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Nadat Belgische vogelaars rond 2010 ontdekten dat bij Batumi in Georgië in het najaar rond 
één miljoen roofvogels passeren, trokken veel vogelaars uit West-Europa naar de heuvels bij 
Batumi. Er kwam een telprogramma met een strak protocol en de tellers verenigden zich in de 
werkgroep Batumi Raptor Count. Naast de vaste tellers waarvan sommigen wel een maand in 
Batumi verblijven, kwamen ook steeds meer ‘losse’ vogelaars van dit roofvogelspektakel 
genieten. Uit onze kringen was Gab de Croock de eerste die met ingang van 2015 elk najaar 
naar Batumi trok. In het najaar van 2018 trok hij met een groep gelijkgezinden naar Batumi. 
Kees Verwey schreef hierover een artikel in de Strandloper (december 2018) en Gab hield op 
25 januari 2019 een lezing over deze groepsexcursie in het Jan Verwey Natuurcentrum. Na 
afloop van deze lezing kon iedereen informatie krijgen over de mogelijkheid deze excursie in 
het najaar van 2019 te herhalen. Op 7 februari kwamen de belangstellenden bijeen voor 
verdere informatie en afspraken. Dit resulteerde in een reisgezelschap van 18 personen. 
Cassandra Wullur zegde toe om evenals in 2018 zorg te dragen voor vervoer, reserveringen, 
onderdak, enz. 
 
Deelnemers 
Hein Verkade   Johan Scholten  Johan Goudzwaard 
Frank van Duivenvoorde Aad Bijl   Jaap Deelder 
Jaap Eisenga   Lotte Eisenga   Cassandra Wullur 
Gab de Croock  Tineke de Bruijn  Hugo Langezaal 
Hanneke Oltheten  Jelle van Dijk   Coby van Dijk 
Jos Zonneveld   Marian van Zijderveld Dini Thibaudier 
 
Maandag 16 september 
Om 06.45u staat de Schipholtaxi klaar op het pleintje van de Leendert Hellenberghof. Dat 
Cassandra een mooie indeling heeft gemaakt is onze chauffeur blijkbaar ontgaan, want hij wil 
rechtstreeks naar Schiphol rijden. Bij de Buurweg laten we hem keren om Jaap en Lotte 
(Grashoek) op te halen. Hierna rijden we naar de Kerkstraat in Noordwijkerhout waar Johan 
Scholten klaar staat. De laatste passagier voor dit busje is Tineke de Bruijn waarvoor we naar 
Vogelenzang rijden. Via Bennebroek en Zwaanshoek komen we omstreeks 7.45u op Schiphol 
aan. De rest van het reisgezelschap is daar reeds aanwezig. We zijn met 17 personen omdat 
Gab al twee weken eerder naar Saghalvasho vertrokken is. 
Het inchecken bij Georgian Airways verloopt vlot. Gelukkig 
wordt mijn koffer die thuis 22,5 kg woog, maar nu 24,5 kg 
zwaar blijkt te zijn, zonder meer geaccepteerd. Hierna zoeken 
we een hoekje op waar koffie kan worden gedronken. 
Omstreeks half elf schuifelen we het vliegtuig in en even over 
11.00u taxiet het toestel naar de polderbaan waar we 20 
minuten later het luchtruim kiezen.  
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Een zit van zo’n vijf uur op een krappe plek met weinig beenruimte is beslist geen pretje, 
maar dat moet je er voor over hebben om verre oorden te bereiken. Om 17.35u (plaatselijke 
tijd) landt de Boeing 737-700-NG op Airport Tbilisi. Eenmaal uitgestapt valt ons meteen op 
dat hier een rust heerst die op Schiphol ondenkbaar is. De bus die ons naar de stad zal 
brengen, staat niet direct voor ons klaar, maar na een telefoontje van Cassandra komt er al 
spoedig een bus opdagen. Tijdens het wachten op de bus wordt er “Huismus en Spreeuw” 
geroepen, de eerste soorten voor de soortenlijst. Tijdens de rit van zo’n 15 km naar het 
centrum zien we niet veel van de omgeving vanwege de invallende schemering, nog versterkt 
door de donkergetinte ramen van de bus. 

 

Cassandra heeft Hotel 
Nata in het oude centrum 
gereserveerd. Wij krijgen 
een ruime kamer 
gelijkvloers toegewezen. 
Anderen moeten met hun 
koffers een paar trappen 
overwinnen. Nadat 
iedereen zich een beetje 
geïnstalleerd heeft, gaan 
we de oude stad in om een  

restaurant te zoeken. 
We lopen over de Meteckibrug en zien voor ons de berghelling met daarop de oude Parikali 
vesting (5e eeuw). De kabelbaan naar deze hooggelegen plek is de gehele avond nog in 
bedrijf. 
Vlakbij de brug vinden we een aardig terras waar plek genoeg. De kaart biedt een enorme 
hoeveelheid gerechten, het een nog aantrekkelijker dan het andere. Een paar tafeltjes verderop 
zitten enkele personen aan een waterpijp te lurken, af en toe grote rookwolken uitblazend. 
Omstreeks 22.15u is iedereen terug in Hotel Nata. 
 
Dinsdag 17 september 
Bij het opstaan rond 06.00u is het al licht. Vanuit de kamer zie ik een groepje Bonte Kraaien 
rondscharrelen. Met een ontbijtpakketje in de hand verlaten we Hotel Nata. De bus brengt ons 
binnen een kwartier naar het hoofdstation van Tbilisi. We zijn ruim op tijd voor de sneltrein 
naar Batumi. Cassandra heeft business class voor ons gereserveerd. Dat houdt in dat we ruim 
zitten en dat een breed gangpad de gelegenheid biedt om af en toe de benen te strekken. 
Bovendien worden flesjes drinkwater verstrekt. Ook is in deze trein koffie te krijgen. 
Voor de afstand van 330 km naar Batumi heeft de trein (merk Stadler, Zwitsers fabrikaat) 
ruim vijf uren nodig. Op de rechte stukken wordt ruim 100 km/uur gereden, maar over het  
bochtige spoor door de bergen bedraagt de 
snelheid nauwelijks 60 km/uur. Te zien is dat 
dit deel van het traject gerenoveerd wordt 
met de aanleg van meer tunnels. Vanuit de 
trein worden af en toe vogels gezien: 
Bijeneter, Zwarte Wouw, Torenvalk, Bonte 
Kraai en Witte Kwikstaart. 
Bij het station Batumi Central moeten we 
weer even wachten op het aansluitende 
busvervoer, maar evenals in Tbilisi verschijnt 
ook hier een bus na een telefoontje van 
Cassandra. Van station Batumi naar 
guesthouse Bolkvadze is niet ver meer. 
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Na het passeren van de tunnel slaat de bus rechtsaf, een nogal steile weg in. Een paar minuten 
later keert de bus en even later staan we bij het pad dat naar het huis van de fam. Bolkvadze 
leidt. Daar staan Gab en de hele familie om ons hartelijk welkom te heten. Wij krijgen een 
tweepersoonskamer op de eerste verdieping toegewezen. 

  
 
Nadat iedereen z’n plekje gevonden heeft, komt de een na de ander naar het balkon op de 
eerste verdieping. Gab gaat ondertussen met Johan Scholten en Jaap Eisenga naar Batumi om 
de huurauto’s op te halen. Vanaf dit balkon heb je een ruim uitzicht in noordelijke richting. 
Op de heuvel achter het guesthouse ligt de telpost Saghalvasho. Het is zwaar bewolkt en soms 
regent het een beetje. In een kleine drie uur op het balkon noteer ik: 170 Bijeneters, 40 
Dwergarenden, 4 Bruine Kiekendieven, 1 Grauwe Kiekendief,  4 grauwe/steppe, 1 
Steppebuizerd, 12 Torenvalken, 1 Boomvalk, 2 Wespendieven, 1 Schreeuwarend, 1 
Slechtvalk, 2 Sperwers, 400 Boerenzwaluwen, 10 Huiszwaluwen, 5 Oeverzwaluwen en 20 
Holenduiven. Voor het eerst valt de term ‘landingslichten’ bij de vele Dwergarenden die deze 
middag passeren. Vanwege de lage bewolking vliegen de meeste Dwergarenden laag op ons 
aan waardoor die ‘landingslichten’ uitstekend te zien zijn. 
Als de schemering al is ingetreden is het etenstijd geworden. We worden voor de eerste keer 
onthaald op een uitgebreide maaltijd met veel verschillende schalen die steeds worden 
bijgevuld als de bodem in zicht komt. Daarbij kan een soort perenlimonade (op andere dagen 
abrikozenlimonade) en eigengemaakte wijn gedronken worden. 

 
“landingslichten” 

 
Sperwer 

 
Woensdag 18 september 
Al vroeg in de morgen is het een komen en gaan naar de badkamer op de eerste verdieping. 
Dit leidt tot wachttijden, niet zo gewenst als je hoge nood hebt. Vandaar dat wij via Gab om 
een emmer vragen zoals we ook op campings een emmer gebruiken als het toiletgebouw een 
paar honderd meter van de tent staat. 
Om half acht gaat iedereen naar beneden voor het ontbijt. Dat blijkt nu en de komende dagen 
vooral te bestaan uit wit brood, eigengemaakte jam en een heerlijke volle yoghurt, waarmee 
we dik belegde taartjes maken. Na het ontbijt maakt iedereen zich klaar voor vertrek naar de 
telpost Saghalvasho. Enkelen gaan met Jaap Deelder, die de route kent, te voet naar deze 
telpost De anderen laten zich door de chauffeurs via een nogal steile weg tot aan het begin van 
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de trap brengen. Via een trap met 178 treden bereiken we het platform waar de nieuwe telpost 
is gerealiseerd. 
Het is werkelijk fantastisch wat hier is 
neergezet. In plaats van een klein afdakje, 
alleen bestemd voor de tellers van de 
Batumi Raptor Count, is er nu een 
gebouw neergezet met een bovenplatform 
en een beschaduwd benedenplatform. 
Daar omheen is een ruim terrein 
geëgaliseerd, omgeven door een stevig 
hekwerk. Dit hekwerk is net wat te hoog 
voor mensen die niet al te lang zijn en 
door hun telescoop willen kijken. 
Verder is er de mogelijkheid om koffie te 
bestellen en frisdrank en bier te kopen.  
Helaas is het toilet nog niet in gebruik 
omdat de waterleiding niet is 
aangesloten. Voor de sanitaire behoeften 
is men hierdoor op het achtergelegen 
bosje aangewezen. Een bezoek aan dit 
bosje wordt vaak opgevrolijkt door 
vlinders als de Keizersmantel, terwijl er 
ook mooie plantjes staan zoals de Rode 
schroeforchis en de opvallend 
donkerblauwe Gewone commelina, ook 
wel Aziatische eendagsbloem genoemd. 

 
Omstreeks 9.00u is iedereen op de telpost 
en beginnen we de horizon af te speuren. 
In het begin is het nog betrekkelijk rustig 
en zien we vooral Sperwers en een enkele 
Balkansperwer. Als het na 10.00u 
voelbaar warmer wordt, komt er meer 
activiteit vanwege de thermiek. Het zijn 
aanvankelijk vooral Zwarte Wouwen die 
met honderden passeren, maar al spoedig 
trekken ook Wespendief, Bruine 
Kiekendief en Dwergarend over. Zoals te 
verwachten is, leveren enkele jonge  
kiekendieven (Grauwe / Steppe) veel discussie op. Gelukkig worden er veel foto’s gemaakt 
zodat wellicht naderhand nog te bepalen is om welke soort het gaat. Een hoogtepunt is de 
passage van een jonge Steppearend, uitstekend te herkennen aan de lichte band in de 
ondervleugel en de doorschijnend witte vleugelachterrand. Ook is het enthousiasme groot als 
een mannetje Steppekiekendief op korte afstand de telpost passeert. Tussendoor passeren 
enkele tientallen Bijeneters en Steppebuizerden. Ondertussen zijn steeds meer vogelaars naar 
deze telpost toegekomen. Een rondje over boven- en benedenplatform levert een totaal van 98 
bezoekers op! 
Van 12.00 tot 15.00u blijven de roofvogels komen. Veruit het grootste deel bestaat uit Zwarte 
Wouwen, maar daarbij zien we ook nog tweemaal een mannetje Steppekiekendief, 4 
Schreeuwarenden, 5 Slangenarenden, 1 Visarend en enkele Boomvalken. Bovendien trekt een 
groepje van 12 Zwarte Ooievaars langs. Ook de trek van Dwergarenden gaat eigenlijk de 
gehele dag door. Om 16.00u gaan we vermoeid maar voldaan terug naar de parkeerplaats. 
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Bart Hoekstra, een van de hoofdtellers van de Batumi Raptor Count, spreekt van een aardige, 
middelmatige dag. Wel veel soorten, maar nogal lage aantallen. Op www.trektellen.nl is voor 
deze telpost te lezen wat hij daaronder verstaat: 18 september 2019  Wespendief 668, Zwarte 
Wouw 5133, Steppebuizerd 173, Slangenarend 15, Schreeuwarend 13, Dwergarend 378, 
Bruine Kiekendief 261, Steppekiekendief 7, Blauwe Kiekendief 2, Grauwe Kiekendief 13.  
Na thuiskomst verzamelen we ons op het balkon. Het is vrij warm en windstil. Al spoedig 
verschijnen bier, frisdrank, wijn en water. Voor we er erg in hebben is het tijd om naar 
beneden te gaan voor de warme maaltijd.  
In de avonduren zit iedereen gezellig op het balkon en worden de waarnemingen van deze 
eerste dag nog eens serieus doorgenomen. Daarbij krijgen de jonge kiekendieven de meeste 
aandacht. Ook is er bijzonder Nederlands te horen als woorden als ‘jizz’ en 
‘bewegingsmotoriek’ in de strijd worden geworpen. 
 
Donderdag 19 september 
Het tweede bezoek van onze groep aan telpost Saghalvasho wordt gekenmerkt door een 
strakblauwe lucht, maar helaas ook door het ontbreken van roofvogeltrek. Pas na 40 minuten 
laat een Bruine Kiekendief zich zien, gevolgd door enkele Boerenzwaluwen, Huiszwaluwen, 
Oeverzwaluwen, een Blauwe Reiger en enkele Sperwers. Om 11.00u zien we 3 Kleine 
Zilverreigers over zee naar het zuiden vliegen. 
Om 11.30u houden we het voor gezien. Op voorstel van Gab zullen we naar de Chorokhi 
Delta gaan. Na een stukje afdaling stoppen we bij het kantoortje van de Batumi Raptor Count 
om T-shirts en folders in te slaan. Hierna gaat Gab ons voor naar Batumi om ons daarna via 
de park- en strandboulevards naar de noordzijde van de Chorokhi Delta te leiden. Het is 
inmiddels hoog tijd geworden om de lunchpakketten aan te spreken. Hierna gaan sommigen 
het keienstrand op om dichter bij de riviermonding te komen, terwijl anderen in de luwte van 
de auto’s hun stoeltjes uitklappen om met de telescoop de zee af te speuren. Zelf ga ik het  

 

strand op om dichter bij een groepje rustende meeuwen 
te komen. Op weg naar de waterlijn passeer ik een kleine 
lagune waar een Meerkoet en een Dodaars zijn te zien. 
Op een eilandje in de riviermonding zitten een 
Aalscholver en een Steltkluut. Ook zit er een kleine 
meeuw die sterk aan een Dunbekmeeuw doet denken. 
Jos, die ook het keienstrand is opgelopen, vraag ik deze 
vogel te fotograferen evenals een grotere meeuw met 
een opvallende korte, stevige snavel. Later worden vanaf  

 

de weg met de telescoop nog enkele Steenlopers en een 
Drieteenstrandloper op dit eilandje gezien. Bij het 
bekijken van de foto’s later op de avond blijkt de kleine 
meeuw inderdaad een Dunbekmeeuw te zijn, terwijl het 
bij de ‘diksnavelmeeuw’ om een meeuw met een 
vergroeide bovensnavel gaat.  
Terug bij de auto’s hoor ik van Hein dat hij een groepje 
van 6 Kleine Jagers (lichte fase), een groepje van zes 
Yelkouan Pijlstormvogels en een tiental Dwergmeeuwen  

heeft gezien. Met Johan Goudzwaard meent Hein ook een juveniele Drieteenmeeuw gezien te 
hebben. Ook vliegen er tientallen Visdiefjes en enkele Grote Sterns voorbij. Bij de Visdieven 
gaat het gelet op het verenkleed vermoedelijk vooral om tweedejaars vogels. 
Als iedereen weer terug bij de auto’s is, kan er verder worden gereden. Gab loodst ons om het 
vliegveld heen en slaat dan een onverharde weg in die naar de kustlijn voert. Na een km 
worden we staande gehouden vanwege graafwerkzaamheden. Het blijkt om niet ontplofte 
projectielen te gaan. Voor mogelijke ongelukken staat de ambulance al klaar. Na enige tijd 
krijgen we toestemming door te rijden, maar daarbij mag tot het strand niet uit de auto gestapt 

http://www.trektellen.nl/
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worden. De weg naar het strand zit vol kuilen, vaak gevuld met water waardoor niet is in te 
schatten hoe diep de plas is. Onderweg wordt enkele keren gestopt om naar een vogel te 
kijken. Opvallend vaak gaat het om een Grauwe Klauwier. Ook wordt voor een tweetal jonge 
kiekendieven gestopt. In de ene auto kijkt men naar links en ziet men twee 
Steppekiekendieven; in de andere twee auto’s kijken de inzittenden naar rechts en zien daar 
twee Grauwe Kiekendieven! Vermoedelijk ging het hierbij echt om vier kiekendieven. 

  

  
 
Vanaf de strandwal heeft men goed zicht op lagunes aan de landzijde. Hier zijn leuke soorten 
te zien zoals IJsvogel, Blauwe Reiger, Purperreiger, Bosruiter, Watersnip, Bontbekplevier, 
Kleine Plevier, Bonte Strandloper en Kleine Strandloper. 
In het water groeit de Waternoot, berucht vanwege de bijzondere stekelvruchten. Hoe de 
vrucht ook ligt, er steekt altijd één scherpe punt recht omhoog. In het ondiepe water groeit 
ook veel Egeria, een soort waterpest met grote drietallige bloemen. Langs de oevers staat veel 
Late stekelnoot. 
Dichter bij de riviermonding zit een groep forse meeuwen op het strand. Met de telescoop is 
goed te zien dat veel meeuwen gele poten hebben. Vermoedelijk gaat het vooral om 
Geelpootmeeuwen en Pontische meeuwen. Misschien blijkt later uit bestudering van de foto’s 
dat er zich nog andere soorten tussen bevonden. Boven zee vliegen tientallen Visdieven, een 
groepje Dwergmeeuwen en enkele Grote Sterns. Onder een groep fladderende meeuwen blijkt 
af en toe een dolfijn op te duiken!  Een zoektocht naar mijn camera wordt me bespaard 
dankzij de oplettendheid van Hugo die mijn cameraatje meeneemt vanaf de grote stronk. 
De terugtocht voert weer over de weg met de vele kuilen. Nadat de rivier is overgestoken slaat 
Gab links af, de weg naar de vuilstort. We lopen een eindje de weg op totdat een grote plas de 
verdere doortocht verhindert. In de rivier zitten veel meeuwen op een zandbank en langs de 
weg staan allerlei onbekende planten zoals een soort lampionplant en een zeer hoge alsem. 
Ook valt hier weer het talrijke voorkomen van Alsemambrosia (de hooikoortsplant) op.  
De terugweg voert ons weer door Batumi waar we getuige zijn van het chaotische 
spitsverkeer. Bij een pleintje met wat winkels aan de noordkant van de stad stoppen we nog 
even om wat inkopen te doen. 
 



7 
 
Vrijdag 20 september 
Ook vandaag is het aangenaam weer. Volgens Gab is dit niet ideaal voor stevige 
roofvogeltrek. Het moet helder boven de kustlijn zijn, maar bewolkt in het bergland. Bij die 
omstandigheden gaan veel vogels de route over de kustvlakte volgen. Bij helder weer tot in 
het bergland, blijven de roofvogels veel verder van de kust verwijderd. 
Voor het ontbijt zie ik vanaf het balkon om 7.20u de eerste Steppebuizerds overvliegen. 
Na het ontbijt zijn we al voor 09.00u op de telpost Saghalvasho. Tot 10.30u is het rustig: 
enkele Dwergarenden, Bruine Kiekendieven, Wespendieven en Zwarte Wouwen. De meeste 
aandacht gaat uit naar een Tapuit die een tijdje te zien is in de top van een boompje. 

 

Na half elf neemt de bewolking in het 
bergland toe. Dit leidt al snel tot 4 
Schreeuwarenden die niet al te ver van ons 
passeren. Even later gevolgd door een 
Slangenarend, een groepje Bijeneters en 
weer enkele Schreeuwarenden. Een 
mannetje Steppekiekendief geeft een show 
door boven de telpost een rondje te draaien. 
De topper van de dag is evenwel de Grijze 
Wouw die om 14.09u aan de westzijde 
passeert. Het blijkt hier om de derde  

waarneming van deze soort in Georgië te zijn!  
Ondertussen duiken er regelmatig Schreeuwarenden op in de grote groepen Zwarte Wouwen 
die passeren. Verder zien we regelmatig Sperwers, Dwergarenden, Wespendieven, Bruine 
Kiekendieven en Steppebuizerds. Om 15.00u passeert een arend die door velen als 
Bastaardarend wordt bestempeld. Zelf meen ik gezien te hebben dat bij het aanvliegen van de 
telpost de vleugels dieper naar beneden waren doorgebogen en dat de vleugelpunten verder 
omhoog waren gekruld vergeleken met het profiel van een naderende Schreeuwarend. Na 
deze hoogtepunten worden we in het uur hierna nog verrast door 3 Ooievaars, 2 Zwarte 
Ooievaars en een Roodpootvalk (vrouw of juveniel). Het kan niet op deze middag want 
voordat we om 17.15u de trap afdalen, noteer ik nog Slangenarend, Schreeuwarend, 
Steppekiekendief (man), Zwarte Ooievaar en een mogelijke Steppearend. Zelfs het woord 
Keizerarend wordt hier en daar gefluisterd. 
Op www.trektellen.nl is voor deze telpost vandaag te zien: Wespendief 227, Slangenarend 16, 
Schreeuwarend 90, Bastaardarend 3, Dwergarend 143, Steppearend 1, Steppekiekendief 3, 
Zwarte Wouw 1822, Steppebuizerd 119. 
 

  
 
 
Zaterdag 21 september 
Gab had al aangekondigd dat het heel hard en langdurig zou gaan regenen. De regen begon 
rond middernacht en ging bijna anderhalve dag onverminderd door. Daarbij waren perioden 

http://www.trektellen.nl/
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met lichte regen of motregen, maar ook uren dat het met bakken uit de hemel viel. Batumi 
krijgt driemaal zoveel regen als Nederland! 
Vanwege de regen werden de plannen aangepast. Het ontbijt werd naar 9.00u verschoven en 
van een lunchpakket zou op deze dag geen sprake zijn. Om 13.00u werden we beneden voor 
de lunch verwacht. 
Ondanks de zware regenval waren er vanaf het balkon wel degelijk vogels te zien. Wat 
aantallen betreft was dit zelfs de dag met de meeste vogels! Daarbij ging het echter om maar 
één soort: de Boerenzwaluw. Onvoorstelbaar dat al die duizenden zwaluwen bij deze regenval 
niet uit de lucht vallen, maar strak doorvliegen in zuidelijke richting. Er zullen op deze 
zaterdag vele tienduizenden Boerenzwaluwen zijn gepasseerd. Na 13.00u luwde de trek en na 
14.00u vlogen enkele honderden Boerenzwaluwen terug in noordelijke richting (‘reverse 
migration’). Behalve de Boerenzwaluwen passeerden tussen 10-12u nog 2 Oeverzwaluwen, 2 
Huiszwaluwen, 1 Sperwer, 3 Zwarte Wouwen en 4 Bruine Kiekendieven. Vanaf het balkon 
konden in de tuin Koolmees en Staartmees gezien worden. In de middag streek een jonge 
Roodpootvalk neer in een dode boom bij de Botanische Tuin. Die tuin was ook het doel van 
wandelaars uit ons midden (o.a. Jaap, Hugo, Hanneke, Dini) die niet langer binnen wilden 
blijven. Zelf ging ik ook nog even op stap om de benen te strekken. De wandeling naar 
beneden en naar het bos aan de zuidzijde van de snelweg leverde weinig vogels op (Vink, 
Witte Kwikstaart, Roodborst), maar wel interessante planten. In de middenberm van de 
snelweg stond een Anna Paulownaboompje, een soort die ook bij ons steeds vaker in het 
stedelijk milieu opduikt. Verder in de bermen diverse varensoorten, waaronder een soort 
lintvaren en veel Groot prachtriet. Met het zien van al die soorten langs de weg maakte ik me 
wijs dat ik een aardige indruk van de Georgische flora had gekregen. Toen ik thuisgekomen 
ging achterhalen om welke planten het ging, bleek dat het bijna allemaal om exoten uit Afrika 
en Azië ging! Zie hiervoor de bijlage over Planten. 

 
Pteris cretica Lintvaren 

 
Polygonum perfoliatum 

 
De wandelaars hadden in de Botanische Tuin een Roodborst gezien en een Merel gehoord. 
Over een boomklever bleven de meningen verdeeld, was het ‘onze’ Boomklever of toch de 
Turkse Boomklever? 
De hoop dat het nog voor het vallen van de duisternis droog zou worden, vervloog al snel na 
19.00u toen de hemelsluizen opnieuw open gingen. Het was ondertussen afgekoeld tot 12 
graden. Een koude nacht zou volgen. 
 
 
Zondag 22 september 
Rond 07.00u is het bijna droog geworden. Wel is het knap fris: 7 graden! Al spoedig na het 
ontbijt trekken opnieuw buien over. Tegen 11.00u wordt het droog en stijgt de temperatuur tot 
15 graden. In de periode 9-11u noteer ik vanaf het balkon het volgende: 40 Zwarte Wouwen, 
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15 Wespendieven, 5 Sperwers, 2 Bruine Kiekendieven, 2 Torenvalken en één ’ringtailed’ 
kiekendief.  Na 11.00u passeren twee groepjes Blauwe Reigers over zee (23 + 9). De trek van 
Zwarte Wouwen komt dan ook aardig op gang. Vanaf het balkon zien we een Tjiftjaf, een 
Koolmees en een Pimpelmees. Ook passeren twee groepjes Holenduiven en 5 Zwarte 
Ooievaars, gevolgd door 7 Ooievaars omstreeks 12.25u. Het is ondertussen zo opgeklaard dat 
we in de verte de besneeuwde bergen van de hoge Caucasus kunnen zien. 

 
 
Na de lunch in ons guesthouse vertrekken we naar telpost Saghalvasho. Daar blijven we tot 
17.50u. Op deze zondagmiddag komen nog aardig wat mensen naar de telpost. Omstreeks 
15.00u tel ik 58 bezoekers. 
Deze middag op Saghalvasho laat stevige trek zien met een flink aantal soorten. Naast een 
vrijwel continue stroom Zwarte Wouwen zien we tweemaal een mannetje Steppekiekendief. 
Bij de tweede vogel vliegt nog een slanke kiekendief. Hier en daar wordt “paartje”geroepen, 
maar uit de genomen foto’s blijkt later dat het hier om een jonge vogel ging. Opvallend vaak 
passeert een groepje Zwarte Ooievaars (totaal 75 ex.). Ook Bruine Kiekendief en Dwergarend 
komen regelmatig langs. Verder passeren er ongeveer 10 Schreeuwarenden, enkele 
Slangenarenden, een Visarend en enkele tientallen Wespendieven en Steppebuizerds. Op 
www.trektellen.nl is voor de telpost Saghalvasho voor deze dag te lezen:  Zwarte Ooievaar 
114, Ooievaar 7, Wespendief 175, Aziatische Wespendief 1, Slangenarend 14, Schreeuwarend 
11, Dwergarend 117, Steppearend 2, Bruine Kiekendief 343, Steppekiekendief 31, 
Blauwe/Grauwe/Step 37, Grauwe Kiekendief 10, Zwarte Wouw 6436, Steppebuizerd 419, 
Zomertortel 50. Verder wordt opgemerkt dat er vooral voor 13.00u nogal wat Torenvalken, 
Kleine Torenvalken en Roodpootvalken overvlogen. Valken worden niet systematisch geteld! 
Om 17.50u stoppen we met waarnemen. Met de auto’s rijden we hierna naar het 
dorpscentrum van Chaisubani, het eerste dorpje als je de snelweg in noordelijke richting 
verlaat. In de kleine supermarkt zit de eigenaar/kassier onderuit gezakt op een stoel. Veel 
aardiger is het om inkopen te doen bij een groentekraampje aan de overkant. Thuisgekomen 
drinken we nog wat op het balkon. Een groep van 30 overvliegende Bijeneters trekt aandacht 
door hun kenmerkende roep.  
 

http://www.trektellen.nl/
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Maandag 23 september 
Na weer een koude nacht zien we vanaf het balkon dat al vanaf 7.15u grote groepen Zwarte 
Wouwen op ons aanvliegen. Enkele honderden strijken neer in de dode bomen bij de 
Botanische Tuin, maar de meeste vliegen door. Ook Boerenzwaluwen, Sperwers en 
Torenvalken zijn er vroeg bij vanmorgen. Het belooft een goede dag te worden! 
Na het ontbijt gaan we weer naar telpost Saghalvasho. Daar blijkt dat de sterke wouwentrek 
van deze morgen geen vervolg krijgt. Tot 11u is het eigenlijk nogal rustig met 200 Zwarte 
Wouwen, 1 Dwergarend, 1 Balkansperwer, 1 Bruine Kiekendief, 10 Wespendieven, 20  
Steppebuizerds en 1 Visarend. Zoals we al 
een beetje gewend zijn, komen tegen het 
middaguur weer enkele Schreeuwarenden in 
beeld. Rond het middaguur zien we twee 
Raven boven de bergen cirkelen en ook 
komen weer groepjes Zwarte Ooievaars over. 
Al hebben we de afgelopen dagen vaker een 
mannetje Steppekiekendief gezien, het blijft 
toch iets bijzonders deze fraaie roofvogel te 
zien passeren.  
Later in de middag zien we enkele Boomvalken en Roodpootvalken. Voor het eerst krijgen 
we nu ook een uitgekleurd mannetje Roodpootvalk te zien. Om 16.20u passeren twee arenden 
waarbij de woorden Schreeuwarend en Bastaardarend klinken. Vlak voor we inpakken om 
17.25u passeert nog een Visarend. De vaste tellers van Saghalvasho noteren voor deze dag op 
www.trektellen.nl : Zwarte Ooievaar 12, Ooievaar 11, Visarend 2, Wespendief 176, 
Slangenarend 5, Schreeuwarend 40, Bastaardarend 1, Dwergarend 91, Bruine Kiekendief 98, 
Steppekiekendief 3, Grauwe Kiekendief 2, Zwarte Wouw 1999, Steppebuizerd 46. 

 

Als we terug zijn in ons guesthouse zijn de 
dames die vanmiddag naar de Botanische 
Tuin gingen, nog niet terug. Jaap Eisenga 
had Lotte, Coby. Tineke en Marian bij de 
hoofdingang afgezet. Na enkele uren zou hij 
de dames daar ook weer ophalen. Op het 
afgesproken uur was van het gezelschap nog 
geen spoor te bekennen Groot was Jaaps 
verbazing toen een grote Tesla aan kwam 
rijden met daarin het gehele gezelschap. 

De dames waren uitgekomen bij de lager gelegen uitgang dichtbij het spoorstationnetje. Daar 
hadden ze een taxi gecharterd die hen terugbracht naar de hoofdingang. 
 
 Dinsdag 24 september 
Na het ontbijt gaan we allemaal naar de telpost Shuamta. Een groot deel van de route is 
geasfalteerd, maar het laatste stuk is steil en hobbelig met flinke keien in het wegdek. Zonder 
veel wielspin bereiken alle drie de auto’s het cafeetje, dichtbij de telpost gelegen. Vandaar 
voert een pad via trappen naar het uitzichtpunt. De plek waar de vaste tellers van de Batumi 
Raptor Count staan, is te klein voor een groot gezelschap en daarom installeren we ons een 
etage lager. Een groot voordeel is dat hier voldoende schaduw is te vinden. Het uitzicht is 
fantastisch. 
We zitten nog maar net of er komen enkele Schreeuwarenden voorbij. Bij een van deze vogels 
wordt “wellicht Bastaardarend” opgemerkt. Verder weer veel Zwarte Wouwen, enkele 
Dwergarenden., Wespendieven en Steppebuizerds. Een eerstejaars Balkansperwer zorgt voor 
enige verwarring omdat de vogel bij Jaap Deelder de associatie met een Smelleken oproept.  
Om 11.05 vliegen 3 Zwarte Ooievaars over. Hugo maakt ons attent op een zingende 
Winterkoning en een Turkse Boomklever in de top van een conifeer  (Juniperus spec.). Voor 

http://www.trektellen.nl/
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het middaguur passeren 12 Schreeuwarenden, 6 Dwergarenden en 2 Slangenarenden. Verder 
zien we een groepje Holenduiven en 4 Zwarte Ooievaars. Af en toe dalen enkelen af naar het 
café voor koffie of een biertje. Anderen dalen de trap af die door het hellingbos voert. Hier 
groeit o.a. Pontische rhododendron, Kleverige salie, Boswederik en Dubbellloof. Over de 
specht die hier af en toe opduikt, wordt men het niet eens. Is het nu een Syrische Bonte 
Specht, een Middelste Bonte Specht of toch de Grote Bonte Specht? In het gazon waar we 
zitten, groeien zowaar een paar Rode schroeforchissen. Ook staat er een heel klein lila lelietje: 
Sisyrinchium septentrionale., een soort afkomstig uit Noord-Amerika. 

 
Salvia glutinosa 

Na 12.00u gaat de trek onverminderd door. 
Tot ons vertrek omstreeks 16.30u passeren 
nog 14 Schreeuwarenden en 20 Zwarte 
Ooievaars.  Ook een solitaire Ooievaar laat 
zich zien. Het hoogtepunt van de middag is 
de doorkomst van 2 Steppearenden 
omstreeks 13.30u. Verder zien we enkele 
Boomvalken, Sperwers en Balkansperwers. 
Het zangertje dat door het dichte groen voor 
ons scharrelt, laat zich slecht zien. Hugo is er 
van overtuigd dat het hier om de Groene Fitis 
gaat, een endemische soort voor de 
Kaukasus.  
Even later worden we verrast door een 
bidsprinkhaan. Eerst stapt hij door de lage 
begroeiing waarna hij opvliegt en op een 
boomstam landt. Niet veel later ziet Hugo 
een klein hagedisje kruipen. Het beestje heeft 
een opvallend blauwe staart. Om welke soort 
het hier gaat is niet duidelijk, ook na 
bestudering van de Europese Field Guid 
Reptiles & Amphibians. In aanmerking komt 
de Dalmatische Spitskophagedis. Op het 
internet vind ik later dat ook Darevskia 
caucasica subsp. caucasica een serieuze 
kandidaat is. 
Om 16.00u verzamelen we bij het café en 
een half uur later hobbelen we weer naar 
beneden. In het dorp stoppen we nog even 
voor het doen van enkele boodschappen en 
het pinnen van Lari’s. De waarnemers van 
Shuamta zetten de volgende aantallen op 
www.trektellen.nl:  Zwarte Ooievaar 47, 
Aasgier 1, Wespendief 150, Slangenarend 
28, Schreeuwarend 129, Bastaardarend 1, 
Dwergarend 81, Steppearend 8, grote arend 
204, Steppekiekendief 2, Arendbuizerd 1, 

 
Rode schroeforchis 

Zwarte Wouw 3035, Steppebuizerd 228. 
Als we terugrijden naar ons guesthouse blijkt dat de toerit geblokkeerd is vanwege de aanleg 
van een nieuw betonpad. Bij vertrek gaf dit ook al wat problemen. De auto’s mochten toen 
nog (zonder passagiers) met één band over het nieuwe beton rijden. Nu moet onverbiddelijk 
langs de weg worden geparkeerd. 

http://www.trektellen.nl/
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Voor  we naar beneden gaan voor het diner is het weer een gezellige boel op het balkon. Dat 
verhindert sommigen niet om een Kleine Bonte Specht te signaleren. Als de vogel opvliegt en 
hoog boven de bomen verdwijnt, zien we allemaal hoe klein dit spechtje is. 
 
Woensdag 25 september 
Omdat het ons gisteren uitstekend beviel op telpost Shuamta, gaan we ook vandaag die kant 
op. Gelet op de ervaring op het steile stuk besluit Jaap z’n achtzitter te parkeren op de plek 
waar het asfalt ophoudt. Sommigen gaan lopend verder, anderen wachten even en laten zich 
later door Gab naar boven brengen. 
De auto van Johan ontbreekt vanmorgen. Hij is met Hugo, Hanneke, Dini en Aad al eerder 
naar het Nationale Park Mtirala vertrokken om daar te gaan wandelen. 
Om 9.30u hebben we het uitzichtpunt bij telpost Shuamta bereikt. Tot 10.15u blijft het nog 
rustig. Alleen een Zwarte Wouw, een Sperwer en een Bruine Kiekendief zien we passeren.  

  
 
Hierna komt de trek goed op gang, samenvallend met het doorbreken van de zon. Het zijn ook 
nu weer de Zwarte Wouwen die met vele tientallen tegelijk passeren. Om 10.20u vliegt een 
groep van 20 Zwarte Ooievaars over, een paar minuten later gevolgd door een groepje van 
drie. Zoals we gewend zijn, komen de eerste Schreeuwarenden rond het middaguur. Dat valt 
samen met enige trek van Wespendieven, Steppebuizerds en Sperwers. Om 12.20u passeert al 
weer een groepje Zwarte Ooievaars, nu 17 ex. bij elkaar. Ondertussen heeft Jos de Turkse 
Boomklever weer opgemerkt en het lukt hem zowaar deze lastige soort te fotograferen. 
Jaap Eisenga is kort daarvoor vertrokken om Tineke en Marian naar het museum van Batumi 
te brengen. Hij stopt bij guesthouse Bolkvadze om Lotte, die thuis was gebleven vanmorgen, 
te laten instappen. 
Tot 14.00u passeren er regelmatig Zwarte Wouwen, afgewisseld door enkele 
Schreeuwarenden, Wespendieven en Steppebuizerds. Een zeer lichte Torenvalk doet toch wel 
sterk aan een Kleine Torenvalk denken. Vrouwtjes en jonge vogels van beide soorten zijn 
moeilijk van elkaar te onderscheiden. Af en toe gaat een vermoeide waarnemer naar het café 
om wat te drinken of om gebruik te maken van de WC met waterspoeling. In het bosje naast 
de telpost horen we luid en duidelijk een Boomkikker en ook beweegt er steeds een 
Phylloscopus-zanger in de struiken, wellicht de Groene Fitis. Minder twijfel is er als een 
Zwartkop zich laat horen. 
Na 15.00u vindt een opleving van de trek plaats met enkele Schreeuwarenden, Dwergarenden 
en Slangenarenden. Om 15.30u passeren 8 Zwarte Ooievaars. Naast enkele Boomvalken 
passeert omstreeks 15.30u ook een grote valk die Frank aan een Sakervalk doet denken. 
Om 16.00u besluiten we op te breken en bij het cafeetje te verzamelen. Jaap is inmiddels ook 
al weer een uurtje terug nadat hij de dames in Batumi heeft afgezet. Met enkelen loop ik het 
hobbelige gedeelte naar beneden waar Jaap de auto heeft geparkeerd. Hierna rijden we verder 
bergafwaarts. We volgen Gab die nog een ommetje langs de rivier maakt, een oud schooltje 
passeert en ons de sterk vervallen flats uit de Sovjetperiode laat zien. 
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Als we weer stoppen bij de marktkraampjes in het dorp, zien we daar ook Johan Scholten en 
zijn wandelaars lopen. Ze hebben een mooie wandeling langs de watervallen gemaakt waarbij 
de volgende soorten aan de gezamenlijke soortenlijst kunnen worden toegevoegd: 
Waterspreeuw, Zwarte Mees, Bonte Vliegenvanger en Oostelijke Gekraagde Roodstaart. 
Laatstgenoemde ondersoort verschilt van onze Gekraagde Roodstaart door een lichte ‘veeg’ 
op de handpennen. 
Thuisgekomen horen we van Lotte, Marian en Tineke hoe het hun in Batumi is vergaan. In 
het museum was maar één tentoonstelling te bezichtigen. Hierbij waren zij de enige 
bezoekers. Toen de dames trek kregen in koffie met wat lekkers erbij, bleek dat ‘lekkers’ 
alleen beschikbaar te zijn als dessert bij een compleet diner! Verder hadden ze nog een 
synagoge en een Armeense kerk bezocht. Met een taxi waren ze teruggekomen. 
 
Donderdag 26 september 
Vanmorgen gaan we voor de laatste keer naar telpost Saghalvasho. Voor het ontbijt is een 
eenzame Wespendief de enige vogel die zich vanaf het balkon laat zien. Na ons laatste ontbijt 
bij de familie Bolkvadze zijn we om 9.10u op de telpost. Omdat het af en toe wat drupt heeft 
de vaste telploeg een deel van het platform zodanig afgezet met een geblokt lint dat zij te allen 
tijde een droog hoekje onder het afdak hebben. Bij regenval kunnen ze zodoende de telling 
met een dak boven hun hoofd voortzetten.  
Veel te tellen valt er voorlopig ziet. Het duurt tot bijna half elf voordat er beweging in de 
lucht komt. Dan komen de Zwarte Wouwen op gang, gevolgd door enkele Bruine 
Kiekendieven, Boomvalken, Steppebuizerds, Sperwers en een Balkansperwer. Een 
buizerdachtige roofvogel met een vrijwel witte kop blijkt na bestudering van de foto toch een 
Wespendief te zijn. 

 
Na 11.00u komen weer enkele Schreeuwarenden door gevolgd door een mannetje 
Steppekiekendief en een mannetje Roodpootvalk. Omstreeks 12.00u zwelt de stroom Zwarte 
Wouwen verder aan en ook passeert er pal over ons hoofd een fraaie eerstejaars Steppearend. 
Hierna blijven we tot 17.15u geboeid naar het roofvogelspektakel kijken. Er passeren vele 
honderden Zwarte Wouwen, maar ook enkele groepjes Zwarte Ooievaars, een Visarend, 
enkele Dwergarenden, een tiental Schreeuwarenden met daarbij wellicht een Bastaardarend 
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(alleen van opzij gezien) en natuurlijk regelmatig Wespendieven, Steppebuizerds en Bruine 
Kiekendieven. 

  

  
 
Om 14.40u maken enkele Denen ons attent op een Kleine Vliegenvanger aan het begin van de 
trap die naar de telpost voert. Het vogeltje laat zich goed zien en is in gezelschap van enkele 
Grauwe Vliegenvangers. Ondertussen is Johan Scholten teruggekomen. Om 14.00u is hij met 
Gab en Jaap naar beneden gegaan om de auto’s terug te brengen naar het verhuuradres in 
Batumi. Sommigen van ons stapten toen bij hen in om zich bij ons guesthouse te laten 
afzetten. Vervolgens reed zoon Bolkvadze (Nugo) met de Volvo mee, waardoor ze met hem 
terug konden rijden naar ons guesthouse. Hierna is Johan lopend weer naar de telpost 
gekomen. Gelukkig komt hij niet voor niets! 
Diezelfde Denen wijzen ons even later op een Zeearend die op flinke afstand van de kust laag 
over de Zwarte Zee zuidwaarts vliegt. Tot het moment van vertrek (17.15u) zien we nog een 
Roodpootvalk mannetje en enkele groepjes Zwarte Ooievaars. Van deze soort noteer ik 
vandaag 123 ex. De telling wordt besloten met een Visarend die met een flinke vis in de 
klauwen aan de westzijde passeert. Op www.trektellen.nl is voor telpost Saghalvasho vandaag 
te vinden: Zwarte Ooievaar 97, Ooievaar 1, Visarend 2, Wespendief 301, Slangenarend 6, 
Schreeuwarend 10, Bastaardarend 1, Dwergarend 50, Steppearend 2, Bruine Kiekendief 195, 
Steppekiekendief 1, Blauwe Kiekendief 1, Grauwe Kiekendief 1, Zwarte Wouw 4725, 
Zeearend 1, Steppebuizerd 543, Zomertortel 20. 
Voor de laatste maaltijd heeft de familie Bolkvadze zich geweldig ingespannen. Na het 
dessert van heerlijke suikermeloen wordt een grote taart binnengedragen. Voordat deze wordt 
aangesneden vraagt Cassandra de aandacht. Met enkele welgekozen Georgische zinnen(!) 
bedankt ze de familie voor de genoten gastvrijheid. Daarna overhandigt ze een fotoboek, 
gemaakt na de reis van 2018 en de fooienpot waarop wij onze namen hebben geschreven. 
 

http://www.trektellen.nl/
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Aan het begin van de maaltijd heeft Hanneke gevraagd direct na de maaltijd naar het balkon 
te gaan. Daar aangekomen neemt ze het woord om Cassandra en Gab namens ons allen van 
harte te bedanken voor alles wat ze voor deze reis hebben gedaan. Hierna overhandigt ze een 
theaterbon en een dinerbon. Vervolgens worden onze drie chauffeurs met een zelfgemaakt 
lied door de dames toegezongen. De familie Bolkvadze staat beneden toe te kijken naar wat 
zich op het balkon afspeelt. Omdat het de volgende dag vroeg reveille is, is het balkon al voor 
tienen verlaten. Voor het zover is heeft Hugo weer een nachtvlinder bij de lamp 
gefotografeerd, ditmaal een Vuursteenvlinder. 
 
Vrijdag 27 september 
Om 06.00u begint het gestommel in de gang, want van ons wordt verwacht dat we om 6.45u 
met onze bagage aan de weg staan. We nemen afscheid van de familie Bolkvadze, waarbij de 
heer des huizes ons “Auf Wiedersehn!” toewenst. De bus verschijnt wat later dan de 
afgesproken tijd, vermoedelijk een gebruikelijk verschijnsel in Georgië. Aangekomen bij het 
station van Batumi is er nog alle tijd om koffie te drinken. De mooie trein naar Tbilisi opent 
de deuren ruim voor vertrek. Deze keer zitten we tegenover elkaar met een groot raam tussen 
ons in. We zien dan ook veel meer van het landschap langs de spoorbaan dan op de heenreis 
toen we nauwelijks naar buiten konden kijken. 
Direct na het vertrek om 7.55u deelt Hugo de verschillende onderdelen van het ontbijt uit. Na 
tweemaal gestopt te hebben in plaatsen in de kuststreek begint het lange traject naar Tbilisi. 
Het eerste deel volgt een nogal bochtig traject door het gebergte. Na het bergland rijdt de trein 
door een nogal droge vlakte met een ondiepe rivier. Hier zien we af en toe Kleine 
Zilverreigers en Bonte Kraaien. Hein merkt een Ekster op! Die soort stond nog niet op de lijst. 
Niet ver van Tbilisi zien we op een bergrug bij Mtscheta een van de oudste kerkjes van 
Georgië, de Dzjvari-koepelkerk uit de zevende eeuw. Een kwartiertje later heeft de trein het 
centraal station van Tbilisi bereikt. 

  
 
In Tbilisi duurt het wat langer voordat de bus verschijnt. Aangekomen in het oude centrum 
van de hoofdstad blijkt dat het gereserveerde Hotel Imperial House niet met de bus te 
bereiken is. Gelukkig is het maar een klein eindje lopen vanaf de plek waar de bus ons afzet. 
De baas van Imperial House heeft een stevige stem en wil van alle paspoorten een kopie 
maken. Wij krijgen kamer 2 toegewezen. Met Marian hebben we afgesproken met een hop on 
hop off een citytrip te gaan maken. Als ik naar buiten wil lopen om aan anderen te vragen wat 
zij vanmiddag gaan doen, klap ik met m’n gezicht tegen de glazen deur (die openstond toen 
we kort hiervoor arriveerden). Het gevolg van de klap is een wondje op mijn neus wat 
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gepaard gaat met een stevige bloeding. Met een papieren zakdoekje en een flinke pleister is 
het euvel snel bestreden. 
Omstreeks 14.00u lopen we naar het Vrijheidsplein, voor 1990 Leninplein geheten, waar de 
citytour vertrekt. De citytour voert ons eerst over de breed aangelegde Roestaveli Avenue. 
Hier staan vooral gebouwen uit het begin van de vorige eeuw zoals het Nationaal Museum en 
de Opera. Vanwege het chaotische verkeer stopt de bus vaak en krijgen we volop gelegenheid 
foto’s te maken. Aan de andere kant van de rivier bezoeken we een deftige straat met huizen 
uit het einde van de 19e eeuw en begin 20e eeuw. De Art Deco heeft zelfs de uithoeken van 
Europa bereikt! We rijden terug langs de rivier (Mtkvari) en zien af en toe het gouden dak van 
de Tsminda Sameba kathedraal (84m hoog). Bij de Meteckibrug, dichtbij ons eerste hotel, 
stappen we uit om naar de kabelbaan te gaan. Daar staat zo’n lange rij wachtenden dat we 
besluiten van dit uitstapje af te zien. Als we teruglopen naar de oude stad aan de overzijde 
zien we hoe een bruidstoet staande wordt gehouden door een aantal agenten. Zelfs de moeder 
van de bruid stort zich in de discussie met de agenten om een bekeuring te voorkomen. 

  

  
Als we de brug over zijn, gaan we een trapje af naar een straatje vol met eetgelegenheden. 
Vriendelijke jonge mannen proberen ons over te halen hun etablissement te bezoeken. We 
strijken neer op een terras om daar koffie met gebak te bestellen. Na de bestelling genoteerd te 
hebben vraagt de ober ons een paar tafels op te schuiven, omdat we aan een tafel voor 
waterpijpliefhebbers zijn gaan zitten. Teruglopend naar de hoofdstraat zien we opeens twee 
Palmtortels voor ons op straat lopen. Voordat het fototoestel is gepakt zijn ze al opgevlogen. 
Voordat we naar het hotel gaan slaan we af naar de Sioni kathedraal (13e eeuw). In een 
Oosters-Orthodoxe kerk staan geen stoelen. In deze kerk staat er één: de zetel van de 
bisschop. Hoewel er een vrouw met een maand vol sluiers staat om benen en hoofd te kunnen 
bedekken, lopen Coby en Marian gewoon door. Hoewel er een dienst gaande is, spreekt 
niemand hen hierop aan. 
Op weg naar het hotel komen we nog heel wat reisgenoten tegen. Al snel horen we dat nog 
meer mensen Palmtortels hebben gezien. Na ons wat opgefrist te hebben gaan we omstreeks 
19.00u naar een ruim terras dichtbij het hotel. Er worden wat tafels verschoven zodat er een 
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lange tafel ontstaat waar 18 mensen kunnen aanzitten. Een grote variatie Georgische 
gerechten wordt hierna opgediend, waarbij de een zijn bord al leeg heeft als de ander nog 
niets voor zich heeft. Gab rekent centraal af en zal ons de kosten later meedelen. Het blijkt 
slechts 7 euro per persoon te zijn! 

  
 
Na terugkeer in het hotel gaat iedereen proberen te slapen, want om 04.00u wordt verwacht 
dat we met onze bagage aan de doorgaande straat staan. 
 
Zaterdag 28 september 
Door gestommel op de gang word ik om 03.40u wakker. Blijkbaar heeft Coby de wekfunctie 
op haar telefoon niet goed ingesteld. Nog net op tijd geven we de sleutel af in ruil voor een 
ontbijtpakketje. Al die haast blijkt achteraf niet nodig, want de bus laat ons deze keer bijna 
een half uur wachten. Met verbazing zien we dat een continue stroom taxi’s passeert, hier en 
daar een nachtbraker oppikkend. 
Na een rit van zo’n 15 km komen we bij de vertrekhal van het vliegveld aan. Controle van 
paspoort en bagage verloopt soepel waardoor we snel een tafeltje vinden om te zien wat ons 
ontbijtpakket te bieden heeft. Het blijken rijk belegde broodjes te zijn. Bij een loket kan koffie 
worden gehaald. Hierna begint het karakteristieke wachten, het kenmerk van elk vliegveld 
tegenwoordig. De tijd kan gedood worden door te bekijken hoeveel soorten wijn in de taxfree-
shop aangeboden worden. 
Als iedereen het nummer van zijn zitplaats heeft gevonden, blijkt dat we nogal verspreid in 
het vliegtuig zitten. Gelukkig zitten Coby en ik aan het gangpad, waardoor je je benen nog 
enigszins kunt bewegen. Na een rustige vlucht zonder turbulentie landen we via Noord-
Holland op Schiphol. Het verlaten van het vliegtuig loopt nogal vertraging op omdat we niet 
op de juiste ‘slurf’ zijn aangesloten. Hierdoor kunnen reizigers van buiten de EU niet 
gecontroleerd worden. Uiteindelijk verlaten we het vliegtuig via de trap waarna we met 
bussen (waar we bijna een halfuur op moeten wachten) een hal worden gebracht waar wel 
voldoende paspoortcontrole mogelijk is. Het voordeel van het wachten is nu wel dat onze 
bagage zo van de band kan worden geplukt. Ook hoeft er niet lang op de schipholtaxi’s 
worden gewacht. Na een toertje langs Vogelenzang en Noordwijkerhout zijn we omstreeks 
14.00u weer terug in Duinpark. We kunnen terugzien op een bijzonder geslaagde en gezellige 
vogeltrip. 
 
Noordwijk, 21 oktober 2019 
Jelle van Dijk 
 
(foto’s: Alle deelnemers) 
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Bijlage 1.    Soortenlijst Vogels  BATUMI  2019 
 
In deze lijst (volgorde ANWB Vogelgids) zijn alle soorten opgenomen die door één of meer 
deelnemers zijn waargenomen. Met een asterisk heb ik (JvD) aangegeven welke soorten ik 
niet zelf het waargenomen. 
Fuut 
Dodaars 
Yelkouan Pijlstormvogel* 
Aalscholver 
Kleine Zilverreiger 
Blauwe Reiger 
Purperreiger* 
Ooievaar 
Zwarte Ooievaar 
10. Aasgier* 
Zeearend 
Visarend 
Schreeuwarend 
Bastaardarend 
Steppearend 
Slangenarend 
Dwergarend 
Zwarte Wouw 
Bruine Kiekendief 
20. Grauwe Kiekendief 
Steppekiekendief 
Steppebuizerd 
Arendbuizerd* 
Wespendief 
Sperwer 
Balkansperwer 
Grijze Wouw 
Torenvalk 
Roodpootvalk 
30. Boomvalk 
Slechtvalk 
Meerkoet 
Steltkluut 
Kleine Plevier* 
Bontbekplevier 
Steenloper 
Bonte Strandloper 
Kleine Strandloper 
Drieteenstrandloper 
40. Bosruiter 
Kemphaan 
Watersnip 
Kleine Jager* 
Kokmeeuw 
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Dwergmeeuw 
Geelpootmeeuw 
Pontische Meeuw 
Dunbekmeeuw 
Drieteenmeeuw* 
50. Grote Stern 
Visdief 
Holenduif 
Palmtortel 
Koekoek 
IJsvogel 
Bijeneter 
Grote Bonte Specht* 
Kleine Bonte Specht 
Gierzwaluw* 
60. Oeverzwaluw 
Boerenzwaluw 
Huiszwaluw 
Witte Kwikstaart 
Waterspreeuw* 
Roodborst 
Gekraagde Roodstaart (subspec. 
samamisicus)* 
Tapuit 
Roodborsttapuit 
Paapje 
70. Merel 
Zwartkop 
Fitis 
Groene Fitis* 
Tjiftjaf* 
Winterkoning 
Grauwe Vliegenvanger 
Bonte Vliegenvanger 
Kleine Vliegenvanger 
Koolmees 
80. Pimpelmees 
Zwarte Mees* 
Staartmees* 
Turkse Boomklever 
Boomkruiper 
Grauwe Klauwier 
Ekster 
Gaai 
Raaf 
Bonte Kraai 
90. Spreeuw 
Wielewaal* 
Huismus 
Vink 
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Bijlage 2.  Soortenlijst Planten BATUMI 2019 
 
Gebruikt: Illustrated Field Guide to the Flora of Georgia (South Caucasus) , uitgave 2018. 
Veel dank is verschuldigd aan Herwig Mees (België) die in 2018 de telposten bij Batumi 
bezocht en de mij onbekende planten (geplaatst op www.observation.org) op naam wist te 
brengen. 
Voor de flora van gebieden boven 1000m verscheen in 2009 (herdruk 2018) het uitstekende 
boek: Mountain Flowers and Trees of Caucasia. 
 
 
Rode schroeforchis  Spiranthes amoena 
Op drie plaatsen gevonden (Guesthouse, telpost Shuamta, telpost Saghalvasho). Afkomstig uit 
Azië. Zie ook de kadertekst aan het eind. 
 
Oplismenus undulatifolius 
Een gras uit tropisch Azië. Ook hier en daar in gematigde streken zoals de USA. Wordt in het 
Engels Wavyleaf basketgrass genoemd. Gevonden langs de weg bij ons guesthouse en op 
telpost Shuamta. 
 
Paspalum dilatatum 
Dit gras groeit massaal in de graslanden van de Chirokhi delta. Ook gevonden bij telpost 
Shuamta. Afkomstig uit Zuid-Amerika. Ingevoerd door farmer T.A. Dallis in Georgia (USA). 
En daarna Dallisgrass genoemd. Later werd de naam verbasterd tot Dallasgrass. 
 
Sisyrinchium septentrionale 
Dit is het kleine blauwe stervormige bloempje in het gazon van telpost Shuamta. Afkomstig 
uit Noord-Amerika en ingevoerd in Georgië. 
 
Polygonum perfoliatun 
Deze algemene soort wordt in de Nederlandse Verspreidingsatlas al vermeld als Gestekelde 
duizendknoop, ook al zijn er in ons land nog geen vondsten bekend. Viel vooral op door de 
blauwe vruchtjes die eerst rood kleuren. Het is een invasieve exoot uit tropisch Oost-Azië. 
 
Polygonum thunbergii 
Deze soort werd voor het eerst beschreven door Von Siebold in Japan. Komt van nature voor 
in Japan en Korea. Gevonden langs de weg bij ons guesthouse. 
 
Carpesium abrotanoides 
Gevonden langs de weg bij ons guesthouse. Afkomstig uit Oost-Azië. Daar een belangrijk 
geneeskrachtig kruid. 
 
Sigisbeckia orientalis 
Ook gevonden langs de weg bij ons Guesthouse. Een geneeskrachtig kruid uit Afrika en Azië. 
 
Physalis angulata 
Een soort lampionplant die we vonden langs de weg naar de vuilstort van Batumi. Zoals alle 
Physalis-soorten is ook deze afkomstig uit Zuid-Amerika. 
 
Datisca cannabina 
De naam verwijst naar de overeenkomst wat uiterlijk betreft met cannabis (Hennep). Het gaat 
hier om de grote planten (tot 2 meter hoog) langs de weg naar de vuilstort van Batumi. Komt 

http://www.observation.org/
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voor van Turkije tot in Oost-Azië. Blijkbaar een zeldzame soort in Georgië, want mijn 
waarneming (in rood) werd vervaagd! 
 
Fluweelblad Abutilon theophrasti 
Langs de weg naar de vuilstort stond één plant van deze soort. Deze soort komt op veel 
plaatsen voor in Europa en Amerika en is oorspronkelijk afkomstig uit zuidelijk Azië. 
 
Crassophalum crepidoides 
Deze forse composiet met hangende rode bloemhoofdjes staat langs de weg bij ons 
guesthouse, maar ook in het toiletbosje van telpost Saghalvasho. Afkomstig uit tropisch 
Afrika. 
 
Egeria densa 
Een waterplant die lijkt op een grootbloemige waterpest vonden we in een lagune van de 
Chirokhi delta. Deze plant komt ook in Nederland voor (via aquariumliefhebbers!). Deze 
soort is afkomstig uit Zuid-Amerika. 
 
Late stekelnoot  Xanthium strumarium 
In ons land talrijk langs de grote rivieren. Bij Batumi in de Chirokhi delta gevonden. 
Afkomstig uit Zuid-Amerika. 
 
Aziatische eendagsbloem  Commelina vommunis 
Dit is het opvallende blauwe bloempje dat we op veel plaatsen vonden, o.a. bij ons guesthouse 
en bij telpost Saghalvasho. Komt oorspronkelijk uit Oost-Azië en is geïntroduceerd in ZO-
Europa en de USA. 
 

 
Grote viltmuts 
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Lintvaren  Pteris cretica 
Gevonden langs de weg bij ons guesthouse. Komt uit de tropische en subtropische gebieden. 
Geliefd als tuinplant en daardoor op veel plaatsen in Europa verwilderd. 
 
Groot prachtriet  Miscanthus sacchariflorus 
Talrijk langs wegen in Saghalvasho. Afkomstig uit NO-Azië. In ons land in veel tuincentra te 
koop. Bij Noordwijk op twee plaatsen aangeplant. 
 
Anna Paulownaboom  Paulownia tomentosa 
Groeit bij het toiletbosje van telpost Saghalvasho en in de middenberm van de ‘tunnelweg’ . 
Afkomstig uit China. 
 
Pontische rhododendron  Rhododendron ponticum 
In het bos bij telpost Shuamta. Inheems in Georgië, verwilderd in Nederland vanuit parken. 
 
Zwartsteel  Asplenium adiantum-nigrum 
Gevonden op een muurtje tegenover hotel Imperial House in Tbilisi. Europese soort. 
 
Kruidvlier  Sambucus ebulus 
Langs de weg vanaf ons guesthouse naar de bushalte. Europese soort. 
 
Kleverige salie  Salvia glutinosa 
Was te vinden langs de trap door het bos bij telpost Shuamta. Komt voor in de bossen van 
Midden- en Zuid-Europa. 
 
Dubbelloof  Blechnum spicata 
Staat langs de weg bij ons guesthouse en langs de weg naar telpost Shuamta. Europese soort. 
 
Boswederik  Lysimachia nemorum 
Gevonden langs de weg bij ons guesthouse en ook bij telpost Shuamta. Komt van nature voor 
in Midden- en Zuid-Europa. 
 
 
Rode schroeforchis  
Spiranthes amoena (of Spiranthes sinensis var. amoena) 
Dit orchideetje komt voor in Azië tussen het Oeralgebergte en Japan. Daarnaast zijn er enkele 
groeiplaatsen in de Karpaten. In de jaren tachtig bleek deze soort te groeien in de Botanische 
Tuin van Batumi. De soort is daar niet uitgepoot, maar vermoedelijk ‘meegelift’ met bomen 
uit Oost-Azië die in het arboretum werden geplant. 
In september 2001 werd een groeiplaats met enkele duizenden planten ontdekt in het 
natuurreservaat Ispani ten oosten van Kobeleti in een natuurlijke omgeving (‘peat bog with 
Calluna’). Hierover is in 2004 gepubliceerd in het Journal Europäischer Orchideen (jaargang 
36, nummer 3). Voordat wij kwamen had Gab al een foto van deze soort gemaakt langs het 
paadje naar telpost Shuamta. Direct bij aankomst zag ik langs het pad naar ons guesthouse al 
een exemplaar tegen de steile kant staan. Van de typische spiraalgroei van de bloeiwijze was 
bij dit plantje niets te zien. Wij troffen deze soort aan op drie plaatsen die sterk afwijken van 
de groeiplaatsen die beschreven worden in genoemd artikel. Het ging in ons geval om: 
het erf van guesthouse Bolkvadze in Saghalvasho (5 ex.) 
het ‘toiletbosje’ van telpost Saghalvasho (2 ex.) 
het gazon en langs het pad bij telpost Shuamta  (4 ex.). 
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