Natuur- en vogelreis Georgië
19 tot en met 29 mei 2017
Dag 1 Vrijdag 19 mei 2017
Voor ons zevenen (Jos en Marietje Schabbink, Henk en
Sylvia Schepers, Jan Grootelaar, Johan Drop en Wim
Wijering) is het de tiende keer dat we samen op pad
gaan om weer een nieuw deel van Europa aan onze
natuurdrang naar het buitenland tegemoet te komen.
Dit voorjaar is er voor gekozen om een bezoek te
brengen aan Georgië; een bergachtig land in opkomst
waar het ecotourisme nog goeddeels van de grond
moet komen. Aan de trip is wel het een en ander aan
voorbereiding vooraf gegaan, maar het leeuwendeel is
voor ons geregeld door Kaukasus Plus, met wie we dit
keer “in zee gaan”. Deze natuurreisorganisatie wordt
gerund door Jos van Oostveen en Gennadi Tamliani;
welke we van harte bij u kunnen aanbevelen.
Betrouwbaar, flexibel en veel persoonlijke aandacht is
het credo van beide heren, waarvan de laatste zijn
roots heeft in Georgië.

Gennadi kunnen we van harte aanbevelen
Deze keer hoeven we eens niet extreem vroeg van huis. Om 07.00 uur zijn we compleet en paraat.
Als te doen gebruikelijk vertrekken we vandaag vanuit Saasveld om van daaruit naar Amstelveen te
rijden.
Hier zijn bij Blue Parking Megastore plekken gereserveerd om onze auto’s 11 dagen te parkeren.
Henk en Jos brengen ons veilig en zonder problemen naar het westen van het land, waarna we
aansluitend met een Blue shuttle naar Schiphol worden vervoerd. Tegen 09.50 uur zijn we daar; het
is er megadruk en we zijn duidelijk te vroeg om Mark Nieuwenhuis bij het bekende Meetingpoint te
ontmoeten. Mark sluit zich als vogelgids van Kaukasus Plus de komende dagen bij ons aan. Dus maar
eerst een boterhammetje op de vuist met wat koffie en thee. Iedereen heeft veel zin aan de trip
naar Georgië. De stemming is dan ook opperbest.
Een half uur later arriveert Mark, waarmee we in het voorstadium en tijdens een eerdere reis naar
Hongarije al kennis hebben gemaakt. De begroeting is dan ook hartelijk. Daarna kunnen onze koffers
worden ingecheckt. Vanwege allerlei veiligheidsvoorschriften duurt het zeker anderhalf uur voordat
aan alle faciliteiten op Schiphol is voldaan. Lange, lange rijen passagiers. Alles verloopt nochtans
soepeltjes. Alleen de handbagage van Henk wordt nog eens grondig bestudeerd en Sylvia raakt haar
grote pot zonnebrandcrême kwijt. Deze mag namelijk niet mee in de handbagage. De vlucht gaat niet
rechtstreeks, maar via Oekraïne. Het toestel naar het vliegveld Borispol in Kiev vertrekt een half uur
later dan gepland. De reistijd is twee uur en drie kwartier. We zitten (op Mark na) allemaal achter in
het toestel. Alles loopt gelukkig gesmeerd en om 17.30 uur (plaatselijke tijd) zijn we in Kiev.
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Omdat er voldoende
tijdruimte is, maken we van
de gelegenheid gebruik om
een hapje te eten en een
glaasje bier, wijn of een
bacootje te drinken. Salades,
Risotto’s en een bord
spaghetti vinden gretig aftrek.

Gelegenheid in Kiev voor een hapje en een drankje

Mark moet duidelijk nog even aan de Twentse spraak wennen; iets waar hij gaandeweg steeds
minder moeite mee heeft. Om 19.45 uur gaan we wederom aan boord; dit keer voor onze vlucht
naar Tbilisi; de hoofdstad van Georgië. Iets vòòr half negen stijgen we op. Dat gebeurt net zo’n beetje
als de zon ondergaat. Dit deel van onze reis duurt bijna 4 uur. We komen net voor middernacht aan.
Het is hier twee uur later dan in Nederland. We moeten lang wachten op onze koffers. Als de
transportband ze alle heeft afgeleverd, staat Gennadi ons in de aankomsthal reeds op te wachten. Hij
is in gezelschap van de eveneens uit Georgië afkomstige Nico Guliswili. Hij is naast Gennadi de
tweede chauffeur, die de komende dagen met ons meereist. Jammer genoeg spreekt Nico geen
talen, maar al snel wordt duidelijk dat hij ons wel degelijk begrijpt als we tegen hem praten. Na wat
geld te hebben ingewisseld (euro’s voor lari’s – verhouding 1 : 2) gaan beiden ons voor naar de twee
klaar staande voertuigen waarmee we 11 dagen lang door Georgië zullen trekken. Het is een
Mitsubishi Space Gear (minibus) en een Mercedesbus “Sprinter”, waarin meer dan voldoende ruimte
is voor zowel de passagiers als de bagage.
Zoals wel vaker in het verleden, wordt er niet door iedereen snel genoeg “geschakeld” en zijn we in
een mum van tijd een deel
van de groep kwijt. Die zijn
achter de verkeerde mensen
aan gelopen!?! Voordat we
eindelijk weer met z’n tienen
zijn, loopt het al tegen enen.
Marietje heeft zich inmiddels
in de van binnen met leer
beklede en van rode lichtjes
voorziene Mercedesbus
genesteld.
De Mercedes sprinter

Wim neemt als bijrijder bij Gennadi plaats in de minibus; iets wat de gehele 11 daagse trip zo zal
blijven. Het is wel even wennen, omdat het stuur in deze auto rechts zit. Mark krijgt de bijrijdersstoel
naast Nico toebedeeld in de “grote bus”, waar maar liefst 20 personen mee vervoerd kunnen
worden. Hoezo volop ruimte! Aansluitend worden we naar een buitenwijk van Tbilisi gebracht; naar
hotel Rose wat pal aan de rivier de Mtkvari dan wel Koera (een regenrivier) is gelegen. Daar worden
onze paspoorten gescand en krijgen we kamers toegewezen. Voordat we ons in horizontale stand
begeven, is het al kwart voor twee. Het wordt een korte nachtrust, omdat we al weer om half acht
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aan het ontbijt worden verwacht. Oogjes toe en snaveljes toe, alhoewel dat aanvankelijk niet
meevalt op een doorgezakte spiraalmatras.
Dag 2 Zaterdag 20 mei 2017
Als we ’s morgens opstaan, is het wat regenachtig. Op wat Huismussen en enkele overvliegende
Kwakken na ziet het er maar somber uit. We gaan dan ook weer snel naar binnen, omdat er eerst
gegeten gaat worden. Het ontbijt laat even op zich wachten, maar is wel smaakvol met vers gekookte
eieren (twee per persoon), vers gesneden tomaten en komkommers, schapenkaas en plakken warme
stokbrood. Vandaag vertrekken we noordwaarts, naar het Kaukasusgebergte; om precies te zijn naar
het dorp Kazbeki met z’n circa 2500 inwoners. In de volksmond heet het althans (nog) zo. Schijnbaar
heet dit plaatsje tegenwoordig Stepantsminda. De naam Kazbeki is een afgeleide van de berg Kazbek,
waaraan het dorp is gelegen. De afstand er naartoe is pakweg 170 kilometer. Gennadi legt uit dat we
deze afstand in pakweg 3 tot 4 uur kunnen volbrengen, maar hij gaat er van uit dat we er de gehele
dag voor nodig zullen hebben. Dit vanwege de vele ingelaste stops onderweg om van het land, het
landschap en de natuur te kunnen genieten.
Gelukkig zijn de weergoden ons even later goed gezind, houdt de regen op en breekt er een waterig
zonnetje door. Nico, die als buschauffeur door het leven gaat - en erg zuinig is op de Mercedes bus –
maakt van de
gelegenheid gebruik om
alle ramen droog en
goed schoon te maken;
iets wat door de
inzittenden bijzonder
op prijs wordt gesteld.
Je wilt immers graag
door een schone ruit
naar buiten kunnen
kijken. Het duurt tot
09.00 uur alvorens we
kunnen vertrekken.
Kort voor vertrek

Als vanouds trekken
Jan, Johan en Wim met
elkaar op in de minibus en nemen Mark, Jos, Marietje, Henk en Sylvia plaats in de luxe bus van Nico.
Deze indeling wordt vanaf nu steeds aan gehouden. Bonte Kraai en Arendbuizerd zijn intussen
genoteerd, evenals Putter, Groenling, Turkse tortel, Aalscholver, Torenvalk, Boerenzwaluw en veel
Gierzwaluwen. Ook wordt er een overvliegende meeuw gezien, mogelijk een Armeense meeuw,
maar de determinatie is onzeker.
Onderweg passeren we een groot standbeeld van de belangrijkste grondlegger van Georgië; David de
Bouwer. De hoofdstad Tbilisi heeft 1,4 miljoen inwoners en kent daarnaast nog veel meer
bezienswaardigheden, vooral op religieus gebied. Het is - zo te zien - een moderne stad en er wordt
stevig gereden. Na een poosje stoppen we bij een tankstation met een complete supermarkt. Daar
worden voor Wims’ rijstzak ettelijke pakken rijst ingeslagen. Voor natuurfotografie vanuit de auto is
een dergelijke rijstzak onontbeerlijk. Laatstgenoemde speurt ook nog even rond naar Bacardi (hij is
een “bacoman”), maar het staat er - helaas voor hem – alleen maar vol met allerlei soorten wodka en
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Georgische wijn. Als we onze weg vervolgen, zien we geregeld in de verte oude kloosters en
idyllische kerkjes; iets waar Georgië vooral bekend om staat. Onze aandacht gaat in het begin echter
vooral uit naar in zicht komende vogels; een langs vliegende Hop wordt dan ook met enthousiasme
begroet, evenals een Kleine zilverreiger in een dal en een zwevende Buizerd onderweg. Van deze
laatste soort krijgen we er nauwelijks één te zien; in Georgië kom je eigenlijk vooral Arendbuizerds
tegen.
We kijken onze ogen uit, want langs de kant van de weg is van alles te koop. Veel mensen proberen
wat (bij) te verdienen met de verkoop van zelf gekweekte groenten of fruit en zelf vervaardigde
etenswaren of drinks. Al snel wordt er ook door ons fruit gekocht en speuren we daarna in het rond
om ons vogellijstje van
vandaag alvast een beter
aanzien te geven. We zien
onderweg onder meer:
Dwergarend, Bijeneter,
Ekster, Grauwe gors, Grauwe
klauwier (die kom je in
Georgië werkelijk overal
tegen) Ringmus, Merel en
Grauwe Vliegenvanger. Bij
een volgend kraampje wordt
voor eenieder een
Georgische lekkernij
(Churchkhela) aangeschaft.
Langs de kant van de weg is van alles te koop

Het lijken grote gekleurde snijbonen. In werkelijkheid zijn het samengeperste walnoten in
druivensap; verdikt met maïsmeel. Het smaakt voortreffelijk. Elders worden zoete appels gekocht.
We zien al snel de eerste loslopende koeien langs de kant van de weg, zoals we dat ook uit India
kennen. Aanvankelijk kijken we er van op, maar gaandeweg begint het heel gewoon te worden.
Gennadi en Nico stoppen bij een in onbruik geraakte stuwdam. Hier kunnen we wat langer de benen
strekken en maken we een wandeling. Ons oog valt meteen op bloeiend Slangekruid en overal zien
we hier Wijngaardslakken. Je
breekt er bijna je nek over. Een
mannetje Grote Gele Kwik
probeert ons te imponeren
met zijn zangkwaliteiten,
terwijl op de grond een Zwarte
Wouw wordt gespot. Iets
verderop zien we twee
Kaukasische Waterspreeuwen
en vliegt er een Oeverloper op.
Al snel vangen we ook de
onmiskenbare zang op van een
Roodmus; iets waar we de
komende dagen heel vaak mee
in aanraking zullen komen.
Roodmus vaak mee in aanraking
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Ze komen hier namelijk talrijk voor. Wel moeten we eerst nog wat wennen aan de zang van de
Groene Fitis, die hier ook algemeen voorkomt. Genoteerd worden verder op deze locatie:
Dwergarend, Zwarte Ooievaar, Slangenarend, Arendbuizerd, Vale Spotvogel, Grauwe Vliegenvanger
en Staartmees (donkere vorm). Dat zijn meteen toch al hele leuke soorten. Veel vlinders zijn hier
(nog) niet te zien, op een enkel Oranjetipje na. Daarna stappen we de busjes weer in en genieten van
het fraaie heuvelachtige landschap vanuit de auto.
Je hoeft in Georgië, althans langs de doorgaande wegen, niet bang te zijn dat je om komt van de
honger. Overal langs de weg staan - zoals gezegd - kraampjes, stalletjes, maar ook kleine winkeltjes
waar van alles (vooral fruit, groenten en drank) te koop is. En dat alles voor een paar lari’s. Ook
restaurantjes, koffie- en theehuisjes tref je er te kust en te keur aan. Lunchpakketten voor onderweg
zijn dan ook niet nodig. Wel wordt er steevast voldoende water meegenomen. Bij een bistro, annex
koffie- en theehuis, stoppen we na verloop van tijd om er gezamenlijk te gaan lunchen. Omdat er
kennelijk van alles moet worden voorbereid, krijgen we ruimschoots de gelegenheid om ook hier in
een bosrijke omgeving tegemoet te komen aan onze nooit aflatende drang om vogels te spotten en
plantjes te bestuderen. Dat levert al direct mooie soorten op als Zwarte mees, Vuurgoudhaan,
Gekraagde Roodstaart, Groene Fitis, Roodmus, Groene- en Grote Bonte Specht, Zanglijster en een
tweetal krassende Raven. Ook genieten - vooral de dames - van de fraaie blauwe bloemen van de
Wilde Akelei.
Tijdens de uitgebreide lunch worden we verwend met heerlijke warme broodjes, diverse soorten
vruchtdrank en uiteraard koffie en thee. Als eerste krijgen we een soort saucijzenbroodje
voorgeschoteld, maar dan gevuld met een soort bruine bonenpuree. Het smaakt voortreffelijk en
wordt in het gastland veel gegeten. Verder worden we getrakteerd op een soort warme kaasbrood in
de vorm van een pannenkoek (khachapuri), die in
“taartpunten” wordt geserveerd. Ook dat gaat er
met smaak in. Er is zoveel dat we het bijna niet op
krijgen. Vanaf dag twee hebben we het kaasbrood
dagelijks gegeten. Tussen de hap en de snap door
genieten we van een vrouwtje Zwartkop, die zich
voortdurend laat zien vanaf ons terras. Het voelt
allemaal meer dan goed. We krijgen nu al het
gevoel dat het een hele luxe en ongedwongen
natuur- en vogelreis gaat worden. Gennadi en Nico
proberen het ons van meet af aan dan ook volledig
naar de zin te maken. Voordat we onze reis
vervolgen wordt nog een Meikevermannetje met
z’n “zevenvingerige handjes” op de gevoelige plaat
vastgelegd.
Zevenvingeringe handjes

We rijden door tot aan het Ananuri fort vlakbij het Zhinvali stuwmeer. Dit fort is in de 17e eeuw
gebouwd en is eigenlijk een klooster. Het binnenterrein bestaat uit twee kerken, waarbij in de
hoofdkerk nog prachtige fresco's te bewonderen zijn. Het is kennelijk een toeristische attractie,
omdat het er behoorlijk druk is. Overal staan wederom kraampjes, waar van alles staat uitgestald.
Een oud mannetje probeert wilde seringen aan de “man” te brengen en menigeen van ons past een
zelf gemaakt Georgisch hoofddeksel. Ook allerlei etenswaren, kledingstukken, “home made”
sierraden en namaak-relikwieën zijn er volop te koop. Aan de kentekenplaten op de auto’s is te zien
dat hier veel Russen komen.
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Het is zelfs mogelijk om gekleed in een Russische
bontmantel en dito bontmuts
- bij een speciaal daartoe
opgetuigd paard op de foto te
worden gezet. Het is een heel
andere wereld dan bij ons,
maar als je van een andere
cultuur houdt, beslist mooi.

Je kunt zelfs met een Russische bontmantel op de foto

Als we de kerk willen betreden liggen daar twee prachtige jonge hondjes een dutje te doen. Je zou ze
zo mee willen nemen.
Georgië heeft een actieve eigen koptische kerk en is daar heel trots op. Het christendom is de
algemene religie in brede lagen van de bevolking en men vereert diverse heiligen. Het schijnt dat het
land de op een na oudste christelijke geschiedenis ter wereld kent. In en bij het kerkje zien we – aan
het geprevel te zien – dan ook veel gelovige mensen. Natuurlijk nemen we binnen en ook buiten bij
de ommuring een kijkje en worden er foto’s genomen van de bijzondere bouwstructuur. Binnen in de
kerk zien we fraaie muurschilderingen uit het verleden en prachtige kerkelijke ornamenten. Ook
leren we al snel het woord “Gamardzjobat” te gebruiken, wat zoiets als hallo betekent. We kopen
wat souvenirs (waaronder Georgische mutsen), maken her en der nog wat meer foto’s, noteren een
volgende Grote Gele Kwik en een paartje Zwarte Roodstaarten en gaan weer op pad; richting
noorden.
Onderweg maken we een
superkorte pitstop omdat we
op een terrein en langs de
kant van de weg de restanten
zien van hele oude
voertuigen. Een liefhebber
van oldtimers zou er bij wijze
van spreken een moord voor
doen. D’r staat er zelfs één bij
met rupsbanden. Twee snelle
shots volgen en daarna karren
we weer verder.
Restanten van hele oude voertuigen

We passeren een prachtig bruggetje en zien rechts van ons in de berm een tweetal Grijze Gorzen,
terwijl iets verderop een Bruinkeelortolaan op de weg zit. Waaauw. Onmiddellijk “vliegen” we uit de
auto en maken opnames van eerstgenoemde soort. De laatste wordt helaas niet weer gezien.
Daarentegen zitten er wel twee Grauwe Klauwieren in een struik en ontdekken we een hele groep
Roodmussen in het gras.
Als we een herder met een grote schaapskudde zijn gepasseerd en zijn aangekomen bij een dal waar
een gletsjerrivier doorheen kronkelt, stoppen we opnieuw. Zitten daar zo maar 8 Zwarte Wouwen op
de grond, scharrelt er een Ortolaan rond en valt ons oog op een gemêleerd gezelschap van Gele- en
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Balkankwikken. Iets verderop zien we zelfs
verschillende Kaukasische Waterpiepers.
Nog wat verder foerageren warempel
een Koereiger en een Kleine
zilverreiger. Via een afdalend
weggetje met losse keien
proberen we wat dichter bij
deze interessante soorten te
komen. De fotografen aan boord
van de minibus krijgen dan voor
het eerst te maken met de
bijzondere stuurmanskunst van
Gennadi en de geweldige mogelijkheden
Kaukasische

waterpieper

van het vierwiel aangedreven minibusje. Deze wordt zodanig door de hobbelige omgeving
gemanoeuvreerd dat er een aantal fraaie opnames aan over wordt gehouden. Gedurende de hele
reis worden we op onze wenken bediend. Prachtig toch!
Hoe hoger we komen; hoe meer glooiende heuvels we te zien krijgen, evenals snel stromende
riviertjes en prachtige vergezichten. Links en rechts hangen er aanvankelijk wat flarden mist boven
de heuvels. Gaandeweg wordt de weg smaller en slechter. Op sommige plekken is het dringen
geblazen tussen tegemoetkomende vrachtauto’s en bestelauto’s. Het zicht wordt ook steeds
slechter. Steeds meer komt de mist opzetten. We
stoppen nog even in de buurt van een monument met
daarop een afbeelding van Stalin. Ook hier staan weer
verschillende kraampjes met allerlei koopwaar.
Wederom wordt een Grote Gele Kwik gesignaleerd en
vliegt er een Raaf boven ons hoofd. Het gletsjerwater
wat hier naar beneden dendert, spat uiteen in een
heuse waterval.
Geleidelijk naderen we de Jvaripas, welke op 2395
meter hoogte is gelegen. Bij mooi weer zijn hier
prachtige besneeuwde bergtoppen te zien. We
hebben pech, want de mist trekt steeds meer aan. Het
zicht is op sommige plekken niet meer dan 10 tot 20
meter. We vangen zo hier en daar nog wel wat
glimpen op van sneeuw en zo hier en daar gele
Sleutelbloemen en kleine Narcissen. Bij de pas zelf is
het zicht gelukkig wat beter. Hier zien en horen we
ook onze eerste Alpenkraaien. Er ligt nog best veel
sneeuw en de sneeuwscooters uit het winterseizoen
staan er nog. Twee dames met hoofddoekjes laten
zich graag op een dergelijk voertuig portretteren.
Eerste Alpenkraai

We zitten al snel weer in de auto en dalen een beetje. Bij een locatie waar een tunnel wordt
aangelegd stoppen we wederom. Volgens Gennadi zouden we hier een aantal hoogtesoorten kunnen
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tegenkomen, zoals berg- en
korhoenders, alsmede
strandleeuweriken,
alpenkauwen en kraaien etc.
Het slechte zicht speelt ons
jammer genoeg parten. Wel
wordt - zij het kort - het
Kaukasisch Berghoen gehoord
en een Grote Gele Kwik
gespot. Deze zit bij het
woeste water in de buurt van
wat gele dotterbloemen. Er
wordt ook een glimp
opgevangen van een
Door de natuur gevormde sculpturen

wegvliegende bruinachtige vogel, wat maar zo een Kaukasische strandleeuwerik geweest had kunnen
zijn, maar deze wordt terecht niet gehonoreerd en genoteerd. De besneeuwde helling hier ziet er
fantastisch uit. Door de lichtbruine modder en het smeltwater zien we prachtige door de natuur
gevormde “sculpturen”. Uiteraard worden hiervan heel wat plaatjes gemaakt.
Het is inmiddels gaan regenen; tijd dus om onze laatste route-onderdeel naar Kazbeki zonder verdere
stops te overbruggen. Het is zwaar bewolkt, het miezert maar het zicht wordt toch geleidelijk wat
beter. Een kudde schapen steekt de weg over. We manoeuvreren ons dwars door de kudde heen.
Gennadi en Nico zijn gewend aan dit soort fenomenen op de weg. Tegen kwart voor zeven
plaatselijke tijd arriveren we in Kazbeki waar we enkele dagen onze intrek zullen nemen in pension
“Diana”, vernoemd naar de eigenaresse. We worden door onze gastvrouw hartelijk en gastvrij
ontvangen. Tijd om ons wat op te frissen en dan samen aan de dis. Het diner is overvloedig en
smaakt voortreffelijk. Naar Georgische gewoonte wordt er onder het genot van een heerlijke
Georgische rode wijn meer dan eens getoast op een prachtige eerste dag.
Terwijl de stemming gaandeweg wordt opgeluisterd met het gezang van “onze eigen Jos”, komt een
gezelschap van drie personen
de eetzaal binnen. Het drietal
wordt vriendelijk begroet en
voelt zich onmiddellijk
aangetrokken tot het
“Hollandse gezelschap”. Het
blijkt een Georgische reisgids
te zijn, die het land doorkruist
met een Israëlisch echtpaar.
De gids heet Giorgi Urushadze
en blijkt niet veel later een
geduchte zangopponent te
zijn van Jos. Het duurt niet
lang of ze zingen samen de
sterren van de hemel.
Giorgi (l) en Jos (r) zingen de sterren van de hemel
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Om en om zingt dan de één en dan de ander een al dan niet bekend lied. Daar waar er meegezongen
kan worden, gebeurt dat uit volle borst. We staan internationaal niet voor niets bekend als de “the
singing birdgroup”. Er wordt ook regelmatig geproost, handen geschud etc. etc. Het is al met al een
vrolijke boel. Nochtans spreekt het melancholieke slotlied van Giorgi eenieder ten volle aan. Het
roept herinneringen op aan eerdere trips naar het buitenland.
Omdat we morgenvroeg al om 06.00 uur de natuur in willen, haakt geleidelijk de één na de ander af.
Alleen de die-hearts blijven nog even nazitten; bovendien is de fles wijn nog niet leeg. Nadat de
meesten van ons de kamer hebben opgezocht, valt plotseling overal het licht uit. Een spontane
storing. Er zijn d’r van ons, die dan net onder de douche staan. Het kan verkeren. Het aantal
vogelsoorten van vandaag komt uit op 65. Weliswaar geen al te groot aantal, maar voor een reisdag
toch ook zeker niet slecht. En d’r zitten hele mooie soorten bij.
Dag 3 Zondag 21 mei 2017
We zijn vandaag vroeg op; om
precies te zijn om 05.30 uur.
Even wat opfrissen en dan om
06.00uur de bergen in. Een
behoorlijk deel van de route
gaan we met de busjes bergop.
Als het te gevaarlijk wordt voor
de grote bus, worden beide
voertuigen in een slipperige en
koude wereld aan de kant
gezet en klauteren we te voet
verder. Al snel zien we de
eerste Koekoeken en even
later meerdere Kaukasische
Beflijsters.
Kaukasische beflijster, beslist niet schaars

Die zijn op deze hoogte beslist niet schaars. Ook Tapuiten en Kaukasische Waterpiepers laten zich
geregeld zien. Het is zwaar bewolkt en we verwachten ieder moment dat het gaat regenen. De
besneeuwde bergtoppen zijn dit keer aanvankelijk wel redelijk te zien. We lopen door totdat we bij
een soort “vals plat” komen en stellen daar onze apparatuur op.
Deze vroege ochtend is vooral bedoeld om het Kaukasisch berghoen en het Kaukasisch korhoen te
spotten. Het zijn moeilijke soorten om in het vizier te krijgen. Alhoewel we inmiddels in de 3e week
van mei zijn aanbeland, moet de groei en bloei van de bergflora hier nog grotendeels op gang
komen. Maar wat wil je met amper 2 of 3 graden boven nul. Het is maar goed dat we er op gekleed
zijn. Wim vermaakt zich desalniettemin met hetgeen er hier groeit. Genoteerd worden onder meer
witte, paarse en gele Sleutelbloemen, donkerblauwe Gentiaanklokjes, maar ook verschillende andere
plantjes, die we (nog) niet op naam hebben weten te krijgen. Dat valt voor een land als Georgië ook
niet mee, zo weten we inmiddels. En dan plots horen we in de verte heel kort het jodelende geluid
van het Kaukasisch Berghoen. De zang / roep heeft wel wat weg van de wulp. Gelukkig; die kunnen
we alvast noteren.
En dan valt in een oogwenk de mist binnen en zien we bijna geen hand voor ogen meer. Gennadi laat
weten dat deze mistbank wel weer wegtrekt, maar dat het toch nog wel even duurt. Stilstaan in een
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dergelijke situatie is echter niet bepaald een pretje. Als we weer wat zicht hebben, zien we ver van
ons vandaan (met de telescoop) twee zwarte stippen op de berg, waar zo nu en dan wat beweging in
zit. Na wat onderling gekonkel zijn we het erover eens dat dat de betreffende Korhoenders moeten
zijn. Jammer dat ze amper te zien zijn. Tot overmaat van ramp begint het te miezeren en moeten we
moeite doen om de meegetorste apparatuur droog te houden. Gennadi komt even later al slippend
met zijn busje enkelen van ons te hulp en samen maken we ons op voor de terugweg. Een aantal van
ons prefereert te gaan lopen;
een ander deel vermaakt zich
vanuit de auto met de
schermutselingen van een
aantal Koekoeken en ook de
Beflijsters mogen zich
verblijden in meer dan
normale aandacht. Alhoewel
het weer er niet naar is,
worden er toch wat opnames
gemaakt, onder meer van
onvervalste Rotsduiven.
R
o
tsduif, voorvader van de wedstrijd- en stadsduif

In Georgië kun je op veel plaatsen gelukkig nog de wilde voorvader zien van onze “wedstrijd- en
stadsduiven”.
Terug op locatie moeten we
nog even wachten op het
ontbijt en vermaakt een
aantal van ons zich intussen
met het maken van foto’s van
een Grijze Gors, die aan het
foerageren is langs de kant
van de weg. Het beestje is
allerminst schuw en laat zich
tot op enkele meters afstand
benaderen. Bij “de buren” zit
op wat gesteente een Grauwe
Klauwier. Ook deze ontkomt
niet aan de klikkende
camera’s.
Grijze gors langs de kant van de weg

Onderwijl laat een Roodmus zich horen. We kijken er al haast niet meer van op. Even na achten
krijgen we een heerlijk ontbijt voorgeschoteld; onze gastvrouw weet kennelijk dat we meer dan
normale trek hebben na zo’n koud begin van de ochtend.
Voordat we gepakt en gezakt vertrekken voor de invulling van de rest van de dag, is het half tien. We
rijden naar een natuurpark aan de rand van Kazbegi en de zon begint warempel te schijnen, terwijl
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de temperatuur oploopt naar circa 7 ° C. Hier lopen nog veel meer dieren vrij langs de kant van de
weg en op straat. Voor iedereen is dat hier de normaalste zaak van de wereld. Voor ons blijft het nog
steeds wennen. Het dorp begint te ontwaken; het is vandaag immers zondag. De voertuigen worden
geparkeerd en we maken ons op voor een wandeling, aanvankelijk door een open loofbos en
aansluitend door een geaccidenteerd terrein waar zowel paarden als koeien grazen. De koeien hier
lijken wat kleiner dan bij ons, hebben niet zelden een gestreept uiterlijk, maar zien er supergezond
uit.
Als we het bos inlopen hangt er een roodwit beschilderde adelaar in de boom en op een andere
boom heeft men een jasje,
een pet, een bril en een kam
vastgepind. Een ludieke actie
of gewoon kunst? Al snel
horen we de zang van een
Groene fitis, vangen het geluid
op van een Boomkruiper en
ook de donkerkleurige
Staartmezen geven weer acte
de présence. Dwars door het
bos kronkelt een
gletsjerbeekje, waarlangs volop bloeiende pollen staan van de Gewone Dotterbloem. Dergelijke
pollen tref je alleen aan bij schoon zuurstofrijk water.
Pollen van de Gewone
dotterbloem

Ook zien we overal Slanke Sleutelbloemen in bloei staan. De bonte bladeren van de Mariadistel zijn
her en der ook al zichtbaar. Op meerdere plekken ligt paardenmest. Hierop groeien opvallend
geringde paddenstoelen. Waarschijnlijk betreft het de Geringde Vlekplaat. Op het dak van een
paardenschuurtje zit een
paartje Grote Gele
Kwikken. Beide hebben
voer in de snavel; ze
hebben dus
jongen. Mooi op tijd dus.
De groep verspreidt zich.
Ieder van ons beleeft de
natuur op zijn / haar
eigen wijze. Boven het
steppegebied zweven
enkele Vale Gieren. Ook
een Raaf laat zich horen.
Op menige plek zitten
Grauwe Klauwieren en
Tapuiten. In een struikje
zingt een Heggenmus en dan plots horen we in de verte het onmiskenbare “crex crex “geluid van een
Kwartelkoning.
e

Het 14 eeuwse kerkje boven op de berg
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De vegetatie is kort en het ligt
hier vol met stenen. Dat
bestaat toch niet op deze
hoogte en in een dergelijk
gebied?! Het biotoop lijkt
bovendien voor deze soort
volledig ongeschikt. Maar aan
onze oren blijkt evenwel niets
mis en uiteindelijk kunnen we
‘m met z’n allen traceren. Het
beestje zit in een klein
vegetatierijk stukje vlakbij een
rotswand. Hoe we ook ons
best doen, maar het lukt ons
niet om ‘m te zien te krijgen.
We staan er hooguit 10 meter van af. Heel bijzonder allemaal. Vanaf deze plek is het boven op de
berg (bijna 2200 meter) gebouwde kerkje (Drievuldigheidskerk - Sameba van Tsminda) uit de 14e
eeuw goed te zien. Vanaf deze kerk heb je goed zicht op de besneeuwde top van de nog veel hogere
Kazbeg, met z’n hoogte van ruim 5000 meter. Het is één van de hoogste bergen van Europa.
Ontdekking van een rode rotslijster

We struinen verder en ontdekken een Rode Rotslijster op een steen en een Paapje in een struikje. De
struikjes in deze omgeving zijn belangrijk voor de Grote Roodmus, waarvan we helaas op onze reis
geen enkel exemplaar hebben
kunnen vinden. Ook zien we helaas slechts kort - een
pieper, die hoog op z’n poten
staat. Dat is ons bekend van
zowel duin- als grote pieper,
maar het beestje vliegt
meteen door en kan niet met
zekerheid worden
gedetermineerd. Wel zien we
in het terrein verschillende
Kaukasische Waterpiepers.
Deze soort hebben we al vanaf
de eerste dag dagelijks gezien.
Ook dat is een typische
hoogtesoort. Als we teruglopen langs de wild stromende Chkheri, is ook de Kaukasische Bergtjiftjaf te
horen. Even later krijgen we er zelfs één te zien. Ook nu weer krijgen we - zij het kort - te maken met
die plotseling opdoemende mysterieuze mistbanken. Verderop laat een Grasmus zijn krassende zang
horen.
Mysterieuze mistbank

Als de mist weer is opgetrokken, zien we dat de lucht betrekt. Het gaat ons beslist niet meer lukken
om tijdig terug te zijn bij de auto’s. En dan begint het me toch te hozen en worden we een portie
nat!! En wederom verdwijnt de apparatuur tijdelijk onder de kleding. We proberen nog wat te
schuilen bij een schuurtje met zinken golfplaten, maar we passen niet allemaal onder het veel té
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kleine afdak. Dan nog maar wat natter. Maar aan alles komt een eind, zo ook aan deze hevige
plensbui. Gelukkig hoeven we het hele eind niet terug te lopen. De chauffeurs komen ons met de
busjes halen. Wat een service. Als steeds is Nico bij beide voertuigen achter gebleven. Hij past op
onze spulletjes, zodat we onze dure apparatuur en persoonlijke eigendommen niet kwijt raken. En
Gennadi; die heeft kennelijk vroegtijdig de bui zien aankomen en heeft daarop ingespeeld. De natte
plunje wordt uitgetrokken en te drogen gelegd. Het is gelukkig warm genoeg in de busjes.
Op het programma staat vandaag ook een rit tot aan de Russische grens. Dat doen we via een in de
19e eeuw door de Russen aangelegde militaire weg. Dit is de enige doorgaande weg door de bergen
naar Rusland. Door de moeizame verhouding met dit buurland was het voor buitenlandse reizigers
tot vijf jaar geleden nog onmogelijk om via deze weg de grensovergang bij het Russische Verkhniy
Lars over te steken. De “Military highway” blijkt, zo merken we, niet overal even goed begaanbaar.
Nochtans “vliegen” geregeld Russische Volga’s aan ons voorbij. We merken ook dat de weg druk
wordt bereden door het vele vrachtverkeer tussen beide landen.
Enkele kilomeers voor de grensovergang passeren we een kloof waar 3 jaar geleden ongekende
natuurkrachten aan verschillende mensen het leven hebben gekost. Een lawine is op deze plek met
240 km per uur naar beneden komen razen en heeft alles op haar weg onder een dikke laag modder
en rotsen bedolven. Diverse vrachtwagenchauffeurs en mensen, die hier aan het werk waren bij de
aanleg van een waterkrachtcentrale, hebben deze catastrofe niet overleefd. Vrachtwagens, allerlei
ander materieel, de
gaspijpleiding, alsmede de
hoogspanningsleiding
werden eveneens verwoest.
De kloof is door dit alles 20
meter hogerop komen te
liggen. We stoppen even om
dit alles in ons op te nemen
en tot ons door te laten
dringen. Daar word je dan
toch wel even stil van.
Zowel langs, als op de weg
foerageren veel Rotsduiven.
Telkens als er een
(vracht)auto nadert vliegen
ze op en zoeken even later
de rand of het wegdek weer op. Boven ons vliegt een Torenvalk, die – kennelijk door gezichtsbedrog
– eerst wordt aangezien voor een lammergier!? We rijden door tot op 200 meter van de
grensovergang. Hier stoppen we opnieuw. Als we uitstappen begint het weer wat te miezeren. Een
aantal van ons maakt gebruik van de paraplu’s, waar Gennadi intussen voor gezorgd heeft.

Er is zelfs voor een paraplu gezorgd

Op deze locatie brengen we een bezoek aan de Sint Andreaskerk (vernoemd naar de apostel
Andreas), waarvan de bouw nog maar net klaar lijkt te zijn. Het is een imposant gebouw, waarin
allerlei iconen van heiligen zijn ondergebracht. Hier steekt Gennadi, die - net als veel van zijn
landgenoten - erg gelovig is, kaarsjes op voor zijn familie. Hij vindt het niet bezwaarlijk dat hier foto’s
van worden gemaakt. We merken al snel dat de kerk ook een toeristische trekpleister is of gaat
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worden. Zelfs met bussen vol
komen ze hier midden in de
bergen naar toe. Als we weer
buiten staan, vliegt er een
“bel” aan roofvogels over. Het
blijken vooral op thermiek
overtrekkende Wespendieven
te zijn met wat Zwarte
Wouwen in de gelederen.
Nadat we een korte blik op de
Russische grens hebben
geworpen, rijden we over
dezelfde weg retour. Dat
duurt evenwel niet lang, want
Gennadi en Nico willen ons kennis laten maken met het fraaie berglandschap hier. Ze slaan af en
rijden met hun voertuigen een bergweggetje op. Het is smal, ruig en geweldig hobbelig; zeg maar
vrijwel onbegaanbaar.

St Andreaskerk op de grens met Rusland

De “gewone” toerist zou het niet in zijn hoofd halen om hier te gaan rijden. Merkwaardig genoeg zijn
we niet de enigen, die deze bijzondere route kiezen. Net als we denken last te zullen krijgen van
“wandelende nieren” moet Nico noodgedwongen stoppen. Het is niet mogelijk om met de grote bus
verder te rijden. Gennadi lukt het nog wel om een stukje door te rijden, maar houdt het even later
ook voor gezien. Ook wij kunnen niet verder. De rest van het traject wordt dan ook te voet afgelegd.
Daar is overigens niets mis mee. Het is de bedoeling om via een looppad tot bij een waterval te
geraken.
Op een picknickbankje is een
stuk appel achtergebleven.
Een aantal van ons ziet nog
net dat een Kaukasische Gaai
(met een donker petje) zich
van dit stuk fruit meester
maakt en ermee weg vliegt.
Wat volgt is een prachtige
wandeling langs bruisende
bergbeekjes, grillige
rotswanden en een geweldig
mooie natuur met een breed
scala aan planten. Helaas
staat er op dit moment nog
maar weinig van in bloei, met uitzondering van de Gewone Dotter. Wat later in het seizoen moet het
hier voor de ware natuurliefhebber een eldorado zijn. Onderweg worden er veel foto’s gemaakt van
varens, rotsplantjes, rotswanden en wat dies meer zij. Het laatste trajectgedeelte is lastig, omdat het
glibberig is en het smalle bergpad schuin afloopt.
Eldorado voor de natuurliefhebber
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We hopen hier de rotskruiper aan te treffen. Deze blijkt
echter “niet thuis” te zijn; dit in tegenstelling tot soorten
als Grasmus, Groene Fitis, Braamsluiper en wederom
Grote Gele Kwik. Bij de waterval aangekomen, kunnen we
niet verder en genieten een tijdlang van deze niet
alledaagse aanblik, maar vooral van het vallende water.
Wat kan de natuur toch mooi zijn.

We rijden terug naar Kazbeki. Daar krijgen we een half uur
de gelegenheid om langs de rivier te lopen met het oog op
mogelijke leuke nieuwe vogelsoorten. Eerst zien we wat
Witte Kwikstaarten, dan een Gekraagde Roodstaart en op
de stenige bedding soorten als Kleine Plevier, Oeverloper
en Kaukasische Waterspreeuw. En plots vlindert er een
grijszwart vogeltje langs ons heen, neemt heel kort plaats
op de aanwezige rotswand om meteen daarna terug te
vliegen. Een bonussoort; de Rotskruiper! Jammer genoeg
kunnen we er maar heel even van genieten. Het beestje
wordt daarna helaas niet meer waargenomen. Boven ons, tussen veel Gierzwaluwen, worden
eveneens enkele Alpengierzwaluwen ontdekt. Evenmin een verkeerde soort. En ook hier weer
ettelijke Kaukasische Waterpiepers. Koeien en paarden lopen als berggeiten op de steile taluds. Het
komt op ons, als plattelanders, heel vreemd over. Dat verwacht je immers niet van dergelijke dieren.
Koeien en paarden als berggeiten.

Na dit meer dan productieve halve uurtje brengen de beide chauffeurs ons via allerlei uiterste smalle
steegjes en zandpaden naar een adres waar we gaan lunchen. We hebben intussen best wel trek
gekregen. Bij een woonhuis met veranda worden we binnen gevraagd. In een klein vertrek zit nog
een gezelschap meer, maar na wat passen en meten kunnen we d’r allemaal in. We krijgen hier
allerlei heerlijkheden voorgeschoteld en het blijft maar doorgaan en doorgaan tot we op het laatst
bijna geen boe of bah meer kunnen zeggen. Het geheel wordt opgesmukt met heerlijke tafelwijn.
Waar vind je zo’n plek? Maar
Gennadi kent ze als geen
ander, zo hebben we gemerkt.
Hij pleegt de hele dag door
dan ook ettelijke telefoontjes.
Hij schijnt een enorm scala
aan leuke en interessante
adresjes bij de hand te
hebben. En hij geniet er zelf
met volle teugen van als hij
steeds weer onze verbaasde
gezichten ziet.
Tegen half drie ’s middags
rijden we richting Sno; een in
de buurt gelegen bergdorpje. Het dorpje is vernoemd naar de gelijknamige rivier. Onderweg
ontdekken we op een stukje beton een Kleine Klapekster. De vogel laat zich tot op enkele meters
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benaderen, gefixeerd dat deze is op een prooi op de grond. Het laat zich raden dat we hier mooie
opnames van hebben kunnen maken.
Kleine klapekster laat zich gemakkelijk benaderen

Ook ontdekken we bij de gelijknamige rivier een zwartachtige kikker, doet Jan of hij als koorddanser
door het leven gaat, zien we op een omgeploegd stuk land een Tapuit met een dikke rups en maken
we kennis met een aantal bergdorpbewoners; allemaal mannen. Het gezelschap laat zich, met wat
hulp van onze reisleider, zelfs gewillig portretteren. In de bergdorpjes leeft men nog heel primitief.
Dat is iets waar we met z’n allen ook van kunnen genieten. Het zou ontzettend jammer zijn dat deze
oorspronkelijkheid
gaandeweg
verdwijnt. Dat hoort
gewoonweg nog bij
dit land.
Als we een poosje
hebben zitten
studeren op een
steeds achter een
mestbult
verdwijnende vogel,
wat naderhand een
vrouwtje
Zwartkopgors blijkt
te zijn, arriveren we
in Sno en worden
daar geconfronteerd
met een reusachtig bronzen beeld van David de Bouwer; die algemeen als de stichter van Georgië
wordt beschouwd. Uiteraard wordt hiervan door eenieder foto’s gemaakt. De verering voor deze
voormalige koning is groot in het gastland.

Overal zien we grauwe klauwieren

Waar we ook naartoe gaan; overal zien we Grauwe Klauwieren. Datzelfde geldt voor de Kaukasische
Waterpiepers. We kunnen ons geen plek herinneren waar we ooit zoveel waterpiepers zijn
tegengekomen. Ze zijn niet eens erg schuw en laten zich gemakkelijk fotograferen. We houden elkaar
via de walkie-talkies op de hoogte van hetgeen er wordt gezien. Even later krijgen we een drietal
Koekoeken in het vizier, die elkaar constant achterna zitten. Na hier wat aandacht aan te hebben
besteed, blijken het twee mannetjes en één vrouwtje te zijn. Ze zijn zo actief dat we er niet dicht
genoeg bij kunnen komen om er goede opnames van te maken. We passeren daarna een bergdorpje
wat geheel verlaten lijkt. Volgens onze reisleider wonen / verblijven er echter nog drie personen, die
hier de boel in de gaten moeten houden.
Niet veel later zien we een grote groep Gele Kwikstaarten neerstrijken tussen grazend vee. Het
merendeel zijn “gewone” Gele Kwikstaarten, maar er zitten op het oog toch ook Balkankwikken
tussen. Als we deze groep even laten voor wat ze zijn om een watertje in de buurt te bekijken met
wellicht wat aan water gebonden soorten, wordt onze gretigheid afgestraft. Als er bij de waterplas
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namelijk niets te zien valt, rijden we terug om de Gele Kwikken beter te gaan bekijken. Al snel blijkt
dat het overgrote deel
intussen al weer verder is
getrokken, zodat we niet
meer kunnen vaststellen of er
nog meer leuke soorten, zoals
citroenkwikstaarten, tussen
het gezelschap hebben
gezeten. Gennadi komt ons
toch tegemoet door met het
busje (met de fotografen aan
boord) tussen de koeien door
te laveren om de laatste
exemplaren op de foto te
zetten.
Het was aanvankelijk de
bedoeling om door te rijden tot aan het allerlaatste bergdorp, vlak voor de grens, maar volgens
Gennadi wordt de weg steeds slechter en gaat het ons niet lukken om tijdig terug te zijn bij ons
verblijfadres in Kazbeki. Om die reden genieten we nog een poosje van de directe omgeving, want er
is altijd en overal van alles te zien wat onze belangstelling wekt. We krijgen Gennadi zo ver dat we
dwars door het voorlaatste bergdorp rijden, waar de tijd volledig stil lijkt te hebben gestaan.
Dorpje waar de tijd stil is blijven staan

De weg is hobbelig en
modderig. Heerlijk die
primitiviteit hier. Je kunt je
haast niet voorstellen dat hier
nog mensen wonen en
kennelijk leven van wat het
land hier voortbrengt, samen
met wat kippetjes en wat vee.
Op een klein akkerlandje is
warempel een landbouwer
aan het ploegen. Een koe
loopt op het omgeploegde
land. De bewuste tractor zou
op één van de oldtimerdagen
hier vast niet misstaan.
Als we daarna nog een eindje doorrijden, valt ons oog valt op een Kneutje; een mannetje met een
helder rood koppie en dito borst. Het beestje scharrelt op de grond zijn kostje bij elkaar. Daarna
volgen wederom bekende soorten als Tapuit en menige Waterpieper. Van rechts nadert vanuit de
heuvels een roofvogel. Deze vliegt over ons heen en kan even later worden gedetermineerd als
Schreeuwarend.
Overvliegende schreeuwarend

Deze soort is toch maar alvast mooi binnen! Langs de weinig bereden weg door de vallei lopen
enkele paarden, waartoe een merrie met een veulen. Ze lopen hier, behoorlijk ver van de bewoonde
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wereld, vrij rond. Aan de touwtjes om de nek is echter te zien dat ze wel degelijk met de mens te
maken hebben. Erg schuw zijn ze bovendien niet. Niet zo heel ver weg zien we de besneeuwde
heuveltoppen van de Kaukasus. Geweldig zo “in the middle of nowhere”.
De bus van Nico zet hierna koers richting pension “Diana”, terwijl het fotografengilde nog probeert
om zo dicht mogelijk bij het water te komen in verband met de aanwezigheid van een Kaukasische

Besneeuwde toppen van het Kaukasusgebergte

Waterspreeuw. Het beestje verplaatst zich echter geregeld en geeft ons helaas niet de mogelijkheid
om er mooie shots van te maken. Ook hebben we last van tegenlicht. Na nog wat afstandsplaatjes te
hebben genomen, keren ook wij om en noteren onderweg nogmaals twee waterspreeuwen. Tegen
kwart over acht zijn we retour. Even de auto’s een beetje “uitmesten”, de batterijen en telefoontjes
weer aan de lading en daarna aan een overheerlijke maaltijd. Uiteraard verschijnt er weer volop rode
wijn op tafel en wordt er geregeld geproost. Ook de vogellijst wordt bijgewerkt en doet ieder zijn /
haar zegje wat hij / zij op deze dag heeft gezien.
Morgen willen we weer vroeg op om optimaal van de dag te kunnen profiteren. We hebben weer
een lange (vogelende) trip voor de boeg, voordat we weer terugrijden naar Tbilisi. We vertrekken
echter niet eerder dan dat we nogmaals de berg zijn op geweest voor de Kaukasische kor- en
berghoenders. Op tijd onder de wol dus. Onze vogellijst van vandaag is intussen opgelopen tot 88
soorten. Voor een bergtrip niet slecht.

Dag 4 Maandag 22 mei 2017
Vandaag zijn we wederom vroeg uit de veren. Het is weliswaar behoorlijk frisjes, maar er is volop zon
en er is geen wolkje aan de hemel te bekennen. Wat ziet het besneeuwde landschap er nu zo veel
intenser uit en mooier uit en dat om 06.00 uur in de vroege ochtend! Nico brengt ons met de grote
bus zo hoog mogelijk in Kazbeki de bergen in. Eigenlijk is het de “achtertuin” van ons pension. Het is
de bedoeling dat we net onder de boomgrens te voet verder gaan, waar zo hier en daar nog wat
struikjes en kleine boompjes staan. Van daaraf hebben we goed zicht op de berghellingen. Er lopen
enkele vogelspotters rond, die kennelijk ook op zoek zijn naar hoogtesoorten. Het zijn waarschijnlijk
dezelfde vogelaars als die we hier een dag eerder ook hebben gezien. Het zijn de enige
vogelliefhebbers die we tijdens onze hele Georgiëreis zijn tegen gekomen.
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We stappen uit, nemen allerlei apparatuur op de nek en lopen op deze hoogte evenwijdig met de
berg mee. Net als een dag eerder zijn de vogelaars plots verdwenen. Een beetje merkwaardig omdat
er doorgaans een praatje wordt gemaakt met collega-vogelaars en ervaringen worden uitgewisseld.
Het zij zo. Het duurt niet lang voordat de eerste Kaukasische Beflijsters worden gezien. Overal horen
we verder Roodmussen zingen. Tjonge wat zijn er hier veel. Menig exemplaar laat zich ook zien;
nochtans zijn ze uit de “losse hand” lastig te fotograferen. Tevergeefs speuren we evenwel naar z’n
grotere broer; de grote roodmus. Twee Koekoeken vechten met elkaar om een plekje op dezelfde
paal.
De route volgend, staan we
telkens stil en speuren de
berghelling af. En jawel
hoor, al meteen wordt het
eerste Kaukasische Korhoen
ontdekt. Onmiddellijk
worden de telescopen
opgesteld. We tellen zeker 7
baltsende hanen. Geregeld
springen ze op en doen hun
uiterste best om de
ongetwijfeld in de buurt
aanwezige hennetjes met
hun baltsgedrag te
imponeren. Ieder van ons
geniet met volle teugen van
dit schouwspel (op afstand). En vanzelfsprekend worden er high five’s uitgedeeld.
Zo hier en daar vangen we ook de zang van Sperwergrasmussen op. Slechts kort laat een exemplaar
zich zien. Natuurlijk ontbreken ook hier de Grauwe Klauwieren niet. Op enig moment zien we zelfs
een parend stelletje. De Kaukasische Bergtjiftjaffen zijn hier eveneens present.

Kaukasische bergtjiftjaf eveneens present

Plots ziet Johan in de verte een Das langs de berghelling lopen, die even later in zijn burcht verdwijnt.
Net als de korhoenders hebben we die met z’n allen heel mooi kunnen bekijken.
Wat verderop ligt het geraamte van een paard. Daar zullen de gieren destijds een beste kluif aan
hebben gehad. Net als we deze gepasseerd zijn, glijdt Marietje uit op een met rijp bedekte steen. Het
is zo hier en daar verraderlijk glad. Gelukkig blijven blessures uit. Na nog wat Tapuiten te hebben
gespot en een Grasmus te hebben getraceerd, glijdt ook Wim uit tijdens de afdaling. Tijdens de val
klapt de camera met de telelens tegen zijn hoofd. Dat geeft een tijdlang een vervelend gevoel, maar
gelukkig verdwijnt na een poosje de hoofdpijn. We dalen daarna toch wat voorzichtiger af, op weg
naar ons ontbijt. Voordat het echter zo ver is, horen we - net als een dag eerder – wederom het Crex
Crex-geluid van een Kwartelkoningmannetje.
Het beestje heeft zich een plekje uitgezocht in een klein afgerasterd moestuintje met wat hogere
begroeiing en roept geregeld. Enkelen onzer willen deze mysterieuze hoenderachtige wel eens van
dichtbij bekijken en proberen met geluid de vogel uit “z’n tent” te lokken. Tot op minder dan vijf
meter laat de roepende vogel zich benaderen! Met z’n vieren spieden we naar de plek(ken) waar het
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geluid vandaan komt, maar geen enkel grassprietje beweegt, terwijl de vogel evenmin uit de dekking
tevoorschijn komt. Na enkele minuten laten we ‘m met rust, ons nog steeds afvragende hoe d’ie ‘m
dat flikt!
De rest is intussen doorgelopen en helpt de plaatselijke boer om een aantal koeien uit een weiland te
drijven. De statieven met de telescopen, komen bij dit “cowboywerk” goed van pas. Als deze klus
geklaard is, wordt een paartje Goudvinken gespot en vangen we de onmiskenbare zang op van een
Wielewaal. Ook Gekraagde Roodstaart en Koolmees zijn hier van de partij.
De temperatuur is beneden
op de weg een stuk
aangenamer dan op de
berghelling. Een oude
legertruck komt
aangereden en in een
houtwal wordt een stevige
boom gekapt. Deze wordt
niet veel later door een
tweetal potige kerels op de
schouders meegetorst naar
een in aanbouw zijnde
woning. Niks geen gedoe
met Kapverordeningen en
dergelijke.
Cowboywerk met telescoop en statief

Gewoon gebruiken wat de natuur te bieden heeft. Was het overal maar zo eenvoudig. Voordat de
kamers ter opfrissing worden opgezocht, wordt eerst nog een Boerenzwaluw geportretteerd. Die
vliegen hier, samen met Huiszwaluwen, volop rond. Wat volgt is een heerlijk door Diana en haar
keukenhulp klaar gemaakt ontbijt. Vervolgens wordt de bagage in de busjes gepakt en nemen we
afscheid. Niet echter dan nadat aan Diana en haar gezin een aantal uit Nederland meegenomen
heerlijkheden wordt aangeboden voor de zorg en gastvrijheid die ons ten deel is gevallen. Wim doet
gewoontegetrouw het dank- en afscheidswoord wat door Gennadi wordt vertaald. Diana wordt een
beetje verlegen van alle loftuitingen aan haar adres.
Het is de bedoeling dat we vandaag al vogelend koers zetten richting Tbilisi. Eerst worden beide
voertuigen nog bij het plaatselijke tankstation afgetankt. Amper buiten Kazbeki staan we echter al
weer stil. Er wordt een Slechtvalk ontdekt, die zich goed laat bekijken. Even later volgt een Sperwer.
Dat begint goed op roofvogelgebied. We hadden oh zo graag ook een shikra, het neefje van de vorige
soort, in het vizier gekregen, maar dat is ons tijdens de verdere Georgië-reis helaas niet gelukt.
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Het gebiedje aan weerszijden van de rivier op deze locatie ziet er aantrekkelijk uit. We besluiten om
deze eens wat nader te gaan “bestuderen”. We moeten daartoe eerst over wat draadwerk klimmen.
De één doet dat trouwens een stuk eleganter dan de ander. Maar wat doet dat ertoe. We splitsen
ons op en nemen de omgeving in ons op. Wederom krijgen we een prachtig zicht op besneeuwde
toppen.
Mogelijk Kaukasische groengestipte kikkers

Johan en Wim proberen wat
mooie shots van een
Roodmus te maken, maar dat
valt nog steeds niet mee. In
de lucht vliegt een Vale Gier
en ook worden Grasmussen
gespot. In de buurt liggen wat
poeltjes. Hierin zitten nogal
wat kikkers. Het zou de
Kaukasische groengestipte
kikker kunnen zijn, maar
helemaal zeker zijn we hier
niet van. We missen namelijk
de groene stipjes.
Tuinfluiter in een stekelig struikje

Aan de andere kant van de weg ligt nog een rivierbedding. Daar wordt een Oeverloper gespot en
krijgt Wim in een stekelig struikje zelfs een tuinfluiter in het vizier.
We rijden door naar het kleine dorpje Cobi, waar een prachtige rotswand omhoog rijst. Op de
heenweg heeft Jos hier - zij het kort - een Rotskruiper gezien. Volgens Gennadi is dit dé plek voor
deze prachtige soort. Hoe we echter ook ons best doen; de vogel wordt helaas niet gevonden.
Daarentegen vliegen hier wel
veel Huiszwaluwen rond, die
hier gewoon tegen de
rotswand broeden. Datzelfde
geldt voor een aantal
Alpenkraaien. Wat hier
vooral opvalt is dat de
rotswand op sommige
plekken een hele aparte
“blokjesstructuur” heeft. Na
wat speurwerk vinden we
hier ook een paartje
Oosterse Zwarte
Roodstaarten. Deze hebben
rode buiken in plaats van de
traditionele zwarte.
O
o
sterse zwarte roodstaart met rode buik
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Ook scharrelt in het gaaswerk een Kaukasische
Bergtjiftjaf rond en ontdekken we zowel soorten
als Groene Fitis en Grauwe vliegenvanger. Het
dorpje kent slechts enkele huizen. Het enige
weggetje er naartoe is modderig en ligt vol met
koeienvlaaien. Ook hier lijkt de tijd volledig te
hebben stil gestaan. We voelen ons met al die
moderne apparatuur om de nek als een kat in
een vreemd pakhuis. Bij de restanten van wat
eens behuizing is geweest, ligt een stapel
glaswerk wat er ons inziens al vele jaren ligt. In
een open schuurtje ligt een grote voorraad
gedroogde koeienvlaaien opgestapeld. Deze
wordt in de winterperiode - net als bij ons
vroeger - kennelijk gebruikt als brandstof.
Op enig moment krijgt Wim, terwijl hij foto’s aan
het maken is, op het modderpad gezelschap van
een vrouw, die hem van afstand aanroept. Een
conversatie komt niet tot stand, omdat ze elkaar
niet kunnen verstaan. Ze spreekt slechts enkele
woorden Engels en Duits. De twee begrijpen
elkaar echter wel. Ze maakt duidelijk dat ze Angelina heet en dat ze het leuk zou vinden dat er
opnames worden gemaakt van twee oude zwartwitfoto’s, die ze in haar hand houdt. Op de eerste
staat volgens haar haar grootvader met een Russische kozak met een groot zwaard. De andere foto
betreft een familiefoto, waar ze zelf als klein kind op staat met de rest van de familie. Als haar
gevraagd wordt of ze zelf met beide foto’s geportretteerd wil worden, geeft ze te kennen dit niet te
willen of wellicht is ze er te verlegen voor. Wel wordt met handgebaren duidelijk gemaakt om binnen
te komen.
Zwartwit foto
grootvader en Russische kozak

Vriendelijk wordt dit aanbod
afgewimpeld, omdat alle
anderen intussen al weer bij
de beide gereedstaande
busjes staan. Bijzonder zo’n
ontmoeting in een erg
armoedige omgeving met
vervallen gebouwtjes.
Voordat we de Grote
Kaukasus achter ons laten,
stoppen we in de buurt van
het belangrijkste en
beroemdste ski-resort van Georgië, genaamd: Gudauri. Voor skiën en snowboarden is hier maar liefst
57 km aan hellingen beschikbaar. Het wintersportgebied ligt op een hoogte van 2000 tot 3200 meter.
In de buurt is men druk bezig met het bouwen van hotels voor wintersportliefhebbers. Op de plek
waar we op de heenreis zijn gestopt bij de tunnelaanleg, gaan we opnieuw uit de auto in de hoop
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nog één of meerdere “hoogtesoorten” te kunnen spotten, zoals Alpenheggenmus en
witkruinroodstaart. De laatste twee worden jammer genoeg niet gevonden; daarentegen echter wel
een foeragerende Sneeuwvink. Met dank aan Johan.

Sneeuwvink,
met dank aan
Johan

Ook Kaukasische
Waterspreeuw, Alpenkraai
en Gekraagde Roodstaart
kunnen even later worden
genoteerd. Omdat het
weer vele mater beter is
dan op de heenreis, worden
er nogmaals opnames
gemaakt van de natuurlijk ontstane sneeuwsculpturen op deze locatie.
Iets verderop ligt vee te herkauwen op wat berghellingen waar het gras nog niet groen is en er zo
hier en daar nog sneeuw ligt. Bij de Jvaripas stoppen we even en komen daar zelfs landgenoten
tegen. Een gezelschap op leeftijd uit Amsterdam begroet ons hartelijk als ze horen waar we vandaan
komen. Er wordt heel wat afgelachen als het gezelschap op de foto wordt gezet. We tuffen verder
en zien naast diverse Alpenkauwen ook allerlei paragliders in de lucht; ten teken dat we een
toeristische plek naderen. En jawel hoor: bij het vriendschapsmonument in Gudauri (voormalige
uitkijkpost) is het een drukte van belang.
Vriendschapsmonument in Gudauri

Ook hier staan weer de bekende marktkraampjes en heb je uitzicht op de Duivelsvallei. Als je
hoogtevrees hebt moet je hier zeker niet al te lang blijven. Er worden hier aan de lopende band
duovluchten ook wel tandemvluchten, genoemd, uitgevoerd. Zij liever als schrijver dezes.
Toch brengen we een kort bezoek aan het monument zelf, wat bestaat uit een grote halfronde
constructie van steen en beton. Binnenin bestaat het geheel uit tegelmuurwerk met allerlei kleurrijke
scènes, die de Georgische en Russische geschiedenis weergeven. Al snel wordt duidelijk dat dit een
belangrijke toeristische trekpleister is, alhoewel Georgië nog niet echt lijkt te zijn ontdekt. Het land
doet er echter alles aan om in trek te komen bij buitenlandse reizigers. We zien dat een papa een
baby op de motorkap van z’n auto aan het verschonen is, terwijl er Alpenkauwtjes in het rond
vliegen. Ook een Witte Kwikstaart poseert gewillig voor de camera.
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We overbruggen intussen een behoorlijke afstand, richting Tbilisi. Als de maag begint te knorren,
leggen we onderweg spontaan aan bij restaurant Mtiuleti. Gennadi informeert of we hier “warm”
kunnen lunchen en dat blijkt het geval. Omdat we met z’n tienen zijn, duurt het even voordat alles in
gereedheid is gebracht. We krijgen een half uur de gelegenheid om de omgeving te verkennen. De
meesten trekken ogenblikkelijk “het achterland” in om nogmaals lekker te kunnen doorvogelen. Wim
vermaakt zich intussen in de buurt met het fotograferen van bloemetjes, paddenstoelen en insecten.
Zo worden opnames gemaakt van: Blauwzwarte Houtbij, Grote Tijm, Kuifvleugeltjesbloem,
Bloedcicade, Gekraagde
roodstaart, een Ereprijs- en
Wolfsmelksoort en twee niet
op naam gebrachte
paddenstoelen.
Opname van een blauwzwarte
houtbij

De vogelaars komen stipt op
tijd terug en hebben
ondertussen het daglijstje
kunnen opvijzelen met
soorten als Bijeneter,
Draaihals (2 x), Gekraagde
Roodstaart, Groenling en
Grauwe Vliegenvanger. We
eten buiten, krijgen een vrij pittige soep met brood voorgeschoteld met daarna een heerlijke forel.
En dat alles als lunch! Gewoontegetrouw worden er ook weer verschillende soorten frisdranken op
tafel gezet. Dat is bij de pittige soep zeker niet verkeerd. We bevinden ons dicht bij een afslag (de
bergen in) waarvan Gennadi weet dat we dat zeker zullen appreciëren. Daartoe moeten we echter
wel een klein stukje terug rijden.
Een smal weggetje leidt ons door een klein gehucht met een bloeiende boomgaard, een bloemrijk
weilandje, scharrelende kippen en echte scharrelvarkens, die langs de kant van de weg liggen te
luieren. “Wakker Dier” zou bij het zien van dit alles
beslist een propagandafilmpje willen maken. We
begrijpen nu ook waar de uitdrukking “zo lui als
een varken” vandaan komt.

Zo lui als een varken

Iets verderop in een dorpje zijn wat kinderen aan
het spelen. Jos verrast ze met kleurpotloden,
kleurboekjes en wat snoepgoed, die hij speciaal
voor dit doel uit Nederland heeft meegenomen.
Grote en dankbare ogen, daar doe je het voor is de
leus van Jos. Mooi hoor zo’n gebaar.
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Aan het eind van het bergweggetje in de vallei van Kobi stoppen we in de buurt van een waterval, na
onderweg te hebben genoten van enkele reliëfrijke rotswanden. Ook in de buurt van de waterval
bevinden zich weer prachtige steile wanden waar Gennadi eerder al rotskruipers heeft getraceerd.
Helaas krijgen we die antracietgrijze vogeltjes met hun rode vleugels hier niet te zien, alhoewel er
wel enkele iele roepjes te
horen zijn, die we niet thuis
kunnen brengen. Een paartje
Grote Gele Kwikstaarten is
echter wel aanwezig. Ze
hebben overduidelijk jongen;
ze vliegen ons bijkans om de
oren. Ook Kaukasische
Waterspreeuwen zijn hier
present. Die zijn in Georgië
beslist niet zeldzaam.
Kleurboekjes,
potloden en snoep voor de kinderen

Er wordt een kleine wandeling
voorgesteld terwijl Gennadi, Nico en Wim een stukje terug alvast een soort picknickplek opzoeken
waar mineraal-houdend water uit de grond opborrelt. Het water is er roodbruin van kleur en
meandert in stroompjes door het gebied.
Er is een soort gedenkplaats, omdat een jong iemand hier in het verleden zijn leven heeft gelaten.
Het is derhalve ook een gedenkplek. De aandacht wordt gevestigd op hagedissen in het gebied. Met
de macrolens zijn ze met wat voorzichtigheid gemakkelijk te benaderen en te fotograferen. Er zitten
hier tientallen hagedissen, die behoren tot de zogeheten Echte Hagedissen en wetenschappelijk zijn
beschreven als: Darevskia valentini.
Echte hagedis, Darevskia
valentini

Helaas is voor deze soort (nog) geen
Nederlandse benaming. Nico vult ondertussen
een jerrycan met mineraal-houdend water en
drinkt er van. Ook Gennadi laat zich niet
onbetuigd en spoort ook de anderen, die na
een poosje terug zijn van de wandeling, aan
om dit water te proeven. Het is alsof er
koolzuur aan toegevoegd is. Wel is de
nasmaak wat ijzerachtig. Vandaar natuurlijk de
roodbruine kleur. Kennelijk door de korte
nachtrust treffen we even later Jan aan, die
zijn middagdutje aan het doen is tegen een
rotsblok. Hij is even helemaal weg van de
wereld.
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We rijden terug richting military highway. We raken steeds meer gewend aan de slechte en
hobbelige weggetjes, als je van de doorgaande weg afgaat. Op sommige plekken zijn deze weggetjes
soms vrijwel onberijdbaar. Je vraagt je af hoe dat er in de winter of tijdens lange regenperiodes uit
ziet. Gennadi laat bij een diepe kuil met water zien hoe je hier doorheen moet rijden. Zijn busje is
door het kleinere formaat wendbaarder dan die van Nico. We hebben vaak meegemaakt dat Gennadi
door voorop te rijden als het ware de slechte stukken eerst uittest, voordat Nico een seintje krijgt om
‘m te volgen. De beide chauffeurs zijn geweldig op elkaar ingesteld.
Het is intussen zes uur en we moeten nog een behoorlijk eind tot aan Tbilisi. Het vogelen gebeurt
ondertussen vanuit de auto. Als je zelf niet hoeft te rijden kun je vrijelijk om je heen kijken.
Onderweg wordt de auto noodgedwon-gen aan de kant gezet.
Magistraal gezicht al die schapen

Een kudde van zeker 2000 – 3000 schapen steekt de weg over. Er zitten ook verschillende geiten
tussen. Het is een magistraal gezicht al die dieren met pakweg 12 herders er om heen. Het is
overduidelijk dat twee hiervan straalbezopen zijn. Eén hiervan is zelfs te paard. Dit immense
schouwspel is prachtig om van dichtbij te mogen meemaken. Natuurlijk worden er veel foto’s
gemaakt van dit – althans voor ons - niet alledaagse
tafereel. Al deze dieren zijn op weg naar Kazbegi, waar ze
over een poosje worden geweid in de dan pas begraasbare
Alpenweidjes, of beter gezegd Kaukasusweidjes.
Tegen acht uur zijn we terug in Tbilisi bij hotel Rose, waar
we wederom de komende nacht zullen doorbrengen. We
krijgen kamers toebedeeld en hoeven niet nogmaals onze
paspoorten te tonen. Voordat we de maaltijd gaan
nuttigen bij het restaurant - next door van het hotel- ,
trapt Johan bijna per ongeluk op een egel. Dat is al het
tweede zoogdier waar hij vandaag plotsklaps mee te
maken krijgt. Na de maaltijd wordt het vogellijstje
bijgewerkt (we zitten op 96 soorten), proosten we
geregeld op alles wat we vandaag hebben gezien en
meegemaakt en kruipen een beetje bijtijds onder de wol.
Morgenvroeg is het immers weer vroeg dag.
Dag 5 Dinsdag 23 mei 2017
Vandaag blijven we in de
buurt van de hoofdstad. In de
reisbrochure, die we van
tevoren van Kaukasus Plus
toegestuurd hebben
gekregen, staat dat er in de
omgeving van Tbilisi veel op
vogelgebied te beleven valt.
En dat blijkt in de loop van de
dag ook daadwerkelijk zo te
zijn. Alhoewel we al om 06.00
uur naast het bed staan, kunnen we niet eerder dan om half acht aan tafel. Vanuit de slaapkamer is
de Nachtegaal te horen. Eerst maar eens lekker uitgebreid onder de douche en daarna naar buiten.
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Henk ontdekt in de buurt van
het hotel onze eerste
Palmtortel. Het is één van de
twee exemplaren tijdens onze
hele reis. Ook vliegen er
wederom geregeld Kwakken
voorbij en scheren er volop
Gierzwaluwen aan het
firmament.
Sylvia, Marietje en Wim
vermaken zich ondertussen
met allerlei plantjes aan de
achterzijde van het hotel.
Onder meer worden Oosterse
Morgenster, Gewone Duivenkervel en Ruige Klaproos genoteerd en gefotografeerd.
Oosterse morgenster

Ook een Moerbeiboom met vruchten en de bloei van een Granaatappelboom ontkomen niet aan de
drang van de fotografen. Het ontbijt gaat er - als steeds - smaakvol in met de gebruikelijke
ingrediënten op tafel, zoals plakjes (geiten)kaas, worst, tomaat, komkommer, honing en gekookte
eieren met uiteraard brood, koffie en thee.
Onze twee chauffeurs brengen ons vandaag eerst naar een voormalig militair gebied, niet zo ver van
de grote stad. De natuur mag hier vrijelijk z’n gang gaan. We krijgen ruim anderhalf uur de tijd om
het gebied te verkennen. Zowel voor de planten- als vogelliefhebbers is er van alles te beleven. Het
miegelt hier bij wijze van spreken van de Zwartkopgorzen en ook Grasmussen zijn talrijk. In de verte
horen we Koekoek en Wielewaal en uiteraard ontbreekt de Grauwe Klauwier evenmin. Mark ontdekt
bij een klein poeltje enkele Dwergaalscholvers en vangt daar ook het geluid op van een Grote
Karekiet. In een boom zit een Arendbuizerd en in het open veld “bidt” een Torenvalk voordat hij / zij
aan de maaltijd begint. Iets verderop zingen soorten als Nachtegaal en Grauwe gors. Ook Scharrelaar
en Kleine Klapekster worden niet veel later ontdekt. En opeens trapt Henk bijna pardoes boven op
een Nachtzwaluw. De vogel vliegt een klein eindje van hem vandaan en neemt dan weer op de grond
plaats.
Ook scharrelaar wordt ontdekt

Zodoende kunnen de meesten van ons het beestje - zij het kort - zien. De witte vlekjes in de vleugels
maken dat het een mannetje betreft.
Gennadi neemt ons aansluitend mee naar een grotendeels verlaten industrieterrein in de buurt van
de stad. Hier was in het recente verleden tijdens de Russische overheersing veel bedrijvigheid. Na de
oorlog is het gebied behoorlijk verpauperd. Het ene moment rijd je dan ook over een geasfalteerde
weg en even later over een zandweg. En stuiven dat het doet. . . Veel gebouwen liggen er verlaten
bij. Er is geen geld om deze op te knappen en er nieuwe bedrijvigheid in onder te brengen. Voor
vogels is het hier evenwel een eldorado. Er vliegt een Aasgier over en we zien Hoppen op de grond
en op een bovengrondse leiding. Op de hoogspanningsdraden zit van alles: van Grauwe gorzen tot
Kleine Klapeksters en heel wat Bijeneters. We kijken echter vooral onze ogen uit van het grote aantal
Scharrelaars hier. In korte tijd tellen we er meer dan 30! Verschillende exemplaren zijn waarschijnlijk
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nog op trek. Elders in Europa beginnen ze akelig schaars te worden, maar daar merken we hier
absoluut niets van.
We rijden door en komen bij
wat braakliggende terreinen,
waar in een drassig gebied vee
wordt geweid. Al van ver
horen we Steltkluten, die hier
foerageren, even later gevolgd
door het geschetter van een
Cetti’s Zanger. Eén enkele
Ooievaar heeft zich slechts
tijdens onze reis laten zien en
dat was op deze unieke plek.
Hier zijn nog veel meer leuke
soorten te zien, zoals:
Visdiefjes, Witwangsterns,
Kemphanen, Bosruiters, Kleine Strandlopers en Oeverzwaluwen. Links van ons zitten op een
verhoging in het land pakweg 30 Koereigers en rechts van ons broedt een Keizerarend hoog bovenin
een hoogspanningsmast. Op een andere mast zit waarschijnlijk de “echtgenoot”.
Keizerarend op hoogspanningsmast

Ze zijn met de telescoop goed te bekijken. Voor de telelens is het wellicht net iets te ver, maar we
laten niet na om er toch wat shots van te maken. Later
lezen we op het vliegveld dat het land slechts vier paar
Keizerarenden rijk is. Wij hebben er dus 25 % van gezien.
Opnieuw een stukje verder, zien we nog meer Bijeneters; ze
scheren zelfs laag over onze busjes. En dan ziet Jan als
eerste plots drie afwijkend gekleurde bijeneters. En jawel
hoor; het zijn Groene Bijeneters, die in het voorjaar
zeldzaam zijn in Georgië.
Groene bijeneter, één van de toppers van de dag

Naast de Keizerarend mag je deze soort wel als de topper
van de dag zien. Een paar keer zijn we de
vogels kwijt als ze wegvliegen van het draad
waar ze op zitten. Na een poosje zien we ze
toch weer opdoemen. Eén exemplaar
poseert zelfs mooi voor de camera van Wim.
En daar blijft het niet bij, want ook een
volwassen Woudaapje vindt dat hij / zij
eveneens in het fotoalbum thuis hoort. Dit
anders zo schuwe reigertje laat zich vanaf
de slootkant prachtig fotograferen. Dit in
tegenstelling tot een Grote Karekiet, die
vastbesloten onder in het riet blijft zitten
zingen.
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Na al dit moois rijden we door naar het Jandarimeer in de Kvemo Kartli regio. We zien allereerst wat
rondscharrelende helmparelhoenders, maar die kunnen moeilijk meegeteld worden, omdat het een
Afrikaanse soort betreft. Daarna rijden we dwars door de vegetatie naar het water. Daar maakt
niemand zich hier druk om. Natuur zat immers. Op veel plaatsen lopen paarden vrij rond. Sommige
hebben veulens bij zich. Deze dartelen in het rond en één springt zelfs hoog tegen z’n moeder op en
legt de hoefjes op haar rug. Ook wordt er een vlindertje getraceerd met gesloten vleugels. Het is een
Icarusblauwtje. Dat is zo’n soort, die je in bijna geheel Europa kunt aantreffen.

Icarusblauwtje bijna overal in
Europa

Het 10,6 km² grote meer niet
ver van de Azerbeidzjaanse
grens, zou volgens onze
brochure nog meer
spectaculaire soorten moeten
opleveren, maar de natuur
heb je nu eenmaal niet in de
hand. We zijn hier jammer
genoeg weinig succesvol. Op
het meer zelf wordt weliswaar
een Kroeskoppelikaan en een
onvolwassen Zwartkopmeeuw gespot, maar van soorten als Meerkoet, Fuut, Kokmeeuw en Blauwe
reiger krijgen we niet een extra warm gevoel. Hier hadden we - eerlijk gezegd - beduidend meer aan
water gebonden soorten verwacht.
We blijven niet langer dan strikt noodzakelijk en beginnen na dit alles behoorlijk laat aan de lunch in
een restaurant aan de buitenrand van Tbilisi. Ook hier worden we weer verwend met een heerlijke
en overvloedige maaltijd. We krijgen onder meer salades voorgeschoteld en broodjes met ei en
gehakt. We besluiten daarna om nog een bezoek te brengen aan een (broed)vogeleilandje in de rivier
Mtkvari dan wel Koera. Deze is het beste te bekijken vanaf een kerkhof, een eindje buiten de stad.
Het is even zoeken hoe er te komen, maar Gennadi weet kennelijk overal de weg. Een smal pad leidt
ons tot achter het kerkhof. Bijzonder om te zien is dat de grafstenen hier voorzien zijn van de
beeltenissen van de overledenen. Waarschijnlijk liggen hier invloedrijke mensen begraven.
Kerkhof met beeltenissen van overledenen

Als we met de voertuigen niet verder kunnen, gaan we te voet verder. We zoeken ons een plekje op
waar vandaan er zicht is op de vogelpopulatie op het eilandje. De bosjes hier zitten vol met
broedende Koereigers en Kwakken. Ook Aalscholvers en Dwergaalscholvers hebben hier hun nesten.
Er vliegen eveneens Armeense
Meeuwen rond. Een aantal
van ons houdt zich
ondertussen bezig met allerlei
bloempjes, slakken, vlinders
en overige insecten. Bij het
maken van macro-opnames
wordt door Wim steevast een
kniematje gebruikt. Later in de
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auto komt hij erachter dat deze is achtergebleven op het kerkhof. Later in de week wordt ook de pet
vergeten, hetgeen bij al onze reizen niet de eerste is. Sylvia en Marietje plukken allebei een
veldboeketje en overhandigen die op een gepast moment aan onze beide chauffeurs als dank voor
hun goede zorgen naar ons toe. Ze worden er allebei een beetje verlegen van.

Beide chauffeurs ontvangen een veldboeketje

De dag is dan al behoorlijk ver gevorderd. Als we bij het zogeheten “stadsbos” van Tbilisi aankomen
stopt Gennadi opeens langs de kant van de weg en wil ons dan nog een boswandeling laten maken.
Omdat die gedachte plots opkomt en hij de ingang net zo’n beetje voorbij gereden is, zet hij de auto
meteen “in z’n achteruit”. Nico, die door de plotse manoeuvre van zijn voorganger z’n voertuig vlak
achter de Mitsubishi heeft neergezet, kan zo snel niet meer reageren, waarna beide voertuigen
elkaar even “kussen”. De Mercedesbus van Nico loopt daardoor wat bumperschade op en één van de
koplampen is teruggedrukt. De Mitsubishi blijft evenwel gevrijwaard van schade. Dat is toch even
een domper na zo’n mooie dag.
We laten de dag hierdoor echter niet bederven, stappen
uit en klimmen over diverse pas gevelde bomen bij de
ingang en beginnen alsnog aan de boswandeling. We zijn
niet de enigen, zo merken we gaandeweg. Een groepje
jongeren zit bijvoorbeeld bij een kampvuur en maakt er
een gezellige boel van. Al snel wordt een Groene Specht
ontdekt, die de fotografen de nodige hoofdbrekens
bezorgt door telkens uit beeld te verdwijnen. Ook
Wielewaal, Buidelmees, Middelste Bonte Specht en
Boomklever ontsnappen niet aan de aandacht. In een ven
zwemt een Waterhoen, ook die ontbrak tot dusverre op
ons lijstje. Johan ontdekt in het bos een bonte specht die
een bezoek brengt aan een nestholte en kennelijk jongen
heeft. Aanvankelijk wordt gedacht aan een witrugspecht,
omdat de vogel tamelijk veel wit heeft op de rug. De foto’s
geven even later echter uitsluitsel; het is “slechts” een
Grote Bonte Specht met wat kleurafwijkingen.
Als we terug zijn bij de voertuigen zien we dat Nico in de auto in slaap is gevallen. Het is ook voor
hem een vermoeiende dag geweest. We rijden nog een klein eindje verder, alvorens te stoppen bij
een leuk restaurant, waar we de avondmaaltijd gaan nuttigen. Terwijl het eten wordt klaar gemaakt,
gaat Nico druk aan het werk om de schade aan zijn bus zo goed mogelijk te herstellen. Als nel blijkt
dat hij niet alleen een goede chauffeur is, maar ook een goede automonteur / autoschadehersteller.
In no-time wordt de bumper en het koplampcompartiment gedemonteerd en weer goeddeels in
orde gemaakt. Hij heeft niet alleen een uitgebreide gereedschaps-set bij de hand, maar kan hier ook
goed mee overweg, zo blijkt. Hij wordt bij de klus geholpen door Jan, wiens handen ook niet op de
verkeerde plaats zitten.
Nico bezig met het herstel aan de bus

Van Gennadi horen we later dat het in Georgië belangrijk is dat je op veel vlakken zelfvoorzienend
bent, want het verzekeringswezen is lang niet zo goed geregeld als in Nederland. Omdat de schade
uiteindelijk reuze meevalt, duurt het niet lang voordat de stemming er weer goed in zit. Het
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bijzondere aan de maaltijd is deze keer dat we bediend worden in een eigen “eetcompartiment”.
Hiervan staan er diverse op verschillende plekken op het terrein, zodat je als groep, volledige privacy
hebt. Zoals we al eerder hebben meegemaakt, wordt de tafel weer overvloedig voorzien van allerlei
heerlijkheden, zoals barbecue-vlees direct van de steenoven. Heerlijk!
Natuurlijk wordt ook het vogellijstje nog even nagelopen. Het aantal soorten is vandaag aanzienlijk
opgekrikt. De teller staat intussen op 143 soorten. We gaan de goede kant op. Morgen staat er een
lange reis op het programma naar het zuidoosten van Georgië. Nu eerst nog de laatste nacht in hotel
Rose.

Dag 6 Woensdag 24 mei 2017
Ook vandaag staan we weer vroeg op, want we hebben het ontbijt om half acht geregeld. Na het
stevige morgenmaal, vergaren we alle spulletjes en maken we ons op voor de rit naar het zuidoosten
van Georgië, waar zich nog veel ongerepte natuur bevindt. Onze eindbestemming is Dedoplitskaro;
circa 150 kilometer van Tbilisi. De trip kan in pakweg 2 ½uur via de S 5 worden afgelegd. We
prefereren echter wederom geen rechtstreekse trip, maar eentje waarbij we geregeld de busjes
willen verlaten voor het spotten van onder meer vogels en het maken van foto’s.
Voordat we vertrekken, vogelen we nog eerst wat achter het hotel, maar dat levert alleen de
inmiddels bekende vogelsoorten op als Bonte Kraai, Nachtegaal, Huismus, Gier- en Boerenzwaluw
etc. Bij vertrek is het in Tbilisi winderig en regenachtig. Nico spreekt enkele woordjes Nederlands en
zegt dan ook: koud koud. Uit zijn mond klinkt dat best wel grappig. We begrijpen echter dat het in de
loop van de dag een stuk aangenamer zal gaan worden. Onderweg zien we al spoedig de eerste
Kleine Klapekster. Die zijn
hier, evenals de Grauwe
Klauwier werkelijk talrijk.
Omdat we met twee busjes
rijden en er niet zelden
verschillende dingen worden
gezien onderweg, houden we
in beide voertuigen een
vogellijstje bij. Als in het busje
van Gennadi op de daglijst de
eerste soorten moeten
worden aangeturfd, blijkt
deze zoek te zijn. Het hele
busje wordt op de kop gezet,
maar nergens is deze te
vinden. Als Wim ~ als bijrijder ~ uitstapt, komt de lijst alsnog tevoorschijn. Hij blijkt er onbewust
boven op te hebben gezeten! Hilariteit te over. Al snel zingt het via de Walkie Talkies rond dat hij de
lijst zat uit te broeden voor extra soorten. Tja, wat moet je daar nu op zeggen.
Nadat inmiddels twee Scharrelaars zijn gespot, verlaten we de hoofdweg en rijden een landweg in.
Het is intussen 09.00 uur. Al speurende zien we een derde Scharrelaar. Wat zijn het toch prachtige
vogels. Deze zit op een stapel takken en laat zich mooi bekijken / fotograferen. Aansluitend zien we
twee keer een Kaukasische Gaai (donker kapje) en komen daarna in een gebiedje waar een aantal
jaknikkers hun werk staat te doen. Natuurlijk stoppen we daar even. Al was het alleen al voor Jan, die
voor alle vormen van techniek meer dan normale belangstelling heeft.
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Tot twee keer
toe een Kaukasische gaai

Iets verder in het open veld
zien we achtereenvolgens
twee Sperwers, een biddende
Torenvalk en een
overvliegende Boomvalk. Even
later vliegt ook nog een
Arendbuizerd langs ons heen.
Roofvogels oefenen op
vogelaars altijd en overal veel
aantrekkingskracht uit; zo ook
op ons. Vooral Mark ontpopt
zich tijdens de reis als een
ware kenner, maar vooral roofvogelliefhebber.
De eerstvolgende soort die we te zien krijgen is een mannetje Groene Specht. Ook die laat zich mooi
van dichtbij bekijken. Even later krijgen we bezoek van een politiejeep, die komt inspecteren wat we
aan het doen zijn. Op zulke momenten is het prettig om
iemand bij je te hebben, die de taal spreekt. De heren zijn
al snel overtuigd van onze goede bedoelingen en
vertrekken in een mum van tijd.
Bij een grondbedrijf zoeken we Spaanse mussen. Die
zouden hier plenty aanwezig moeten zijn, aldus Gennadi.
Het blijft evenwel bij verschillende Huismussen. Deze
locatie levert echter wel een nieuwe lijstsoort op, te
weten enkele Russische Kauwen met hun karakteristieke
witte veeg in de nek. Als we weer op de hoofdweg rijden
vliegt er een Vale Gier over en ook een Wespendief. De
laatste krijgt zelfs twee Bonte Kraaien achter zich aan.
Kuifleeuwerik met bedelend jong

Tegen elven stoppen we bij een interessant lijkend plekje
langs de kant van de weg. Het is een ruig stukje waar we
enkele minuten kunnen genieten van een Kuifleeuwerik
met pas uitgevlogen jongen. De jonkies bedelen er
namelijk voortdurend op los. Iets verderop krijgen we wat
meer tijd en ook meer te zien. Er staat hier niet alleen van
alles in bloei, maar in korte tijd noteren we hier ook vogelsoorten als: Kleine Klapekster, Grauwe
Klauwier, Arendbuizerd en Zwartkopgors. De heuvelachtige natuur hier is overweldigend. Overal zie
je Klaprozen, Koolzaad en Wilde Ridderspoor in bloei staan. Als snel worden dan ook de groothoeken macrolens tevoorschijn getoverd, want er moet natuurlijk wel het een en ander op de gevoelige
plaat. Voor de bloeivorm van de Mariadistel is de laatste lens niet nodig. Deze distelsoort met zijn
bonte bladvorm bezit namelijk behoorlijk omvangrijke bloemen. Datzelfde geldt voor de Wilde
Ridderspoor met z’n roze bloeivorm. De Gestreepte Goudspanner; een nachtvlindersoort, wordt
echter wel ingezoomd.Terwijl we volop genieten van de schoonheid van het landschap, komt er plots
een auto aan gesjeesd. Het blijkt de eigenaar dan wel de vermeende eigenaar van het terrein te zijn.
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Wilde ridderspoor met roze
bloeivorm

Al snel blijkt dat hij getipt is
dat de politie of wellicht het
kadaster zijn land aan het
opmeten is. Van afstand heeft
men namelijk gezien dat er
meerdere mensen met allerlei
apparatuur (wij dus met onze
telescopen, telelenzen,
fotoapparatuur etc.) op het
terrein lopen. De man slaakt
een zucht van verlichting dat
wij slechts van de natuur aan
het genieten zijn. Hij is vanaf dat moment een en al vriendelijkheid en natuurlijk mogen we blijven!
Als we weer een eindje zijn door getuft, zien we aan de
linkerkant van de weg een veld vol met Wilde Ridderspoor.
Erbij en er dwars doorheen banjert vee wat gehoed wordt
door een herder. Bij het zien van die prachtige flora
moeten er natuurlijk opnieuw foto’s worden gemaakt.
Sylvia, die altijd en overal op de foto wil tussen allerlei
bloemen, laat zich ook nu niet onbetuigd. Ze hoeft er al
niet eens meer om te vragen. De fotografen weten uit
zichzelf al hoe ze hiermee om moeten gaan. Het levert
steevast mooie pose-shots op. Gennadi maakt intussen
een praatje met de herder en neemt daarna afscheid met
een ferme handdruk.
Sylvia als altijd tussen de bloemen

Voorafgaand aan de lunch maken we een wandeling door
een gebied met bos, grasland en struikgewas. Hier staan
nog verschillende ruïnes van wat eens een legerplaats
moet zijn geweest. Heel wat kogelgaten in de muur
herinneren nog aan de oorlogssituatie uit het verleden.
Een ezelskarretje met ijzeren wielen met daarop verse
gesneden “bonenstokken” kart aan ons voorbij. Als we ons
weer op de natuur richten, levert dat al snel soorten op als Boomleeuwerik, Hop, Grauwe Klauwier,
Wielewaal en Sperwergrasmus. Hier zien we ook een landschildpad en een aantal orchideeën. Ook
een Kleine Vos (ondersoort Ichnusa), een Zwarte Wolzwever, een ondersoort van een
mammoetwesp, een onbekende kikkersoort en een niet op naam gebrachte bundel paddenstoelen
ontsnappen niet aan de aandacht.
De uitgebreide lunch wordt deze keer genuttigd in restaurant Fockhebi.

Ondersoort van de mammoetwesp

De maaltijd bestaat uit het bekende kaasbrood (khachapuri), stokbrood, de traditionele soep van
Georgië (Charsjo), gebakken groenten met aardappeltjes, salade (komkommer / tomaten), verse
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kruiden als dragon, peper, knoflook en daarnaast diverse soorten frisdrank en koffie dan wel thee.
Het is een mooie locatie met kolossale bomen waarin een Wielewaal zit te zingen en een Kaukasische
Gaai uit een boomholte zit te drinken. Ook Kool- en Pimpelmees zijn hier thuis, evenals Boomklever,
zo merken we even later.
De gebouwen hier zijn opgetrokken uit gemetselde veldkeien en afgewerkt met fraai houtsnijwerk.
Overal op het terrein lopen honden. Een aanhalig teefje van onbekende oorsprong heeft jonkies.
Deze oefenen een grote aantrekkingskracht uit op de bezoekers. Jan kan het niet laten om zo’n
loslopend jonkie op de arm te nemen. Gennadi laat op zijn beurt zien dat je niet bang hoeft te zijn
voor de vervaarlijk uitziende Georgische herder
op het terrein, die aan een ketting vastzit en
waar iedereen met een grote boog omheen
loopt. En Jos en Marietje……., die hebben het zo
naar hun zin dat bij hen spontaan de voetjes van
de vloer gaan.
We rijden verder oostwaarts en komen door dé
wijnstreek van Georgië, genaamd: Kacheti. De
meeste Georgische wijnen komen hier vandaan
en zoals we tijdens onze gehele reis hebben
gemerkt, wordt er ook veel wijn bij de Georgiërs
thuis gemaakt. Veel flessen worden hiervoor
hergebruikt. Overal langs de weg worden vanuit
stalletjes etenswaren en wijn verkocht. Langs de
weg lopen vrijelijk een aantal ezels en een
poosje later ook varkens, sommige helemaal
bont. Wim zet een grote metalen vogel in de
vorm van een boerenzwaluw op de foto en Mark wordt gekiekt terwijl hij bij een andere monument
~ een leeuwin met welpen ~ foto’s staat te maken.
Als we onderweg ergens gaan tanken valt ons op oog op een plekje aan de overkant waar
varkensvlees wordt verkocht. Aan een tweetal haken – gewoon buiten aan een stang - hangt een
varkensbout en de kop van een varken. Een huismus zit boven op de kop te pikken. We kunnen het
niet laten om van dit bijzondere tafereeltje een plaatje te maken. Onderweg hebben we veel vaker
plekjes gezien, waar men langs de straat vlees verkoopt, maar veelal hing de vleeswaar daarbij in
gekoelde glazen vitrinekasten.
Huismus op de kop van een varken

Na de tankbeurt zien we op enig moment langs de straat een aantal mannen bij een kraampje staan
met vers geplukte aardbeien; zo uit het veld. We stoppen en kopen een aantal bakjes voor
onderweg; niet echter dan nadat het gehele gezelschap, Gennadi incluis, poseert voor de camera. De
heren zijn vriendelijk en vinden het prima dat ze worden “gekiekt”. Onderweg in de auto merken we
dat de aardbeien weliswaar onbespoten zijn, maar dat menig diertje zich inmiddels aan de
zoetsappige vruchten te buiten is gegaan. Nochtans smaken de zomerkoninkjes prima, ook al moet er
danig gesorteerd worden.
Het is al weer half vijf ’s middags als we opnieuw de auto’s verlaten. Dit keer gezamenlijk. In de buurt
staan veel acacia’s in bloei. De wit bloeiende struiken en bomen verspreiden een honingzoete geur,
iets waar niet alleen veel bijen op af komen. In het heuvelachtige landschap horen we in de verte
roepende Kwartels. Dichtbij ons in een boom zitten meerdere Wielewalen. Die zijn ongetwijfeld nog
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op trek. Ze zijn tussen het
gebladerte moeilijk te
fotograferen. Ook Grauwe
kiekendief en Zwartkopgors
verschijnen in het blikveld van
de verrekijkers en de telelenzen.
Onder het motto: als Mozes niet
naar de berg gaat, komt de berg
naar Mozes toe, brengt Henk
wat nachtvlinders naar Sylvia en
Wim, die hij ergens in het veld
heeft opgeduikeld; onder
andere op Kuifvleugeltjesbloem.
Het zijn allereerst twee
Zygaenasoorten; te weten: de Kleine Sint Jansvlinder en de Vijfvlek-Sint-Jansvlinder. Ook een
Klaverspanner en een Wit Spannertje ontkomen niet aan de klikkende camera’s.
Als we weer gaan rijden worden al snel Roodkopklauwier en Roodborsttapuit gespot. Onderweg zien
we mannen een potje Back-Gammon spelen en anderen repareren langs de kant van de weg hun
auto. Door de vele en lange ritten, die Gennadi als vroegere vrachtwagen-chauffeur heeft gemaakt,
heeft hij een bijzondere methode gevonden om niet oververmoeid te geraken.

Kleine Sint Jansvlinder, een Zygaenasoort

Naast hem ligt namelijk steevast een zakje met zonnebloempitten, waarvan de schilletjes continu uit
het raam worden gespuugd. Schrijver dezes heeft ook een poosje geprobeerd om de schilletjes al
kauwend verwijderd te krijgen, maar dat valt toch gewoon enorm tegen. Zaadeters, zoals gorzen en
vinken hebben hiervoor speciale “zaadetersnavels” en die ontberen wij nu eenmaal. Het gebit van
Gennadi hebben we overigens niet geïnspecteerd.
We blijven alert, hetgeen
gaandeweg meerdere
Bijeneters, een Arendbuizerd en
een Wielewaal in een struikje
oplevert. Bovenin een ander
struikje wordt een
Boomleeuwerik gespot, die een
jong aan het voeren is. De
voorste auto met Gennadi en
Wim aan boord schiet plotsklaps
de berm in. Laatst-genoemde
sprint met z’n camera met
telelens de auto uit. Hij meent
vanuit z’n ooghoek twee
vosachtige beestjes achter een
heuvel te hebben zien
verdwijnen. Volgens Gennadi komen er op deze plek echter geen loslopende honden voor. Hij denkt
eerder aan Jakhalzen, die in deze contreien niet schaars zijn. Hoe we ook speuren; er zijn noch
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vossen, noch jakhalzen te zien. Als we weer in de auto zitten, komen er dan toch nog toch twee
viervoeters uit het veld tevoorschijn; het zijn . . . . . . . gewoon twee amoureuze honden.
Het loopt tegen zessen als we in Dedoplitskaro aankomen. Het is met circa 6000 inwoners de
hoofdstad van Kacheti. Hier nemen we onze intrek in een conferentiecentrum / annex hotel,
genaamd: Ilia State University waar we meerdere nachten zullen verblijven. De eerste twee vogels,
die we hier te zien krijgen zijn een overvliegende Boomvalk en een overvliegende Zwarte ooievaar.

Een van de eerste soorten; een zwarte ooievaar

Dat begint goed. Al snel volgen: Groenling, Nachtegaal, Merel, Grasmus, Gierzwaluw, Huismus en
Putter. Het ziet er veelbelovend uit.
De kamers hier zijn heel ruim. Het heeft wat voeten in aarde gehad dat we hier terecht konden, maar
Gennadi heeft overal zijn contacten, zo ook hier. Als alle bagage naar boven is gebracht, hebben we
tot acht uur de tijd om in de omgeving wat rond te neuzen. Gennadi maakt van deze tijdspanne
gebruik om de noodzakelijke formaliteiten (o.a. entreebewijzen) in orde te maken voor zowel een
bezoek aan Chachuna, als wel het Vashlovani Nationaal Park. Deze trips staan de komende dagen op
het programma. Ook slaan beide heren eten in omdat er in beide parken geen voorzieningen zijn. Als
we weer buiten zijn, ziet Jan bij een gebouw het getal 41 staan en gaat er klakkeloos van uit dat dit
het huisnummer is. Een poosje later zien we dat dit getal evenwel staat voor lijst 41; oftewel een
verkiezingslijst.
We lopen door een buitenwijk van Dedoplitskaro in de richting van het Kochebimeer in de
veronderstelling dat we er zo zullen zijn, terwijl Gennadi zorgt dat we ’s avonds een warme maaltijd
krijgen voorgeschoteld. Omdat we geen kaartmateriaal hebben en het veel verder is dan aanvankelijk
gedacht, lukt het ons niet om dicht genoeg bij het meertje te komen. Bovendien lopen we niet de
juiste route. De mensen hier kijken ons enigszins bevreemd aan bij het zien van al die optische- en
fotoapparatuur. Enkele kinderen gniffelen met elkaar als we langs lopen. Dat levert overigens wel
een leuke foto op. Aan de rand van het stadje zien en horen we wederom enkele Wielewalen. Ook
Ekster, Grauwe klauwier en Turkse Tortel zijn hier present.
Als we ~ i.v.m. tijdgebrek ~ niet verder lopen, valt ons oog op een mooie Boomvalk in een boom.
Johan en Wim krijgen de gelegenheid om via een sluip- en kruiproute wat dichter bij dit roofpietje te
komen. Het lukt hen zelfs om
er een aantal mooie plaatjes
van te maken. Onderwijl
hebben we kennis gemaakt
met een jongeman op een
motor, die zo uit een museum
zou kunnen komen. Het is een
soort trike met een houten
laadbak achterop. De
bestuurder is een beetje een
“rare vogel”, die niet wil dat
we hem helpen als de motor
van het oude gevaarte afslaat.
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Soort trike met houten laadbak

Teruglopend pakken we een iets andere route en zien op
een bloemrijk terreintje een hele grote aanhangwagen
staan, die vol gepakt staat met bijenkasten. Aanvankelijk
begrijpen we de kooiconstructie om de kasten niet, totdat
we er links en rechts vogels langsheen zien flitsen. Al snel
wordt duidelijk dat het allemaal Bijeneters zijn, die zich
met graagte “ontfermen” over de in- dan wel uitvliegende
Honingbijen. Of de bijenhouder hier zo blij is met deze
voor ons zo fraaie vogels . . . . . .We zijn op tijd terug. Op
het voetpad bij de Universiteit is het een komen en gaan
van Wijngaardslakken (althans een Helix soort). Je moet
verschrikkelijk oppassen waar je je voeten zet. Zodoende
vinden we op het plaveisel ook de geelzwarte veren van
een Wielewaal. Die is nota bene gepredeerd vlak voor ons
verblijf. Wat ’n brutaliteit!
Tegen half negen gaan we Dedoplitskaro in, waar we de
maaltijd gaan nuttigen in een soort “cafetaria”/ annex
banketbakkerszaak. Jos voelt zich hier als voormalig bakker - temidden van heel veel taarten in de
vitrines - onmiddellijk thuis. We worden ~ tijdens de wederom voortreffelijke maaltijd ~ bediend
door Taco, de serveerster met een hoofdkapje op, zoals trouwens alle werkneemsters hier. Je kunt
aan haar merken dat ze ons prettige gezelschap wel weet te waarderen. Ze biedt meteen aan om
foto’s van ons tienkoppige gezelschap te maken. Jan en Wim krijgen tijdens de maaltijd de “slappe
lach”, hetgeen heel aanstekelijk werkt. De rest lacht al snel mee, maar weet eigenlijk niet waarom.
Het is me toch ook een gezelschap.
De stemming zit er van meet af aan goed in en er wordt
volop gezongen. Dat zijn we als “Singing Bird Group” nu
eenmaal aan onze stand verplicht.

Taco, de serveerster met het hoofdkapje

Er wordt menigmaal een heildronk uitgebracht op hetgeen
we vandaag belangrijk hebben gevonden, zoals onze beide
chauffeurs, de gezelligheid, het vogelassortiment, de
onderlinge verstandhouding etc. etc. Het zijn afwisselend
Gennadi en Mark, die de overige tafelgenoten in rijke
bewoordingen toespreken. Het toasten gebeurt uiteraard
staand. De zelfgemaakte wijn waar Nico steeds voor zorgt,
vloeit rijkelijk. Zelfs de meest verstokte bierdrinkers binnen
onze gelederen hebben tijdens de gehele reis bijna
uitsluitend wijn gedronken en dat wil wat zeggen!
Op de terugweg wordt het feestje in de bus nog even
voortgezet en gaan zelfs de beentjes van de vloer. En dat
alles op Georgische volksmuziek, die Nico speciaal voor
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ons heeft meegenomen. Het kan niet beter. Zelfs bij aankomst is iedereen nog steeds in een
opperbeste stemming. Resteert tot slot voor vandaag de huidige stand op de vogellijst, die inmiddels
is opgelopen tot: 150

Dag 7 Woensdag 25 mei 2017
Jos heeft ’s nachts vanuit bed het puu puu puu- geluid van een Dwergooruil gehoord. Elke
daaropvolgende nacht heeft het beestje zich sindsdien laten horen. Wim is vanmorgen al vroeg uit de
veren. Zijn metgezellen meenden gisteren bij het leegstaande gebouw naast de universiteit één dan
wel meerdere Rotsmussen te hebben gezien. En na veel zoekwerk (het stikt hier van de Huismussen)
wordt uiteindelijk één exemplaar gespot en gefotografeerd.
Rotsmus heeft veel weg van een huismus

Ze zijn lastig te determineren, omdat er in de vroege ochtend slechts marginale verschillen te zien
zijn tussen een gewone Huismus en een Rotsmus. Niet veel later is ook de rest van het gezelschap uit
de veren en gaan we tegen 07.00 uur op pad.

Het landschap is magnifiek

Vandaag staat een trip op het programma naar het Chachuna Nationaal Park. Het is een behoorlijke
trip over tal van hobbelige wegen, maar het landschap is magnifiek. Georgië heeft sowieso
landschappelijk erg veel te bieden (van sneeuwtoppen in het Kaukasusgebergte (tot 5200 meter
hoogte) tot aan de tropische stranden van de Zwarte Zee). Tussen deze twee extremen liggen
onherbergzame bergen, groene valleien, semi steppegebieden en uitgestrekte vlaktes tot aan het
grensgebied met Azerbeidzjan. Dat is waar we nu zijn. We worden er geregeld stil van. Qua flora en
granen is hier ~ naast onze gevederde vrienden ~ veel te beleven. Het is evenwel lastig om de
soorten op naam te krijgen. Toch herkennen we onder andere: Wilde ridderspoor, Spaanse ruiter,
een onbekende Vlassoort, maar ook Koolzaad en zelfs Tarwe.
Tussen de vele Spaanse Ruiters en in kleine struikjes treffen we verschillende vogelsoorten aan, zoals
Grauwe- en Zwartkopgorzen, Hoppen, Kuif- en Kalanderleeuweriken en dan eindelijk onze eerste
Roze Spreeuwen. De laatste is een wenssoort omdat we die bij onze vorige reizen steeds hebben
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gemist. Net als we van dit
groepje foto’s willen maken,
dendert er een claxonerende
tankauto (vol met water)
langs ons heen en vliegen de
vogels weg. Mooi en vreemd
tegelijk; die combinatie van
roze en zwart. De fotografen
balen overigens behoorlijk dat
de vogels zijn “gevlogen”.
Gennadi stemt ze gerust; jullie
krijgen er nog veel meer te
zien. Wacht maar af. En dat
klopt inderdaad, maar ook bij
de volgende twee Roze
Spreeuwen hebben de fotografen weinig geluk. Deze vliegen uit zichzelf veel té vroeg weg. Wel kan
een prachtige Roodkopklauwier en de zoveelste Kleine Klapekster op de gevoelige plaat worden
vastgelegd.
Even later zien we een
groepje Boerenzwaluwen. Ze
zijn aan het uitrusten op een
stengel. Zeer waarschijnlijk
hebben die al een lange reis
achter de rug. Dat lijkt ons
nou niet een vogel, die je veel
in de steppenbieden zult
aantreffen. We zijn intussen
twee uur verder en stoppen
bij een heuveltje in een
steppegebied. Hier maken
Gennadi en Nico (geholpen
door Marietje) het ontbijt klaar in het open veld. Zeg maar een soort picknickontbijt.
Terwijl dit drietal aan het kokerellen is, zwerft de rest alle kanten uit. Dat levert al snel een
landschildpad op. We zijn er nog steeds niet uit of het een Moorse landschildpad betreft of een
Klokschildpad. Plat op de buik liggend laat deze trage gast zich echter wel mooi van nabij portretteren. Ondertussen worden - naast heel veel sprinkhanen - ook de eerste vlinders gezien. Het zijn in
dit geval Oranje Steppevlinders.
Moorse landschildpad of Klokschildpad
Plots wordt er geroepen dat men een grote slang heeft ontdekt. Qua formaat en uiterlijk lijkt het
polsdikke dier inderdaad op een grote slang, maar al snel komen we tot de conclusie dat we te doen
te hebben met een Reuzenha-zelworm oftewel een Schelto-pusik. Het is een onschuldige pootloze
hagedis. Geen van ons heeft ooit zo’n reptiel gezien en zeker niet zo’n joekel.
Scheltopusik of reuzenhazelworm

Het beest is geelbruin van kleur en bijna anderhalve meter lang! De hazelworm laat zich gewillig door
ieder van ons goed bekijken en fotograferen.
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Terwijl we hiermee bezig zijn, vliegen er steeds kleine groepjes Roze Spreeuwen langs ons heen.
Ineens strijkt zelfs een enorme zwerm van honderden exemplaren in het gras neer. Ze hebben het
kennelijk voorzien op de vele sprinkhanen, die hier rondhuppen. We worden op enig moment als het
ware “overspoeld” met deze prachtige spreeuwensoort. De camera’s kunnen dit spektakel bijna niet
aan. De vogels zitten namelijk geen seconde stil en trippelen energiek en foeragerend door de
steppevegetatie. Voortdurend vliegen ze op en begint het ritueel opnieuw. Het voelt geweldig om dit
fenomeen mee te maken. Als de zwerm weer vertrokken is, zien we nog voortdurend kleine groepjes
en eenlingen langs komen. Sommige exemplaren vliegen zelfs op korte afstand langs ons heen.
Na al dit natuurgeweld worden we aan tafel geroepen. We hebben best trek, het is al na tienen en er
is dan nog niet ontbeten. Gennadi en Nico hebben wederom hun uiterste best gedaan om het ons zo
goed mogelijk naar de zin te maken. Ze hebben voor heel wat heerlijkheden op de picknicktafel
gezorgd. En …… zo’n openlucht ontbijt; dat heeft toch wel wat! Als we er weer een poosje tegen
kunnen, avonturieren we
nog wat na in de omgeving.
We kunnen hier zelfs een
Slangenarend noteren, die
misschien zijn oog heeft
laten vallen op de
Scheltopusik. Eerlijk gezegd
denken we dat het een te
grote prooi is voor de
Slangenarend.
Wim moet even wat
overtallig “water” kwijt en
ziet tussen deze
noodzakelijkheid door dat
zich in de buurt van de vochtige omgeving een Bidsprinkhaan ophoudt. Hij bedenkt zich dan ook niet
al te lang, neemt de kniepositie in en fotografeert dit aparte beestje op ooghoogte. Gennadi, ziet dit
tafereeltje van afstand gebeuren en komt welhaast niet meer bij van het lachen omdat hij denkt dat
Wim z’n eigen plas aan het fotograferen is.
Daarna breken we weer op en vervolgen onze reis. Terwijl we in de verte een stuwmeer zien liggen,
ziet Wim plotseling in de struiken een zanglijsterachtige vogel met opgewipte rode staart. Dat kan
niet mis, dat moet welhaast een Rosse Waaierstaart zijn. Het beestje alarmeert, laat zich heel even
zien en verdwijnt dan een poosje uit beeld. Even later zijn het er twee; waarschijnlijk hebben ze in de
buurt hun nest. Met z’n allen hebben we daarna geruime tijd gekeken naar de verrichtingen van de
beide Rosse Waaierstaarten, ook al laten ze zich maar sporadisch zien. Het is vrijwel onmogelijk om
ze op de foto te krijgen. Dat lukt gelukkig wel met een mannetje Sperwergrasmus, die zich in
dezelfde omgeving ophoudt.
Mannetje sperwergrasmus
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Ook wordt nog een Oostelijke Vale Spotvogel “gespot”. Even tevoren hebben we stil gestaan bij een
hele speciale boomsoort, die in Georgië zeldzaam is en een
hoge mate van beschermde status geniet. Gennadi vertelt
dat er iemand is geweest, die een dergelijke boom heeft
geveld en daarbij is betrapt. De enorme boete (3000 lari)
die er op stond kon de man niet betalen, waarna hij een
half jaar heeft moeten “brommen”.
Hardoen mist een stukje van z’n staart

We rijden door naar het bewuste stuwmeer wat indertijd
door de Russen is aangelegd. We zien hier vooral veel
Huiszwaluwen, die hun nesten hebben gebouwd tegen de
stuwwand. Het is hier dat er op afstand een Kleine Trap
wordt gesignaleerd. Ook de zwarte frankolijn zou hier
aanwezig moeten zijn, maar deze laat zich noch horen,
noch zien. Wel zien we bij een kleine uitkijkpost Kleine
Torenvalken. Die broeden hier in kolonievorm. Ook Hop,
Koereiger, Isabeltapuit, Dwergarend, als ook Grauwe- en
Bruine Kiekendief kunnen niet veel later op het lijstje
worden aangekruist. Bij de brug zit een jonge Hardoen, die
een stukje van z’n staart mist. Het beestje laat zich tot op een meter benaderen. Volop gelegenheid
dus om er close-ups van te maken. Aan het water zitten wat mensen te vissen en we komen
warempel zelfs nog een aantal Duitse ecotouristen tegen.
We vervolgen onze weg door canyons, valleien, heuvelachtige terreinen etc, waar we niet alleen
verschillende Scharrelaars en Bijeneters zien, maar ook de eerste Finchtapuit ontdekken, even later
gevolgd door een paartje Isabeltapuiten.
Eerste Finch tapuit

We genieten in deze omgeving van de prachtige vergezichten en diepe kloven en stappen geregeld
uit om de directe omgeving
wat nader te bestuderen. Het
is alsof je je op een andere
planeet waant. Onderwijl is
intussen een roofvlieg (met
prooi) op de foto gezet en
vinden we uitwerpselen van
waarschijnlijk een wolf.
Het is langzamerhand weer
tijd voor de lunch, die we net
als bij het ontbijt in de open
lucht gaan genieten. Gennadi
en Nico gaan opnieuw
voortvarend aan de slag om
het ons ook culinair volledig
naar de zin te maken.
Ondertussen kijken we onze ogen uit op een heuvelachtige locatie, waar het magma kennelijk nog
dicht onder het aardoppervlak ligt. Het is een soort maanlandschap met wat “terpen” die wel wat
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weg hebben van kleine vulkanen. De modderachtige grond er omheen is gebarsten en uitgedroogd.
Op meerdere plekken borrelt zowel een modderachtige als olieachtige substantie uit de grond
(vulkaanmodder). Iets verderop borrelt daarentegen helder water uit de grond wat in een klein
stroompje van de heuvel afglijdt. Heel apart allemaal. Uiteraard worden er volop foto’s van gemaakt.
Maanlandschap in Nationaal Park Chachuna

We genieten aansluitend van een overheerlijke lunch aan een heuse picknicktafel. Onze gastheren
hebben zich weer geweldig uitgesloofd. Nico heeft bijvoorbeeld een grote pan met barbecuevlees
warm gemaakt. Verder zijn het de gebruikelijke gerechten die op tafel verschijnen, aangevuld met
producten die de nodige vitamientjes bevatten. Nico brengt zijn favoriete Georgische muziek ten
gehore en we nippen aan een heerlijk glaasje rode wijn. Hoe mooi kan het leven zijn! Op enig
moment liggen de
zonnebloempitten voor even
onaangeroerd op tafel, omdat
Gennadi toegeeft aan een kort
middagdutje op de bank.
Ieder van ons beleeft zo zijn /
haar eigen dingetje op deze
hele bijzondere plek.
Sylvia geniet bijvoorbeeld van
het zonnetje, Jos en Marietje
zijn met het dagboek bezig,
Johan, Jan, Henk en Mark
speuren met de telescopen de
omgeving af en Wim ligt als
gewoonlijk dicht met “de neus
bij de grond”. Hij geniet ervan om ook de boeiende insectenwereld van Georgië op de gevoelige plaat
vast te leggen. Dit laatste steevast tot groot vermaak van Nico, die deze dadendrang absoluut niet
begrijpt. Er vliegen hier verschillende bijzondere dagactieve nachtvlinders rond, zoals de Amata
nigricornis, waarvan geen Nederlandse naam bekend is. Dit fraaie beestje lijkt sprekend op de bij ons
inheemse Phegeavlinder.
Amata nigricornis lijkt veel op de Phegeavlinder

Ook een rozekleurige microvlinder met witte streep vliegt hier rond. Helaas hebben we dit beestje
tot dusverre niet op naam kunnen brengen. Van een Zevenstippelig lieveheersbeestje, die net uit zijn
larvenomhulsel is gekropen en van een Mierenzakkever worden eveneens snapshots gemaakt.
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Aanvankelijk stond op het programma dat we vandaag zouden doorreizen naar het Vashlovani
National Park waar we in een paar chalets de nacht zouden doorbrengen. We krijgen echter te horen
dat een aantal voorzieningen nog niet klaar zijn, zodat de plannen noodgedwongen moeten worden
bijgesteld. We vervelen ons op de terugreis naar Dedoplitskaro evenwel geen minuut.
Jonkie kortteenleeuwerik nog geen benul van de boze buitenwereld

Sterker nog: in amper 5 minuten tijd zien we bijvoorbeeld zes verschillende soorten roofvogels, te
weten: Torenvalk, Aasgier, Vale Gier, Keizerarend, Dwergarend en Arendbuizerd. Waar tref je dat?
Op een andere plek in het Chachunapark komen we verder Duinpiepers tegen en genieten we van
een zingende Kalanderleeuwerik. Iets verderop drentelt een Kortteenleeuwerik zenuwachtig langs de
weg. Even later zien we waarom dat zo is. De vogel heeft jongen, die net zo’n beetje vliegvlug zijn en
totaal nog geen benul hebben van de boze buitenwereld.
Op een ander moment hadden we tot twee keer een ontmoeting met een slang. Bij de eerste, een
effen olijfkleurige slang met geelachtige buik, mogelijk een Esculaapslang, krijgen we volop kans om
deze ~ zij het van enige afstand ~ te bekijken. Gennadi maant ons door voortdurend “pas op, pas op “
te roepen tot voorzichtigheid. Volgens hem kan deze ~ zeker wel anderhalve meter lange slang ~ een
meter “omhoog springen”. Hij wijst ons voortdurend op de aanwezigheid van slangen. Hij is bevreesd
dat we er onverwachts mee
te maken krijgen, temeer
omdat we geen slangen
gewend zijn. Hij verzoekt ons
dan ook om op potentiële
plekken rustig te lopen, zodat
de reptielen voldoende tijd
krijgen om “zich uit de voeten
te maken”. Naar verluidt
komen er in Georgië redelijk
wat slangen voor. De andere
slang in deze omgeving glipt
ons er tussenuit en verdwijnt
in een gat in de bodem.
Onderweg zien we op wat
elektriciteitsbedrading een
aantal Russische kauwtjes
zitten. Ook hiervan worden
opnames gemaakt voor het
“plakboek”. Een Dwergarend
draait zijn rondjes aan het
firmament en niet veel later
ontdekken we een Vos. Het
beest lijkt niet echt op de vos,
zoals wij die kennen. Het
beest is een stuk slanker en
zijn oren lijken ook groter. Hij
heeft veel weg van een
Zandvos, zoals die in West Azië voorkomt. Niet duidelijk is of deze soort ook in Georgië voorkomt.
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We hebben er snel nog een foto van kunnen maken,
voordat d’íe in een hol verdwijnt en zich niet meer laat
zien.
Vos of mogelijk een zandvos?

Langzaam nadert de dag zijn voltooiing en de zon gaat
onder. Voor een korte tijdspanne kleurt de lucht rood met
goudgeel. In pakweg 10 minuten is dit fraaie avondrood
weer verdwenen en rijden we via onze hobbelige route
terug naar de University voor een kort opknap- /
opfrisrondje en daarna gaan we als steeds aan de warme
maaltijd op dezelfde locatie als de avond tevoren We
worden wederom heerlijk verwend met een
“peleminesoep of iets dergelijks”, brooddeeg met gehakt
en de bekende ingrediënten (gemengde salades,
kaasbrood etc.). Dit alles uiteraard met de nodige
hoeveelheid wijn, terwijl er voor de liefhebbers deze keer
ook bier is. Of het aan de drank ligt is niet te zeggen, maar
feit is dat er vanavond vele sprekers zijn, die allemaal een
toast willen uitbrengen richting onze chauffeurs, die ons geweldige dingen hebben doen beleven.
Uitspraken als: geweldige dag, fantastische ervaring en onvergetelijke momenten geven precies aan
wat de dag voor ons heeft betekend.
Ook nu weer rijden we in een opperbeste stemming terug naar onze slaapgelegenheid en wordt er
als steeds flink gezongen en feest gevierd. We besluiten deze heuglijke dag met een vogellijstje waar
inmiddels 167 verschillende vogelsoorten op prijken.

Dag 8 Donderdag 26 mei 2017
Ook deze dag starten we weer vroeg, omdat we ook het andere ~ meer zuidelijk gelegen deel ~ van
het Vashlovani National Park willen bezoeken. Het is een tocht van enkele uren om er te komen. Het
belooft een lange dag te worden. We zien Nico lopen met een “treetje” eieren (de man / vrouw drie
om precies te zijn). Jan heeft intussen de taak van Nico overgenomen om de ramen schoon en vetvrij
te maken. Om kwart over zeven zitten we met z’n allen in de busjes. Het is aanvankelijk bewolkt en
mistig en de aanvangstemperatuur is 14 ° C. Eerst moeten we op zoek naar een geschikt
benzinestation, omdat we in het park zelf niet kunnen tanken.
Nico met een treetje eieren

Gennadi heeft alleen maar vertrouwen in bepaalde tankstations, waarvan hij zeker weet dat er geen
toevoegingen zijn bij de benzine / diesel. Dat schijnt in Georgië nogal eens een probleem te zijn.
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Als we de tank gevuld hebben en door Dedoplitskaro rijden, zien we meerdere auto’s met een
Georgisch kenteken, waarop in het Duits, maar ook in het Nederlands nog allerlei voormalige
bedrijfsgegevens staan, kortom ingevoerde auto’s . Een tegemoetkomende auto met een open
aanhangwagen, waarin twee koeien staan, rijdt ons tegemoet. De beesten passen er net zo’n beetje
in. We vragen ons af hoe ze de dieren op deze manier, netjes naast elkaar, in de veel te kleine
aanhangwagen hebben gekregen. Heel apart allemaal. Eenmaal buitenaf zien we al snel Scharrelaar
no. 1. Er zullen er nog vele volgen.
Het eerste deel van de tocht gaat via een landweg tussen percelen met tarwe en / of gerst. Het
begrip Agrarisch natuurbeheer is hier kennelijk ook ingevoerd. Veel akkers zijn namelijk omzoomd
met brede stroken, die zeer waarschijnlijk zijn ingezaaid met allerlei bloemen, zoals Ridderspoor,
Koolzaad, Papavers etc.
Agrarisch natuurbeheer in Georgië

Er staan overal struikjes en boompjes tussen; kortom een ideaal biotoop voor onder meer
Zwartkopgorzen, Grauwe gorzen, maar ook voor behoorlijke aantallen Huismussen. Naast deze
soorten zien we ook geregeld: Grauwe Klauwieren, Kleine Klapeksters, Grasmussen en zo nu en dan
een enkele Roodkopklauwier en niet zelden Bruine- en Grauwe Kiekendieven. Natuurlijk ontbreken
de Arendbuizerds evenmin.
We spotten eveneens een Oostelijke Vale Spotvogel en in het veld horen we Kwartels roepen; twee
hiervan vliegen gedurende een kort moment over het graanveld. Even na negenen stoppen we op
een driesprong van landweggetjes. Het is hier dat we gaan ontbijten. De eieren (vervoerd in een
wasbak) vinden gretig aftrek (oh, oh die cholesterol). Natuurlijk is er weer volop brood en uiteraard
jam, kaas, worst etc, terwijl we ook uit verschillende lekkere broodjes kunnen kiezen. Het is als
steeds weer uitstekend verzorgd. Tijdens het ontbijt worden allerlei jeugdherinneringen opgehaald
en wordt er menige anekdote uit de hoge hoed getoverd. De stemming zit er ook vanochtend weer
goed in.
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De volgende stop is wederom
temidden van een schitterend
bloemenveld. Hier zien we
onder meer een
Kolibrievlinder en een grote
spin (Tarantulasoort). De
tocht vervolgend, zien we op
een helling, waar vee (met
aanwezigheid van een herder)
wordt geweid, wederom een
groep Roze Spreeuwen.
Gennadi, die de vragende blik
in de ogen van de fotografen
inmiddels kent, manoeuvreert
het busje zodanig langs en
door het vee dat er perfecte
foto’s van gemaakt kunnen
worden.
Perfecte foto roze spreeuw
dankzij manoeuvre

De inzittenden van het andere
busje kijken al lang niet meer
op van die onverwachte
“moves”. Bij een verlaten
boerderij in “the middle of
nowhere” herhaalt hij dit
kunstje met een Zomertor-tel. Iets verderop horen we eindelijk ~ zij het kort ~ een Zwarte Frankolijn
roepen. Het beestje beantwoordt helaas zijn digitale soortgenoot niet. Geen foto’s dus van deze
bijzondere hoendersoort.
Na een poosje wordt op een andere interessante plek de lunch voorbereid door Gennadi en Nico,
met hulp van Marietje en Sylvia. De andere zes struinen het gebied in. Er wordt hier niet alleen naar
vogels gekeken, maar ook aan vlinders, sprinkhanen, bijzondere vliegen en hele aparte bloeiende
plantjes wordt volop aandacht besteed. Er vliegt zelfs een Blauwe IJsvogelvlinder, die helaas té
gehavend is voor een geschikte foto. Ook Groentjes houden zich hier op. Er is van alles te beleven.
Wim vermaakt zich opperbest met z’n macrolens. Na een poosje wordt er in de schaduw van een
groepje bomen geluncht. Er verschijnen weer heerlijke gerechten met kaas, worst en eieren op de
in- en opvouwbare tafeltjes. Ook de aardbeien misstaan niet op de rijk gevulde dis. En dat alles met
Georgische muziek. Wat wil een mens nog meer.
We zijn op dat moment zo’n 6½ km verwijderd van de Azerbeidjaanse grens. Als we weer rijden
komen we bij het bungalowpark waar we de nacht in chalets hadden willen doorbrengen. Helaas zijn
alle voorzieningen nog niet gereed. Nu zijn we genoodzaakt om de hele afgelegde weg terug te
rijden. Niet veel later komen we bij een bewaakte grenspolitiepost. Gelukkig zijn alle papieren goed
voor elkaar. De voordien aangevraagde vergunning en de kopieën van onze paspoorten doen goede
diensten. Gennadi weet de streng kijkende grenswachten te overtuigen van onze goede bedoelingen.
Vanwege de taalbarrière is het maar goed dat we hem bij ons hebben. Als alle uitgebreide plicht46

plegingen weer voorbij zijn en we
kunnen rijden, verandert de
omgeving van een mooi glooiend
landschap met begroeide heuvels
in een spectaculair landschap met
rotshellingen, valleien en
weergaloze vergezichten.
E
r
w
o
r
d
t
geluncht in de schaduw van de bomen

Voor de chauffeurs is het een ware uitdaging om onze weg te vervolgen via het slechte wegdek, wat
die naam eigenlijk niet mag dragen. Er zitten zoveel kuilen en gaten in dat één van de wielen van
Nico’s grote bus soms wel een halve meter van de grond komt.
Als Gennadi een klucht Aziatische Steenpatrijzen (chukars) ontdekt, veroorzaakt dat bij Wim een
zodanige adrenalinestoot, dat hij in zijn haast om foto’s te maken zijn telelens verwisselt voor de
macrolens!?! Het resultaat:
“staartfoto’s” van zich snel
uit de voeten makende
steenpatrijzen. Pakweg een
uur later worden gelukkig
voor hem nog meer
steenpatrijzen ontdekt, die
gelukkig door beide
fotografen alsnog kunnen
worden vereeuwigd.
Gelukkig toch nog een
Aziatische steenpatrijs vereeuwigd

Verderop spoort Mark vanuit
de andere auto een
Ménétries’ Zwartkop op; al weer een nieuwe soort. Helaas laat het beestje zich niet zien. Bij een
steilwand zit het vol met broedgaten van onder meer Scharrelaars, Bijeneters en wat die meer zij.
Gennadi manoeuvreert het busje voor de fotografen zodanig strategisch dat er kans is op mooie
opnames. Onderwijl neemt hijzelf een “powernapje”. Helaas zien we geen broedaanstalten bij de
rondvliegende Scharrelaars. Daarvoor is het kennelijk nog te vroeg in het seizoen. Datzelfde geldt
echter niet voor enkele Bijeneters en wat (gewone) Spreeuwen. Zij hebben geen problemen met het
busje en haar inzittenden, zodat er toch geregeld geknipt kan worden. Op deze prachtplek laat ook
de Rosse Waaierstaart zich weer horen en zo nu en dan zelfs zien. Verwoede pogingen om het
beestje in z’n geheel op de gevoelige plaat vastgelegd te krijgen, mislukken echter. Het wordt een net
niet, net wel foto. Wat een rakker!
Even later lukt het wel om een haas te “verschalken”. In een bladerloos boompje zitten zowaar een
Scharrelaar en een Oostelijke blonde tapuit. Ook die ontkomen niet aan de dadendrang van de
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fotografen. Een Oostelijke Spotvogel en een vrouwtje Zwartkopgors ondergaan hetzelfde lot. Wat
valt hier veel te beleven. We verlaten dit interessante canyongebied en komen terecht in een
onmetelijke steppevlakte op zeeniveau.
Bijeneters bij steilwand

In dit gebied verzamelen zich volgens onze gastheer in de winter duizenden kleine trappen. Daar
hadden we er best nog een aantal van willen tegenkomen. Tot twee keer toe zien we daarentegen op
afstand een vos door het gebied struinen. Her en der staan verlaten winterverblijven van herders
met hun schapen. We kijken naar binnen en zien een en al somberheid. Het lijkt ons geen pretje om
hier in periodes van kou de dagen door te brengen. In één hiervan hangen een aantal aan elkaar
getimmerde planken welke kennelijk als een soort houten hangmat dienstdoen. Binnen nestelen
Boerenzwaluwen. Buiten zit een Izabeltapuit op een paaltje. Die laten we natuurlijk niet schieten.
De dag begint behoorlijk te vorderen als we een volgende herdershut naderen. Van afstand zien we
al dat er kleine groepjes Roze Spreeuwen naartoe vliegen. Als we dichterbij komen, zien we dat de
verlaten gebouwtjes en het erf vol zitten met die prachtige beestjes. Ze maken een boel herrie, zoals
alleen een zwerm spreeuwen dat kan. Al snel hebben we door dat dit de slaapplaats van honderden
Rose spreeuwen moet zijn. Bij eerdere reizen hebben we er steevast tevergeefs naar uit gekeken. En
dan nu ineens zoveel bij elkaar. Wat zo mooi is; ze zijn allesbehalve schuw. Dat noemen we nog eens
een apotheose, terwijl het intussen begint te schemeren. Het laat zich raden dat er - tig foto’s
worden gemaakt, want een dergelijk fenomeen willen we later natuurlijk graag met anderendelen.

Apotheose met roze spreeuwen bij avondlicht

De opwinding van ons allemaal en
de sfeer van dat moment zal
evenwel in de verste verte nooit
gekopieerd kunnen worden.
Tjonge jonge wat een belevenis.
We horen dat we nog een
behoorlijke trip voor de boeg
hebben richting hotel. Dat laat
onverlet dat Gennadi nog graag
met ons een rit wil maken via een
droge rivierbedding We moeten
er een eindje voor omrijden om
de tocht door deze imposante
canyon te maken. Het begint
echter steeds donkerder te
worden, waardoor het steeds
moeilijker wordt om te kunnen
opschieten en soorten te
traceren. Wel nog kunnen Raaf en Steenuil genoteerd worden en zien even later, als het licht van de
voertuigen wordt ontstoken, zelfs nog twee Nachtzwaluwen. Wat we evenwel niet bevroeden is dat
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de Nachtzwaluwen daarna steeds vaker “opduiken” in het lamplicht We moeten zelfs enkele keren
stoppen, omdat er een nachtzwaluw vlak voor ons op de weg plaats neemt. We tellen tijdens deze
avondrit maar liefst 14 Nachtzwaluwen.
Uit alles blijkt dat het een latertje gaat worden. Hoe moet dat nu met de warme maaltijd? Gennadi
weet, zoals altijd overal een oplossing voor. Hij pakt onmiddellijk het mobieltje en weet de dames
van het restaurant telefonisch te bewegen om speciaal voor ons nog een keer de keuken in te
“duiken”. Tijdens deze stop valt op dat er buiten onze autoverlichting alleen maar duisternis heerst.
Er is nergens ook maar één lichtje te zien. Ja, wat sterren aan de hemel, maar dat is het dan ook.
Bovendien is het “oorverdovend stil”. Dat kennen we in ons kikkerlandje al lang niet meer. Als
eindelijk Dedoplitskaro opdoemt is het al na half elf. Het idee wordt geopperd om voor de dames een
bloemetje mee te nemen. Wim voegt onmiddellijk de daad bij het woord, springt uit de auto en plukt
in no-time een fel rood veldboeket van met name klaprozen. Taco, die ons dagelijks aan tafel
bedient, staat in de deuropening al op ons te wachten. Wim geeft dan ook meteen de bos bloemen
aan haar af. Ze is er duidelijk mee in haar sas. Gennadi
geeft schrijver dezes naderhand nog “een lichte
uitbrander”. Volgens hem had het veldboeket aan de ook
aanwezige eigenaresse gegeven moeten worden. Tja, wat
moet daar nu opzeggen..
Veld
boe
ket
eige
nlijk
bed
oeld
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De dames hebben zich extra voor ons uitgesloofd. Er is
veel en de warmte maaltijd smaakt heerlijk. Het is alleen
jammer dat we zo laat nog aan tafel zitten. Er blijft nogal
wat over, omdat niet iedereen met een stampvolle buik wil gaan slapen. Een intensieve dag is ten
einde en om met de woorden van Johan te spreken: “Superlatieven schieten te kort om deze dagtrip
in z’n volle omvang te beschrijven”. Op de lijst prijken vandaag exact 170 soorten. Het duurt niet lang
voordat ieder als een blok in slaap valt.

Dag 9. Zaterdag 27 mei 2017
Na alle vermoeienissen van een dag eerder hebben we vanmorgen een uur respijt. Om exact 08.00
uur zitten we aan het ontbijt op ons “vaste adres”, waar we onder meer worden getrakteerd op
heerlijke spiegeleieren. Als we weer buiten staan, valt ons oog meteen op het grote aantal
gierzwaluwen dat hier vliegt. Als je ze niet kon zien, dan in ieder geval toch zeker horen.
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Ze doen hun naam met tientallen tegelijk namelijk alle eer
aan. Het is altijd leuk om die “snelheidsduivels” in volle
vlucht op de gevoelige plaat vast te leggen.
Intussen zijn ook de gebruikelijke andere ochtendsoorten
als Wielewaal, Grauwe Klauwier, Putter, Groenling,
Bijeneter, Scharrelaar, (Kaukasische) Gaai, Ekster, Huismus
etc. al weer genoteerd. ’s Nachts heeft ook de Dwergooruil
weer aardig zijn best gedaan met het kenmerkende puuh,
puuh, puuh geluid. De temperatuur is intussen opgelopen
tot 15 ° C. Het belooft weer een mooie dag te worden.
Tegen negenen gaan we op pad. Ons doel is een bezoek te
brengen aan de “Zwarte berg” in het nationaal park
Vashlovani. Dit natuurreservaat in het oosten van Georgië
heeft een oppervlakte van ruim 250 km². Uniek zijn hier de
woestijn- en steppevegetatie, de loofbossen en de canyons
met de overstromingsvlaktes van de rivier Alazani. We zijn
benieuwd wat we vandaag weer allemaal te zien zullen
krijgen.
Gierzwaluw, een echte snelheidsduivel

Dit keer gaan weer veel lunchgerechten mee, zoals gachapoeri, taart en extra veel water. Het kan er
namelijk behoorlijk warm zijn.
Onderweg komen we op verschillende plekken weer fraaie akkerranden en bermen tegen met een
zeer gemêleerde flora (Ridderspoor, Klaproos, Koolzaad, Distels, Blaassilene etc.). Vanuit de andere
auto worden al snel twee “roofpieten” gemeld, te weten: Bastaard- en Schreeuwarend. Uiteraard
nemen we de tijd om deze arenden eens goed te bekijken, ook al vliegen ze op behoorlijke afstand.
Niet veel later zien we vanuit de eigen auto wederom een Schreeuwarend (met z’n karakteristieke
witte vlekjes op vleugels en staart). Dat betekent meteen al een goed roofvogelbegin. Als we een
poosje later door een dorpje rijden, wordt er getankt. Jos deelt snoepgoed uit aan de kinderen, die
hier lopen. Natuurlijk wordt
deze geste ogenblikkelijk
fotografisch vastgelegd.
We passeren menig dorpje.
Wat opvalt is dat veel
terreintjes zijn afgeschermd
met grote oude platen. Erg
fraai ziet het er niet uit.
Overal lopen de dieren vrij
rond. We zien niet alleen
loslopende varkens, koeien en
schapen, maar soms ook
gewoon paarden. Een beetje
zoals in India zullen we maar
zeggen.
Overal lopen de dieren vrij rond
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Verder zijn op veel plekken oude voertuigen te zien; niet zelden uit de tijd van de Russische
overheersing. Je komt ook heel wat gebouwresten tegen uit die tijd. Ons oog valt bijvoorbeeld op
enkele half afgebouwde flats uit de communistische tijd. Het staat er al vele jaren onafgebouwd.
Gennadi vertelt onderweg veel over zijn moederland. Volgens hem zijn de mensen er niet echt arm,
maar moeten het duidelijk wel met veel minder doen dan bij ons. De meesten redden zich naast een
karig inkomen met allerlei vormen van “huisvlijt”, waar wat aan bijverdiend wordt. De lege flessen
bijvoorbeeld gaan niet bij het afval of in de glasbak, maar worden hergebruikt met kruiderijen en
uiteraard zelfgemaakt wijn. Nico komt elke dag met zo’n fles “huiswijn” aan zetten. Zoals we
inmiddels weten, vindt deze bij het eten gretig aftrek. Menigeen in Georgië verdient de kost met
groente- en wijnbouw. Op veel plekken worden de producten gewoon langs de kant van de weg
verkocht. We krijgen te horen dat de Georgiërs een vriendelijk, gastvrij en trots volk zijn. Daar sluiten
we ons graag bij aan. Jachtigheid, zoals bij ons, kennen ze ~ althans op het platteland ~ nauwelijks.
“Why worry!”
Gennadi vertelt een mooi verhaal over een oom van hem, die in het recente verleden twee varkens
(zeugen) kocht en deze gewoon in een aangrenzend bos liet lopen. De beesten scharrelden zelf hun
voedsel (kastanjes, eikels e.d.) bij elkaar en verwilderden. Ze lieten zich dekken door wilde
everzwijnen, waardoor er prachtige kruisingen ontstonden. Aldus kreeg de oom een behoorlijke
varkensstapel en dat zonder menselijke inmenging. Met regelmaat werd er wel eens een dier gepakt
door een wolf of een beer, maar dat werd voor lief genomen. Die beesten moeten immers ook eten.
Het gerookte vlees van deze half wilde varkens smaakt volgens onze gastheer heerlijk. De dieren
werden voor dit doel dan ook steeds vaker aan de man gebracht. Menigeen heeft nadien deze geld
opleverende aanpak “gekopieerd”, omdat het vlees vele malen lekkerder smaakt dan van de varkens
uit de stal. Als we op het platteland om ons heen kijken lijkt de tijd op veel plaatsen te hebben stil
gestaan. Merkwaardigerwijs zie je wel iedereen met een mobieltje lopen. Dat past niet helemaal bij
elkaar. Georgië is een land wat zich echter aan het ontwikkelen is. (Eco)tourisme zou een belangrijke
economische peiler kunnen worden.

Georgië heeft landschappelijk veel te bieden

Het land heeft immers zo ontzettend veel te bieden met z’n prachtige heuvels, vergezichten, fraaie
flora, maar vooral haar bijzondere vogelrijkdom. Voor veel natuurliefhebbers en mensen die houden
van een stukje oude cultuur is dit een waar eldorado.
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We naderen steeds meer de
“Black mountain”. Onderweg
zien we hele fraaie bloemen;
soms kleurt zo maar ineens
een bergwand helemaal blauw
van Vlas. Er leven hier
gigantische aantallen insecten;
vooral sprinkhanen. Dat
betekent voor veel vogels veel
eiwitrijk voedsel.
Sprinkhanen; betekent veel eiwitrijk voedsel voor vogels

De omgeving leent zich ook prima voor “vlinderaars”. Als we uitstappen is er zoveel te beleven en te
zien, dat je niet weet wat je het eerste of laatste op de foto moet / kunt zetten. Soorten als
koolwitjes, parelmoervlinders, hooibeestjes, vuurvlinders, blauwtjes en kolibrievlinders zijn praktisch
overal te zien. We moeten ons al heel sterk vergissen als we onderweg op straat niet een dood
Stekelvarken met z’n hele lange pennen (geen egel) hebben zien liggen. Dat realiseren we ons pas als
we al kilometers verder zijn. Die komen hier toch niet in het wild voor? Qua zoogdieren is de trip tot
dusverre niet al te succesvol. De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat we ook meer op vogels dan op
zoogdieren hebben gelet.
De route die we nu volgen is minder vogelrijk dan wat we tot dusverre gewend zijn. Wel zien we
bekende soorten als Grauwe- en Zwartkopgors, Grasmus, Wielewaal, Witte kwik en tot onze
verrassing zelfs vier Aziatische
Roodborsttapuiten. Die
hebben we tot dusverre nog
niet eerder gezien. Ook
kunnen even later soorten als
Boerenzwaluw, Huiszwaluw
en Kleine klapekster worden
genoteerd op de daglijst. Als
we dit lijstje overzien,
realiseren we ons dat we de
afgelopen dagen enorme
aantallen klauwierachtigen
zijn tegen gekomen (Kleine
Klapeksters evenals Roodkopen Grauwe Klauwieren).
Enorme aantallen klauwieren, waaronder deze roodkopklauwier

Ook van de vele AB’tjes (Arendbuizerds) kijken we al lang niet meer op, evenals Kalander, - Kuif-,
Veld- en Kleine Kortteenleeuwerik. De (gewone) Kortteenleeuwerik is wat minder in aantal. Overal
zijn verder Nachtegalen te horen. Hoe anders is dat bij ons.
Midden in het Nationale Park stoppen we om te lunchen. Dat doen we bij een gebouw waar een
aantal parkwachters gehuisvest is. De temperatuur is intussen opgelopen tot 25 à 30 °C. Lekker
warm dus. Gelukkig is het enigszins bewolkt en waait er een briesje. Het is niet meer zo warm als de
afgelopen dagen, waarbij de temperatuur geregeld opliep tot over de 30 graden. We vernemen dat
de vallei die we een tijdje eerder zijn gepasseerd, geschiedkundig van veel betekenis is voor de
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Georgiërs. In de tijd van het Osmaanse rijk hebben daar hun voorouders gevochten tegen onder
meer de Turken en de Russen. Er hebben hier hele veldslagen gewoed. Voor de meesten van ons is
dit soort informatie beslist interessant. We zijn immers niet alleen voor vogels naar Georgië
gekomen.
Terwijl we aan het eten zijn,
komt een bebaarde
parkwachter te paard het
kampement binnenrijden. Er
loopt een veulen vrijelijk met
de ruiter mee. Dit jonge dier is
vanmorgen geboren en moet
zich nu al inspannen om z’n
moeder “bij te benen”. Tijdens
de heerlijke lunch in de open
lucht vliegt er wederom een
AB’tje over. En dat wanner we
als toetje een calorierijk
mokkataartje naar binnen aan
het werken zijn.
Bebaarde parkwachter te paard met pasgeboren veulen

Het is intussen half drie. We bevinden ons in een
meer dan vredige omgeving en in goed
gezelschap. Hoe mooi kan het leven zijn. We
gunnen ieder hier een poosje de tijd om te
vogelen, te vlinderen, te fotograferen en wat dies
meer zij. Ieder kan zo genieten van zijn / haar
eigen natuurinteresse.
We ontmoeten een half uurtje later op een soort
picknickplek een groepje Georgische vrijwilligers;
allemaal mannen. Ze knappen met z’n allen een
naburig kerkje op. We komen precies op het
moment dat ze aan de maaltijd willen beginnen.
Op het vuur staat een grote pot te pruttelen. Als
daar een foto van gemaakt wordt, wordt het
deksel er af gehaald en zien we dat de pan
boordevol vlees zit.
Op het vuur staat een pan schapenvlees te pruttelen

Wat blijkt: Ze hebben even tevoren een schaap geslacht, die een warme toevoeging aan de picknick
moet gaan geven. Natuurlijk is er ook volop wijn. Gastvrij als de Georgiërs zijn, wordt ieder van ons
direct een bekertje wijn aangeboden. Er wordt geproost en geproost en al snel zijn de cups leeg.
Mark ligt kennelijk goed in de markt en wordt steeds maar weer bijgeschonken. Het ho,ho kennen ze
hier niet.
Als het merendeel al weer op weg is naar de auto’s, blijft schrijver dezes en Gennadi nog een poosje
“hangen” om nog wat verhalen te aanhoren. Mij is dan hetzelfde “wijnlot” beschoren als Mark. Uit
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beleefdheid eten we ook wat schapenvlees mee. We mogen dat eenvoudigweg niet weigeren. Al
kauwend en voorzien van een bakje extra vlees, zien we op enig moment toch kans om eenieder
hartverwarmend te groeten en komen behoorlijk veel later aan bij de rest van het gezelschap. Dat de
wijn kennelijk toch iets teweeg heeft gebracht, blijkt als Marietje vraagt of haar verrekijker niet
toevallig in ons busje is blijven liggen. Ze zegt deze kwijt te zijn. Als we haar aankijken wordt er volop
gelachen. Het “loeriezer” hangt namelijk gewoon om haar hals! Het verweer over vermoeidheid
wordt met een korreltje zout genomen. Zou de wijn hier misschien ook niet een tikkeltje aan bij
hebben gedragen?
Als de bus van Nico met z’n passagiers vast vooruit rijdt omdat men de echte wilde fazant hier wil
gaan opsnorren, laat Gennadi
ons een blik werpen in de
verwilderde moestuin van de
“rangers”. Recentelijk hebben
de heren hier een archeologische vondst gedaan. Een
grote kruik uit lang vervlogen
tijden is tijdens het spitwerk
bloot komen te liggen.
Navraag wijst uit dat de “pot
en de scherven” stammen uit
de tijd van ver voor christus.
En dat ligt er zo maar. . .

Archeologische vondst bij de parkwachters

Terwijl we het tafereeltje aanschouwen, horen we via de walkie talkie dat de missie met de Fazant
geslaagd is. De wetenschappelijke naam van deze soort (Phasianus colchicus) verwijst naar de rivier
de Phasius. Hieruit blijkt dat de wilde fazant van origine uit dit deel van Azië/ Europa stamt en zeker
niet bij ons vandaan. .
Na alle vermoeienissen van de
afgelopen dagen besluiten we in laag
tempo terug te rijden naar onze
hotelaccommodatie. Onderweg
worden soorten gespot als
Fluiter (nieuwe soort op de
lijst), Braamsluiper, Koekoek,
Wielewaal, 3 soorten
Leeuweriken, de bekende
Grauwe- en Zwartkopgorzen en
nog een handjevol Kleine
Klapeksters.

Steenuil (ondersoort Lilith) laat zich vrijelijk fotograferen

Onderweg krijgen we ook nog tot twee keer toe een Arendbuizerd te zien. We lassen onderweg twee
stops in. Bij de eerste komen we oog in oog te staan met een Steenuil (ondersoort Lilith) op een
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paaltje. Het beestje laat zich vrijelijk fotograferen. Dicht bij onze eindbestemming stoppen we voor
de tweede keer. Dit keer bij een meertje, net buiten onze uitvalsbasis in Dedoplistskaro. Hier treffen
we enkele Bonte Kraaien aan, evenals 2 Steltkluten en warempel 2 Casarca’s (soort 175). Ook vliegt
er nog een bruine Kiekendief over. Als op een hoogspanningsmast een bewoond nest wordt
getraceerd, wordt direct “Visarend, Visarend geroepen. De telescoop wijst evenwel onverbiddelijk
uit dat het slechts een nest is van een Bonte Kraai.
Even na zessen zijn we terug op onze hotelkamer om nog een “uiltje te knappen”. Om acht uur
worden we namelijk voor het avondeten verwacht. Zoals gebruikelijk is alles weer voortreffelijk
geregeld met onder meer: vlees, rijst, gebakken brood, heerlijke salades met deeg, gevuld met een
vleesgerecht. De maaltijd wordt besloten met koffie / thee en een lekkere slagroomsoes. Wat
worden we toch weer verwend. Bij het eten ontbreekt uiteraard water, wijn en dit keer ook bier niet.
Na dit alles mogen we een bezoek brengen aan één van de ruimtes van de universiteit, waar veel
archeologisch materiaal ligt opgeslagen. We krijgen daar - bij wijze van uitzondering - uitgebreide
uitleg over de vele vondsten,
die er in de omgeving zijn
gedaan. Wim wordt gevraagd
van dit alles foto’s te maken.
Men zou graag zien dat we
hieraan in ons verslag
aandacht besteden. Er zijn
eenvoudigweg te weinig
sponsoren om het belangrijke
archeologische werk te
kunnen voortzetten. Wellicht
dat een geïnteresseerde lezer
/ geldschieter hen bij hun
interessante werk kan helpen.
Sponsors gezocht voor archeologisch onderzoek

Dag 10. Zondag 28 mei 2017
Dit is de voorlaatste dag van onze Georgiëtrip. Na een buiige nacht begint de ochtend met stralend
weer. Wederom heeft de Dwergooruil ons al dan niet laten genieten van zijn ononderbroken geroep.
Als we opstaan scheren er 10-tallen gierzwaluwen rond het hotel. Het ontbijt vanmorgen bestaat uit
een gebakken schuitje met daarin een spiegelei. Heel culinair en heel kunstzinnig! Verder is er brood
met honing en jam en krijgen we een groot stuk taart voorgeschoteld. Dit alles wordt met koffie en
thee “weggespoeld”. Het is overheerlijk!
Met een goed gevulde buik verkennen we vandaag enkele mooie plekjes rondom Dedoplistskaro. Bij
een tankstation wordt de bus van Nico omgewisseld voor een Jeep. Dat heeft te maken met de
regenval van gisteravond en vannacht en de heuvelachtige omgeving. De manager van het
universiteitsgebouw, de hr. Ramessi, gaat vandaag ook met ons mee. Hij is bevriend met Gennadi.
Voordat we aan onze “tourtocht” gaan beginnen, worden er eerst nog opnames gemaakt van 10tallen Huiszwaluwen, die hier volop nestmateriaal weten te vinden.
Al gauw gaan we verder met onze nooit aflatende zoektocht naar vogels. Dat levert onder meer
leuke roofvogelsoorten op als: Schreeuw- en Dwergarend, Grauwe Kiekendief, Arendbuizerd en een
heuse Steppenarend. Wat is die laatste een knoeperd, zeg! Ook Russische Kauw, Hop, Grauwe
Klauwier, Veldleeuwerik, Groene specht, Kwartel, Oostelijke Blonde Tapuit, alsmede Grauwe- en
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Zwartkopgors worden aan de
daglijst toegevoegd. Voorts
wordt er uitgekeken naar de
inheemse fazant, dit keer
evenwel zonder resultaat. Bij
een boerderij met kalkoenen
krijgen we - zij het even - te
maken met een tweetal
waakhonden, waar je maar
beter met een grote boog
omheen kunt rijden. Het zijn,
zo te zien en te horen, niet
bepaald lieverdjes.

Arendbuizerd welhaast de meest algemene roofvogel van Georgië

De route, die we volgen, is moeilijk begaanbaar. Regelmatig komen we in aanraking met kuilen en
gaten en modderige karresporen. We hobbelen echter vrolijk verder. Bij één van de vele stops wordt
er deze keer wat meer op vlinders gelet. Zo worden soorten ontdekt als Kardinaalsmantel, Blauwe
Metaalvlinder, Oranjetipje, Hooibeestje, Kleine Vos, Groot geaderd witje, Bruin blauwtje en enkele
(nog) niet op naam gebrachte andere Blauwtjes. Vooral de eerste twee soorten; een
parelmoervlindersoort en een Zygaenasoort, zijn vlinders, die we nog niet eerder voor de lens
hebben gehad. Henk ziet kans om de Kardinaalsmantel
voorzichtig op te nemen en ‘m op een bloeiende distel te
plaatsen. Al snel krijgt hij de titel “vlinderfluisteraar”
toebedeeld. De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat het zeer
waarschijnlijk een net ontpopte vlinder betreft.
Op een leuke plek bovenop heuvelachtig terrein krijgt
ieder de gelegenheid om weer op zijn / haar eigen wijze
de natuur te beleven. Het is een totaal ander landschap
dan voorheen en beslist het ontdekken waard.
Aanvankelijk zien we veel bloeiende, maar bovenal
boeiende flora. We ontdekken verschillende
orchideeënsoorten. Bovendien groeit hier veel
Esparcette, Vogelwikke en Veldsalie. Menig terrein hier
wordt bovendien begraasd. De tocht door de vallei en
dan weer omhoog vergt de nodige inspanning. Het is
behoorlijk warm. De temperatuur ligt al ruim boven de 30
° C. De insectenwereld schijnt er geen last van te hebben.
Het vliegt en het fladdert voortdurend om ons heen.
Er groeit veel esparcette

De beide chauffeurs zijn een stukje verder gereden om ons op te halen. Even later genieten we
vanuit de auto van het landschap. Zo ver als we kunnen kijken ziet het er prachtig uit. We gaan
heuvel op en heuvel af en worden telkens getrakteerd op nieuwe vergezichten. Wanneer de “off
roadweg” overgaat in een weg met beton krijgen we te horen dat we zo meteen een kerkje te zien
krijgen, wat zoals vele kerkjes hier, op hoogte is gebouwd.
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De die-hearts worden getrakteerd op een prachtig uitzicht

Gennadi geeft ons de gelegenheid om omhoog te klimmen voor een bezichtiging. Wim ziet daar
onmiddellijk vanaf i.v.m. zijn hoogtevrees. De die-hearts klauteren echter wel naar boven en worden
even later getrakteerd op een prachtig uitzicht.
Als het gezelschap na enige tijd weer afdaalt, ziet Gennadi op een rots een lijsterachtige bruine vogel
zitten Na het nodige gediscussieer zijn de heren het er uiteindelijk over eens dat het een vrouwtje is
van de Blauwe Rotslijster. Geen alledaagse waarneming derhalve. Wim vermaakt zich een tikkie lager
met het fotograferen van een onbekende nachtvlindersoort en de vele hardoens, die hier hun
domicilie hebben. Bovendien bevindt hij zich midden tussen tal van fleurige klaprozen en bloeiende
distels. In plaats van een picknick in het open veld “karren” we tegen de middag terug naar ons
eetadresje. We krijgen hier een overheerlijke pastaschotel “voorgeschoteld”.
Na de wederom zeer uitgebreide lunch staat een trip naar het laatste toevluchtsoord van Koningin
Tamar(a), een afstammelinge van David de Bouwer, op het programma. Zij vluchtte aan het eind van
haar regeerperiode naar een kloosterlocatie hoog in de bergen. Nog altijd wordt haar naam als
heerseres over Georgië geroemd. Gedurende haar regeerperiode beleefde het Georgische rijk
namelijk haar hoogtepunt. Daarvoor moeten we wel ver terug in de tijd, namelijk tussen 1160 en
1213.
Als we er aan komen blijkt de betreffende locatie een indrukwekkend natuurgebied te zijn. We
moeten het weliswaar doen met de verhalen uit die tijd, maar genieten ondertussen ook volop van
de bergflora en fauna. Een smal bergpaadje brengt ons tot aan een uitzichtpunt, waarbij we in de
verte het nest met jongen van een Vale Gier kunnen zien. In de omgeving cirkelen volwassen vogels
rond. Ook het grottenstelsel hier heeft onze interesse.
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Ontdekt worden in deze
bosrijke omgeving
achtereenvolgens: een dode
Hazelworm (dit keer een
kleintje), een Blauwe
IJsvogelvlinder en een Groot
Geaderd Witje.
Het is tijd om terug te gaan en
de jeep weer in te leveren.
Het voorlopige slotakkoord –
althans bij daglicht – is een
bezoek aan het stadspark,
waar het volgens de mensen,
die het kunnen weten,
doorgaans goed vogelen is.
In de verte een vale
gier bij het nest

Als we er arriveren dreigt het
te gaan onweren. Zware
donderwolken verschijnen
aan het firmament. We wagen
het er op en trekken toch nog
even kort het park in. Erg
goed onderhouden is het park
niet, hetgeen vooral te zien is
aan het enorme monument
en de deplorabele staat van
het bruggetje over het water.

In bosrijke omgeving een blauwe ijsvogelvlinder

Ons relatief korte tripje hier levert - vlak voordat het begint te regenen en te donderen - toch nog
enkele leuke soorten op als: 2 jagende Boomvalken, een roepende Draaihals, zang van
Orpheusgrasmus en zichtwaarnemingen van Staartmees en Appelvink. De laatste is nieuw op de lijst.
We spreken af dat we morgen nog een keertje terugkomen; hopelijk onder betere condities.
We rijden terug naar het hotel, waar de meesten van ons alvast beginnen met het inpakken van de
spulletjes. Ook zijn we wel weer toe aan een opfrisbeurt. Morgen gaat het immers weer “op hoes
an”. Gennadi heeft geregeld dat we tegen achten kunnen eten. Deze keer krijgen we warempel
patatjes met een vleessaus en een groenteragout. Net als vanmorgen bij het ontbijt wordt de
maaltijd ook deze kleer weer opgesmukt met een deegschuitje gevuld met spiegelei. Volgens traditie
wordt er weer stevig geproost, geproost en nog eens geproost. Telkens als dit gebeurt neemt iemand
het woord. Mark proost bijvoorbeeld op de tradities van het land; Wim op de beide geweldige
chauffeurs en op Mark als roofvogelcoach en Jan en Johan op de fantastische vakantie. Er wordt flink
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aan Bacchus geofferd, hetgeen de tong ~ zoals bijna iedere
dag ~ behoorlijk los maakt. En er wordt me toch gezongen!
Dat zijn we eigenlijk ook wel een beetje aan onze stand
verplicht.
Al zingend verlaten we onze eetgelegenheid van de
afgelopen dagen. Het is een bijzondere plek met al die
taarten in de vitrines. Het feestje zet zich aansluitend voort
in de bus van Nico, die zich niet alleen als een goede
chauffeur ontpopt, maar ook als discjockey. Er wordt
gedanst en gezongen in de bus dat het een lieve lust is. De
beide Georgiërs vinden het geweldig. Gennadi kan het niet
laten om deze taferelen te filmen. Naderhand heeft hij
menigeen laten meegenieten van deze spontaan ontstane
sfeer. Moe maar voldaan kruipen we er na – wederom een
enerverende dag – nog net voor twaalven in. Onze
vogellijst heeft ondertussen het mooie getal van 180
bereikt.

Dag 11. Maandag 29 mei 2017
Het is vandaag de dag van ons vertrek. Snif. We vliegen pas laat in de middag naar Kiev. Er is dus
onderweg nog tijd om te vogelen op weg naar het hoofdstedelijke vliegveld.
Gennadi kan het
niet laten ons te filmen

Om 8 uur zitten we voor het
laatst aan het ontbijt.
Onderweg er naartoe rijden
we een Lada voorbij met
daarachter een krakkemikkige aanhangwagen waarin
twee koeien worden
vervoerd. Vanuit het open
raam leggen we dit
tafereeltje toch nog maar
even vast. We vragen ons in
gerede af hoe ze die beesten
überhaupt hierin hebben
weten te krijgen.
Veevervoer per Lada en aanhangwagen

Na wederom een lekker ontbijt met heerlijke kaasbroodjes, brengen we nogmaals een bezoek aan
het stadspark. Onderweg zien we loslopende koeien een drukke straat oversteken. We maken ons
druk om niets; de weggebruikers houden er gewoon rekening mee dat dit kan gebeuren. We spreken
af om nog een half uurtje te gaan vogelen. Wim maakt van de gelegenheid gebruik om nog wat
sfeerplaatjes te maken. Johan daarentegen ontdekt een Ransuil (soort 181), die even later opvliegt
en daarbij nota bene een Nachtzwaluw verstoort. Door dit “eentweetje” lukt het om van de laatste
soort, die op een tak gaat zitten, mooie foto’s te maken. Soms heb je gewoon wat geluk. Mark lukt
het om op de laatste dag de score nog iets op te vijzelen door een Appelvink (soort 182) op te
sporen. Ook de Orheusgrasmus van een dag eerder is nog steeds present.
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We hebben nog een hele trip voor
de boeg richting Tbilisi. Onderweg
geven we onze ogen de kost om
nog wat extra’s van de Georgische
cultuur op te “snuiven”. Vanuit het
open raam leggen we dit bijzondere
tafereeltje toch nog maar even vast.
Iets verderop staat een vrouw met
een soort “riezebezzem” de
straatkant aan te vegen. Een ander
duwt een karretje voort.
Wat
geluk bij een opname van een nachtzwaluw

Naast moderne voertuigen zien we ook allerlei aftandse modellen. Vooral de Lada is hier zeker nog
niet uit het straatbeeld verdwenen. Het is mooi dat dit soort zaken überhaupt nog bestaan en dat
we daar getuige van mogen zijn.
We genieten van de eenvoud van
het leven en de gastvrijheid in dit
land. We zien tijdens het rijden
verschillende in- dan wel aan
elkaar geknutselde karretjes en
voertuigen en ander materieel.
Veel kan nog gebruikt worden.

Op een bepaalde plek, dichtbij de
straat, zijn een aantal mannen zelfs
bezig met het ontmantelen van
een oude legertank!
Een vrouw duwt
een karretje voort

Dat doet op z’n minst vreemd
aan. We passeren verder een
tamelijk modern uitziend
politiebureau waarop, net als bij
ons het alarmnummer 112, is
aangebracht. Als je zelf al die tijd
bij de politie hebt gewerkt, heeft
de Hermandad toch nog altijd je
speciale aandacht.
Een eindje verder rijdt een oude
Lada op de doorgaande weg,
waarbij op het dak een partij
vers gras lijkt te zijn “gekwakt”.
Mannen bezig een oude legertank te ontmantelen
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Dit doet in het voorbijgaan
nogal komisch aan. Nog weer
verder staat een andere Lada
in de schaduw van een boom.
Op de motorkap staan allerlei
emmertjes met kennelijk even
tevoren geplukte aardbeien
uitgestald. Direct vers van het
land. Ook één of andere fles
sap en een bos rozen staan /
liggen gereed voor verkoop.
Jan is onderwijl door alle
vermoeienissen van de
afgelopen dagen in slaap
gevallen.
Partij gras op Lada “gekwakt”

Gelukkig heeft onze chauffeur daar geen last van. Hij zweert erbij topfit te blijven door het eten van
zonnepitten. We vragen hem of er in de buurt van Tbilisi, waar 10 dagen geleden op de heenweg
volop water en vogels te zien waren, nog even gevogeld kan worden. Onze trip verloopt zeer
voorspoedig; kortom ook hiervoor is en wordt tijd ingelast.
Het is verbazingwekkend dat Gennadi zelfs het smalle weggetje wat naar het water leidt, direct weet
te vinden. Wij zouden er ongetwijfeld aan voorbij gereden zijn. Meteen al worden we begroet door
enkele weidebeekjuffers.
Even later zien we op het
water een Dodaars met 2
jonkies. Het is hier dan
weliswaar geen vogelhotspot,
maar gaandeweg kunnen toch
leuke soorten worden
genoteerd, zoals: IJsvogel,
Visdiefje, Dwergaalscholver,
Woudaapje, Kleine
Zilverreiger, Kwak (diverse),
Buidelmees, Syrische Bonte
Specht, Nachtegaal, Grasmus,
Kleine Plevier en Witte
kwikstaart.
Afleidingsgedrag kleine plevier

De laatste twee soorten hebben ongetwijfeld jongen in de buurt, gezien hun opvallende
afleidingsgedrag. We lopen als het ware rond een zijtak van de plaatselijke rivier. Opeens zien Johan
en Wim twee vissers aan de waterkant, waarvan er één een pistool achter z’n broekriem heeft. We
besluiten om vanaf dat moment maar een ommetje te maken. Je weet het immers maar nooit.
Tijd dus om te vertrekken. Omdat Gennadi en Nico ons niet met een onverzadigd gevoel het vliegtuig
in willen laten stappen, leggen we in de buurt van het vliegveld nog even aan. Daar wisselen Mark en
Johan hun beide vogellijstjes ter vergelijking aan elkaar uit en wordt er geluncht met veel taart en
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frisdrank. Van honger en dorst kom je in Georgië beslist niet om. Daarvoor is het land en haar
bewoners veel te gastvrij. Door “met de pet rond te gaan” hebben we voorafgaand aan dit alles het
restgeld verzameld en dit – bij gebrek aan een mooie verpakking – in twee kunstig gevouwen
servetjes gewikkeld.
Als altijd wordt Wim namens
ons 7 / 8-tal naar voren
geschoven om het dankwoord
naar onze beide Georgische
vrienden, want dat zijn het
geworden, uit te spreken.
Daarbij wordt hen op een
ludieke manier het geld
aangeboden als dank voor
hun voortreffelijke zorg, de
prima organisatie, maar
vooral de onvergetelijke reis.

Wim doet het dankwoord namens ons allen

Sylvia en Marietje dragen aan dit alles hun steentje bij door de beide heren een passend veldboeket
aan te bieden. Mark en
Gennadi maken van de
gelegenheid gebruik om ook
ons dank te zeggen voor de
prettige omgang, het mooie
gezang en de geweldige sfeer.
Er komen nog net geen
zakdoekjes aan te pas.
Op het vliegveld zelf worden
we door Gennadi en Nico
nogmaals bedankt, terwijl de
eerste als verrassing een leuk
presentje (in de vorm van een
klein Georgisch vlaggetje)
voor ieder van ons in petto
heeft.
Klein Georgisch vlaggetje voor ieder van ons

Nog even wordt er gezwaaid en daarna verdwijnen we uit zicht voor de noodzakelijke
plichtplegingen. Met een half uur vertraging vertrekken we naar Kiev. Kort na het opstijgen komen
we in turbulent weer terecht. Het toestel schudt aan alle kanten; dat zit niet bepaald rustig. Na twee
uur en drie kwartier landen we op het vliegveld Borispol. De piloot zet het toestel niet bepaald
zachtzinnig aan de grond. Menige passagier begint te klappen, waarschijnlijk meer uit het oogpunt
van opluchting dan als compliment.
Daarna snel door via de transfercounter, waar we voor de zoveelste keer gecontroleerd worden;
inclusief onze bagage. Omdat we meteen doorvliegen naar Amsterdam en door dit alles aan de late
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kant zijn, worden we gemaand om meteen te “boarden”. Wat blijkt: We zijn de allerlaatste
passagiers! In hetzelfde vliegtuig reist een Nederlandse parlementariër mee, vermoedelijk van Groen
Links. Natuurlijk kan Jos het niet laten om uitgerekend
hem te vragen hoe het met de formatie gesteld is.
Uiteraard volgt een diplomatiek antwoord dat het nog
altijd niet gelukt is. Een tweede vraag van Jos of we niet
ook mee mogen reizen in de businessclass vanwege de
beenruimte en de prettige stoelen, wordt lachend
afgewezen.
De horloges worden weer teruggezet in verband met het
tijdsverschil van twee uur. Ondertussen begint de maag
toch weer behoorlijk op te spelen. Die is de afgelopen
dagen aardig verwend geraakt. Gelukkig kunnen we in
het vliegtuig panini’s met kip en drinks bestellen. Henk,
onze penningmeester, neemt de nota voor zijn rekening.
Er is namelijk nog wat reisgeld over uit “de pot”. Aan
zulke mensen, daar heb je wat aan!
De reis naar Amsterdam verloopt verder probleemloos.
Wel nog zijn wij hooglijk verbaasd dat Mark zijn eigen
vrouwtje, die hem trouw in de aankomsthal opwacht,
aanvankelijk volledig over het hoofd ziet. Dat valt toch
niet te rijmen met die scherpe blik bij het opsporen van al zijn gevederde vriendjes!?! Met een
onvervalste Twentse kwinkslag nemen we aansluitend ook van hem hartelijk afscheid.
Ook van Mark nemen we hartelijk afscheid

Ook de terugreis naar Twente verloopt voorspoedig, alhoewel bij een enkele medepassagier zo nu en
dan de oogjes dichtvallen. Een geweldige natuur- en vogelreis zit er op. We zijn heel veel dank
verschuldigd aan Gennadi; een Georgiër met het hart op de goede plaats. We hebben, zoals we zo
mooi in de brochure van Kaukasus Plus hebben kunnen lezen, daadwerkelijk genoten van zijn
uitgebreide netwerk, zijn kennis van het land, zijn gezelligheid, zijn gastvrijheid, maar vooral zijn
goede zorg voor ons als gasten. Ook geen woord is er gelogen aan het feit dat hij een scherp oog
heeft voor vogels en natuur in zijn vaderland. Dat hebben we aan den lijve mogen ervaren. Kortom;
we kunnen ieder Kaukasus plus, Georgië, Gennadi en Nico van harte aanbevelen.
Auteurs: Henk, Sylvia, Jos, Marietje, Jan, Johan en Wim
Eindredactie: Wim Wijering

Foto’s: Johan, Wim en Sylvia.
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Bijlage: waarnemingen.
Vogelwaarnemingen Georgie 19-29 mei 2017
Nederlandse naam
Aalscholver
Aasgier
Alpengierzwaluw
Alpenkauw
Alpenkraai
Appelvink
Arendbuizerd
Armeense Meeuw
Aziat. Roodborsttapuit
Aziatische Steenpatrijs
Balkankwikstaart (“ondersoort”)
Bastaardarend
Beflijster (Kaukasische)
Bijeneter
Blauwe Reiger
Blauwe Rotslijster
Boerenzwaluw
Bonte Kraai
Boomklever
Boomkruiper
Boomleeuwerik
Boompieper
Boomvalk
Bosruiter
Buizerd
Braamsluiper
Bruine kiekendief
Buidelmees
Casarca
Cetti's Zanger
Bosrietzangers
Dodaars
Draaihals
Duinpieper
Dwergaalscholver
Dwergarend
Dwergooruil
Ekster
Fazant
Finsch’ Tapuit
Fitis
Fluiter
Fuut
Gaai (Kaukasische)
Gekraagde Roodstaart
Gele Kwikstaart
Gierzwaluw
Goudvink
Grasmus
Grauwe Gors
Grauwe kiekendief
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Grauwe Klauwier
Grauwe Vliegenvanger
Grijze Gors
Groene Fitis
Groene Specht
Groenling
Grote Bonte Specht
Grote Gele Kwikstaart
Grote Karekiet
Grote Lijster
Groene bijeneter
Grote Vale Spotvogel
Grote Zilverreiger
Heggenmus
Holenduif
Hop
Houtduif
Huismus
Huiszwaluw
IJsvogel
Izabeltapuit
Kalanderleeuwerik
Kaukasisch Berghoen
Kaukasisch Korhoen
Kaukasische Bergtjiftjaf
Kauw (Russische)
Keizerarend
Kemphaan
Kleine Karekiet
Kleine Klapekster
Kleine Kortteenleeuwerik
Kleine trap
Kleine Plevier
Kleine Strandloper
Kleine Torenvalk
Kleine Zilverreiger
Kneu
Koekoek
Koereiger
Kokmeeuw
Koolmees
Kortteenleeuwerik
Kroeskoppelikaan
Kuifleeuwerik
Kwak
Kwartel
Kwartelkoning
Meerkoet
Ménétries' Zwartkop
Merel
Middelste Bonte Specht
Nachtegaal
Nachtzwaluw
Noordse Nachtegaal
Oeverloper
Oeverzwaluw
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Ooievaar
Oostelijk Orpheusgrasmus
Oostelijke Blonde Tapuit
Oostelijke Vale Spotvogel
Ortolaan
Paapje
Palmtortel
Pimpelmees
Putter
Raaf
Ransuil
Rietzanger
Ringmus
Rode Rotslijster
Roek
Roerdomp
Roodborst
Roodborsttapuit
Roodkopklauwier
Roodmus
Roodvoorhoofdkanarie
Rosse Waaierstaart
Rotsduif
Rotskruiper
Rotsmus
Rotszwaluw
Roze Spreeuw
Scharrelaar
Schreeuwarend
Scholekster
Slangenarend
Slechtvalk
Sneeuwvink
Spaanse Mus
Sperwer
Sperwergrasmus
Spreeuw
Staartmees
Snor
Steenuil
Steltkluut
Steppearend
Syrische Bonte Specht
Tapuit
Tjiftjaf
Torenvalk
Tuinfluiter
Turkse Tortel
Vale Gier
Veldleeuwerik
Vink
Vuurgoudhaan
Visdief
Waterhoen
Waterpieper (Kaukasische)
Waterral
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Waterspreeuw (Kaukasische)
Wespendief
Wielewaal
Winterkoning (Kaukasische)
Witte Kwikstaart
Witwangstern
Woudaap
Zanglijster
Zomertortel
Zwarte Frankolijn
Zwarte Mees
Zwarte Ooievaar
Zwarte Roodstaart
Zwarte Roodstaart (oost.)
Zwarte wouw
Zwartkop
Zwartkopgors
Zwarte Kraai
Zwartkopmeeuw
Aantal soorten per dag
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68 68 58 99 66 65 68 59 55 56 Totaal 182
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