertrekken we tegen 9 uur 
met het busje (met Nicolas, ook wel Niko, 
aan het stuur) en met de 4-wheel-drive 
van Gennadi naar de hooggelegen 
heuvels van Ninotsminda, in het zuiden. Al 
voor het ontbijt zien we achter het hotel de 
eerste hop, en even later vanaf het balkon 
achter de ontbijtzaal ook nog een 
scharrelaar en een kleine klapekster: een 
goed begin van een vogelrijke dag! 
Snel wordt tijdens de rit de gang van 
zaken onderweg duidelijk: zodra Jos naast 
de chauffeur, iets ziet wat misschien de 
moeite waard is, stoppen we om even 
goed te kijken (ook in de stad of op de 
snelweg), waarbij de enige voorwaarde is 
dat de weg voldoende helling heeft voor 
het busje om te kunnen starten….! We 
moeten het de hele reis doen zonder 
startmotor. De bus start ook in de achter-
uit.  
Al in de buitenwijken van Tbilisi zien we zo 
een grote groep Alpengierzwaluwen en 
Gierzwaluwen langstrekken, maar ook 

tientallen Bijeneters: deze laatste zullen 
we de gehele reis dagelijks horen en zien. 
Rond half elf, pauzeren we bij een 
uitkijkpunt op 1300 meter hoogte, waarbij 
we uitstekend zicht hadden op enkele 
Aasgieren, Vale gieren, Raven en een 
Slangenarend. Onderweg zijn vanuit de 
auto’s niet alleen Steppenbuizerden en 
Wespendieven (en af en toe een 
Schreeuwarend), maar ook Scharrelaars 
en Bijeneters te zien, en loont het om de 
telefoondraden af te zoeken naar 
Klauwieren en Ortolanen. 
Voordat we bij het Tsalka-meer komen, 
stoppen we eerst voor de lunch in het 
gelijknamige plaatsje en genieten we van 
de voor Georgië gebruikelijke ruime keuze 
aan allerlei  vlees- en groente-gerechten! 
Aansluitend gaan we naar het Tsalka-
meer: hoewel op het meer niet veel te zien 
was (behalve enkele Witvleugelsterns, 
Geoorde futen en een verre Grote 
zeeëend), hadden we des te meer geluk in 
een kleine dennenbosje bij het meer: hier 
Grauwe en Kleine vliegenvangers, die zich 
prachtig lieten zien, en vooral een 
Draaihals, die zich op de grond te goed 
zat te doen aan een mierennest: de “vogel 
van de dag”. 
 

    Kleine vliegenvanger 
 
Na het Tsalka-meer gingen we door de 
mist omhoog naar de pas (op 2200 m 
hoogte) die we moesten passeren op weg 
naar het Paravani-meer; hier hoorden we 
nog een Zwarte roodstaart zingen en 
zagen we verspreid Waterpiepers, maar 
ook enkele tientallen Grote lijsters. 
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Tegen zessen kwamen we bij het 
Paravani-meer, waar herders bezig waren 
enkele grote kuddes schapen en koeien 
naar hun dorp te drijven: waarschijnlijk 
aangetrokken door de insecten die door 
de schapen werden opgeschrikt, volgde 
een groep van meer dan 500 
Oeverzwaluwen deze kuddes en werden 
ze  ook begeleid door een grote groep 
Kortteen-leeuweriken en tientallen Gele 
kwikstaarten. 
 

 
 
De weg volgde een meanderende rivier en 
kwam uit bij een dorp aan de rand van het 
meer met een slikmoeras, ideaal om op 
zoek te gaan naar steltlopers en 
moerasvogels: Zwarte ibis, 
Porseleinhoentjes, Witgatjes en 
Bosruiters, Casarca’s en zelfs een Grauwe 
franjepoot! In het dorp overal stapels 
drogende ‘mestkoeken’, dè brandstof hier 
voor de komende winter. 
 

 
 
Met een mooie zonsondergang sloten we 
deze eerste reisdag af, die een rijke 
schakering aan vogelsoorten had 
opgeleverd. Om 8 uur kwamen we aan bij 
ons hotel in Alkhalkalaki, tot ieders 
verrassing een hotel boven een casino 
(waar we niets van gemerkt hebben) en 

met grote kamers voorzien van 
romantische schilderijen, rijk 
geornamenteerde eikenhouten bedden en 
grote kroonluchters…..! We eten elders in 
de stad en keren zonder enige verlichting 
in de stad in het donker terug naar het 
hotel, waar de nacht nog stil is. 
 

Verslag van Linus 
 
Dinsdag 2 september      
naar de Turkse grens. 

 
Met de bus naar een open heuvelachtig 
agrarisch gebied, waarin eerst nog dorpen 
met vierkante huizen, gebouwd van grote 
witte blokken met golfplaten daken. Geen 
boom te zien, wel wat  struiken, kippen op 
het erf. Als gewas, veel gras, graan, 
percelen aardappelen, die gerooid worden 
door veel mensen in handkracht. Overal is 
men bezig met oogsten. Vooral gras wordt 
op overladen auto’s of paard en wagen 
vervoerd. In de dorpen menige hooiopper 
afgedekt met ruwer 
materiaal.                                              
De lucht is nog nevelig blauw,  maar wordt 
steeds witter door groter wordende 
wolken. Geeft prachtige luchten. We 
vogelen bij diverse meren en meertjes. 
O.a. bij het dorp Vachiani.  
 

 
 
Hier veel Kwakken, ieder op een eigen pol 
biezen. In het ondiepe meer met veel 
begroeiing zitten op een beschutte plek 
enige Watersnippen vergezeld door een 
Porceleinhoen, verder een paartje 
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Bosruiters, een Roodhalsfuut en in de 
lucht vier Zwarte ibissen, later zijn het er 
twaalf. Er komen 5 Purperreigers naar het 
meer. De rest is voor mij te ver. Bij het 
teruggaan krijgen we koffie met chocola 
van een familie. Heel verrassend en heel 
gezellig.  
 

 
 

 
 
We zijn hier niet ver van de Turkse grens, 
het is ook Turkse koffie in kleine kopjes 
met gouden ornamenten erop. Hier staat 
ook een ”drogemest-machine” voor 
brandstof turven lijken het. 

 

Bij het volgende meer bij de grens met 
Turkije en Armenië is met een scoop een 
Pelikaan te zien. Er zit nog veel meer 
maar door de tegenzon schittert het water 
te veel om iets goed te zien. Terug naar 
het middeleeuwse dorp bij de grens waar 
de veearts en zijn vrouw een lunch voor 
ons klaar zullen maken. Gennadi heeft 
hier weer de hand in gehad. 

 
We bekijken het dorp zonder asfalt, want 
het maal is nog niet klaar. Het hooi wordt 
met vereende kracht op de bult gezet. 
Oma, helemaal krom, helpt ook. Er is voor 
ons in een (slaap ?) kamer op twee lange 
tafels gedekt. Een warme lunch wordt 
opgediend met veel vlees, het ziet er 
nogal vet uit. Salade met tomaat en 
komkommer, bekend, enige soorten kaas, 
honing en aardappelen. Koffie toe. Het gaf 
even een kijkje in een privé huis. 
Een kort buitje als we in de bus zitten met 
een prachtige regenboog. 
Bij het volgende meertje is de vogeltrek 
duidelijk merkbaar aan de rondscherende 
Oeverzwaluwen, Boerenzwaluw en grote 
groepen Gierzwaluwen. Langs het 
karrespoor aan weerskanten vooral 
Paapjes, Kortteen leeuweriken, Grauwe 
klauwieren en enige Bijeneters veel in 
zien.  

 
Een prachtige blauwe Scharrelaar steelt 
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de show in het lage strijklicht en een vos 
zit voor zijn hol en kijkt langdurig naar 
onze bus.  

 
 
In het dorp aangekomen stoppen we nog 
even bij een winkeltje met toilet. De een 
na de ander koopt daar een heerlijke 
Magnum om weer wat af te koelen van 
deze warme dag. Boven ons genieten we 
van een groep van 20 cirkelende Zwarte 
wouwen die al op trek zijn. 
Bij de avondmaaltijd bleek Nico een 
gedicht gemaakt te hebben op de  dood 
gevonden grauwe klauwier. 
 ‘s Avonds in het hotel gegeten, lijsten en 
naar bed. 
                                                                    

                 Verslag van Anneke 
 

Sentimenteel versje 
Ik vond eens een dood vogeleyn 
‘t was sierlijk, teer en o zo klein 
Ach kon ik maar het leven 
Weer in’t vogeleyntje blazen 
 
Dan zou’t Klauwiertje 
Uit mijn handen vliegen 
En biddend in de blauwe lucht 
Op kevers en op muizen jagen 
Die hij op bramendoorns 
Vast zou spiezen 
 
Maar… 
Als de herfst komt 
Met de bramenpluk 
Denk ik weer aan’t 
Klauwiertjes ongeluk 

Woensdag 3 september       
van Alkhalkalaki naar Bakuriani 
 
Op naar de bergen. We verlaten het zeer 
luxueuze onderkomen met de overdadig 
zware tapijten en donkere lambriseringen, 
goudkleurige lampen boven het casino. 
De tocht voert ons 64 km door een 
prachtig steil rivierdal. Een van de mooiste 
routes van Georgië. De bruisende rivier 
(Paravani), biedt ons kansen voor het 
spotten van de Waterspreeuw en ja 
hoor… prachtig in beeld! 
We stoppen bij een typische brug. Een 
oude verroeste treinwagon, vol gaten, 
besmeurd met graffiti. Over enkele losse 
planken kan je de overkant bereiken. Een 
ware concurrentiestrijd brandt los tussen 
onze 2 voertuigen. De inzittenden van de 
ene zien Waterspreeuwen. Die van de 
andere zien Rotsklevers en Boompiepers. 
Veel cichorei, herfstasters, kaukasische 
bereklauw en populieren langs de weg.  
Typisch voor Georgië, zie je af en toe een 
stalletje met plaatselijke producten langs 
de weg. Er staat heel beeldend een 
houten stoel met twee grote potten honing. 
Een familie zit er omheen. De mannen op 
een leugenbankje bij elkaar.  
 

 
 
Als je een praatje maakt wordt je voor je 
het weet bedolven onder tomaten en 
komkommers. Bedoeld als geschenken. 
Sommigen van ons zwerven uit als echte 
KNNV’ers. De een ziet vlinders, de ander 
fotografeert planten. Een zwerm van 
ongeveer 120 Zwarte wouwen hangt 
boven ons in de lucht. Van Jos leer ik de 
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telmethode voor de roofvogeltrek. Als de 
vogels abseilen moet je tellen. 
De bus wordt aangetrokken en we 
vervolgen onze reis langs oude suiker- en 
wijnterassen.  
 
We passeren een oud fort, gebouwd om 
de Osmanen tegen te houden. 
 

 
 
Hier gaan we een smalle kloof in. Helaas 
zie je langs de weg in de mooie 
‘ongerepte’ natuur veel afvalhopen en 
zwerfvuil. 
Next stop krijgen we gelegenheid om te 
zwemmen. Een topper van de dag is het 
woudaapje. Wat een schutkleur midden in 
het riet. 
 

 
We komen in Vardzia; wereld erfgoed. 
Vardzia is een in een rots helling 
uitgehouwen grottenstelsel van 
mergelsteen. Je kunt er alleen te voet 
komen. Hier hebben 200 monniken 
gewoond. Er is een Mariahemelvaartskerk 
met fresco’s, wijnkelders en bronnen. In 
de Sovjettijd was dit verboden gebied. De 
600 grotwoningen zijn door gangen en 
trappen met elkaar verbonden. We maken 

een groepsfoto met de grotwoningen op 
de achtergrond. 
 
Het fijne van het warme weer is dat er 
buiten geluncht kan worden aan lange 
tafels aan een bruisende rivier. De 
langzamerhand bekende happen worden 
op tafel gezet. Ontbijt, lunch en avondeten 
lijken in Georgië wel bijna hetzelfde. We 
eten met uitzicht op het mysterieuze 
grottendorp, dat uit de 11e eeuw stamt. 
Henk D krijgt iets scherps in zijn keel bij 
het drinken van abricozensap, hij blijft 
samen met de andere Henk bij het 
restaurant om van de pijn te bekomen. 
 
Na de lunch verspreiden we ons. Jos gaat 
met een groep vogelen in de omgeving 
van de rivier. Met een klein groepje 
beklimmen de anderen in de brandende 
zon het rotsdorp. Het doet wel een beetje 
denken aan de Mergelgrotten in Limburg. 
Tocht langs trappen en donkere 
gangetjes. We komen in het kloosterkerkje 
met de fraaie fresco’s. Een Pope wacht 
ons op. We branden kaarsjes. Een familie 
met oma en een baby is ook van de partij. 
We lopen terug naar de anderen. Het is 
een beetje gaan regenen. Onderweg 
spotten we de Blauwe rotslijster en de 
Grauwe gors.  
Gennadi gaat met Henk voor de zekerheid 
langs een ziekenhuis, waar op een 
röntgenfoto blijkt dat er niets meer in de 
keel zit. Hij krijgt van de KNO-arts het 
advies om de pijn met Wodka te 
bestrijden.  
In de bus terug langs smalle rivierdalen, 
met veel hangbruggen en daarna in 
noordelijke richting. Ook zien we zwart 
verkoolde bomen als gevolg van 
brandbommen van de Russen in de strijd 
om delen van Georgië. We bereiken tegen 
zeven uur weer een prachtig en gastvrij 
onderkomen op 2000 meer hoogte in 
Bakuriani. Het eten is geweldig, 
gelardeerd met wijn uit eigen wijngaard. 
 

Verslag van Arja 
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Donderdag 4 september  
naar de hoogvlakte. 
 
De plek waar we overnachten in het 
skioord Bakuriani is de meest gastvrije 
plek tot nu toe. Dat blijkt tijdens het ontbijt 
maar weer eens, de gerechten blijven 
komen. Al voor het ontbijt zijn o.a. de 
Kruisbek en de Europese kanarie 
gesignaleerd. 
Het opstarten heeft deze dag heel wat 
voeten in aarde, een vogeltje wordt 
gespot, de weg moet gevraagd, even 
tanken, nog water kopen, een gat in de 
weg…. Het is zo half 10 geweest. 
Langs een onverharde weg gaan we naar 
de hoogvlakte, met een botanische stop 
voor Gentiaan, Scabiosa en Campanula. 
Onderweg zien we Bosrietzangers en een 
Draaihals, er groeien veel Rododendrons. 
Op flinke hoogte is er een watertappunt, 
het mineraalrijke water stroomt hier 
heerlijk koel uit de berg. Het is het 
welbekende Borjomie wat hier in onze 
flessen stroomt. 
 

 
 
We bereiken op 2450 meter hoogte de 
bewakingspost op de bergpas, een aantal 
zwaarbewapende mannen, waar je geen 
grapjes mee moet maken, bewaken hier 

de olie- en gasleidingen die vanuit Baku 
naar Georgië komen. Dit zijn de 
belangrijkste energiebronnen die dus 
zwaar bewaakt worden tegen aanslagen. 
In de verte in het dal kunnen we via gele 
bordjes de pijpleidingen volgen. Foto’s 
maken is streng verboden. We moeten 
onze paspoorten inleveren voor een 
uitgebreide controle. Dan maken we 
gebruik van die wachttijd om te vogelen. In 
de lucht zien we 2 Vale gieren, 2 
Aasgieren, we horen de Alpenkraai, de 
Zwarte wouw vliegt over en ook een 
gemengde zwaluwgroep.  
Als we onze weg mogen vervolgen komen 
we langs de zomerverblijven van de 
schaapsherders waar continu schapen 
geschoren worden. 
 

 
 
In de verte zien we grote kuddes schapen, 
koeien en wat ezels en paarden. Langs de 
kant van de weg staan kinderen die de 
dag van hun leven hebben omdat ze een 
balpen krijgen. De kinderen zijn alleen 
tijdens de schoolvakanties hier, de rest 
van het jaar wonen ze in de lager gelegen 
dorpen zodat ze naar school kunnen. In 
een volgend stuk weten we niet hoe snel 
we de ramen van de bus moeten sluiten 
omdat de grote waakhonden woest 
blaffend op ons afkomen. ’s Nachts 
worden de kuddes door deze honden 
bewaakt in omheinde gebieden, zo 
worden ze beschermd tegen de wolven. 
Herfsttijloos groeit hier weelderig en in de 
distels zitten Fraters en Paapjes. Ook de 
Kaukasische schreeuwarend en 
Strandleeuwerik laat zich zien. 
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De lunch gebruiken we op een prachtige 
plek aan het meer van Tabatskuri bij een 
gastgezin. De eigenaresse van ons hotel 
blijkt een overvloedig maaltijd voor ons 
meegegeven te hebben. Op het meer zien 
we een wolk van zeker 45 Bijeneters, er 
zwemmen zo’n 100 Geoorde futen, Zee-
eenden en Dodaars. In een modderig 
stukje ernaast lopen de Citroenkwikstaart, 
wat Waterpiepers en 2 Bosruiters. Tijdens 
onze wandeling door dit armoedige dorp 
komen er steeds vrouwen naar ons toe die 
ons graag iets willen verkopen: kaas, 
wollen sokken, wortels, het lijkt snel bij 
elkaar geraapt in de hoop iets aan ons te 
kunnen verdienen. Het geeft een 
ongemakkelijk gevoel. De plaatselijke 
winkel blijkt in een roestige container te 
zitten. In het dorp, vlak bij de oude kerk, zit 
een Ortolaan (mannetje) prachtig vlakbij 
op een oude boomstronk. De nieuwe kerk 
wordt speciaal voor ons geopend, hij is net 
zo eenvoudig als de rest van het dorp, we 
steken er een kaarsje aan. 
 

 
 
De terugweg gaat iets sneller, onze 
paspoorten zijn al gecheckt en we stoppen 
alleen nog even om de enorme 
schaapskudde te fotograferen die naar het 
nachtverblijf trekt. We zien nog een 
Sakervalk en 2 Slechtvalken voor we weer 
teug zijn op onze overnachtingsplek waar 
alweer een zeer gastvrije uitgebreide 
maaltijd volgt. De eigenaresse verrast ons 
allemaal onder het traditionele toosten met 
een klein souveniertje; voor de vrouwen 
een klein mokje met de Georgische vlag 
en voor de mannen een minirekje met 
Georgische wijnflesjes. Bij het lijsten wordt 

de Ortolaan tot vogel van de dag gekozen, 
we hebben vandaag 15 nieuwe soorten 
aan onze lijst kunnen toevoegen, zoals de 
Sijs, de Steenuil, de 
Roodvoorhoofdkanarie en de Slechtvalk. 
Het totaal aantal soorten komt hiermee na 
5 dagen op 147. 
’s Nachts tellen we de schaapjes nog eens 
die we overdag gezien hebben. 
 

Verslag van Wil 
 
Vrijdag 5 september.            
Bakuriani – Batumi 
 
Op deze dag maakten we een lange reis: 
vanuit Bakuriani via Borjomi, Kashuri, 
Surami, Zestaponie, Kutaisi en Samtredia 
naar Batumi. Dus vanuit het binnenland 
naar de kust. 
 
Voor het ontbijt maakten sommigen een 
wandeling, er werden o.a. 
Roodvoorhoofdkanarie in de struiken 
naast ons pension gezien. 
Na weer een heerlijk ontbijt vertrokken we 
om negen uur. Als afscheid moesten we 
wel allemaal nog op de foto met onze 
aardige gastvrouw. De hele dag was het 
prachtig weer. Na circa 2 uur rijden was er 
onze eerste stop: een bezoek aan 
stalletjes langs de weg met vele 
honderden potten en voorwerpen van rood 
aardewerk.  
 

 
 
Tussen de middag lunchten we in een 
vervallen benzinestation. We kregen snel 
een goede lunch, met naar keuze salade, 
bonen, brood, aubergines, patat en rijst.  
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Een eerste vogelstop was bij Japana, 
naast een spoorwegovergang. Hier 
zouden we kans hebben op roofvogeltrek. 
Maar deze was niet te bekennen. Ter 
plekke werd zand uit de rivier opgezogen 
en gestort. Wim verzamelde hier op de 
storthopen plantenresten met veel zaden 
van planten uit jonge rivierafzettingen. Iets 
verder, bij een volgende 
spoorwegovergang, konden we enkele 
Ralreigers en Kleine zilverreigers 
waarnemen. Ondertussen was het flink 
warm geworden, veel zon en een 
temperatuur tussen de 30 en 40 graden. 

 
 
 
 
 
 
Buffelliefde 
De zon brandt op de velden 
Waterbuffels zoeken verkoeling  
In de stromende rivier 
 
Met flapperende oren 
En rillende huid 
Tegen meedogenloos stekende 
Insecten en bloedzuigende teken 
 
Drie Koereigers landen 
Op één kop en twee zwarte ruggen 
Ze pikken hun kostje 
 
Tevreden kreunend kijkt de buffel 
met bruine bloed omrande ogen 
De koereiger aan. 
Hij buigt zijn hoofd opzij… 
 
Het universele teken voor 
‘Ik hou van jou’. 

 
 

 
 
Bij een volgende stop, tussen Samtredia 
en Supsa, zagen we o.a. buffels in een 
plasje met bovenop de dieren Koereigers. 
Een mooi gezicht.  
Over de drukke kustweg reden we naar 
Batumi. Deze grote plaats aan de Zwarte 
Zee heeft een karakteristieke skyline, met 
een paar hoge torens. Oorspronkelijk 
zouden we overnachten in ‘homestay’s’, 
maar door de grootte van de groep was 
het niet mogelijk om ons op allerlei 
adressen te laten overnachten. Het werd 
hotel Eiffel, midden in een winkelstraat in 
het zeer drukke Batumi. En met een 
temperatuur van 35 graden was het hier 
heel wat warmer dan in het koele 
Bakuriani. Na onze aankomst om half zes 
werden ons - na enige discussies – de 
kamers toegewezen. Deze waren goed en 
met airco. ’s Avonds werd er met z’n allen 
gegeten in een nabijgelegen restaurant. 
Het eten was goed, maar de ruimte wel 
erg rumoerig door harde muziek en tv’s. 
En de soep?.......   
Aan het eind van de maaltijd werden van 
de bestelde 9 soep er 3 gebracht…..!   
De Koereiger werd de vogel van de dag. 
 

Verslag van Wim 
 
Zaterdag 6 september      
Batumi op de top 
 
Mijn kamer- en naamgenoot Henk had een 
onrustige nacht, ook hij was getroffen door 
het voedselafstotingsvirus. Oordoppen 
tegen verkeerslawaai en airco maken dat 
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ik de ochtendwandeling naar het strand 
ook heb gemist. Ze zagen o.a. 
Dwergmeeuw, Grote stern en Bruinvis.  
Na het ontbijt van 8 uur in het hotel 
vertrekken we om 9.15 u naar de 
Botanische tuin. Daar aangekomen zien 
we een grote wolk roofvogels hoog in de 
lucht cirkelen; we maken rechtsomkeer, de 
berg op naar de telpost want er kan wel 
eens trek zijn.  
Nicolas (Niko) stuurt de bus behendig over 
de smalle haarspeldbochten en weet aan 
het eind van de weg ook de bus van 7m 
lengte nog zonder schrammetje te keren. 
Om 10.15u zitten we onder een zeiltje op 
de telpost. Het is één stroom van 
Wespendieven (90%) boven ons, met 
enkele grote groepen Zwarte wouwen en 
af en toe een Balkan sperwer. Er zijn er 
constant wel duizend boven ons, die 
glijden naar thermiek-bellen waarin ze al 
cirkelend weer meer hoogte proberen te 
krijgen om daarna achter de bergrug of in 
een wolk te verdwijnen.  
 
 

 
 

 

De Telpost 
Over zee komen wouwen en 
wespendieven 
Ze cirkelen om elkaar 
Als in een chaostheorie 
Dan zweven ze boven de groene 
heuvels 
Waar de silhouetten van de bomen 
Langzaam verdwijnen in de 
zakkende witte wolken 

 
Jos probeert te tellen. De stromen blijven 
doorgaan, soms laag, links of rechts van 
ons. Het is drukkend warm, half bewolkt. 
We gaan zoeken naar andere soorten; 
een enkele Slangenarend, diverse 
Kiekendieven; Grauwe-, Steppe- en 
Bruine-, een Raaf, Bijeneters en enkele 
Dwergarenden. Jos herkent een 
Aziatische Wespendief! 
 

  
Voor de afwisseling komt er een oude 
brommer met zijspan de heuvel op, hij 
blijkt voor ons allemaal een ijsje à 25 
eurocent te hebben; ik trakteer. 
Om 12.00u wordt het wat stiller in de lucht 
en de groep krijgt zelfs belangstelling voor 
een rode Libelle. Rond 13u komen er 
meerdere Dwergarenden door, de 
bewolking neemt toe. We besluiten om 
toch maar te gaan lunchen in de 
homestay, wat lager op de heuvel. Het 
eten is weer uitgebreid met veel fruit en 
o.a. gekonfijte pruimen in de thee. Om 15u 
is een gedeelte van onze groep weer op 
de telpost de rest is met Gennadi terug 
naar de stad. Weer overal Wespendieven 
afgewisseld met Wouwen, Kiekendieven 
en Bijeneters.  
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Voor het avondeten lopen we terug naar 
de homestay, waar we met eigenaar 
Vakhtang Zoidze proberen de Georgische 
schrift te ontcijferen; 32 letters. Gennadi 
neemt bier mee, enkelen blijven in de stad 
achter. Na het heerlijke overvloedige eten 
kronkelen we in het donker de berg af om 
na het lijsten in het hotel weer vroeg 
tussen de lakens te schuiven.  
 

Verslag van Henk D. 
 
Zondag 7 september 2014 
Wespendieven topdag 
 
Deze tweede trekobservatiedag begon, na 
de voorgaande snikhete dag, ook wat 
warmer, maar uiteindelijk zou de hitte 
dragelijker blijken, met veel bewolking en 
een licht windje. De condities waren ideaal 
voor de roofvogeltrek en voor de 
observatie zelf, volgens Jos.  
We waren 9 uur op de telpost. In 't eerste 
uur zagen we geregeld Kiekendieven, 
méer dan we er de gehele voorgaande 
middag zagen. Ze trokken over zee zowel 
als door het binnenland. Vnl. Bruine 
kieken, enkele Steppe- en Grauwe, en 
“ongeïdentificeerde”. Er was nog geen 
thermiek en het bleef voorlopig erg rustig. 
Een groep Scharrelaars (23) en weer 
groepen Bijeneters. Een Steppebuizerd.... 
Intussen werden reiservaringen 
uitgewisseld door dit bereisde gezelschap.  
Eén Zwarte wouw; “Wouw”! Nel kreeg trek 
in ”trek”....  
 

 
 

Intussen had zich een incidentje 
voorgedaan toen Nel de comfortabele 
kampeerstoel opeiste van een van de 
twee Finnen die te gast waren op “onze” 
locatie. Deze had de voorgaande dag de 
stoel als zijn eigendom geclaimd (want 
“twee jaar eerder zelf geïmporteerd”) en 
reageerde nu erg onvriendelijk. Henk D. 
keek het tafereel eerst eens aan, waarna 
Nel wijzer werd gemaakt. De rondborstige 
Henk K. deed met een praatje met de 
Finnen de goede stemming terugkeren. 
Om 11 uur dan brak het los met eerst een 
kolom vol Zwarte wouwen en er kwam een 
forse zuidwaartse stroom van (vooral) 
Wespendieven en Zwarte wouwen op 
gang, direct boven ons langs komend! De 
aantallen waren verbijsterend; het leken 
wel muggenzwermen. Heel bijzonder om 
in de lucht meerdere hoge “bellen” van 
omhoog cirkelende roofvogels te zien, 
onderling verbonden met linten van 
afvliegende en invliegende vogels! Jos 
had het verschrikkelijk druk bij het blijven 
tellen van de afzonderlijke soorten. 
Rond één uur nam de stroom af en gingen 
wij (maar niet Jos) lunchen. Terug van de 
lunch gekomen bleken de eerste arenden 
te zijn gepasseerd. We zagen geregeld 
Dwergarenden, soms meerdere in één 
kijker beeld. Ook nog Kiekendieven, 
Balkan sperwers, twee maal een 
Schreeuwarend. Een “treintje” van 11 
Casarca-eenden. Ná 16 uur werd het 
rustiger, terwijl  over de heuvels in het 
oosten nog steeds Wespendieven en 
Zwarte wouwen doortrokken. 
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Twintig meter lager op de heuvel 
posteerde een jongen zich bij een voor de 
vangst van Sperwers opgezet scherm, met 
een tamme Grauwe klauwier als lokaas. 
Het vogeltje zat rustig op zijn stokje, 
waaraan het was vastgebonden Bij het 
naderen van een Sperwer wordt het 
gedwongen omhoog te fladderen 
vanachter het scherm, en word dan weer 
omlaag gedwongen. De Sperwer vliegt 
zich vast in een net bij het ronden van het 
scherm. Tot zover de theorie – de jongen 
had geen resultaat en gaf het alweer gauw 
op. 
Om kwart voor 5 stopten we er mee. Jos 
was letterlijk en figuurlijk uitgeteld. Hij had 
zelf deze dagtotalen (Wespendieven 
18.400 , Zwarte wouwen ca. 3000) niet 
eerder meegemaakt! 
Hij vertelde nog dat op de “officiële telpost” 
tot nog toe dit jaar (cumulatief) een record 
aantal Wespendieven was geteld, wat de 
vraag opwierp of er sprake is van een 
reële toename van de populatie. 
Arenden trekken meest later in 
september/oktober door. Op deze dag 
kwamen de Dwergarenden à 74 ex. door, 
de Slangenarenden met 5 ex., 
Schreeuwarend 2, Visarend 1. 
De officiële telgegevens van 6 en 7 
september 2014 op www.trektellen.nl in de 
omgeving van Batumi zijn voor 
Wespendieven: 20829 en 88308! Voor 
Zwarte wouw: 1364 en 3060. De totale 
populatie Wespendieven die begin 
september Batumi passeerde wordt 
geschat op 659.500. 

Verslag van Ruud 
 
Maandag 8 september      
Delta bij Batumi, de laatste trek-telling 
en de Botanische Tuin 
 
Vandaag verleggen we onze aandacht 
naar de kust. We vertrekken na het ontbijt 
naar de delta van de rivier Horokhi ten 
zuiden van Batumi.  Langs een grintbedrijf 
gaan we onverharde weggetjes in die ons 
het gebied invoeren. We zijn de enigen 

niet, behalve jagers en een privé-autorijles 
stuiten we bij de eerste stopplaats langs 
de rivier op een groep Engelse vogelaars 
die er al uren zijn. We zien hier Bruine 
kiekendieven, een Watersnip, een 
IJsvogel en Bosruiters waarvan er een 
“hopt” vanwege een manke poot. 
Bijzonder is de Oostelijke vale spotvogel. 
Al lopend door een stuk met duindoorns 
en bramen gaan we verder naar de kust 
en ondertussen sluit Gennadi zich bij ons 
aan met zijn groepje. Bij het kiezelstrand  
zien we in een struik een Grote vale 
spotvogel en Jos ziet ook een Noordse 
nachtegaal. Een bijzondere waarneming 
doen we als we zien dat een Sperwer 
probeert een hop te pakken te krijgen. 
 

 
 
Ondertussen is de temperatuur enkelen 
teveel geworden ; ze zoeken de schaduw 
van de bus op, Gennadi koelt af door in de 
Zwarte Zee te zwemmen. Nico en Minouk 
vinden dat een goed idee en duiken ook 
het water in. 
De rest wandelt naar een baai waar ze 
steltlopers en eenden bekijken met als 
uitschieters een Krooneend, een 
Roodhalsfuut en twee Zomertalingen. Ook 
zit er een Witwangstern en vliegen boven 
zee drie Grote sterns. 
We wandelen terug naar de bus van Niko 
en rijden dan naar de homestay voor de 
lunch. 
 
Jos, Henk D en Ellen besluiten om weer 
naar het trektelpunt te gaan omdat er nog 
steeds veel trek is. Er komen weer 
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Kiekendieven, koppels Dwergarenden en 
groepen Wespendieven en Zwarte 
wouwen gemengd over. De bewolking 
wordt echter steeds dichter en zwaarder. 
Er dreigen onweerswolken en af en toe 
bliksemt het in de verte.  
De trekvogels blijven boven de 
bergruggen hangen en verdwijnen 
regelmatig in de regenwolken. Tegen 5 
uur houden zij het op de telpost ook niet 
droog en bellen Gennadi om opgehaald te 
worden. Henk besluit om lopend naar de 
homestay te gaan maar wordt op een 
wolkbreuk getrakteerd.   
 
De rest van de groep gaat naar de 
Botanische Tuin. De tuin beslaat  een 
enorm oppervlak tegen een berghelling en 
Gennadi besluit om de wandeling 
bovenaan te beginnen zodat we geleidelijk 
afdalen naar de hoofdingang. Veel vogels 
zien we niet: behalve Grauwe 
vliegenvanger en Oostelijke gekraagde 
roodstaart is het erg rustig. Maar we 
genieten volop van de vele bijzondere 
bomen en planten. Aan het eind kopen we 
nog wat Georgische druiven/walnoot-
‘worstjes’ bij het stationnetje van het park. 
Bij de uitgang worden ook wij overvallen 
door een heftige plensbui die het vertrek 
vertraagt zodat we uiteindelijk pas om half 
zes bij de homestay terug zijn en Gennadi 
Jos en Ellen kan ophalen bij de telpost. 
Ook bij de homestay onweert het nog 
even heftig. 
 
Daarna genieten we van een geweldig 
afscheidsdiner, zoals altijd gevarieerd en 
overvloedig. We zingen een door Nico 
gemaakt lied voor Jos, Gennadi en 
chauffeur Niko en na wat oefenen gaat het 
uit volle borst! Linus biedt namens allen de 
enveloppes met inhoud aan en daarna zijn 
er kadootjes voor onze gastheer en vrouw. 
Natuurlijk moeten we uitgebreid toasten en 
zo besluiten we moe en vol ons verblijf in 
Batumi.  

Verslag van Minouk 
 
 

Dinsdag 9 en 10 september       
Naar huis. 
 
We vertrokken rond 9.15 u na een 
gezellige avond. Voor sommige mensen 
was er nachtelijke onrust zowel lichamelijk 
als door de vele onweersbuien die 
overtrokken. Vele kilometers rijden, naar 
Tbilisi om woensdagochtend, vroeg het 
vliegtuig te nemen. Onderweg nog een 
korte stop bij een meer; was niet uit te 
houden vanwege de opdringerige knutjes, 
dus maar gauw weer verder. Gelukkig niet 
meer zo heet wel veel rijden, rijden, 
rijden….. 
We aten weer op dezelfde plek als de 
heenweg bij een verlaten benzinestation 
langs de snelweg, waar ook veel 
vrachtwagenchauffeurs uit Turkije komen 
pauzeren.  
Qua landschap was het mooi om te zien 
hoe het verandert. Van west naar oost van 
heuvelland naar vlak en dor en droog. Er 
werd ook nog wat verteld over nieuwe 
vluchtelingen huisjes, maar achter in de 
bus was dat niet te verstaan, dus helaas. 
Ook nog gestopt bij een hele leuke 
souvenierskraam, na leuke mutsjes, 
bontmuts, broodplank ed. gekocht te 
hebben, gingen we weer verder…     
Het werd weer steeds heter en heter in de 
bus ging gelukkig af en toe de airco aan, 
konden we wakker blijven. We hebben 
nog een plaspauze bij een modern en 
groots opgezet benzinestation valk bij de 
grens met Zuid-Osetië. Veel luxe daar.  
In Tbilisi aangekomen voor het avondeten 
nog even naar de kunstmarkt het centrum 
geweest, waar ze ook mooie wollen en 
filten spullen verkochten, zoals sjaals, 
poppetjes, schilderwerkjes. Dus we 
konden nog gauw iets kopen voor thuis. 
Daarna naar een druk restaurant. Na 
enige uitleg van een Engels sprekende 
serveerster kregen we weer een heel 
smakelijke maaltijd. Veel te overdadig en 
je kon goed proeven dat alles vers was 
gemaakt. Hierna gauw verder naar ons 
hotel midden in de stad. In je kamer 
hoorde je echter helemaal geen verkeer. 
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Snel slapen want we moesten om 3 uur 
(!!!) op weg naar het vliegveld.  
Ons vliegtuig zou om 5 uur vertrekken…. 
helaas was dat niet zo. Op woensdagen 
vertrekt blijkbaar het vliegtuig pas om 7 
uur…  
Nico las voor uit eigen werk, gedichten, 
dus het was er wel gezellig en 
ontspannend. 
Het vliegtuig vertrok precies op tijd en op 
Schiphol aangekomen konden we ons 
horloge weer 2 uur terug zetten. Het was 
een hele enerverende en voor mij een 
vermoeiende reis. Ondergetekende was 
wel blij om weer thuis te zijn. 
 

Verslag van Ella  
 

 
 

 
Afscheidslied          
melodie: Mijn oude opa 

 
In Georgië waren we  
Voor vogels en cultuur 
We vogelden en dronken wijn 
Het was een avontuur… 
 
De reisleider in Georgië 
Dat was onze Jos 
Met vogels observeren ging hij 
helemaal los 
 
Ons Jossie 3x 
Je hebt voor vogels het absolute 
zicht 
Je blik is op vogels gericht 
 
We hadden daar een chauffeur 
Niko was zijn naam 
Hij reed naar Batumi 
En ook weer daar vandaan 
 
 

 

 
           Russische Kauw 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Oh Niko 3x 
Je hebt ons altijd veilig thuis 
gebracht  
Oh Niko 3x 
Je bus is jouw grootste pracht 
 
We hadden daar een gids die wist 
overal de weg 
Hij kende daar zijn mensen 
Dus hadden we nooit pech 
 
Gennadi 3x 
Je bent de beste gids van heel 
Georgia 
Gennadi 3x 
Dzalian Karghia 
 
 
 
Nico van Putten 
 
 



 
19 
   
   
 
 
 

 

  Vogellijst KNNV- Georgië  
   30 aug – 10 sept 2014 
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Soort%%
!! 31(

aug%
01(
sep%

02(
sep%

03(
sep%

04(
sep%

05(
sep%

06(
sep%

07(
sep%

08(
sep%

09(
sep%

Aziatische!Steenpatrijs! 1! !! !! X! !! !! !! !! !! !! !!
Casarca! 2! !! X! !! !! !! !! !! X! !! !!
Krakeend! 3! !! X! !! !! !! !! !! !! X! !!
Wilde!eend! 4! !! X! X! !! X! !! !! !! !! !!
Slobeend! 5! !! !! X! !! !! !! !! !! !! !!
Zomertaling! 6! !! !! X! !! !! !! !! !! X! !!
Krooneend! 7! !! !! !! !! !! !! !! !! X! !!
Tafeleend! 8! !! !! X! !! !! !! !! !! !! !!
Kuifeend! 9! !! X! !! !! !! !! !! !! !! !!
Grote!Zeeëend! 10! !! X! !! !! X! !! !! !! !! !!
Dodaars! 11! X! !! X! !! X! !! X! !! X! !!
Roodhalsfuut! 12! !! !! X! !! !! !! !! !! X! !!
Fuut! 13! X! X! X! !! X! !! X! !! X! !!
Geoorde!Fuut! 14! X! X! X! !! X! !! X! !! X! !!
Zwarte!Ooievaar! 15! !! !! !! !! !! !! !! (X)! !! !!
Ooievaar! 16! !! X! X! !! !! !! !! X! !! !!
Zwarte!Ibis! 17! !! X! X! !! !! !! !! !! !! !!
Koereiger! 18! !! !! !! !! !! X! !! !! X! !!
Woudaap! 19! !! !! !! X! !! !! !! !! !! !!
Kwak! 20! X! !! X! !! !! !! !! !! !! !!
Blauwe!Reiger! 21! X! X! X! !! !! X! !! X! X! X!
Purperreiger! 22! !! !! X! !! !! !! !! X! !! !!
Grote!Zilverreiger! 23! !! X! !! !! !! !! !! !! X! X!
Kleine!Zilverreiger! 24! X! !! !! !! !! X! !! !! X! !!
Ralreiger! 25! !! !! !! !! !! X! !! !! X! !!
Kroeskoppelikaan! 26! !! !! X! !! !! !! !! !! !! !!
Dwergaalscholver! 27! X! !! !! !! !! !! !! !! !! !!
Aalscholver! 28! !! X! X! !! X! !! X! X! X! !!
Visarend! 29! !! !! !! !! !! !! !! X! !! !!
Aziatische!Wespendief! 30! !! !! !! !! !! !! X! X! !! !!
Wespendief! 31! X! X! X! !! !! !! X*! X*! X! X!
Zwarte!wouw! 32! !! !! X! X! X! !! X*! X*! X! X!
Aasgier! 33! X! X! !! X! X! !! !! !! !! !!
Vale!Gier! 34! !! X! !! !! X! !! !! !! !! !!
Slangenarend! 35! X! X! !! !! !! !! X! X*! !! !!
Bruine!kiekendief! 36! X! X! X! X! X! X! X! X*! X! X!
Steppekiekendief! 37! X! X! X! X! X! !! X! X*! X! X!
Grauwe!kiekendief! 38! %% %% %% %% %% %% X! X*! X! %%
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Soort%
!! 31(

aug%
01(
sep%

02(
sep%

03(
sep%

04(
sep%

05(
sep%

06(
sep%

07(
sep%

08(
sep%

09(
sep%

Balkansperwer! 39! !! !! !! !! !! !! X! X*! X! !!
Sperwer! 40! !! X! X! X! X! !! X! X*! X! !!
Havik! 41! !! !! X! !! !! !! !! !! X! !!
(Steppe)Buizerd! 42! X! X! X! X! X! X! X! X! !! X!
Arendbuizerd! 43! !! X! X! !! X! !! !! !! !! !!
Schreeuwarend! 44! X! X! X! X! X! X! !! X*! !! X!
Dwergarend! 45! !! X! !! !! X! !! X*! X*! X! !!
Kleine!Torenvalk! 46! !! X! !! !! X! !! !! !! !! !!
Torenvalk! 47! X! X! X! !! !! !! !! !! !! !!
Roodpootvalk! 48! !! !! !! !! !! !! !! !! X! !!
Boomvalk! 49! !! !! !! !! !! !! X! X! X! !!
Sakervalk! 50! !! !! !! !! X! !! !! !! !! !!
Slechtvalk! 51! !! !! !! !! X! !! !! !! !! X!
Waterral! 52! !! !! X! !! !! !! !! !! X! !!
Porseleinhoen! 53! !! X! X! !! !! !! !! !! !! !!
Waterhoen! 54! !! !! X! X! !! !! !! !! X! !!
Meerkoet! 55! !! X! X! !! X! X! X! !! !! !!
(Anatolische)!Kraanvogel! 56! !! !! X! !! !! !! !! !! !! !!
Watersnip! 57! X! !! X! !! !! !! !! !! X! !!
Tureluur! 58! !! !! !! !! !! !! !! !! X! !!
Witgat! 59! X! X! X! !! !! !! !! !! !! !!
Bosruiter! 60! !! !! X! !! X! X! !! !! X! !!
Bonte!Strandloper! 61! !! !! !! !! !! !! !! !! X! !!
Kemphaan! 62! !! X! !! !! !! !! !! !! !! !!
Grauwe!Franjepoot! 63! !! X! !! !! !! !! !! !! !! !!
Kokmeeuw! 64! !! X! !! !! !! !! !! !! !! !!
Dwergmeeuw! 65! !! !! !! !! !! !! X! !! X! !!
Geelpootmeeuw! 66! !! !! !! !! !! !! X! !! X! X!
Armeense!Meeuw! 67! X! X! X! X! X! !! !! !! !! X!
Lachstern! 68! !! !! X! !! !! !! !! !! X! !!
Grote!Stern! 69! !! !! !! !! !! !! X! !! X! !!
Witwangstern! 70! !! !! !! !! !! !! !! !! X! !!
Witvleugelstern! 71! X! X! X! !! !! !! !! !! !! !!
Holenduif! 72! !! !! !! !! !! !! !! X! !! !!
Zomertortel! 73! !! !! !! !! !! !! X! !! !! !!
Turkse!Tortel! 74! !! X! X! !! !! !! !! !! !! !!
Koekoek! 75! !! !! X! !! !! !! !! !! !! !!
Steenuil! 76! !! !! !! !! X! !! !! !! !! !!
Gierzwaluw! 77! !! !! X! X! !! !! X! !! !! !!
Alpengierzwaluw! 78! !! X! X! X! !! !! !! !! !! !!
Scharrelaar! 79! !! X! X! X! !! X! X! X! !! !!
IJsvogel! 80! X! !! !! !! !! !! X! !! X! !!
Bijeneter! 81! X! X! X! X! X! X! X! X! X! X!
Hop! 82! !! X! X! X! !! !! !! !! X! X!
Grote!Bonte!Specht! 83! !! X! !! !! !! X! !! !! !! X!
Kleine!Bonte!Specht! 84! X! X! !! !! !! !! !! !! X! !!
Syrische!Bonte!Specht! 85! !! !! !! X! !! !! !! !! !! !!
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01(
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02(
sep%

03(
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04(
sep%

05(
sep%

06(
sep%

07(
sep%

08(
sep%

09(
sep%

Groene!Specht! 86! X! X! !! X! X! !! !! !! !! !!
Draaihals! 87! !! X! X! !! X! !! !! !! !! !!
Kleine!Klapekster! 88! X! X! X! !! !! !! !! !! !! !!
Grauwe!Klauwier! 89! X! X! X! X! X! X! X! !! X! X!
(Kaukasische)!Gaai! 90! X! X! !! X! X! X! !! !! !! !!
Ekster! 91! X! X! X! X! X! !! X! !! !! !!
Alpenkraai! 92! !! !! !! !! X! !! !! !! !! !!
Roek! 93! !! X! ?! !! !! !! !! !! !! !!
Bonte!Kraai! 94! X! X! X! X! X! X! X! !! X! X!
Raaf! 95! X! X! X! X! X! X! X! X! X! X!
(Russische)!Kauw! 96! !! X! X! X! !! !! !! !! !! !!
Zwarte!Mees! 97! X! X! !! X! X! X! !! !! !! !!
Koolmees! 98! X! X! X! X! X! X! X! X! !! X!
Pimpelmees! 99! X! X! !! X! X! !! !! X! !! !!
Kortteenleeuwerik! 100! !! X! X! !! !! !! !! !! !! X!
Kuifleeuwerik! 101! X! !! !! !! !! !! !! !! !! !!
(Kaukasische)!Strandleeuwerik! 102! !! !! !! !! X! !! !! !! !! !!
Oeverzwaluw! 103! X! X! X! X! X! X! X! X! !! X!
Boerenzwaluw! 104! X! X! X! X! X! X! X! !! X! X!
Rotszwaluw! 105! !! !! !! X! !! X! !! !! !! !!
Huiszwaluw! 106! X! X! X! X! X! X! X! !! !! !!
Staartmees! 107! X! !! !! X! !! !! !! X! !! !!
Tjiftjaf! 108! !! !! !! !! !! !! X! !! !! !!
Kaukasische!Bergtjiftjaf! 109! X! !! !! X! X! !! !! !! !! !!
Groene!Fitis! 110! X! X! X! X! X! !! !! !! !! !!
Grote!Karekiet! 111! !! !! !! X! !! !! !! !! !! !!
Bosrietzanger! 112! !! !! !! !! X! !! !! !! !! !!
Kaspische!Kleine!Karekiet! 113! !! X! !! !! !! !! X! !! !! !!
Rietzanger! 114! !! !! X! !! !! !! !! !! !! !!
Zwartkop! 115! !! !! X! !! X! !! !! !! !! !!
Tuinfluiter! 116! !! !! !! !! !! !! X! !! !! !!
Sperwergrasmus! 117! !! !! !! !! !! !! X! !! !! !!
Grasmus! 118! !! !! X! X! !! !! X! !! !! !!
Oostelijke!vale!spotvogel! 119! !! !! !! !! !! !! X! !! X! !!
Grote!vale!spotvogel! 120! !! !! !! !! !! !! !! !! X! !!
Goudhaan! 121! !! !! !! !! X! !! !! !! !! !!
Winterkoning! 122! X! !! !! X! X! !! !! !! !! !!
Rotsklever! 123! !! !! !! X! !! !! !! !! !! !!
Grote!Rotsklever! 124! !! !! !! X! !! !! !! !! !! !!
Turkse!Boomklever! 125! X! !! !! !! !! !! !! !! !! !!
Boomklever! 126! !! !! !! !! X! !! !! !! !! !!
Taigaboomkruiper! 127! X! !! !! !! X! !! !! !! !! !!
Wielewaal! 128! !! !! !! !! !! !! X! !! !! !!
Spreeuw! 129! !! !! X! X! !! !! !! !! !! !!
Merel! 130! X! X! !! X! X! !! X! !! !! X!
Zanglijster! 131! !! !! !! !! X! !! !! !! !! !!
Grote!Lijster! 132! !! X! !! X! !! !! !! !! !! !!
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Blauwe!Rotslijster! 133! !! !! !! X! !! !! !! !! !! !!
Noordse!nachtegaal! 134! !! !! !! !! !! !! !! !! X! !!
Nachtegaal! 135! !! !! X! !! !! !! !! !! !! !!
Roodborst! 136! X! X! !! X! X! !! !! !! !! !!
Kauk.!Zwarte!Roodstaart! 137! !! X! !! X! X! !! !! !! !! !!
Oost.Gekr.!!Roodstaart! 138! X! !! !! X! X! X! !! !! X! !!
Paapje! 139! !! !! X! !! X! !! !! !! !! !!
Aziat.!Roodborsttapuit!! 140! !! !! !! X! X! !! !! !! X! !!
Tapuit! 141! !! X! X! X! X! !! X! !! !! !!
Oostelijke!Blonde!Tapuit! 142! !! !! !! X! !! !! !! !! !! !!
Grauwe!Vliegenvanger! 143! X! X! !! X! !! !! !! !! !! !!
Kleine!Vliegenvanger! 144! !! X! X! X! !! !! !! !! !! !!
(Kaukasische)!Waterspreeuw! 145! !! !! !! X! X! !! !! !! !! !!
Huismus! 146! X! X! X! X! X! X! X! X! !! X!
Rotsmus! 147! !! !! X! !! !! !! !! !! !! !!
Heggenmus! 148! !! !! !! !! X! !! !! !! !! !!
Gele!Kwikstaart! 149! X! X! X! !! X! X! X! !! X! !!
Citroenkwikstaart! 150! X! !! X! !! X! !! !! !! !! !!
Grote!Gele!Kwikstaart! 151! !! !! !! X! X! !! !! !! !! !!
Witte!Kwikstaart! 152! X! X! X! X! X! X! X! !! X! X!
Boompieper! 153! X! X! !! X! X! !! !! !! !! !!
Roodkeelpieper! 154! !! X! X! !! X! !! X! X! !! !!
(Kaukasische)!Waterpieper! 155! !! X! !! !! X! !! !! !! !! !!
Vink! 156! X! X! !! X! X! X! X! X! X! !!
Europese!Kanarie! 157! !! !! !! !! X! !! !! !! !! !!
Roodvoorhoofdkanarie! 158! !! !! !! !! X! X! !! !! !! !!
Groenling! 159! !! !! X! !! X! X! X! X! X! !!
Putter! 160! X! X! X! X! X! X! !! !! X! !!
(Turkse)!Frater! 161! !! !! X! !! X! !! !! !! !! !!
Kneu! 162! !! X! X! !! X! !! !! !! !! !!
Roodmus! 163! !! !! X! !! !! !! !! !! !! !!
Kruisbek! 164! !! !! !! !! X! X! !! !! !! !!
Goudvink! 165! !! !! !! !! X! !! !! !! !! !!
Appelvink! 166! !! X! !! !! !! !! !! !! !! !!
Sijs! 167! !! !! !! !! X! !! !! !! !! !!
Grauwe!Gors! 168! !! !! X! !! !! !! !! !! !! !!
Grijze!Gors! 169! !! !! !! X! !! !! !! !! !! !!
Ortolaan! 170! X! X! X! !! X! !! !! X! !! !!
Rietgors! 171! !! X! !! !! !! !! !! !! !! !!
Zwartkopgors! 172! !! !! X! !! !! !! !! !! !! !!
!!!*NB.!Roofvogels!over!trektelpunt!Batumi:!!!!!! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !!
6"Sep:!6500!wespendief,!830!zwarte!wouw,!15!
dwergarend" !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !!
7"Sep:!18400!wespendief,!5000!zwarte!wouw,!74!
dwergarend,!5!slangenarend,!2!schreeuwarend,!68!
bruine!kiekendief,!3!steppenkiekendief,!5!grauwe!
kiekendief,!38!balkansperwer,!enk.sperwer!" !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !!
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