
Batumi 15-22 september 2016

Birdwaves rovfågelresa till Batumi blev precis så bra som vi kunde önska.
Under Klaus entusiastiska ledarskap fick alla lära sig mycket om bestämningar 
av kärrhökar och andra rovfåglar.

Fr.v bakre raden: Tommy Ekmark, Thomas Terne, Klaus Malling Olsen, Johan Stenlund, Peder 
Waern, Lars Göte Nilsson, Martin Löfgren och Kim Frost.
Fr.v främre raden: Ilona Ekmark, Ulf Ståhle, Arne Wennerhag, Cecilia Wide, Aslan, 
Gert Ljungqvist och Sofia Broström.

Ett axplock av arter ovanför Batumi. 
Brun glada, dvärgörn och mindre skrikörn tillsammans och en ung stäpphök infälld.
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Torsdag 15 september
Tidigt kl 04:00 träffades 12 av 14 st på 
Kastrup för avfärd mot Batumi.
Planet avgick i tid 06:50 och några tim-
mar senare landade vi i Istanbul.
Där blev det en väntan på 4 timmar innan 
Batumikärran avgick.
Vi hann äta på Food Court, stråla samman 
med Peder och Martin som anlände från 
Arlanda.
  Planet landade i Batumi vid 19:40. Batu-
mi är två timmar före oss i tiden.
Det var molnigt och det syntes att det 
hade regnat bra under dagen.
Vi möttes upp på flygplatsen av vår lokala 
guide Asjan och buss med en chaufför 
som hette något Rusian eller liknande.
Vi åt gott på en restaurang i Batumi. När 
vi körde mot hotellet blev det blixt och 
dunder och det regnade rejält.
  Alla checkade in så där lagom trötta. Det 
ska bli skönt att sova på det fina hotel 
Oasis, ett riktigt dreamland invid Svarta 
Havet.

Fredag 16 september
Uppstigning i gryningen 06:30 och lite 
frivillig skådning innan frukost. Några skå-
dade från de eminenta balkongerna med 
utsikt över Svarta havet. I gryningsljuset 
passerade några kärrhökar, dvärgörn, lärk- 
och pilgrimsfalk. Nere över havet kom 
en tät flock med 17 purpurhägrar och en 
silkeshäger. Bra början på en spännande 
dag.

  Efter frukost kl 08:00 gav vi oss iväg 
mot station 1 för rovfågelspan. Vädret 
var bättre än vad väderprognosen sade. 
Bivråkar, dvärgörnar, balkanhökar, mindre 
skrikörnar, bruna glador och stäpphökar 
var några rovisar som passerade. Flera 
flockar med biätare flög förbi. Efter någon 
timme dök mörka åskmoln upp och vi 
beslutade att åka till Poti för kustskådning 
innan regnet drog in över station1. 
  Trots hot från guiden att i Poti rasade 
världens oväder beslöt vi oss för att dra 
dit. Något regn möttes vi inte av, tvärtom. 
Vädret var riktigt bra och skådningen där 
likaså. En stor mängd med bruna glador 
låg och skruvade där. Många andra rov-
fåglar passerade och vid stranden fanns 
det gott om vitvingade tärnor. Inga mäng-
der av vadare, men det vi såg var kul. 
  Efter några timmar här åkte vi till bota-
niska trädgården i Batumi för att leta efter 
bl.a Krupers nötväcka. Efter en stunds le-
tande fick vi syn på en som vi såg ganska 
bra. Över havet drog några medelhavsliror 
förbi och några delfiner sågs också. Tyvärr 
ekade skotten när sk jägare siktade in sig 
på kärrhökar och bruna glador.
  Vi var tillbaka på hotellet vid 19-tiden 
och efter en snabb uppfräschning blev det 
buffémiddag. Dock utan alkoholdrycker då 
dessa absolut inte fick förtäras i restau-
rangen. Artlistan gjorde vi i lobbybaren. 
Sängen väntade på oss efter det.

Lördag 17 september
Idag var det dags att ställa färden mot 
station1 för rovfågelspan hela dagen. 
Och vilken dag det blev! Sanslöst sträck 
med framförallt bruna glador. Ca 25000 
passerade.
  Kärrhökar med dominans av ängshök
och flera stäpphökar. Dvärgörnar sträckte 
på rejält ackompanjerade av biätare som 
kom i flockar hela dagen. Framåt sena 
eftermiddagen började det bli fler och fler 
stäppvråkar och mindre skrikörnar. Vi var 
där till 17:00 och många var trötta men 
säkert glada av dessa upplevelser. Tyvärr 
var några drabbade av magproblem men 
kämpade på ändå. Det blev en fin artlis-
ta att fylla. Sällan har nog av deltagarna 
upplevt ett sådant sträck av rovfågel. 
  Det har varit lite dåligt väder ett tag så 
det blev proppen ur när vädret nu var bra 
igen. Svaga vindar och halvklart.

Söndag 18 september
Vi vaknade till en klarblå himmel och 
nästan ingen vind. Kanske inte det mest 
optimala för rovfågel. Efter lite strandspan 
innan frukost åkte vi till station1 och kolla-
de efter rovfågel. 
  Det kom en del men inte samma tryck 
som dagen innan. Istället fick vi verkligen 
tid att titta ordentligt på alla arter som gled 
förbi på hyfsad höjd. En större skrikörn såg 
vi också. Det hade vi inte dagen innan. 
  Vid 14:30 åkte vi till Station2. Denna låg 

på en höjd i nordost. En jobbig vandring 
upp till toppen. Klaus stannade långre ner 
och skådade med några ur gruppen som 
inte kände för att klättra uppåt. Det gav 
inte så mycket däruppe, lite rovfågel i luf-
ten. Efter ett litet shoppingstopp var vi vid 
hotellet i lagom tid så att några hann med 
ett dopp i Svarta havet. Artgenomgång och 
middag.

Måndag 19 september
Det fina vädret fortsatte idag också, varmt 
och gott, men kanske inte det bästa läget 
för mycket fågel. Vi startade som vanligt 
vid station1. Det var väldigt tomt på rovfå-
gel. Bara enstaka rovfåglar som passe-
rade. Vi passade på att besöka Chorochi 
deltat strax söder om Batumi. Där blev 
det en vandring på några timmar genom 
vackra men fågeltomma gräsängar. Det 
var rejält blött i markerna och det var nog 
grodorna och några militärer som rönte 
den största uppmärksamheten. En och 
annan ny art för artlistan blev det.
  Vi gjorde ett glass-stopp på vägen till-
baka till vårt andra hem, station1. Framåt 
kvällen kom sträcket igång med flera 
kärrhökar som passade bra att skåda på 
innan Klaus intressanta föredrag i skolan 
strax intill. Ett 30-tal intresserade åhörare 
lyssnade på Klaus mycket underhållan-
de och lärorika lektion i bestämning av 
kärrhökar.Fo
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Det blev lite sen middag med tillhörande 
vin och sen gjorde vi artlistan.

Tisdag 20 september
Vi vaknade till ytterligare en fin dag med 
klarblå himmel och stigande temperatur. 
Tyvärr är det väl inte det bästa för massivt 
fågelsträck, men vi begav oss till platån 
nedanför station1 som vanligt för att kolla 
om det blev något rovfågelsträck.
  Det kom lite rovisar men inte i mängd.
Flera arter kunde studeras på nära håll 
och det vi minns var fyra mindre skrikör-
nar som seglade lågt under oss, kärrhö-
kar i hyfsat antal samt en yngre hane av 
balkanhök som blev ett perfekt fotoobjekt.
Värmen steg och vid lunchtid var det upp 
mot 30 grader varmt.
  Aslan och chauffören åkte ner till affären 
och handlade mer kallt vatten samt kall 
coca cola. Det var en bra energikick. Vid 
16:30 drog vi iväg neråt. Inget sträck och 
35 grader varmt! 
När vi kom till hotellet gick vi till en liten 
å/bäck strax norr om hotellet. Gert och 
Sofia hade sett en kaspisk buskskvätta 
där. Den var kvar på kvällen och det var 
kanske inte densamma som på morgo-
nen. Det fanns även en kaukasisk lund-
sångare där.
  Middag och artlista. Imorgon ska det bli 
sämre väder. Kanske kan det få fart på 

rovfågelsträcket och rastande tättingar. 
Vi får se imorgonbitti.

Onsdag 21 september
Det var uppehållsväder när vi gick upp på 
morgonen. Dock hade det blåst rejält inatt.
Det blev en liten sväng ner till ån vid ho-
tellet, men det var ganska tomt på fågel. 
Det gladde oss dock att vi fick kastanjer 
av en vänlig caféägare och Sofia fick en 
blomma.
  Första destinationen blev pariserhjulet 
i Batumi. Där på gräsytan hittade vi två 
korttålärkor. Färden gick upp mot station 1 
med förhoppning att det skulle vara lite 
sträck innan det utlovade regnet dök upp. 
Himlen var ganska tom. Ett gäng bruna 
glador drog iväg. Vi åkte vidare till Kolk-
heti wetland. Fina marker, men tomt på 
fågel. Nu kom regnet rejält och vi skynda-
de till bussen där vi intog lunchen.
  I Batumi finns ett ställe där en å rinner ut 
och i närheten ligger en soptipp.
Det regnade inte så mycket där och 
här fanns det en del fågel. Det vi minns 
mest var en örnvråk och ett gäng på 8 
svartvingade vadarsvalor som drog in från 
Svarta Havet för att rasta en stund. Vid 
16,00 var vi tillbaka vid hotellet för att 
relaxa och packa för hemresan. Vi tog 
farväl av Aslan och chauffören. En sista 
artgenomgång. Vi såg 123 arter och med 
sin gissning på 122 vann Johan det åtrå-
värda priset som är 5% rabatt på nästa 
Birdwave resa!

Torsdag 22 september
Idag var det hemfärd för de flesta av oss.
Martin skulle upp till Kaukasus några 
dagar och Cecilia stannade kvar en vecka 
till i Batumi och fick uppleva det mäktiga 
örnsträcket. Nästa höst ska vi återvända 
och då pricka in örn- och vråksträcket.

Lokaler:
• 16 sep: St1och Poti med omgivningar
• 17 sep: St1
• 18 sep: St1 och ST2
• 19 sep: St1, Chorokideltat, St1
• 20 sep: St1, omgivningar vid hotellet
• 21 sep: Omgivningar hotellet, Batumi
  center, Kolkheti, Batumi road ends

Artlista:
Rostand, 2 ex 16/9
Kricka, 1 ex 16/9, 15 ex 21/9
Årta, 19 x 21/9
Svarthals. dopping, 2 ex 18/9, 1 ex 21/9
Smådopping, 4 ex 19/9, 3 ex 21/9
Skäggdopping, 1 ex 16-17/9, 2 ex 
18/9, 1 ex 19/9, 2 ex 21/9
Medelhavslira, 10 ex 16/9, 5 ex 17/9
Storskarv, allmän 16-21/9
Silkeshäger, observerad 16,19 och 21/9
Gråhäger, allmän16, 17, 19, 20 och 21/9
Purpurhäger, 17 ex 16/9, 2 ex 17/9
Vit stork, 20 ex 17/9, 2 ex 20/9 
Svart stork, 23 ex 17/9, 5 ex 18/9, 1 ex 
19/9, 38 ex 20/9
Havsörn, 1 ex 16/9, 1 ex 18/9, 
2 ex 19/9
Fiskgjuse, 1 ex 16/9, 7 ex 17/9, 
3 ex 18/9
Mindre skrikörn, 4 ex 16/9, 82 ex 17/9, 
26 ex 18/9, 7 ex 19/9, 6 ex 20/9

Större skrikörn, 1 ex 18/9, 1 ex 19/9
Ormörn, 20 ex 17/9, 2 ex 18/9, 1 ex 
19/9
Dvärgörn, 12 ex 16/9, 340 ex 17/9, 227 
ex 18/9, 25 ex 19/9, 21 ex 20/9

Brun glada, 2000 ex 16/9, 25000 ex 
17/9, 780 ex 18/9, 125 ex 19/9, 590 ex 
20/9, 64 ex 21/9
Brun kärrhök, 35 ex 16/9, 83 ex 17/9, 
6 ex 18/9, 23 ex 19/9, 9 ex 20/9, 2 ex 
21/9
Ängshök, 25 ex 16/9, 23 ex 17/9, 3 ex 
18/9, 22 ex 19/9, 21 ex 20/9

Stäpphök, 6 ex 16/9, 13 ex 17/9, 14 ex 
19/9, 17 ex 20/9
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Stäpp/Ängshök, 10 ex 17/9, 6 ex 19/9, 
5 ex 20/9
Örnvråk, 1 ex 21/9
Stäppvråk, 10 ex 16/9, 4000 ex 17/9, 
600 ex 18/9, 55 ex 19/9, 66 ex 20/9
Bivråk, 80 ex 16/9, 200 ex 17/9, 238 
ex 18/9, 86 ex 19/9, 315 ex 20/9, 1 ex 
21/9

Sparvhök, 15 ex 16/9, 14 ex 17/9, 31 
ex 18/9, 2 ex 19/9, 7 ex 20/9, 2 ex 
21/9
Balkanhök, 10 ex 16/9, 69 ex 17/9, 77 
ex 18/9, 3 ex 19/9, 13 ex 20/9

Tornfalk, 1 ex 16/9, 3 ex 17/9, 3 ex 
19/9, 2 ex 20/9, 1 ex 21/9
Rödfalk, 1 ex 20/9
Aftonfalk, 1 ex 16/9, 25 ex 17/9, 1 ex 
19/9, 1 ex 20/9

Lärkfalk, 3 ex 16/9, 5 ex 17/9, 1 ex 

18/9, 5 ex 19/9, 8 ex 20/9, 5 ex 21/9
Pilgrimsfalk, 1 ex 16/9
Rörhöna, 1 ex 16/9, 1 ex 19/9, 4 ex 
21/9
Sothöna, 1 ex 22/9
Strandskata, 5 ex 16/9
Svartv. vadarsvala, 8 ex 21/9
Mi strandpipare, 8 ex 16/9
St strandpipare, 8 ex 16/9, 1 ex 19/9, 
10 ex 21/9
Svartbent strandpipare, 1 ex 16/9
Kustpipare, 10 ex 16/9, 3 ex 21/9
Tofsvipa, 1 ex 15/9, 6 ex 19/9
Roskarl, 3 ex 16/9
Sandlöpare, 11 ex 16/9, 2 ex 21/9
Kärrsnäppa, allmän 16/9, 15 ex 21/9
Spovsnäppa, 10 ex 16/9

Myrsnäppa, 3 ex 16/9
Småsnäppa, 20 ex 16/9, 4 ex 21/9
Drillsnäppa, 1 ex 16/9
Svartsnäppa, 2 ex 21/9
Gluttsnäppa, 1 ex 21/9
Storspov, 1 ex 19/9
Enkelbeckasin, 2 ex 19/9, 1 ex 21/9
Brushane, 1 ex 16/9, 10 ex 21/9
Skrattmås, 5 ex 16/9
Långnäbbad mås, 7 ex 16/9
Kaspisk trut, 8 ex 16/9, 
observerad 19 och 21/9
Medelhavstrut, allmän alla dagar
Silltrut, 1 ex 18/9, 1 ex 19/9
Dvärgmås, 6 ex 16/9, 1 ex 21/9, 
4 ex 22/9
Småtärna, 4 ex 16/9
Kentsk tärna, allmän 16/9, 50 ex 17/9

Sandtärna, 3 ex 16/9
Silvertärna, 1 ex 16/9
Skäggtärna, 1 ex 19/9
Vitvingad tärna, 200 ex 16/9

Klippduva, observerad 16-19/9 och 
21/9
Turkduva, observerad 16/9, 1 ex 17/9
Turturduva, 1 ex 16/9, 1 ex 18/9, 
2 ex 19/9, 1 ex 20/9
Tornseglare, 2 ex 20/9
Alpseglare, 1 ex 20/9
Härfågel, 1 ex 22/9
Kungsfiskare, 3 ex 19/9, 2 ex 20/9, 
5 ex 21/9
Biätare, 225 ex 16/9, 1700 ex 17/9, 
400 ex 18/9, 200 ex 19/9, 25 ex 20/9, 
5 ex 21/9
Blåkråka, 20 ex 16/9, 3 ex 18/9

Gröngöling, 1 ex 18/9
Korttålärka, 1 ex 20/9, 2 ex 21/9

Backsvala, allmän 16/9, 19/9 och 20/9, 
3 ex 17/9
Klippsvala, 2 ex 16/9
Ladusvala, allmän alla dagar
Hussvala, allmän 16/9, 19/9 och 20/9
Rödstrupig piplärka, 3 ex 16/9
Trädpiplärka, observerad 16-20/9
Sädesärla, allmän alla dagar
Gulärla, allmän alla dagar
Järnsparv, 1 ex 20/9
Rödhake, observerad 16, 18, 19 och 
21/9
Rödstjärt, observerad 16/9, 1 ex 19/9, 
1 ex 20/9
Stenskvätta, 1 ex 17/9
Isabellastenskvätta, 1 ex 19/9
Buskskvätta, observerad 16/9, 1 ex 
17/9, 1 ex 19/9
Kaspisk buskskvätta, 2 ex 20/9, 2 ex 
21/9

Koltrast, 1 ex 17/9, 1 ex 19/9, 
1 ex 20/9
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Trädgårdssångare, 1 ex 19/9, 
1 ex 20/9
Svarthätta, 1 ex 17/9, 1 ex 18/9,
1 ex 21/9
Ärtsångare, 1 ex 18/9, 2 ex 19/9, 
1 ex 20/9, 1 ex 21/9
Lövsångare, 1 ex 21/9
Gransångare, observerad 16/9, 1 ex 
17/9, 1 ex 18/9
Berggransångare, 1 ex 20/9
Kaukasisk lundsångare, 1 ex 20/9
Brandkronad kungsfågel, 1 ex 16/9
Gärdsmyg, 1 ex 18/9
Grå flugsnappare, 1 ex 19/9, 2 ex 20/9
Mi flugsnappare, 2 ex 17/9, 1 ex 19/9, 
1 ex 21/9
Talgoxe, allmän alla dagar
Blåmes, allmän alla dagar
Stjärtmes, observerad 16, 18 och 19/9
Krupers nötväcka, 1 ex 16/9

Trädgårdsträdkrypare, 2 ex 18/9, 
1 ex 20/9
Törnskata, 1 ex 17/9, 3 ex 19/9, 1 ex 
20/9, 2 ex 21/9
Kaja, observerad 16/9
Kråka, allmän alla dagar
Korp, observerad 16/9, 1 ex 17/9, 
1 ex 19/9, 1 ex 20/9
Sommargylling, 2 ex 20/9

Gråsparv, allmän alla dagar
Bofink, allmän alla dagar
Steglits, 2 ex 20/9, 3 ex 21/9
Grönfink, 1 ex 17/9, 1 ex 19/9, 
1 ex 20/9, 1 ex 21/9
Ortolansparv, 1 ex 17/9

Sjöcronas gata 4a • 291 53 Kristianstad, Sweden • www.birdwave.se • info@birdwave.se • +46 706 34 11 13
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Skillingaryd är den gemensamma nämnaren

Skördning av valnötter Stäppvråkar passerade

Flockar av biätare sträckte förbi Station1
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