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Vi har valt att lägga denna Georgienresan en vecka
tidigare jämfört med åren innan och det för att säkerställa
att vi skall få se bergrödstjärt och större rosenfink då
de varit svåra och endast setts med några få exemplar
åren innan. Vi startar med att ta oss upp mot bergen i
Kaukasus och beger oss därefter till Chachuna nere i
sydväst. Vidare mot Udabno och David Gareja och
avslutning vid Lake Jandari.
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Georgiens flagga

Foto: Alain Melis

17 april
Tyvärr är inte starten den allra bästa. Vädret som
varit bra dagarna innan hade förändrats radikalt
från sommarvärme till regn och senare när vi
kom upp i bergen till snö. Detta medför att när
gruppen når Gudauri så visar sig vägen vara
avstängd för vidare färd mot Stepantsminda.
Vi fick helt enkelt ordna ett nytt boende på ett
hotell mitt i skidorten. Redan på vägen upp mot
Gudauri står hundratals lastbilar parkerade
längs vägen och det finns misstankar om vad
som väntar gruppen.
Den första dagen bedrevs skådning i och
omkring skidorten. Snömängderna gör det svårt
att vistas utanför vägarna och tyvärr är det ganska
magert med fågel. Rödpannad gulhämpling,
berglärka av rasen penicillata på nära avstånd,
isabellastenskvätta samt ett tiotal snygga
svarta rödstjärtar av rasen samamiscus är
nog den första dagens behållning i fågelväg.
Under större delen av dagen snöar det ymningt.
Hotellet bjuder på bra mat i typisk Georgisk stil.

Foto: Alain Melis

18 april
Eftersläntrarna ansluter sig till gruppen i
samband med frukosten och skådningen börjar
direkt efter i Gudauri. Vädret är gråmulet och
snö hänger hela tiden i luften. Giorgi styr bussen
norrut upp mot det ryska minnesmonumentet,
då tanken är att kolla efter fåglar där. Vi blir dock
stoppade direkt av polisen vid en vägspärr
och de upplyser oss om att vi inte har tillstånd
att fortsätta. Skillnaden jämfört med ifjol är
markant när jag tittar upp mot monumentet.
Där vi ifjol knallade runt på bara fjällhedar där
vårblommorna precis börjat slå ut ligger snön
kanske meterdjup och avsaknaden av fåglar
som sprätter runt är markant. Vi bestämmer oss
för att köra söderut då polisen inte har någon
aning om eller när passet skulle öppnas för
trafik igen. Under ett kort stopp strax söder om
Gudauri spanar vi in lite sträck. Det rör sig lite
stäppvråkar och ängshökar norrut genom
passet och de snötäckta bergen ger en fin
fond bakom fåglarna. Ganska stora mängder
tornseglare verkar missanpassade i det helt

Foto: Håkan Johansson
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Gaudari

Berglärkor

vintriga landskapet, men sträckdriften är stark
så de flesta drar norrut i dalen för vidare färd
mot Ryssland upp över bergspassen. Vid en
närbelägen soptipp ses brunglador på nära
håll då de lyfter från tippen och seglar upp
ovanför oss.
Vi fortsätter ner söderut där det åtminstone är
nästan snöfritt och skådar lite längs vägen.
Vid en by har vi gransångare, domherre,
grönfinkar som redan fått ut ungar och lurar
mig själv helt och hållet då jag till en början
tror att grönfinksungen är en gulhämpling. Vi
äter lunch på en vägkrog i direkt anslutning till
vägen och Alain matar hundarna utanför med
den catchapuri som blivit över efter lunchen. På
vägen är det plötsligt mängder av bilar på väg
norrut och vi förstår att vägen över passet har
öppnats igen. Snabbt in i bussen och full fart
mot hotellet i Gudauri för att hämta packningen
och vidare färd mot Stepantsminda.

Stepantsminda

På färden över den högsta delen, 2395 m.ö.h så
förstår vi snabbt att det varit svårt att ta sig fram.
Vägen är tidvis helt snötäckt och snödjupet på
sidan av vägen är meterdjupt. Sikten är dålig och
snö och dis gör det svårt att se något av värde
över de högst belägna delarna. Jag har svårt
att få hejd på Giorgi i Kobi så vi stannar strax
norr om när vi hittar en lammgam som kommer
norrifrån och drar vidare över oss upp mot Kobi.
Några kungsörnar ses även efter vägen mot
Stepantsminda. Vi åker till Guesthouse Mari
Kashvili och inkvarterar oss. Omgivningar där
vi bor är minst sagt spartanska och ungefär
vartannat hus ser övergivet ut eller så har deras
boskapsdjur flyttat in. På eftermiddagen så åker vi
strax utanför Stepantsminda där vägen går upp
mot Gergeti. Där har en ny dammkonstruktion
uppförts och på betongväggarna födosöker två
murkrypare helt nära oss, ibland på under tio
meters avstånd. Vi vandrar ner i dalen norrut
medans vi får stanna här och där för att titta
lite närmare på rödpannade hämplingar. I
havtornsbuskarna hittar vi ganska snart det vi
söker – bergrödstjärtar! De magnifikt vackra
hannarnas vita fält på vingarna lyser upp den
för övrigt grådisiga, snötyngda eftermiddagen.
Ringtrast sitter lite här och var och sjunger,
fåglarna har helt enkelt tryckts ner av
snömängderna högre upp på bergen. Större
rosenfinkar ses också nästan direkt men det
dröjer en ganska bra stund innan vi hittar någon

Lammgam
Foto: Håkan Johansson

Ringtrast
Foto: Håkan Johansson

Foto: Håkan Johansson

Vattenpiplärka
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Bergrödstjärt

Foto: Håkan Johansson

Foto: Håkan Johansson

Murkrypare
Foto: Håkan Johansson

Birdsafarisweden - Res / www.birdsafarisweden.se / daniel@birdsafari.se / +46-(0)706-184316
5

Stepantsminda

Stenskvätta

vacker, röd hane. Till sist har vi räknat ihop
cirka 25- 30 bergrödstjärtar och säkert 15-20
större rosenfinkar. Under fjolårets resa sågs
bara en hanne så vi är mycket nöjda när vi går
tillbaka upp mot bussen vid dammen. Sista
stoppet står vi och spanar vid dammen där
strömstarar, forsärlor, svarta rödstjärtar och
vinterhämplingar hoppar omkring. Jan hittar
dessutom en sävsparv som hoppar runt på en
sandrevel. Vi äter kvällsmat i värdens matsal –
en mycket smaklig middag dessutom.
19 april
Direkt i gryningen så har vi planerat att åka upp
med bussen på östra sidan av Stepantsminda
för att försöka efter de Georgiska specialiteterna
kaukasisk snöhöna och kaukasisk orre.
Under natten har det varit ner till sju – åtta
minusgrader, men vi lyckas ta oss upp till den
lilla kyrka som finns där vägen slutar. På vägen
upp har vi mycket disigt och vi blir förvånade
när det plötsligt klarnar upp och vi får se solen
för första gången. Mount Kazbegis 5.095 meter
höga topp fångar solens strålar och vi hinner få
några bilder på det magnifika berget innan det
åter bäddas in av dimma och dis igen. Snöhöns
hörs nästan direkt men tyvärr så lyckas vi inte
få syn på fåglarna. Det samma gäller för de
kaukasiska orrar som i rådande väder i princip
är omöjliga att få se då de dessutom inte heller
hörs. Efter cirka en timme så tvingas vi ge upp
då vädret inte blir bättre. Giorgi vill inte att vi
åker med bussen nedför då det är alltför isigt
så vi får en fin promenad nerför de brantaste
partierna och någon svartmes hör i tallskogen
bredvid oss. Bitvis är det ren glansis och vi får
stötta Peta på de värsta partierna.

Foto: Alain Melis

Efter frukosten åker vi söderut och gör ett
stopp direkt efter vägen. Någon bergrödstjärt
ses i hastigheten även här och klippsparv
och blåhake blir nya arter. Tyvärr är det inget
trevligt ställe att skåda på då trafiken av tunga
fordon är mycket besvärande. Havtornssnåren
drar helt klart till sig fåglarna och det beror inte
bara på buskens frön utan säkert även på att
det snöfritt under buskarna. I de öppna dikena
hoppar vattenpiplärkor omkring och ser lite
malplacerade ut. Vi åker vidare söderut mot
Kobi och svänger av den stora vägen och kör
in på en riktigt dålig grusväg österut. Vi spanar
efter fjällsidorna efter orrar men hittar tyvärr inga.
Två kungsörnar sitter på högst upp på några
stenar och lyfter sedan och har flyguppvisning
ovanför oss. Stora flockar av alpkajor med
upp till 200 fåglar dansar runt i födosök efter
fjällsluttningarna. Ett par lammgamar kommer
seglande österifrån och drar över oss på hög
höjd, båda fåglarna är adulta och förmodligen
ett par.
På vägen åter mot Stepantsminda svänger vi
av österut mot Sno valley och stannar till vid
en mindre sjö eller damm. Några simänder
fångar intresset och snabbt ökas artlistan med
årta, gräsand, kricka, sothöna. Lars hittar
några klippsvalor som födosöker i sjökanten
och i gräset går några lysande gulärlor av
rasen beema och födosöker. En svarthakad
buskskvätte-hanne sitter i en buske.

Gulärla

Foto: Håkan Johansson
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Stepantsminda

Stepantsminda

Större rosenfink

Frukosten på guesthouset smakar utmärkt och
vi är flera som är ganska genomkylda efter den
kalla morgonen och då passar varm soppa och
kaffe perfekt.

På eftermiddagen kör vi norrut mot den ryska
gränsen. Några stopp efter vägen ger enstaka
gåsgamar och ytterligare alpkajeflockar. Vi
stannar bussen precis innan gränsen och går
runt en kyrka och spanar på småfåglar som
hoppar runt på de relativt snöfria gräsmattorna.
Ärtsångare,
härfågel,
svarthakade
buskskvättor, ringtrastar och en bergfink ses.
Snövädret håller i sig och det är rätt bistert när
en härfågel födosöker under stenar efter en
mindre bäck för att hitta något ätbart.
Efter artgenomgången så är det fler än jag som
hoppas på lite bättre väder inför morgondagen
som är vår sista i Stepantsminda.
20 april
Giorgi startar upp bussen och vi skall försöka ta
oss upp till kyrkan öster om byn igen. Snö har
fallit igen under natten och tyvärr så får Giorgi
ge upp direkt då bussen inte kommer fram på de
kullerstensbelagda vägarna upp genom byn. Vi
bestämmer oss för att gå upp men vi ser ingen
mening att gå ända upp till kyrkan då sikten
endast är några hundra meter. Vi stannar istället
direkt ovanför byn där jag såg bergrödstjärtar
och större rosenfinkar ifjol. Nika och Alain
bestämmer sig för att snöpulsa vidare uppåt
sluttningar för att om möjligt försöka få en skymt
av någon orre.

Stepantsminda

Vi som stannar kvar hittar efter en stund ett
mindre gäng större rosenfink som kommer
flygandes och fäller på hyfsat avstånd. Flyktsätt,
storlek och även lätet påminner lite om tallbit.
Tyvärr är det bara honor med och vi spekulerar
hur många år det tar för artens hannar att bli
utfärgade. Det kanske är unga hannar blandat
med honor som vi ser. Efter att Nika och Alain
anslutit till oss igen efter sin snöpulsning kommer
ytterligare rosenfinkar och ansluter flocken,
totalt ses 12 fåglar i samma buske. Snöhöns
hörs även spela idag men bara med någon
enstaka fågel. Efter frukost så påbörjas färden
söderut mot Gudauri upp genom passet. Efter
vägen ses några bergrödstjärtar som blir de
sista vi ser på denna resa. Vid passagen över
de högsta delarna av passet råder full snöstorm
och framför oss kör en väghyvel och plogar bort
snö. Precis ovanför Gudauri ser vi en fin rödräv
som några hinner få bilder på. Efter vägen
stannar vi även och fotograferar ytterligare

berglärkor som sitter helt nära vägen. Precis
nedaför Gudauri stannar vi igen och spanar lite
rovfågel. Även idag sträcker det rovfåglar upp
genom passet. En stäppörn hittas söder om
oss och kan följas upp genom passet. Även en
brun kärrhök och någon ängshök passerar
norrut. Färden fortsätter mot Tiblisi då vi måste
tillbaka för att hämta upp Petas bagage som var
på villovägar vid ankomsten till Tiblisi. Under
nästan hela återstoden av dagen regnar det
kraftigt. Jag börjar bli tveksam om vi kan ta oss
ner till Chachuna med vår buss och efter samtal
med Giorgi så bestämmer vi oss för att hyra en
fyrhjuldriven mindre buss. I Dedoplistskaro
Svarthakad buskskvätta

Foto: Håkan Johansson

Brun kärrhök

Foto: Alain Melis

Alpseglare
Foto: Håkan Johansson
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Stäppörn
Foto: Håkan Johansson

Foto: Håkan Johansson
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Balkanspett
Foto: Alain Melis

21 april
Vi bestämde redan igår att denna dag blir det
fågelskådning till fots. I direkt anslutning till
boendet så hittar vi flera balkanspettar och
de verkar inte särskilt ovanliga då vi under
dagen ser flera par. Vi går ner mot dammen
och spanar och lyssnar. Ganska omgående hör
vi svart frankolin och det är flera hannar som
spelar nedanför dammen i buskmarkerna. Vi
den stora byggnad i anslutning till dammen ser
vi några rödfalkar men de har inte börjat häcka
ännu så det blir flyktiga obsar. En cettisångare
sjunger i buskar och i de mindre dammarna ses
kungsfiskare och smådopping hörs spela. I
den stora vattenreservoaren är det som vanligt
nästa fågeltomt förutom skäggdoppingar som
verkar gilla sjön. På långt håll hittar vi även fyra
svarthalsade doppingar som ligger tätt ihop
och verkar rasta. Vi går ner mot dammarna
och där är det gått om svalor. Vi hittar några
rostgumpsvalor och även två alpseglare som
dricker vatten. I närheten hörs även pungmes

och vi funderar länge på om det kan vara bäver
vi ser i dammen men då den är så liten och
efter vi har sett den bättre så enas vi om att
det är en sumpbäver. Fyra ägretthägrar flyger
förbi vidare mot nordost. Havsörn häckar vid
reservoaren och vi ser flera adulta fåglar, annars
är den inte så vanlig i Georgien.
Lunch intas vid boendet och sedan blir det en
eftermiddagsvandring ner mot reservoaren igen.
Denna gång går vi lite längre österut och Alain
har lyckas med att fotografera en svart frankolin
som han stöter upp – dock en hona. Senare ser
hela gruppen ytterligare en frankolin flygande
och även det är en hona. Över fårhjordarna
är det hela tiden stora mängder svalor. Fåren
drar till sig flugor och andra insekter och det
gillas av såväl svalor som gulärlor. Det är lite
sträckröreleser och vi ser fyra (2+2) sandtärnor
som drar vidare nordost över oss.

Fåraherde

Foto: Alain Melis
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Chachuna

måste vi även få tillstånd för att besöka parken
och det blir lite väntetid på grund av detta
och att den mindre bussen skall komma. Efter
omlastning så fortsätter vi in mot Chachuna.
Vägen visar sig vara riktigt dåligt p.g.a av
regnet och det hade inte gått att ta sig fram med
vår stora Mercedesbuss. Med den mindre är
det inga problem. Vi når vår övernattningställe
precis vid reservoaren i kvällningen och efter
inkvartering bjuds vi på en traditionell Georgisk
middag tillagad av en riktig georgiansk matmor.

Nika är lite orolig när vi går i buskmarkerna,
både för ormar och hundarna som vaktar fåren.
Tydligen så har någon av hans guidekompisar
blivit attackerade av hundar men vi har inte några
problem med dem. Flera kejsarörnar glidflyger
över oss och även smutsgamar och grågam,
samt gåsgamar cirkulerar ovanför oss. Vi
hittar även någon medelhavsstenskvätta och
nunnestenskvätta vilket ger lite pedagogiska
studier. Nika luskar även fram en östlig
sammetshätta som alla kan se på nära håll.
Tyvärr är det annars lite för kyligt för sångare och
andra tropikflyttare. Avsaknaden av blåkråkor
är total då vi inte ser ett enda exemplar under
resan. Någar rödhuvade törnskator sitter nära
nedanför dammen och vi får fina bilder och
även någon film på dem. Som vanligt så hittar
Lars på någon klippsvala som också flyger
nedanför reservoaren. Ett mindre gäng biätare
kommer glyttande och jagar insekter och det är
våra första på resan.

Biätare
Foto: Håkan Johansson

Medelhavsstenskvätta

22 april
Idag går turen över reservoaren och vidare in
västerut i Chachuna med buss igen. Vädret
är fortfarande kallt och det har regnat under
natten vilket medför att vägarna är om möjligt
ännu lerigare. Vi tar oss upp på en kulle där vi
har utsikt över västra delen av reservoaren. På
ganska långt avstånd kan vi se sex armeniska
trutar som vilar sig på gyttjebankarna. Där
knallar det även runt lite vadare; myrspovar,

Foto: Håkan Johansson

Östlig sammetshätta
Nunnestenskvätta
Foto: Håkan Johansson

Ormörn

Chachuna

Foto: Håkan Johansson

Foto: Håkan Johansson
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Vi styr sedan kosan vidare upp mot kullarna i
väster och tar sedan en vandring upp bland
dem. Alain och Nika vandrar som vanligt högst
upp och hittar en klippnötväcka. Vi som stannar
lite lägre får se en blåtrast väldigt fint och en
biätare som sitter under en träd på marken. Den
andra östliga sammetshättan ses också.
Alain och Nika har haft problem med att ta sig
ner från höjderna och Alain har lerat ner både
sig själv och sin kamera då han glidit ner för
en hal slänt. Det blåser ganska friskt och när vi
kommer tillbaka mot bussen ses en ormörn på
nära håll. Även grågam och gåsgamar hänger
över kullarna på sina enorma vingflak. Vi tar oss
tillbaka mot boendet för lunch och gör några
stopp efter vägen. Enstaka kalanderlärkor ses
men inte ens de verkar ha anlänt i några större
mängder. Det är gott om isabellastenskvättor
och totalt under dagen har vi över 20 stycken.
Roligt att se dem och hur förhållandevis lätt de
är att skilja från vanliga stenskvättor på sin
upprätta hållning. Någon bild på förmodlad
medelhavsstenskvätta blir efter granskning
hemma en 2K nunnestenskvätta. Några
korttålärkor och även dvärglärkor ses på väg
tillbaka.

Efter lunchen tar vi oss österut i reservatet och
vi ser flera ängshökar på nära håll vilket ger
goda fotomöjligheter. Runt fårhjordarna rastar
mängder av snygga gulärlor av rasen beema –
de lyser som solar i det annars gråmulna vädret.
En flock dvärglärkor med hela 15 exemplar ses
alldeles bredvid vägen. Längst i öster vandrar
vi i ett skogsområde efter floden och ser flera
mindre flugsnappare, några ärtsångare
verkar nyanlända och sjunger från buskagen. Vi
ser även flera gröngölingar som verkar trivas
i de poppelliknande träden. Vi ser färska spår
efter vildsvin och Giorgi som stannat kvar vid
bussen får syn på ett gäng grisar som vi stöter
upp mot honom. Vi hittar även kejsarörn på bo
och kan se paret fint i närheten. Efter maten på
kvällen så är vi några stycken som går ut vid
boende för att försöka höra dvärguv och vi hör
två på lite avstånd i lätt regnväder.
23 april
Efter frukost så vandrar vi lite i närheten av
boendet och vi hittar en mästersångare och
två östliga sammetshättor. Det är lite varmare
än tidigare så det är bättre fart på fåglarna nu.
Vi startar därefter bussresan ut ur Chachuna.
På vägen ses mängder med ängshökar och
vi summerar till cirka 30 fåglar under dagen.
Några örnvråkar ses även från vägen och
minervaugglan som häckar i ett hål vid en bro
ses igen när vi passerar. Det är betydligt fler

Mindre flugsnappare
Foto: Håkan Johansson
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Chachuna

större strandpipare, gluttsnäppor, grönbenor
och en ensam kärrsnäppa. Det rastar även lite
simänder; krickor, årtor samt stjärtänder. En
adult stäpphökshanne flyger förbi på långt håll
och de är tyvärr få som hinner på den i tubarna.

kalanderlärkor i luften nu och över 40 fåglar
räknas in. När vi passerar klostret som ligger
alldeles utanför Dedoplistskaro hittar vi några
stensparvar som sitter på ledningarna. Vi
spanar efter berguv i grottorna ovanför klostret
men hittar inga. Vi gör även ett kort stopp vid
den lilla sjön direkt utanför Dedoplistskaro och
där springer det lite vadare i strandkanten. Nya
arter blir bland annat styltlöpare och trana.
Vi åker därefter till Eagle Gorge och det visar sig
vara ett riktigt trevligt ställe. Ganska omgående
hittar vi svart stork som häckar här, pilgrimsfalk
likaså. Någon blåtrasthona hoppar uppe på
berget och gåsgamar samt en smutsgam drar
in i ravinen på bra fotohåll. Lunch intas i stan
på ett lite udda ställe. Vi blir hänvisade till en
mindre rum där vi äter så vi nästa storknar då
det hela tiden kommer in ytterligare rätter. Mätta
och lite trötta sätter vi oss i den stora bussen
igen och påbörjar färden mot Udabno. Något
stopp efter vägen ger balkanflugsnappare.
Vid saltvattensjön innan Udabno, Kapatadze
Lake ser vi några roständer som ljudligt flyger
runt över de nästan fjälliknade sluttningarna.
Här brukar jungfrutranor hålla till men vi ser
inga. Fåraherdar vandrar runt med sina stora
hjordar som innehåller flera hundra djur. Sjutton
kornsparvar sitter tätt ihop i en oxel och blir ett
fotoobjekt.

Dedoplistskaro / Udabno

Pilgrimsfalk
Foto: Håkan Johansson

Vi blir varmt välkomnade av de polacker som köpt
in husen och byggt upp guesthouset. Det är en
mysig nästa ladugårdsliknade byggnad vi äter
i med tillhörande pub. Allt är väldigt billigt och
en öl kostar inte många kronor. Inkvarteringen
på rummen går bra men det finns inte tillräckligt
med platser så Nika och Georgi får ligga i ett
annat hus och Nika är inte riktigt nöjd med
faciliteterna. Våra rum är dock riktigt fina och jag
får till och med dra ner på värmen och det har vi
inte varit bortskämda med denna resa.
24 april
Vi startar som vanligt innan frukost och strövar
runt i omgivningarna till Udabno. Byn är mycket
speciell och ser ut att ha blivit utkastad mitt
uppe på de fjälliknade hedarna. Runt byn är
det bara betesmarker och enligt Giorgi är det
för torrt för att odla stråsäd då det blir det väldigt
varmt under sommaren. Några minervaugglor
sitter alldeles i utkanten av byn och härfåglar
spelar ihärdigt runtomkring oss. Även om det
inte är sommarvärme så är det den varmaste
morgonen hittills och det är riktigt mysigt att gå
runt med kalanderlärkor som spelar ovanför
oss och kornsparvar som gnisselsjunger från
stängselstolpar. Ytterligare en rödräv födosöker
i utkanten av byn. Efter en god frukost så sätter
vi oss i bussen för vidare färd mot David Gareja.

Ängshök
Foto: Håkan Johansson
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Chachuna
Foto: Håkan Johansson

en hona och drar rakt över oss. Återstoden
av dagen kollar vi runt i omgivningarna runt
Udabno. Värmen har gjort att det är mer svalor
och tornseglare i luften.

Fältpiplärka
Foto: Håkan Johansson
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Udabno

Efter vägen hoppar några fältpiplärkor på nära
avstånd och det blir några bilder på den idag
mycket ovanliga arten i Sverige. Vi promenerar
sista biten fram till klostret och ser några rovfåglar
på avstånd från vägen, stäppvråk dominerar
artbilden. Väl framme vid klostret är det tänkt
att vi ska få fina obsar av klippnötväcka men
där går vi bet, likaså med blåtrast som normalt
är lätt här. Tur att vi har båda arterna redan
innan. Klostret är mycket gammalt och fanns
har redan på 600 talet. Det ligger precis på
gränsen mellan Azerbadjan och Georgien.
Enligt Nika så har det blivit upptrappningar vid
gränsen då Azerbadjanska soldater annekterat
Georgisk mark. Soldater ses på båda sidor av
gränsen och de betraktar oss när vi rör oss i
området. Klostret blev förstört första gång av
mongoler 1265 och återuppbyggdes därefter.
1615 var det dags för nästa katastrof när Abbas
den store anföll klostren och dödade över
6000 munkar. Därefter återstod endast vissa
delar av bebyggelsen och under sovjettiden så
använde soldater området som övningsplats
och vandaliserade stora delar av klostret. Idag
bor det fortfarande munkar i klostret men det
är bara spillror av vad det en gång var. När vi
lämnar området kommer en fin pilgrimsfalk,

Jandari Lake
Foto: Alain Melis

25 april
Från början är det tänkt att vi skall ta genvägen
till Jandari Lake men då vägarna över bergen
är alltför leriga bestämmer sig Giorgi för att det
är säkrast att köra runt via Tiblisi och Rustavi.
Vid Kapatadze Lake ser vi en mindre flock
vadare flyga runt och det är tre svartbenta
strandpipare och en större strandpipare.
Fåglarna landar vid den andra strandkanten
och alla kan se dem bra i tuben. En flock
kohägrar ses efter vägen men annars är det
enstaka biätare som förgyller bussturen mot
sjön. Vi spanar efter jungfrutranor men har hört
av andra grupper som rest innan att de är få
observationer på grund av kylan. Giorgi lämnar
av oss vid sjön och åker sedan mot närmaste
samhälle för att köpa lunch till oss.

Jandari Lake

Jandari är en ganska stor sjö och det är ofta bra
med fågel i och runt sjön. Vi tubspanar och hittar
två marina änder som ligger på långt avstånd.
Efter vi har zoomat in dem kan vi konstatera
att det är ett par svärtor och enligt Nika är de
mycket ovanliga i Georgien. Det är gott om

änder och vi ser brunand, skedand, stjärtand,
årta, kricka samt gräsand. Över sjön flyger både
svarttärnor och några vitvingade tärnor. Vi intar
lunch vid sjön strand och passar samtidigt på
att titta på smalnäbbade måsar som födosöker
på nära håll. I den närmsta vassruggen sjunger
trastsångare och en kungsfiskare födosöker
från ett vasstrå. I norra änden på sjön vandrar
vi efter en bäck ner till strandkanten, rödspov
och gluttsnäppor födosöker i kanten och på
motsatta sidan står många hägrar; silkeshäger,
kohäger, gråhäger, purpurhäger, ägretthäger.
Några sandtärnor vilar bland hägrarna och
brushanar knallar runt bland måsarna som
rastar/vilar.
Vi tar bussen tillbaka mot Rustavi och på vägen
dit passerar vi några spökstäder som är helt
övergivna – det står bara tomma byggnader
kvar. Tydligen är det boenden som övergivits
när industrier lagts ner och kanske i samband
med att ryssarna lämnade Georgien. Mitt i
Rustavi i en ”park” letar vi hornuggla som
Nika fått information om skall häcka. Det är
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riktigt varmt för första gången på resan och
det är svettigt att knalla runt i kängor mitt i stan
samtidigt som georgierna solar sig på filtar i
parken. De undrar nog vad vi är för konstiga
typer som vandrar runt med kikare och kameror
i högsta hugg. Sista stoppet på resan blir ett fint
område mellan Rustavi och Tiblisi. Nika vet om
ett skogsområde där det skall finnas bra med
spettar.
Direkt när vi kliver ur bussen ser vi ett par
mellanspettar. Vi följer dem en stund och Alain
lyckas som vanligt få bra bilder på dem. Några
härfåglar drar runt i den fina, öppna parkliknade
skogen. Resan sista art blir en trädpiplärka som
flyger upp framför oss. Därefter åker vi tillbaka
till hotellet i Tiblisi. Vi tackar av Nika som nu har
fullgjort sitt uppdrag. Det är lite högre standard
på boendet än vi är vana med och det känns
lyxigt att ta en dusch på marmorgolv innan
middagen. Som vanligt får vi alldeles för mycket
mat och vi hade lätt kunnat vara dubbelt så
många för den mängd mat vi får. Vi går till sängs
och får vila några timmar innan resan tillbaka till
Sverige, Belgien, England påbörjas.

Summering
Valet att köra resan en knapp vecka tidigare
än normalt gav oss den del problem med
snömängderna i Kazbegi. Dels så kom vi inte
över passet och snömängderna medförde
att vi inte kunde ta oss dit vi ville. Dock så är
det nog väldigt få som tidigare sett sådana
mängder av större rosenfink, bergrödstjärt,
murkrypare. Även ovanligt många rödpannade
gulhämplingar, vinterhämplingar, berglärkor,
etc.
Våren var även ovanligt sen och kylig och det
medförde att vi missade flera av de specialiteter
som vi normalt ser, exempelvis jungfrutrana,
rosenstare, berggransångare, kaukasisk
lundsångare. Tropikflyttarna med sångare,
gyllingar, törnskator och blåkråkor hade
effektivt bromsats upp söder om Georgien och
artlistan blev mager för just de arterna. Totalt
kom vi upp i 170 fågelarter och det måste ändå
anses som godkänt.
Håkan Johansson

Fv. Alain Melis, Jan Gustavsson, Lars Sundberg, Leif Lindholm, Peta Jones, Håkan Johansson
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Resan är ett samarbete mellan
Birdsafarisweden och Karlmark Resor.
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