
Georgien 18-26 april 2017

Georgien med målarter såsom Kaukasisk orre, Kaukasisk snöhöna, 
Bergrödstjärt och Större rosenfink! Det som kändes som en riktig utmaning blev 
en ganska enkel historia. Alla arterna sågs redan på förmiddagen den 19 april. Fina 
observationer på alla men framförallt på rödstjärten och rosenfinken.
Även flera Murkrypare visade sig.
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Murkrypare

Större rosenfink

Bergrödstjärt
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Måndag 17 april 
(i luften)
Något försenat avgick planet till Warszava. 
Väl där blev det ett par timmars väntan 
innan planet, som tog tre timmar och 
femton minuter, avgick till Tbilisi. 
Vi möttes kl 4:30 på morgonen av Gocha 
och en chaufför. 
Det blev några timmars välbehövlig sömn 
på hotel Prestige i Tbilisi.

Tisdag 18 april 
(resa mot Kazbegi)
Efter den sena frukosten äntrade vi tre 
små minibussar som skulle ta oss till 
Stepantsminda i Kazbegi där vi ska 
stanna fyra nätter. Med oss fanns också 
Brecht, vår lokala guide från Belgien.
Det var 23 grader varmt i Tiblisi men när 
vi närmade oss högre höjder sjönk tem-
pen till 8 grader.
Vi gjorde ett par stopp på vägen. Kollade 
efter balkanflugsnappare, käkade glass 
och stannade vid en utsiktspunkt på ca 
2500 meters höjd. Alpkajor och Alpkråkor 
fick vi fina obsar på.
Efter en sen lunch på hotel Kazbegi gick 
vi en promenad längs floden. Här fanns 
det en del fågel. Det som stack ut ordent-
ligt var två stycken Murkrypare. En flög 
över och den andra hittades föredömligt 
på en klippa av Bo.
Artgenomgång och god middag innan 
våra trötta kroppar fick vila vid 22-tiden.

Onsdag 19 april
(Stepantsminda)
Frukost kl 07:00. En halvtimme senare 
åkte vi den korta vägen upp till ett bra 
ställe för den Kaukasiska snöhönan. 
Häruppe kan man få se och höra den 
innan den drar sig upp mot högre höjder 
senare på våren. Efter en kort stund fick 
Brecht syn på en Kaukasisk orre långt 
däruppe på grässluttningen. Det var 
kanske inte helt väntat. Efter ett tag såg vi 
flera stycken och någon hane spelade för 
några honor. I deras närhet sågs också 4 
st snöhöns! Snacka om utdelning. Andra 
rara arter var Rödpannad gulhämpling, 
flera ringtrastar, murkrypare, berghöna, 
kaukasisk stenbock mm. Vi var riktigt 
nöjda och glada med denna utdelning. 
Över oss svävade ett antal gåsgamar 
medan vi drack kaffe och njöt av det fina 
vädret. Vi satte oss i bussarna och åkte 
den korta vägen till ett tillförlitligt ställe för 
Större rosenfink och Bergrödstjärt. Här 
hade vi också väldigt flyt med bra obsar 
på båda arterna.
Det blev en god lunch på hotellet innan 
vi vandrade till ett närbelägget ställe. Där 
sågs ganska snart ett par bergrödstjärts-
hanar och några honor. Till slut såg vi dem 
väldigt fint där de exponerade sig en bra 
stund. Massor av vattenpiplärkor och en 
Gulärla av rasen superciliaris som häckar 
i sydöstra Ryssland. Promenad längs 
vägen tillbaka och middag kl 19.

Större rosenfink



Torsdag 20 april 
(Stepantsminda)
Idag började vi dagen med en vandring 
längs floden. Klart, vackert och kallt. Som 
tur var ingen vind att tala om. Aktiviteten 
på fåglar var ganska låg men när solen 
började värma kryllade gräsängarna av 
vattenpiplärkor och ibland dem gick det en 
Ortolansparv. Efter någon timme åkte vi 
några kilometer mot den ryska gränsen. På 
vägen dit stannade vi och fick bra obsar på 
bla Lammgam. Vid gränsen fikade vi vid ett 
kloster. Det som gladde mest var en Gems 
som Gunilla såg uppe i berget. Någon 
Rödpannad gulhämpling och nötskrikor 
drog förbi. Lunch på hotellet och efter det 
körde vi den ytterst besvärliga vägen till 
Gergeti church som ligger på 2200 meter.

 
Det var en upplevelse i sig. Vägen var 
gropig, smal, stenig och ganska trafikerad. 
Hissnade möten och vådliga omkörningar. 
Väl däruppe var det fantastiskt vackert och 
en riktig turistmagnet. Man kunde tjäna 
storkovan på att låta turister med stort 
fotointresse att kolla i tubkikaren. Vidare 
minns vi mannen med ”Voffie” som han bar 
med sig och plåtade i olika miljöer.
Vi gjorde några stopp på vägen ner och 
fick se grågamar som drog förbi.
Sista stoppet var vid en granskog där vi 
vandrade uppför en bit och fick se lite nya 
arter för resan. Som vanligt god middag 
på hotellet. Imorgon lämnar vi Kazbegi 
för att åka till nya jaktmarker. Alla de fyra 
målarterna här fick vi se. Kaukasisk orre, 
Kaukasisk snöhöna, Bergrödstjärt och 
Större rosenfink.

Fredag 21 april 
(resa mot Tbilisi)
Sista frukosten i Kazbegi. Packning av 
bilar och iväg mot det mycket varmare 
Tbilisi.
Vi stannade till i Kobe för att kolla den be-
römda murkryparklippan. Man kan ju inte 
se sig mätt på bergens härfågel. Dock fick 
vi inte syn på någon här men väl bra obsar 
på Rödpannad gulhämpling. 
Vi fortsatte vidare och stannade på ett par 
ställen vid tunnlarna uppe vid passet på 
2300 meter. Här fanns det mycket snö 
och det var svinkallt.
Brita fick syn på en överflygande Murkry-
pare som såg ut att dimpa ner vid nästa 
tunnel. Mycket riktigt! Där satt den, nära 
och fint, födosökande på betongblocken.
Lite senare fick vi se några berglärkor fint.
Vi tog sen beslutet att lämna detta svin-
kalla område och köra direkt till Tbilisi. 
Här var det 25 grader varmt, jätteskönt. 
Efter lunch gick halva gänget på kulturell 
vandring i Tbilisi medan den andra halvan 
åkte för att kolla Krupers nötväcka som 
här har sin östligaste häckplats. Innan vi 
skulle åka därifrån hörde vi 3 stycken, 
men fick inte syn på någon.
Efter att vi tagit oss igenom den sanslösa 
trafiken i Tbilisi väntade en fantastisk mid-
dag med häftig dansunderhållning innan 
sängen något sent väntade.

Större rosenfink



Lördag 22 april (resa mot Sighnaghi)
Lite sovmorgon idag med frukost 8:00. 
Vi lämnade Tbilisi för att köra till stäp-
pen. Vinden friskade i rejält och gjorde 
fågelskådningen väldigt svår. Vi stannade 
till vid en sjö och med skydd av bussar-
na kunde vi kolla in armeniska trutar, 
dvärgskarvar, hägrar mm. Turen gick sen 
vidare till ett kloster ute på stäppen nära 
gränsen till Azerbaijan. Klostret hette 
Davit Gareji. Här häckade det Västlig 
klippnötväcka. Vi åt lunchpaketen inne i 
bussarna då det var omöjligt att hitta lä för 
den starka vinden. Det enda lugna stället 
var klosterträdgården men där fick vi inte 
äta men väl besöka.
Färden gick sen vidare mot Sighnaghi, en 
mysig stad som som kallas ”the town of 
love”.
Efter den rikliga middagen blev det 
vinprovning på ett närbeläget fint ställe 
som hette Pheasant Tears med eget vin. 
Vi provade fyra olika viner. Ett trevligt 
inslag. Sen blev det sova i de väl tilltagna 
rummen.

Söndag 23 april 
(Zinvahli, Dedoplistskaro)
En ganska sparsam frukost idag på 
hotellet med bröd, ägg, ost och lite 
körsbärsmarmelad. Vi åkte sen iväg mot 
Dali reservoaren. En sötvattenreservoar 
vid gränsen mot Azerbaijan. Först ett litet 
stopp i Sighnaghi med en underbar utsikt.
Efter ett par mil började en rejält gropig 
väg mot Zinvahli dam, men innan dess fick 
vi se en Grågam som visade upp sig fint. 
Efter ett par kilometer vid några klippor 
fick vi syn på några rovfåglar. Vi stannade 
till där och det sträckte förbi många olika 
arter rovisar. Riktigt fint ställe för rovfågel. 
Färden gick sen vidare över de öppna 
vidderna. När vi färdades över mer stäpp 
dök det upp lärkor såsom kalanderlärkor, 
kortålärkor mm.
Vid 13:30 var vi framme vid Zinvahli dam-
där vi åt en efterlängtad lunch med en 
fantastisk utsikt mot floden och gränsen 
till Azerbaijan. Svart frankolin, Havsörn 
och Rödfalk var något av det som förgyll-
de vistelsen här. Vi körde sen vidare längs 
en liten väg där vi letade efter Kejsarörn. 
Vi stannade på en liten kulle och spana-
de. Ewa hittade ett bo där en örn låg och 
ruvade. En liten sväng och promenad blev 
det lite senare. Lite koll efter småfågel. 
Några svarta frankoliner visade sig här 
också. Vid 17-tiden åkte vi mot hotellet i 
Dedoplistskaro dit vi anlände 19:15. Ho-
tellet tillhör universitet. Fräscha rum och 
en god middag.



Måndag 24 april
(Vashlovani National Park)
Bra frukost på universitets hotell som ser 
ut som en nerlagd fabrik på utsidan, men 
är fräscht och bra. Idag åkte vi till Vash-
lovani National Park på små vägar/stigar. 
Första stoppet gav några kärrhökar bla 
en Blå kärrhök och en Stäpphök. Vi körde 
över och förbi stora gräsbeväxta kullar i 
ett fantastiskt fint landskap. Rara rovfåg-
lar såsom Grågam, Ormörn, Dvärgörn 
och Brun glada gled förbi. Till slut kom vi 
fram till en utsiktsplats som var bedåran-
de. Här kunde vi blicka ut mot Azerbaijan 
på andra sidan floden. Vi skymtade en 
stor sjö på andra sidan gränsen.  Senare 
steg vi ur bussarna och gick ner i en ravin. 
Fåglar såsom Medelhavsstenskvätta 
och Mästersångare observerades. Nere 
i dalen åt vi lunch. Det var ganska varmt 
och skönt i solen. Vi spanade in en koloni 
med hussvalebo. Kul att se dessa bo på 
en naturlig plats. Fåglar som skådades 
var bla Östlig sammetshätta och Kauka-
sisk lundsångare. Sen bar det iväg på en 
hisnande färd längs bergskanten. Efter ett 
tag kändes det som att chaufförerna var 
lite vilse och inte riktigt visste var de var. 
Det tog ganska lång tid innan vi kunde 
andas ut. Trots detta njöt vi av landskapet 
som var helt sagolikt. Efter middag och 
artgenomgång  åkte halva gruppen ut på 
kvällsskådning av djur. Schakal hördes 
och Brecht såg en. Samma utdelning 
hade den andra gruppen dagen innan. Ut-
anför hotellet satt det Dvärguv och visslade.

Tisdag 25 april
(Eagle Gorge och resa mot Tbilisi)
Frukost på ”industrihotellet” kl 7. Vi packa-
de ut och drog iväg vid 8. Kallt på mor-
gonen med en svagt isande vind. Första 
stopp var vid en liten sjö/damm där det 
fanns lite nya resekryss såsom Styltlöpa-
re, Vigg och Gravand. Buskskvätta dök 
upp och en Örnvråk låg och ruvade i en 
elstolpe. Efter detta besök åkte vi en bit 
till de stora gräsfälten öster om Dedoplist-
skaro. Vi passerade även ett nerlagt 
miltärområde. Snygga obsar på Örnvråk 
och flera kärrhökar. Dessa fält är verkli-
gen kärrhöksmagneter. Söder om stora 
vägen tog vi en fika. Kejsarörn, Stäppörn 
och några Ängshökar drog över. En Vaktel 
spelade lite kort.
Besök framåt lunch i Eagle Gorge som 
var ett helt underbart ställe. Varmt och 
gott samt väldigt vackert. Svarta storkar 
cirklade här tillsammans med smuts-
gamar, gåsgamar och stäppvråkar. Det 
sträckte förbi både mindre skrikörn, 
stäppörn och brun glada. Maten smakade 
alldeles utmärkt och vi njöt i fulla drag. Vid 
14 tiden började vi vår färd mot Tbilisi. Ett 
kortare stopp på en höjd för att kolla efter 
Kejsarörn gjordes, men vinden var oerhört 
stark och vi gav upp det ganska snabbt. 
En Stäpphökshona passerade nära i 
raketfart i medvinden. Vi kom till hotellet 
vid 17:30 och vilade ett par timmar innan 
artgenomgång och middag.



Onsdag 26 april
(Gorelofka-Bagdasheni-Kartsakhi)
Idag blev det tidig frukost för att vi har 
en lång dag framför oss med lång väg att 
köra ända ner till både den armeniska och 
turkiska gränsen. Området vi ska besöka 
ligger på en högplatå på 2000 meters 
höjd och heter Javakheti.
Vi kom iväg 07:30 och gjorde ett kort 
stopp för att lyssna efter Krupers nöt-
väcka. Dock hörde vi ingen. Några stopp 
gjordes på vägen i det vackra landskapet 
och flera trevliga arter kunde beskådas. 
Vid ett vackert beläget litet kloster med 
tillhörande munk såg vi resans första 
Rödstrupiga piplärka bla. En liten våtmark 
bredvid vägen gav 3 st citronärlor och en 
del annat. Nästa besök blev vid Bugh-
dasheni. Där fanns det tranor av rasen 
archboldi. Denna ras blev belagd så sent 
som 2008. De saknar rött på huvudet. Vi 
åt den medhavda lunchen här och kunde 
kolla natthägrar, roständer, årtor och 
mycket mer från ett fågeltorn.

 
Lite senare begav vi oss till en liten sjö 
som ligger nära armeniska gränsen. Sista 
stoppet på denna turen blev en gränssjö 
till Turkiet som heter Kartsakhi där det 
häckar både Krushuvad pelikan och Vit 
pelikan. Tiden rusade iväg och vi hade 
lång väg tillbaka till Tbilisi. En av bussarna 
hade problem med bromsarna och detta 
måste åtgärdas innan färden tillbaka. I 
en liten stad som bara innehöll armenier 

försökte vi få hjälp. Det var svårt visade 
det sig. Vi packade in oss i två bussar och 
drog iväg den 3 timmar långa färden till-
baka. Efter en ganska jobbig returresa var 
vi framme kl 21 vid hotellet. Chaufförerna 
som egentligen var skickliga gick över 
gränsen och flera kände en oro under 
hemfärden.
Middag och en snabb artgenomgång 
visade att vi sett 160 arter och Alf vann 
tävlingen. Grattis till det. Planet avgick 
04:50 mot Warszava och Sverige.



Artlista:
Grågås, 1 ex 26/4
Gravand, 1 ex 25/4
Rostand, 13 ex 26/4
Gräsand, 3 ex 22/4, 6 ex 26/4
Snatterand, 4 ex 26/4
Kricka, 25 ex 26/4
Årta, 7 ex 26/4
Brunand, 2 ex 26/4
Vigg, 2 ex 25/4, 2 ex 26/4
Kaukasisk orre, 10 ex 19/4, 3 ex 20/4, 
1 ex 21/4
Kaukasisk snöhöna, 6 ex 19/1
Svart frankolin, 5 ex 23/4
Berghöna, 1 ex 19/1, 5 ex 23/4, 
8 ex 24/4

Fasan, 1 ex  21/4
Vaktel, 1 ex 25/4
Skäggdopping, 20 ex 22/4, 20 ex 26/4
Gråhakedopping, 1 ex  26/4
Krushuvad pelikan, 20 ex 26/4
Vit pelikan, allmän 26/4
Storskarv, 1 ex 22/4, 25 ex 26/4
Dvärgskarv, 150 ex 22/4
Natthäger, 15 ex 26/4
Kohäger, 1 ex 26/4
Rallhäger, 3 ex 26/4
Silkeshäger, 30 ex 22/4, 2 ex 26/4
Ägretthäger, 1 ex 22/4
Gråhäger, 20 ex 22/4, 1 ex 23/4, 
1 ex 26/4
Purpurhäger, 3 ex 26/4
Vit stork, allmän 26/4
Svart stork, 8 ex 25/4
Lammgam, 4 ex 20/4
Gåsgam, 3 ex 18/4, 15 ex 19/4, 

10 ex 20/4, 10 ex 23/4, 15 ex 24/4, 
10 ex 25/4
Grågam, 3 ex 20/4, 3 ex 23/4, 8 ex, 
24/4, 1 ex 25/4

Smutsgam, 1 ex 23/4, 2 ex 25/4
Havsörn, 1 ex 23/4 (på bo)
Kejsarörn, 1 ex 23/4 (på bo), 1 ex 24/4, 
1 ex 25/4
Mindre skrikörn, 2 ex 23/4, 1 ex 25/4
Stäppörn, 1 ex 23/4, 2 ex 25/4
Ormörn, 2 ex 23/4, 7 ex 24/4, 2 ex 25/4
Dvärgörn, 1 ex 23/4, 2 ex 24/4, 
2 ex 25/4
Brun glada, 2 ex 24/4, 1 ex 25/4, 
5 ex 26/4
Brun kärrhök, 2 ex 22/4, 1 ex 23/4, 1 ex 
24/4, 4 ex 26/4
Ängshök, 1 ex 21/4, 2 ex 22/4, 3 ex 
23/4, 1 ex 24/4, 5 ex 25/4, 1 ex 26/4
Stäpphök, 1 ex 23/4, 2 ex 24/4, 
1 ex 25/4

Blå kärrhök, 1 ex 24/4, 1 ex 25/4
Örnvråk, 2 ex 22/4, 3 ex 23/4, 2 ex 25/4
Stäppvråk, 5-20 ex alla dagar
Bivråk, 4 ex 21/4, 1 ex 25/4
Sparvhök, 2 ex 20/4, 1 ex 21/4, 
2 ex 23/4, 5 ex 24/4, 2 ex 25/4
Tornfalk, 1-3 ex de flesta dagarna

Berghöna

Grågam

Stäpphök



Rödfalk, 5 ex 23/4
Lärkfalk, 1 ex 23/4
Pilgrimsfalk, 1 ex 20/4
Sothöna, 10 ex 22/4, allmän 26/4
Trana, (archboldi) 2 ex 26/4
Styltlöpare, 8 ex 25/4
Mi strandpipare, 4 ex 18/4, 2 ex 20/4
Tofsvipa, 4 ex 26/4
Grönbena, 2 ex 26/4
Drillsnäppa, 4 ex 18/4, 2 ex 19/4, 
1 ex 26/4
Rödbena, 5 ex 26/4
Brushane, 5 ex 26/4
Skrattmås, 40 ex 22/4, 30 ex 26/4
Armenisk trut, 40 ex 22/4, 1 ex 23/4, 
allmän 26/4
Fisktärna, 1 ex 26/4
Vitvingad tärna, 4 ex 26/4
Klippduva, allmän 18-21/4, 
5-10 ex 23-26/4
Ringduva, 1 ex 21/4, 2 ex 23/4, 
1 ex 24/4
Turkduva, 1 ex 23/4, 2 ex 23/4, 
1 ex 24/4
Palmduva, 1 ex 18/4, allmän 21/4, 1 ex 
22/4, 1ex 26/4                                  
Gök, 3 ex 21/4, 1 ex 25/4, 1 ex 26/4
Minervauggla, 2 ex 23/4, 3 ex 24/4

Dvärguv, 5 ex 23/4, 2 ex 24/4, 
1 ex 25/4
Tornseglare, allmän de flesta dagarna
Alpseglare, 1 ex 21/4, 8 ex 24/4
Härfågel, 1-5 ex 22-26/4
Biätare, 20 ex 23/4, hörd 24/4
Gröngöling, 1 ex 21/4, 1 ex 23/4, 
1 ex 25/4
St hackspett, 1 ex 20/4
Sånglärka, allmän 22-26/4
Tofslärka, 25 ex 23/4, 10 ex 24/4, 
2 ex 25/4
Trädlärka, 1 ex 24/4
Korttålärka, 20 ex 22/4, 6 ex 23/4
Kalanderlärka, allmän 22-25/4
Berglärka, 1 ex 18/4, 3 ex 21/4
Backsvala, 20 ex 22/4
Ladusvala, 3 ex 21/4, allmän 22-26/4
Hussvala, 10 ex 18/4, 1 ex 21/4, allmän 
23/4, 10 ex 24/4, 3 ex 25/4
Fältpiplärka, 1 ex 23/4, 1 ex 24/4
Vattenpiplärka, allmän 18-21/4, 
1 ex 26/4
Rödstrupig piplärka, 2 ex 26/4
Sädesärla, allmän alla dagar
Gulärla, 3 ex 19/4 (1 ex superciliaris)
2 ex 20/4, 130 ex 22/4, allmän 23-24/4, 
10 ex 25/4, 20 ex 26/4

Citronärla, 3 ex 26/4
Forsärla, 4 ex 18/4, 3 ex 19/4, 
6 ex 20/4, 2 ex 21/4
Strömstare, 2 ex 18/4, 1 ex 19/4, 
4 ex 21/4
Järnsparv, 2 ex 18/4, 10 ex 19 och 20/4
Rödhake, 1 ex 18/4, 1 ex 20/4
Sydnäktergal, 2 ex 23/4
Rödstjärt, 2 ex 18/4, 2 ex 19/4, 1 ex 
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Rödfalk

Gulärla (superciliaris)

Minervauggla



21/4, 1 ex 23/4
Svart rödstjärt, 4 ex 18/4, 5 ex 19/4, 
5 ex 20/4, 6 ex 21/4, 1 ex 23/4, 
1 ex 26/4
Bergrödstjärt, 12 ex 19/4

Stenskvätta, 6 ex 18/4, 6 ex 19/4, 
4 ex 20/4, 1 ex 23/4, 3 ex 26/4
Isabellastenskvätta, 10 ex 23/4, 1 ex 
24/4, 1 ex 25/4
Medelhavsstenskvätta, 4 ex 23/4, 
3 ex 26/4
Nunnestenskvätta, 1 ex 24/4
Finschstenskvätta, 2 ex 22/4, 2 ex 24/4

Buskskvätta, 1 ex 25/4
Svarthakad buskskvätta, 2 ex 22/4, 
1 ex 23/4
Taltrast, 1 ex 21/4
Dubbeltrast, 1 ex 19/4, 1 ex 20/4, 1 ex 
21/4, 1 ex 24/4, 1 ex 25/4, 1 ex 26/4
Koltrast, allmän utom 22/4
Ringtrast, 10 ex 19/4, 10 ex 20/4, 
2 ex 21/4
Blåtrast, 2 ex 25/4
Svarthätta, 1 ex 23/4, 1 ex 25/4
Ärtsångare, 4 ex 24/4, 3 ex 25/4
Mästersångare, 1 ex 24/4
Östlig sammetshätta, 1 ex 24/4
Lövsångare, flera ex 17/4, 2 ex 19/4
Gransångare, 1 ex 19/4

Berggransångare, 1 ex 18/4
Kaukasisk lundsångare, 1 ex 24/4
Kungsfågel, 2 ex 20/4
Gärdsmyg, 1 ex 18/4, 1 ex 19/4, 
3 ex 20/4, 1 ex 22/4
Mi flugsnappare, 1 ex 22/4, 1 ex 23/4
Talgoxe, allmän de flesta dagar
Svartmes, 1 ex 19/4, 6 ex 20/4
Blåmes, allmän 18-21/4
Stjärtmes, 1 ex 18/4, 2 ex 19/4, 
1 ex 21/4
Krupers nötväcka, 3 ex 21/4
Klippnötväcka, 2 ex 22/4
Murkrypare, 2 ex 18/4, 1 ex 19/4, 
1 ex 21/4
Trädkrypare, 2 ex 20/4
Rödhuvad törnskata, 1 ex 23/4

Skata, allmän utom 19-21/4
Nötskrika, 10 ex 20/4, 1 ex 23/4, 
1 ex 25/4, 2 ex 26/4
Kaja, 30 ex 23/4, 30 ex 26/4
Alpkråka, 6 ex 18/4, 2 ex 19/4, 
30 ex 20/4, 2 ex 21/4

Alpkaja, 10 ex 18/4, 2 ex 19/4, 
3 ex 20/4
Råka, allmän 22/4, 25 ex 24/4, 
10 ex 25/4, 20 ex 26/4
Kråka, allmän alla dagar
Korp, allmän 18-21/4, 1 ex 25/4,, 4 ex 
23/4, 3 ex 24/4, 2 ex 25/4, 1 ex 26/4
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Alpkråka

Gulärla (superciliaris)



Stare, allmän 18/4, 22-23/4, 20 ex 24/4, 
10 ex 25/4, 80 ex 26/4
Gråsparv, allmän alla dagar
Spansk sparv, 10 ex 22/4
Stensparv, 3 ex 24/4
Bofink, allmän 18-21/4, 1 ex 23/4
Hämpling, 3 ex 20/4, 4 ex 23/4, 
5 ex 24/4
Vinterhämpling, 2 ex 21/4
Steglits, 5-flera ex alla dagar (utom 26/4)
Grönfink, allmän 18/4, 1-2 ex 22-26/4
Grönsiska, 25 ex 20/4
Rödpannad gulhämpling, 10 ex 19/4, 
2 ex 20/4, 20 ex 21/4
Domherre, 2 ex 19/4, 1 ex 20/4
Stenknäck, 1 ex 19/4, 1 ex 20/4
Mi korsnäbb, 5 ex 20/4
Större rosenfink, 20+ ex 19/4

Ortolansparv, 1 ex 20/4, 40 ex 23/4, 
Kornsparv, 2 ex 22/4, allmän 23-25/4, 
10 ex 26/4
Klippsparv, 1 ex 18/4, 1 ex 20/4, 
1 ex 22/4, 2 ex 24/4, 2 ex 25/4

Citronärla

Kalanderlärka

Trana (archboldi)

Gåsgam

Härfågel

Kornsparv

Ortolansparv

Klippsparv



Övrigt:
Kaukasisk stenbock, 1 ex 19/4
Ekorre, 1 ex 20/4
Gems, 1 ex 20/4
Sköldpadda, 4 ex 23/4
Råtta (sydamerikansk), 2 ex 23/4
Schakal, 8 ex 24/4, 2 ex 25/4, 1 ex 26/4

Citronärla

Gåsgam

Härfågel

Isabellastenskvätta

Korttålärka

Sköldpadda

Berglärka (penicilata)

Davit Gareji

Alpkaja

Tofslärka
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Deltagare:
Alf Petersson, Bo Ohlsson, Jan Thomas Johansson, Claes Westrup,  Gunilla Edvardsson, 
Ewa Abered, Olle Abered, Christer Löfqvist, Brita Westrup, Ingrid Wennerhag, 
Arne Wennerhag, Cecilia Wide. Ledare från Birdwave: Lars Göte Nilsson

Här är vi uppe vid Gergeti church ovanför Stepantsminda. 
Till vänster vår lokala guide Brecht och Bo skådar.

Här skådar vi större rosenfink. 
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