
Georgien - Armenien
25 april - 14 maj 2018

Birdwaves premiärresa till två länder mel-
lan Svarta Havet och Kaspiska Havet blev en 
härlig upplevelse för de olika grupperna.
Tyvärr var Kazbegi lite för varmt denna våren 
med flera plusgrader även på natten.
Detta gjorde att den Större Rosenfinken ej 
var på plats i buskmarkerna.
I Armenien bjöds vi på alla målarter och mer 
därtill.



Georgien
Första landet av två var Georgien där några av 
våra målarter fanns i Kazbegi som ligger på ca 
2000 meter över havet. Denna våren hade varit 
väldigt varm med plusgrader även på natten och 
våra farhågor besannades att Större Rosenfink 
och Bergrödstjärt redan hade dragit upp på hö-
gre höjder. Det vi kunde hoppas på att vi skulle 
få lite”skitväder” så att de letade sig ner igen 
men detta hände inte under vår vistelse. 
Tvärtom var vädret helt underbart, för en vanlig 
turist, under hela tiden i Georgien.
Det var tre deltagare, Wanja, Jan-Olof och Kim 
som hade bokat in sig på båda länderna. De 
övriga sju stannade bara i Georgien.

25 april. 
Flygen avgick som planerat och logistiken fungerade.
Vi anlände till hotellet 05:30.

26 april. 
Frukost kl 10 avfärd kl 11. Första stopp var vid en häck-
plats för Krupers nötväcka. Efter ett tag och lite lock titta-
de den fram. Det fanns även en del rovfågel i luften. Sen 
blev nästa stopp längs vägen för eventuell balkanflugsnap-
pare. Här såg vi endast mindre flugsnappare. Stopp vid 
utsikten Jvris Jvari. Vi var framme vid hotel Kazbegi 18:30. 
Det blev lunch/middag och sen sängen.

27 april
Frukost 06:30 o sen iväg ovanför Stepandsminda för 
att kolla i havtornsbuskarna o alpängarna. Vi såg ett par 
kaukasiska orrar men inget mer. Ett besök vid snöhöns-

platsen gav inget på morgonen. Lite skådning vid ett annat 
havtornsbestånd. Vid den lilla floden sågs strömstare och 
forsärla. Några gåsgamar drog över. Lunch 14:00 sen en 
promenad längs floden. Jörgen drog upp till snöhönsstäl-
let och fick se två. Det fick resten av gruppen veta när vi 
dök upp vid 18. En hördes av några. Middag o artgenom-
gång 20:00. Dachi blev magsjuk o stannade på hotellet.

28 april. 
Tidig frukost idag kl 05:30. Utlovade mackor uteblev så 
endast kaffe fanns.
Kl 06:00 åkte vi upp till snöhöneplatsen. Vi vandrade 
uppför till den lilla kyrkan och ganska snart hörde vi en 
spela. En fin vissling trängde ner till oss. Vi såg sen 2-3 
st flygande och även några snöfinkar. Jörgen, som sett 
några snöhöns bra dagen innan, stannade därnere och 
fick fin obs på stentrast. Sen frukost och sen åkte vi till 
Alex buskar och överraskande bra obsar på lammgam och 
murkrypare. En grågam passerade också.
Kl 11 åkte vi upp till Gergethi Church på en minst sagt 
dålig väg. Därifrån startade vi en vandring uppåt för att 
försöka få se bergrödstjärt och större rosenfink som redan 
dragit upp på höga höjder. Bergrödstjärt sågs på långt 
håll, men rosenfinken lös med sin frånvaro. Vi var nere 
på hotellet strax efter 15 för en sen lunch. Efter det blev 
det lite rovfågelsträck vid ryska gränsen och vi avslutade 
dagen vid den lilla ”pinjeskogen” i Stepandsminda.

29 april. 
Idag var det dags att lämna Kazbegi. Vi började med tidig 
frukost och sen ett sista försök att leta större rosenfink 
i buskarna vid Stepandsminda. Tyvärr blev vi utan dem 
denna gången. Vi stannade till vid passet och fick se 
både vinterhämpling och berglärka. Längre ner mot Tiblisi 
stannade vi för att leta efter balkanflugsnappare och vid 
andra stoppet lyckades det. Tyvärr såg inte alla den. När vi 
lämnat Tbilisi så gjordes stopp för massor av bruna glador 
som kretsade över vägen. I skruven sågs både blå kärrhök 

och kejsarörn. Vi kom fram till Signagi vid 19 och sen vän-
tade mycket god middag, ett skyfall och vinprovning.

30 april. 
Frukost kl 06:30 och sen lämnade vi Sighnaghi i tre styck-
en fyrhjulsdrivna Delica. Färden gick till Dedoplistskaro 
för skådning vid Kochebi lake. Vi körde sen söderut över 
stäppen. Gigantiska fårflockar med tillhörande herde och 
ryska hundar passerades. Ett böljande grönt landskap. 
Rovfåglar, småfågel lite här och där. Ju längre söderut vi 
kom desto intressantare blev stäppen. Blåkråkorna förgyll-
de och mycket annat. Vi åt lunch under ett träd. Målet var 
Dali reservoaren. Här var det fin skådning med bla östlig 
sammetshätta, svart frankolin mm. Färden tillbaka tog 1,5 
timme och vi var på hotellet, efter shopping, kl 20:00. Mat 
och artlista samt en dvärguv med talfel avslutade kvällen.

1 maj. 
Sen frukost kl 07:30. Idag blev det körning till Vashlova-
ni NP. Färden genom ett böljande grönt landskap blev 
en andäktig upplevelse. Vi stannade flera gånger längs 
vägen, eller rättare sagt hjulspåren. Vid lunchtid var vi 
ända nere vid gränsen till Azerbaijan. Vi vandrade i en dal 
i denna vackra skogsstäpp. Här åt vi också det medhavda 
lunchpaketet. Speciella händelser var obsar av bergärts-
ångare och klippnötväckor som blev helt upprörda när en 
Common Viper hälsade på i deras bo. En blåtrasthane 
tittade nyfiket på. Nästa besök blev vid den bedårande 
utsikten vid gränsen till Azerbaijan. Här finns det både 
leopard, björn och varg. En örnvråk hade sitt bo här. Några 
mindre skrikörnar drog förbi. På vägen tillbaka överras-
kade en jorduggla med sin uppenbarelse och ängshökar 
visade upp sig fint när de satt på vägen framför oss. Sent 
tillbaka och middag direkt.

2 maj. 
Upp vid 06:00 idag för att komma iväg i tid ner mot grän-
sen till Azerbaijan. 
Tyvärr var inte våra papper klara vilket gjorde att vi blev 
fördröjda.
Första stopp var vid en farm där blåkråkor satt lite här och 
där. Färden gick vidare ner i de djupaste delarna på vägar/
stigar som inte var gjorda för några högre hastigheter :-). 
Ett fantastiskt landskap som är svårt att beskriva. Svarthu-
vade sparvar, svartpannade törnskator och blåkråkor sågs 
i mängd. Till slut nådde vi fram till en makalös utsikt mot 
Azerbaijan. Efter att vi njutit av utsikten tog vi oss ner med 
bilarna mot floden Alazani som är gräns mot Azerbaijan. 
Här åt vi lunch. Vi tog en annan väg tillbaka. Den var inte 
snabbare men inte fullt så dramatisk. Fårhjordar och kor 
skuttade lyckligt omkring. Ulf spanade in en finschsten-
skvätta. Ur bilarna och där fanns det ett par. Fantastisk 

uppvisning av en kejsarörn. När mörkret nästan lagt sig 
njöt vi av ängshöksfamiljen på grusvägen.
Trötta anlände vi till vårt boende kl 20:30. Det blev en lite 
för lång dag på gropiga vägar.

3 maj. 
Några åkte ut på tidig morgonskådning innan frukost som 
vi käkade kl 07:00.
Vi lämnade Dedoplistskaro och åkte den korta vägen till 
underbara Eagle Valley där svarta storkar häckar i klippor-
na. Flertalet rovfåglar såsom dvärgörnar, stäppörn, stäpp-
hök mm drog över. Kaffe i den underbara naturen innan vi 
åkte mot David Gareja monastery. Ett kortare stopp vid en 
Saltsjö innan vi nådde fram till klostret. En vandring i om-
givningarna efter vi intagit lunchen här. På vägen till Tbilisi 
stannade vi till vid Jandari lake och kollade. God middag 
på Hotel Prestige innan trötta kroppar gick och la sig.

4 maj. 
Idag var det sista dagen i Georgien. Efter frukost åkte vi 
till ett skogsområde strax utanför Tbilisi för att leta efter 
mellanspett. Direkt vi stannat fick Thomas syn på en till al-
las glädje! Totalt fick vi span på fyra stycken. Vi åkte vidare 
till Jandari lake. Det var riktigt varmt idag också. Upp mot 
30 grader. Skönt för frusna kroppar men fåglarna sköd 
inte av liv. Det fanns dock en hel del och vi fick in många 
hägerarter.
På vägen tillbaka fick vi se ett kejsarörnsbo. En gammal 
fågel satt i en buske intill. Fantastiskt mäktigt!
Vi åt lunch på hotellet kl 15 och sen blev det stadsvand-
ring i gamla Tbilisi.
Vid 19 väntade en storslagen måltid ute på stan.
En härlig resa var över. Tyvärr blev det ingen större rosen-
fink i Kazbegi, men väl många intryck i storslagen natur. 
Det var ovanligt varmt för årstiden och Kaukasusarterna 
hade redan dragit upp på högre höjd.

5 maj.  
Idag åkte vi, jag, Kim, Wanja o Jan Olof, vidare till Arme-
nien medan de andra flög hem tidig morgon.
Efter en timmes färd nådde vi gränsen där Tsovinar mötte 
upp. Lunch i Diljans och sen anlände vi Yerevan kl. 17. En 
liten sväng i ravinen utanför hotellet innan middag kl 20. 
Nu väntar vi på Armeniengruppen som anländer imorgonbitti.
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Thomas Johansson, Jörgen Wiklund, Bengt Rundqvist, Jan-Olof 
Olsson, Kim Frost, Christian Swensson, Wanja Ek, 
ledare Lars Göte Nilsson, Ulf Ståhle.
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Georgien med Kaukasus!
 - ett land med många olika 
biotoper och ett rikt fågelliv!

Foto: Thomas Johansson
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Armenien
Tidig morgon anlände sex deltagare med flyg 
till Yerevan i Armenien. En deltagare hade tyvärr 
blivit sjuk strax före avresan.
Väderprognosen var minst sagt dyster för da-
garna framöver med regn alla dagar. Nu blev 
det inte så. Lite regn när vi åkte i bussen några 
dagar och det fick säkert fart på fågellivet. Varmt 
när solen kom fram annars var det i stort sett 
perfekt skådarväder. Sista dagen drabbades vi 
av snö på Aragat och det var lite obehagligt när 
bussen spårade fram i dimman.
I princip alla målarter sågs och det var ruskigt 
bra obsar på de flesta.

6 maj.  
Resten av gruppen anlände sen natt och efter någon 
timmes sömn blev det frukost kl 10. Vi gav oss sen iväg till 
Genocide museet där vi fick en inblick över utrotningen av 
armenier för 100 år sedan. Väldigt starkt.
Förmidagsregnet hade slutat när vi kom ut därifrån och vi 
besökte då den botaniska trädgården där det finns häck-
ande balkanhök. Efter en längre vandring i den lummiga 
parken med en del arter fick vi se balkanhök sitta väldigt 
fint i ett litet torrt träd. Dessförinnan seglade en grågam 
över våra huvud. Mäktigt.
Strax innan 17 åkte vi till hotell Hrazdan. Artgenomgång 
och sedan middag redan kl 19.
En bra start på första dagen innan vi äntrade våra sängar. 
Trötthet efter nattflygning.

7 maj.  
07:30 lämnade vi Yerevan för en två timmars färd till 
Dilijans skogar. Väl där fick Carina syn på en flugsnappare 
som visade sig vara en balkanflugsnappare. Den hoppade 
runt i träden och visade sig emellanåt jättefint. Samtidigt 
sjöng en mindre flugsnappare och den satt fint i en träd-
topp. En helt utfärgad fågel, jättevacker! En snabb skymt 
av en mes som kan ha varit en kaspisk mes. Tyvärr sågs 
den alldeles för kort.
Kaukasiska lundsångare sjöng och efter ett tag var vi 
omringade av flera och några sågs jättefint.
Vi åkte vidare upp till ett kloster. Gåsgam och lammgam 
passerade.

Efter en timmes färd mot Lake Sevan åt vi lunch på ett 
minst sagt undermåligt ställe längs vägen. Vi tröstades av 
tre mindre skrikörnar som passerade.
Lake Sevan NP bjöd på ett härligt fågelliv med ca 3000 
vitvingade tärnor som topp.
Vi åkte sen till hotellet typ lyx vid Sevans kant. Ett märkligt 
fordon låg upp och ner på vägen. Det verkade vara en 
dramatisk olycka. Artlista och mat. Efter maten gjorde vi 
artgissning. Totalt på två dagar har vi sett 103 arter. En 
bra början.

8 maj.
En fantastiskt boende vid Lake Sevan som vi lämnade 
07:30.
Första stopp vid en klippa längs sjön där vi fick se berguv, 
rosenstarar, stensparvar mm.
Vi vandrade sen längs en å vid Linchk. Nere mot sjön med 
vassar sågs en hel del fågel. Vi minns fina obsar på rosen-
starar som födosökte i gräset. Vitögd dykand, dvärgskar-
var mm.
Förmiddagskaffet vid bussen smakade bra. Färden gick 
vidare på högre höjder och plötsligt fick vi syn på några 
snöfinkar i ett stenparti. Vid den gamla gården på 2300 
meter dök den efterlängtade kaukasiska järnsparven upp 
och även blåhake.
Det drog in ett häftigt regn och vi kastade oss in i bussen. 
Mot hotellet för lunchen och incheckning. Vidare sen till 
Noravank. Vi åkte upp till kyrkan och värmen steg. Senare 
gick vi i ravinen, fika i bussen när åskskurar drog fram. 
Dagen avslutades med middag i grottan vid Novarank. 
Artlistan gjordes på hotellet innan sängen.

 
9 maj. 
Vi lämnade Arpa hotell i Yeghegnadzor kl 07:30 för färd 
österut. Första stopp var vid ett område utanför en liten 
by där det fanns mycket rosenfink, några blåhakar och 
vinterhämplingar av rasen brevirostris. Någon bergsöken-
fink siktades inte första gången här. Vidare till en reservoar 
där vi spanade från en blåsig höjd innan vi besökte en 
rödfalkkoloni.
Vi körde sen till Karahunj, Armeniens Stonehenge. Mycket 
sånglärkor, ett par lammgamar, ormörn mm.
Tatev wings var nästa mål där några av oss tog linbanan 
till ett kloster.
En del deltagare stannade kvar och spanade från restau-
rangbalkongen.
Innan dess en misslyckad lunch i hagelskur.
Vi fortsatte sen mot Goris och hotellet.

10 maj 
Frukost som var jättegod på ett jättetrevligt hotell i Goris.
Vi gav oss iväg till Old Kohnogezk strax utanför Goris och 
vädret var kanon. 

Ganska snart kretsade två av flera mindre skrikörnar där. 
Lammgamar, smutsgamar, bivråk mm sågs i luften i de fan-
tastiska omgivningarna. Ett svarthakad buskskvättepar av 
rasen armenicus beskådades länge. Vi gick ner till häng-
bron. Glass och kaffe blev det här innan vi åkte västerut 
igen. Regn längs vägen men när vi nådde Goryak, där vi 
skådade på vägen mot Goris, sken solen igen. Vi tänkte 
ge bergsökenfinken en chans till. Det ryktades att någon 
sett den där. Plötsligt fick skarpögde Jim syn på, som det 
visade sig, en hona som han tog ett snabbt foto på. Vi 
beslutade oss för att gå framåt i samlad trupp. En hane 
flög upp och satte sig på en mur en kort stund. En riktig 
stänkare! Även en ökentrumpetare trumpetade.
Vi åt lunch på stället och sedan gick färden mot Zedea 
som är ett bra ställe för speciellt vitstrupig näktergal. 
Ytterligare en gång hade vi tur med att regnet slutade och 
solen och värmen kom. Den vitstrupiga hade vi bra flyt 
med. Totalt 6 exemplar längs den lilla vägen.
Östlig klippnötväcka, ökentrumpetare igen,stentrast mm 
såg vi här. Glada över dagen när vi kom till hotellet.

11 maj 
Vi körde tidigt från hotellet i 3 st 4-hjulsdrivna jeepar för att 
se och/eller höra en av målarterna, den kaspiska snöhö-
nan.
På vägen upp sågs berghöns, sommargylling, 
berggransångare och många cettisångare sjöng.
Snöhönan hördes med jämna mellanrum och några fick se 
en flyga. En fantastisk utsikt och med snöhönans vissling-
ar i bakgrunden sträckte ett antal bivråkar över oss.
Vi hade tur och fick se både bergsgetter och en mindre 
flock stenbockar. En fantastisk morgon.
Klaus och jag mötte resten på vägen mot Vedi. Vi åkte iväg 
de 4 milen. Lunchen intogs halvvägs ute på en äng vid ett 
bord utan bänkar. Det passerade mycket rovfågel här. En 
samling på närmre 200 bivråkar sträckte mot norr. Andra 
rovisar var ängshök, grågam, dvärgörn, mindre skrikörn. 
Vid affären i Vedi drog ett gäng rosenstarar runt i mullbärs-
träden.
Väl i Vedi vandrade vi ett par kilometer i en spännande 
halvöken med många spännande arter. 4 arter stenskvät-
tor. Finsch-, medelhavs-, isabella-, och vanlig stenskvätta. 
Målarten här var bergsortolan och vi hörde först en sjunga. 
Senare såg vi ett par stycken jättefint. Östlig klippnötväcka 
förekom med flera ex. Orientsångare visade sig till mångas 
glädje.

Även om regnet hängde i luften klarade vi oss från det.
När vi kom till Yerevan hade något hänt på vägen. Plötsligt 
vände bilar och körde mot trafiken. Bussar gjorde likadant, 

men de löste allting på ett lugnt sätt trots det kaos som 
det såg ut att vara. Lite försenade till ”vårt” hotell i Yere-
van.

12 maj
Näst sista dagen var det dags för Armash våtmark. Den 
riktiga hot-spoten på resan.
Dagen inleddes med en frukost i påse som lämnade myck-
et övrigt att önska. Busschauffören var försenad så dagen 
började inte så bra. Dock skulle det bli bra mycket bättre.
Vädret var bra för fågelskådning. Armash sprudlade av 
liv och ganska direkt fick vi se sumpvipa som är en av 
höjdarna här. Fåglar överallt och från bussen fick vi syn på 
ett antal gröna biätare som födosökte lågt. Några satte sig 
och sågs jättefint.
Kaffe på plats och sen gick vi iväg längs dammarna. 
Vadarsvalor av båda arterna, natthägrar och purpurhägrar 
var ”all over the place”. I sista dammen låg två kopparän-
der. Se artlistan för övrig fågelinfo.
Lunchen intogs vid en av dammarna och sen bar det iväg 
med 4-hjuls drivna fordon till Oorts bergen. Målart här var 
persisk stenskvätta. Efter en kortare vandring fick vi syn på 
två stycken. Det var riktigt kul!
Bergortolaner och en svarthakad buskskvätta av rasen 
armenicus. Så vackra.
Bilarna tog oss sen till hotellet i Yerevan.

13 maj
Sista heldagen i Armenien.
Vi åkte mot Aragat, ett berg som är över 4000 meter. Det 
finns väg upp till 3000 meter, drygt. På vägen upp såg vi 
bla berglärkor av rasen penicilata.
När vi kom längre upp var det ganska snöigt på vägen. 
Det blev värre men det fanns ingen plats att vända och 
chauffören fick köra ganska fort för att inte fastna i stig-
ningen. Det var lite obehagligt. När så en bil körde sakta 
framför oss gick det inte längre. Det blev stopp och vi gick 
av i dimma o kyla. Vi gick vidare uppför och som tur var 
hade vi bara knappt 100 meter upp till restaurangen. Det 
blev kaffe där innan chaffisen löste det hela. Han vände 
däruppe och vi körde sakta ner. Det var gott!
Vi stannade på ett par ställen på vägen ner. Snön var bor-
ta och vi kunde njuta av sista dagens skådande. Berglär-
kor, stentrastar, kaukasisk järnsparv mm
När vi var en bra bit ner tog vi lunch på några stenar. So-
len och värmen kom fram och vi hade en fin utsikt. Mindre 
skrikörn, örnvråkar mm passerade.
Dagen avslutades vid Katoghike Tsiranavor en gammal 
kyrkoruin från 600-talet.
En härlig middag på en restaurang i Yerevan innan vi kröp 
till kojs vid 21:30. Väckarklockan stod på 01:30 …..
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Jan Thomas Johansson, lokal guide Siranush Tumanyan, Åsa Berndtsson, 
Kjell Berndtsson, Jan-Olof Olsson, Wanja Ek, Klaus Malling Olsen, Jim 
Cristensen, Kim Frost, ledare Lars Göte Nilsson, Carina Mattsson, 
Paul Nilsson (bakom kameran)
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Artlista Georgien
Rostand, 4 ex 30/4, 2 ex 2/5, 25 ex 3/5 
Gräsand, 5 ex 4/5
Skedand, 1 ex 30/4
Årta, 1 ex 30/4
Kaukasisk orre, 2 ex 27/4, 2 ex 29/4
Kaukasisk snöhöna, 4 ex 27/4, 5 ex 28/4, 2 ex 29/4
Svart frankolin, 2 ex 30/4
Berghöna, 1-5 ex 30/4-3/5
Vaktel, 1-3 ex 30/4-3/5
Kornknarr, 1 ex 1/5
Smådopping, 4 ex 4/5
Skäggdopping, 5 ex 30/4, 20 ex 3/5, 20 ex 4/5
Svarthalsad dopping, 2 ex 30/4
Storskarv, 1 ex 26/4, 1 ex 30/4
Natthäger, 1 ex 4/5
Kohäger, 50 ex 3/5, 23 ex 4/5
Rallhäger, 3 ex 4/5
Silkeshäger, 8 ex 3/5, 10 ex 4/5
Ägretthäger, 3 ex 4/5
Gråhäger, 8 ex 4/5
Purpurhäger, 1 ex 4/5
Vit stork, 2 ex 4/5
Svart stork, 2 ex 3/5
Lammgam, 2 ex 28/4
Gåsgam, 2-20 ex 27/4-3/5

Grågam, 1 ex 28/4, 5 ex 30/4, 1 ex 2/5
Smutsgam, 1 ex 30/4, 1 ex 3/5
Havsörn, 2 ex 2/5
Stäppörn, 1 ex 3/5
Kungsörn, 1 ex 2/5
Kejsarörn, 1 ex 29/4, 1 pull 30/4, 1 ex 2/5, 2 ex 4/5

Mindre skrikörn, 1 ex 30/4, 1 ex 1/5, 1 ex 3/5
Ormörn, 1-4 ex 30/4-3/5
Dvärgörn, 5 ex 3/5
Röd glada, 1 ex 27/4
Brun glada, 1 ex 28/4, 80 ex 29/4, 10 ex 30/4
Blå kärrhök, 1 ex 29/4
Brun kärrhök, 1-4 ex 28/4-4/5
Ängshök, 1 ex 28/4, 2-10 ex 30/4-2/5, 1 ex 3/5
Stäpphök, 2 ex 26/4, 1 ex 28/4, 1 ex 30/4, 2 ex 1/5, 

2 ex 3/5, 1 ex 4/5
Örnvråk, 1 ex 26/4, 1 ex 27/4, 1-5 ex 30/4-3/5
Ormvråk, (Stäppvråk) 2-15 ex 26/4-3/5

Fjällvråk, 1 ex 28/4
Sparvhök, 1-3 ex flera dagar
Duvhök, 1 ex (spelflygande) 28/4
Tornfalk, 1-3 ex alla dagar utom 29/4
Rödfalk, 2 ex 30/4-2/5, 3 ex 4/5
Lärkfalk, 1 ex 30/4, 1 ex 4/5
Pilgrimsfalk, 2 ex 28/4
Gråhuvad purpurhöna, 1 ex 30/4
Rörhöna, 1 ex 30/4, 1 ex 2/5, 3 ex 4/5
Sothöna, 4 ex 3/5, 2 ex 4/5
Styltlöpare, 2 ex 30/4-2/5, 10 ex 3/5, 1 ex 4/5
Mindre strandpipare, 2 ex 30/4, 2 ex 2/5
Mosnäppa, 4 ex 3/5
Grönbena, 1 ex 2/5, 20 ex 3/5
Drillsnäppa, 2-5 ex 27-29/4, 1 ex 2/5, 2 ex 4/5
Rödbena, 2 ex 3/5
Gluttsnäppa, 4 ex 30/4, 2 ex 1/5, 3 ex 3/5
Dammsnäppa, 1 ex 2/5, 10 ex 3/5
Brushane, 3 ex 3/5
Skrattmås, 2 ex 2/5, 30 ex 3/5, 30 ex 4/5
Armenisk trut, 1 ex 30/4, 2 ex 3/5, 6 ex 4/5
Sandtärna, 1 ex 3/5, 1 ex 4/5
Vitvingad tärna, 6 ex 4/5
Skäggtärna, 2 ex 3/5, 6 ex 4/5
Klippduva, allmän
Skogsduva, 11 ex 30/4 1-5 ex 1-4/5
Ringduva, 30 ex 30/4, 1 ex 2/5, 2 ex 3/5
Turkduva, dagligen 29/4-4/5
Turturduva, 3 ex 30/4
Palmduva, 1 ex 4/5
Gök, Dagligen utom 27-28/4 (15 ex 4/5)
Minervauggla, 1 ex 30/4, 1 ex 1/5, 1 ex 3/5

Dvärguv, 1-2 ex 29/4-3/5
Jorduggla, 1 ex 1-2/5
Tornseglare, allmän de flesta dagar
Blek tornseglare, 3 ex 2/5

Alpseglare, 30 ex 26/4, 7 ex 1/5, 10 ex 2/5, 20 ex 3/5

Härfågel, 2-10 ex 29/4-4/5
Kungsfiskare, 1 ex 4/5
Biätare, 20-40 ex 1-4/5

Blåkråka, 5-20 ex 30/4-4/5, ( 50 ex 2/5 )

Spillkråka, 1 ex 29/4
Gröngöling, 1 ex 26/4
Större hackspett, 1 ex 26-29/4
Balkanspett, 1 ex 2/5
Mellanspett, 4 ex 4/5

Göktyta, 1 ex 29/4
Sånglärka, flera 30/4-3/5
Tofslärka, allmän 30/4-3/5, 1 ex 4/5
Trädlärka, 1 ex 26/4, 1-2 ex 30/4-3/5
Korttålärka, 5 ex 30/4, 2 ex 1/5
Kalanderlärka, allmän 30/4-3/5, 1 ex 4/5

Berglärka, 2 ex 29/4
Backsvala, 5 ex 26/4
Klippsvala, 2 ex 27/4
Ladusvala, allmän alla dagar
Hussvala, flera alla dagar utom 27/4 och 4/5
Fältpiplärka, 3-5 ex 30/4-3/5
Vattenpiplärka, allmän 26/4-29/4
Trädpiplärka, 1 ex 28/4
Rödstrupig piplärka, 1 ex 29/4, 2 ex 30/4, 20 ex 2/5
Sädesärla, alla dagar
Gulärla, 1-4 ex 29/4-3/5
Forsärla, 3-5 ex 27-29/4
Strömstare, 2 ex 27/4, 1 ex 28/4
Järnsparv, allmän 27-29/4
Alpjärnsparv, 2 ex 26/4
Rödhake, 1 ex 26/4, 1 ex 29/4
Sydnäktergal, 1-2 ex 29-3/4, allmän 1-4/5
Rödstjärt, 1-2 ex de flesta dagarna
Svart rödstjärt, allmän 26-29/4, 1 ex 30/4
Bergrödstjärt, 1 ex 28/4
Stenskvätta, allmän 27-29/4, 1 ex 30/4
Isabellastenskvätta, 15 ex 30/4, 3 ex 3/5, 1 ex 4/5
Medelhavsstenskvätta, 2-5 ex 30/4-4/5
Finschstenskvätta, 1 ex 30/4, 2 ex 2/5
Buskskvätta, 1 ex 27/4
Svarthakad buskskvätta, 1 ex 27/4
Vitgumpad buskskvätta, 2 ex 1/5
Taltrast, 1 ex 26/4, 28-29/4, 4 ex 4/5
Dubbeltrast, 10 ex 27/4, 5 ex 28/4
Rödvingetrast, 1 ex 28/4
Koltrast, noterad alla dagar
Ringtrast, 3 ex 26/4, allmän 27-29/4
Blåtrast, 2 ex 1/5, 4 ex 3/5
Stentrast, 1 ex 28/4
Svarthätta, 2 ex 26/4, 2 ex 29/4, 4 ex 3/5
Törnsångare, 1 ex 30/4, 10 ex 1/5, 20 ex 2/5
Ärtsångare, 3 ex 2/5, 1 ex  4/5
Bergärtsångare, 3 ex 1/5
Mästersångare, 2 ex 1/5
Östlig sammetshätta, 1 ex 30/4
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10 11

Kaveldunsångare, 1 ex 2/5
Trastsångare, 5 ex 2/5, 4 ex 4/5
Eksångare, 1 ex 1/5
Lövsångare, 1 ex 26/4, 3 ex 29/4, 2 ex 3/5
Gransångare, 4 ex 28/4, 1 ex 3-4/5
Berggransångare, 4 ex 27/4, 3 ex 28/4, 2 ex 29/4
Kaukasisk lundsångare, 2 ex 28/4, 1 ex 1/5, 2 ex 2/5,
20 ex 3/5, 5 ex 4/5

Kungsfågel, 2 ex 27/4, 1 ex 29/4, 5 ex 2/5, 1 ex 3/5
Gärdsmyg, 2-4 ex 26, 27 och 29/4, 1 ex 3/5
Grå flugsnappare, 1 ex 27/4, 1 ex 3/5
Mi flugsnappare, 2 ex 26/4, 3 ex 29/4, 1-3 ex 2-4/5
Balkanflugsnappare, 1 ex 29/4
Talgoxe, allmän
Svartmes, 1-3 ex 26-29/4
Blåmes, allmän 26-29/4
Stjärtmes, 1-2 ex 27-29/4, 10 ex 2/5
Pungmes, 1 ex 2/5, 4 ex 4/5
Nötväcka, 1 ex 26/4, 5 ex 29/4
Krupers nötväcka, 1 ex 26/4

Västlig klippnötväcka, 2 ex 1/5, 2 ex 3/5
Murkrypare, 3 ex 28/4
Trädkrypare, 3 ex 28/4, 1 ex 29/4
Svartpannad törnskata, 3 ex 30/4, 2 ex 1/5, 27 ex 2/5,
10 ex 3/5, 4 ex 4/5

Törnskata, 1-5 ex 30/4-4/5
Rödhuvad törnskata, 7 ex 30/4, 5 ex 1-2/5, 1 ex 3-4/5

Skata, allmän utom 27-28/4
Nötskrika, 5 ex 28/4, 2 ex 3/5
Kaja, 125 ex 30/4, 1 ex 1-2/5
Alpkråka, 10 ex 26-27/4, 20 ex 28/4
Alpkaja, 6 ex 26/4, 2 ex 27/4, 20 ex 28/4

Råka, 1 ex 26/4, 20 ex 29/4, allmän 3-4/5
Gråkråka, allmän
Svartkråka, 1 ex 2/5
Korp, 2-10 ex de flesta dagar
Stare, allmän 29/4-4/5
Rosenstare, 1 ex 29/4, 10 ex 2/5, 24 ex 4/5

Sommargylling, 1-4 ex 1-4/5
Gråsparv, allmän
Spansk sparv, 20 ex 30/4, 3 ex 1/5, 30 ex 2/5
Pilfink, 1 ex 3-4/5
Stensparv, 4 ex 30/4, 5 ex 3/5

Snöfink, 3 ex 28/5
Bofink, noterad alla dagar
Hämpling, 1 ex 27/4, 1-10 ex 30/4-3/5
Vinterhämpling, 5 ex 29/4
Steglits, noterad alla dagar
Grönfink, 1-5 ex alla dagar utom 27-28/4
Grönsiska, 1 ex 28-29/4
Rödpannad gulhämpling, 20 ex 27/4, 50 ex 28/4,
enst 29/4, 20 ex 3/5
Domherre, 1 ex 27-29/4
Rosenfink, 2 ex 3/5
Ortolansparv, 1-4 ex 30/4-3/5
Svarthuvad sparv, 3 ex 30/4, 2 ex 1/5, allmän 2/5, 
10 ex 3/5

Kornsparv, allmän 30/4-4/5
Klippsparv, 1 ex 30/4, 5 ex 1/5, 4 ex 2/5, 3 ex 3/5

190 arter
Vinnare Wanja Ek

Dägg- och kräldjur
Ekorre, 2 ex 2774, 1 ex 28/4
Rödräv, 1 ex 27/4, 1 ex 1/5
Guldschakal, 1 ex 28/4
Östkaukasisk stenbock, 36 ex 27/4, 2 ex 28/4
Bisamråtta, 1 ex 30/4
Scheltopusik (kopparödla), 1 ex 30/4
Snok, 1 ex 4/5
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Artlista Armenien
Rostand, 47 ex 8/5, 2 ex 9/5, 1 ex 10/5, 10 ex 12/5
Gravand,15 ex 12/5
Bläsand, 1 ex 7/5
Snatterand, 10 ex 7/5, 30 ex 8/5
Kricka, 1 ex 9/5
Gräsand, 2-4 ex 7-9/5, 2 ex 12/5
Stjärtand, 1 ex 8/5
Årta, 20 ex 7/5, 10 ex 8/5, 4 ex 12/5
Skedand, 2 ex 7-8/5, 10 ex 12/5
Rödhuvad dykand, 3 ex 7/5, 60 ex 12/5
Brunand, 6 ex 12/5
Vitögd dykand, 2 ex 9/5, 4 ex 12/5
Vigg, 3 ex 9/5
Kopparand, 2 ex 12/5
Kaspisk snöhöna, 2 ex 11/5
Berghöna, 1 ex 10/5, 9 ex 11/5, 4 ex 12/5
Vaktel, 1 ex 9-10/5
Fasan, 1 ex 6-7/5
Smådopping, 4 ex 8/5
Skäggdopping, 50 ex 7/5, 55 ex 8/5, 50 ex 12/5
Svarthalsad dopping, 2 ex 8/5
Storskarv, 100 ex 7/5, 5 ex 12/5
Dvärgskarv, 3 ex 8/5, 100 ex 12/5
Dvärgrördrom, 2 ex 12/5
Natthäger, 8 ex 7/5, 100 ex 12/5
Rallhäger, 8 ex 12/5
Kohäger, 20 ex 7/5, 3 ex 8/5
Silkeshäger, 5 ex 7/5, 2 ex 8/5, 20 ex 12/5
Gråhäger, 5 ex 7/5, 7 ex 8/5, 2 ex 9/5, 2 ex 12/5
Purpurhäger, 2 ex 7/5, 3 ex 8/5, 2 ex 9/5, 30 ex 12/5

Vit stork, 10 ex 8/5, 2 ex 11/5, 50 ex 12/5
Bronsibis, 40 ex 12/5
Flamingo, 2 ex 7/5
Bivråk, 1 ex 10/5, 231 ex 11/5, 30 ex 12/5
Lammgam, 1 ex 7/5, 2 ex 9-11/5, 1 ex 12/5
Smutsgam, 2 ex 8/5, 5 ex 10/5, 3 ex 11/5
Gåsgam, 2-12 ex 7-11/5
Grågam, 1 ex 6/5, 1 ex 9/5, 2 ex 11/5
Ormörn, 1 ex 9/5, 2 ex 10/5
Brun kärrhök, 1 ex 6/5, 10 ex 7/5, 4 ex 8/5, 1 ex 10/5,
15 ex 12/5
Ängshök, 1 ex 11/5
Duvhök, 1 ex 11/5
Sparvhök, 2 ex 12/5

Balkanhök, 2 ex 6/5, 1 ex 7/5

Ormvråk, (stäppvråk) noterad de flesta dagar (2-20 ex)
Örnvråk, 10 ex 9/5, 3 ex 10/5, 1 ex 12/5, 4 ex 13/5
Mindre skrikörn, 3 ex 7/5, 1 ex 9/5, 6 ex 10/5, 
1 ex 11/5, 1 ex 13/5

Kungsörn, 1 ex 8/5, 1 ex 9/5, 1 ex 11/5, 3 ex 12/5
Dvärgörn, 2 ex 9/5, 3 ex 11/5, 2 ex 13/5
Rödfalk, 30 ex 9/5, 2 ex 10/5

Tornfalk, 3 ex 6/5, 2 ex 9-10/5, 10 ex 11/5, 5 ex 12/5,
1 ex 13/5
Aftonfalk, 1 ex 11/5
Lärkfalk, 2 ex 6/5
Pilgrimsfalk, 1 ex 9/5
Rörhöna, 2 ex 7/5, 3 ex 8/5, 2 ex 12/5
Sothöna, 125 ex 7/5, allmän 8/5, allmän 12/5
Styltlöpare, 3 ex 7/5, 10 ex 8/5, 40 ex 12/5
Rödv. vadarsvala, 5 ex 12/5
Svartv. vadarsvala, 1 ex 12/5
Mi strandpipare, 1 ex 7/5
Sumpvipa, 4 ex 12/5

Tofsvipa, 3 ex 8/5, 10 ex 12/5
Småsnäppa, 20 ex 12/5
Spovsnäppa, 5 ex 12/5
Kärrsnäppa, 6 ex 12/5
Brushane, 20 ex 7/5, 6 ex 8/5
Rödspov, 150 ex 12/5
Svartsnäppa, 1 ex 12/5
Rödbena, 4 ex 7/5, 3 ex 8/5, 10 ex 12/5
Skogssnäppa, 2 ex 12/5
Grönbena, 20 ex 7/5, 2 ex 8/5, 15 ex 12/5
Drillsnäppa, 2 ex 12/5
Smaln. simsnäppa, 12 ex 12/5
Skrattmås, 3 ex 7/5, 20 ex 12/5
Långnäbbad mås, 2 ex 7/5, 8 ex 12/5
Armenisk trut, 25 ex 6/5, allmän 7-9/5, alllmän 12/5
Sandtärna, 2 ex 8/5, 1 ex 12/5
Fisktärna, 3 ex 7/5, 1 ex 8/5, 2 ex 12/5
Småtärna, 4 ex 12/5
Vitvingad tärna, 3000 ex 7/5, 200 ex 8/5, 1500 ex 12/5

Klippduva, 3 ex 8/5, 10 ex 9/5, 2 ex 10/5, 1 ex 12/5
Skogsduva, 1 ex 6/5
Ringduva, 5-10 ex 6-8/5, 4 ex 10/5
Turkduva, 1 ex 6/5, 1 ex 8/5, 2 ex 10/5
Turturduva, 2 ex 6/5, 2 ex 8/5
Palmduva, 1 ex 11-12/5
Tamduva, alla dagar
Gök, 1-5 ex alla dagar, 25 ex 12/5
Dvärguv, 1 ex 8-9/5, 2 ex 11/5
Berguv, 1 ex 8/5
Alpseglare, 3 ex 9/5, 2 ex 10/5, 1 ex 11/5
Tornseglare, allmän alla dagar
Kungsfiskare, 1 ex 8/5, 3 ex 12/5
Grön biätare, 11 ex 12/5

Biätare, noterad 10-50 ex alla dagar, 1 ex 13/5
Blåkråka, 1-2 ex 6-8/5, 1-5 ex 10-12/5
Härfågel, 1-15 ex alla dagar
Gröngöling, 2 ex 9/5
Större hackspett, 1 ex 7-8/5
Balkanspett, 5 ex 6/5, 1 ex 7/5, 1-2 ex 9-13/5
Korttålärka, 2 ex 7/5

Tofslärka, 1 ex 9/5, 6 ex 11/5, 20 ex 12/5
Trädlärka, 1 ex 8-9/5, 2 ex 13/5
Sånglärka, 10 ex 8/5, 25 ex 9/5, 30 ex 13/5
Berglärka, 25 ex 13/5
Backsvala, 1 ex 6/5, 5 ex 8/5, 1 ex 10/5, 5 ex 11/5,
150 ex 12/5
Klippsvala, 2-10 ex 6-11/5
Ladusvala, allmän alla dagar
Hussvala, 10 ex 9/5, 50 ex 10/5, 10 ex 12/5
Trädpiplärka, 1 ex 7-8/5, 1 ex 13/5
Ängspiplärka, 2 ex 7/5
Rödstrupig piplärka, 1 ex 13/5
Vattenpiplärka, 5 ex 9-10/5, 1 ex 12/5, 10 ex 13/5
Forsärla, 1 ex 8-9/5
Sädesärla, noterad alla dagar
Strömstare, 2 ex 8/5, 1 ex 11/5
Gärdsmyg, 1 ex 7/5, 2 ex 9/5
Järnsparv, 1 ex 7/5, 1 ex 9/5
Kaukasisk järnsparv, 2 ex 8/5, 2 ex 13/5

Trädnäktergal, 2 ex 11/5, 1 ex 12/5
Rödhake, 1 ex 7/5
Sydnäktergal, allmän 6/5, 1-2 ex de flesta dagar
Blåhake, 2 ex 8-10/5, 1 ex 13/5
Vitstrupig näktergal, 2 ex 8/5, 6 ex 10/5, 2 ex 11/5,
2 ex 13/5

Svart rödstjärt, 8 ex 8/5, 1-2 ex 9-11/5, 3 ex 13/5
Rödstjärt, 5 ex 7/5
Buskskvätta, 1-3 ex 8-11/5
Vitgumpad buskskvätta, (armenicus) 3 ex 10/5, 
1 ex 12/5
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Tidig morgon anlände sex deltagare med flyg 
till Yerevan i Armenien. En deltagare hade tyvärr 
blivit sjuk strax före avresan.
Väderprognosen var minst sagt dyster för da-
garna framöver med regn alla dagar. Nu blev 
det inte så. Lite regn när vi åkte i bussen några 
dagar och det fick säkert fart på fågellivet. Varmt 
när solen kom fram annars var det istort sett 
perfekt skådarväder. Sista dagen drabbades vi 
av snö på Aragat och det var lite obehagligt när 
bussen spårade fram i dimman.
I princip alla målarter sågs och det var ruskigt 
bra obsar på de flesta.

6 maj.  
Resten av gruppen anlände sen natt och efter någon 
timmes sömn blev det frukost kl 10. Vi gav oss sen iväg till 
Genocide museet där vi fick en inblick över utrotningen av 
armenier för 100 år sedan. Väldigt starkt.
Förmidagsregnet hade slutat när vi kom ut därifrån och vi 
besökte då den botaniska trädgården där det finns häck-
ande balkanhök. Efter en längre vandring i den lummiga 
parken med en del arter fick vi se balkanhök sitta väldigt 
fint i ett litet torrt träd. Dessförinnan seglade en grågam 
över våra huvud. Mäktigt.
Strax innan 17 åkte vi till hotell Hrazdan. Artgenomgång 
och sedan middag redan 19.
En bra start på första dagen innan vi äntrade våra sängar. 
Trötthet efter nattflygning.

7 maj.  
07:30 lämnade vi Yerevan för en två timmars färd till 
Dilijans skogar. Väl där fick Carina syn på en flugsnappare 
som visade sig vara en balkanflugsnappare. Den hoppade 
runt i träden och visade sig emellanåt jättefint. Samtidigt 
sjöng en mindre flugsnappare och den satt fint i en träd-
topp. En helt utfärgad fågel, jättevacker! En snabb skymt 
av en mes som kan ha varit en kaspisk mes. Tyvärr sågs 
den alldeles för kort.
Kaukasiska lundsångare sjöng och efter ett tag var vi 
omringade av flera och några sågs jättefint.
Vi åkte vidare upp till ett kloster. Gåsgam och lammgam 
passerade.
Efter en timmes färd mot Lake Sevan åt vi lunch på ett 
minst sagt undermåligt ställe längs vägen. Vi tröstades av 

tre mindre skrikörnar som passerade.
Lake Sevan NP bjöd på ett härligt fågelliv med ca 3000 
vitvingade tärnor som topp.
Vi åkte sen till hotellet typ lyx vid Sevans kant. Ett märkligt 
fordon låg upp och ner på vägen. Det verkade vara en 
dramatisk olycka. Artlista och mat. Efter maten gjorde vi 
artgissning. Totalt på två dagar har vi sett 103 arter. En 
bra början.

8 maj.
En fantastiskt boende vid Lake Sevan som vi lämnade 
07:30.
Första stopp vid en klippa längs sjön där vi fick se berguv, 
rosenstarar, stensparvar mm
Vi vandrade sen längs en å vid Linchk. Nere mot sjön 
med vassar sågs en hel del fågel. Vi minns fina Obsar 
på rosenstarar som födosökte i gräset. Vitögd dykand, 
dvärgskarvar mm
Förmiddagskaffe vid bussen smakade bra. Färden gick 
vidare på högre höjder och plötsligt fick vi syn på några 
snöfinkar i ett stenparti. Vid den gamla gården på 2300 
meter dök den efterlängtade kaukasiska järnsparven upp 
och även blåhake.
Det drog in ett häftigt regn och vi kastade oss in i bussen. 
Mot hotellet för lunchen och incheckning. Vidare sen till 
Noravank. Vi åkte upp till kyrkan och värmen steg. Senare 
gick vi i ravinen, fika i bussen när åskskurar drog fram. 
Dagen avslutades med middag i grottan vid Novarank. 
Artlista på hotellet innan sängen.

 
9 maj. 
Vi lämnade Arpa hotell i Yeghegnadzor kl 07:30 för färd 
österut. Vi stannade vid ett område utanför en liten by där 
det fanns mycket rosenfink, några blåhakar och vinter-
hämplingar av rasen brevirostris. Någon bergsökenfink 
siktades inte första gången här. Vidare till en reservoar där 
vi spanade från en blåsig höjd innan vi besökte en rödfalk-
koloni.
Vi körde sen till Karahunj, Armeniens Stonehenge. Mycket 
sånglärkor, ett par lammgamar, ormörn mm.
Tatev wings var nästa mål där några av oss tog linbanan 
till ett kloster.
En del deltagare stannade kvar och spanade från restau-
rangbalkongen.
Innan dess en misslyckad lunch i hagelskur.
Vi fortsatte sen mot Goris och hotellet.

10 maj 
Frukost som var jättegod på ett jättetrevligt hotell i Goris.
Vi gav oss iväg till Old Kohnogezk strax utanför Goris och 
vädret var kanon. 
Ganska snart kretsade två av flera mindre skrikörnar där. 
Lammgamar, smutsgamar, bivråk mm sågs i luften i de 

fantastiska omgivningarna. Ett svarthakad buskskvätte-
par av rasen armenicus beskådades länge. Vi gick ner 
till hängbron. Glass och kaffe blev det här innan vi åkte 
västerut igen. Regn längs vägen men när vi nådde Goryak 
där vi skådade på vägen Goris sken solen igen. Vi tänkte 
ge bergsökenfinken en chans till. Det ryktades att någon 
sett den där. Plötsligt fick skarpögde Jim syn på, som det 
visade sig, en hona som han tog ett snabbt foto på. Vi 
beslutade oss för att gå framåt i samlad trupp. En hane 
flög upp och satte sig på en mur en kort stund. En riktig 
stänkare! Även en ökentrumpetare trumpetade.
Lunch på stället och sedan gick färden mot Zedea som är 
ett bra ställe för speciellt vitstrupig näktergal. Ytterligare 
en gång hade vi tur med att regnet slutade och solen och 
värmen kom. Den vitstrupiga hade vi bra flyt med. Totalt 6 
exemplar längs den lilla vägen.
Östlig klippnötväcka, ökentrumpetare igen,stentrast mm 
såg vi här. Glada över dagen när vi kom till hotellet.

11 maj 
Vi körde tidigt från hotellet i 3 st 4-hjulsdrivna jeepar för att 
se och/eller höra en av målarterna, den kaspiska snöhö-
nan.
På vägen uppp sågs berghöns, sommargylling, berg-
gransångare och många cettisångare sjöng.
Snöhönan hördes med jämna mellanrum och några fick se 
en flyga. En fantastisk utsikt och med snöhönans vissling-
ar i bakgrunden sträckte ett antal bivråkar över oss.
Vi hade tur och fick se både bergsgetter och en mindre 
flock stenbockar. En fantastisk morgon.
Klaus och jag mötte resten på vägen mot Vedi. Vi åkte iväg 
de 4 milen. Lunchen intogs halvvägs ute på en äng vid ett 
bord utan bänkar. Det passerade mycket rovfågel här. En 
samling på närmre 200 bivråkar sträckte mot norr. Andra 
rovisar var ängshök, grågam, dvärgörn, mindre skrikörn. 
Vid affären i Vedi drog ett gäng rosenstarar runt i mullbärs-
träden.
Väl i Vedi vandrade vi ett par kilometer i en spännande 
halvöken med många spännande arter. 4 arter stenskvät-
tor. Finsch-, medelhavs-, Isabella-, och vanlig stenskvätta. 
Målarten här var bergsortolan och vi hörde först en sjunga. 
Senare såg vi ett par stycken jättefint. Östlig klippnötväcka 
förekom med flera ex. Orientsångare visade sig till mångas 
glädje.

Även om regnet hängde i luften klarade vi oss från det.
När vi kom till Yerevan hade något hänt på vägen. Plötsligt 
vände bilar och körde mot trafiken. Bussar gjorde likadant, 
men de löste allting på ett lugnt sätt trots det kaos som 
det såg ut att vara. Lite försenade till ”vårt” hotell i Yere-

van.

12 maj
Näst sista dagen var det dags för Armash våtmark. Den 
riktiga hot-spoten på resan.
Dagen inleddes med en frukost i påse som lämnade myck-
et övrigt att önska. Busschauffören var försenad så dagen 
började inte så bra. Dock skulle det bli bra mycket bättre.
Vädret var bra för fågelskådning. Armash sprudlade av 
liv och ganska direkt fick vi se sumpvipa som är en av 
höjdarna här. Fåglar överallt och från bussen fick vi syn på 
ett antal gröna biätare som födosökte lågt. Några satte sig 
och sågs jättefint.
Kaffe på plats och sen gick vi iväg längs dammarna. 
Vadarsvalor av båda arterna, natthägrar och purpurhägrar 
var ”all over the place”. I sista dammen låg två kopparän-
der. Se artlistan för övrig fågelinfo.
Lunchen intogs vid en av dammarna och sen bar det iväg 
med 4-hjuls drivna fordon till Oorts bergen. Målart här var 
persisk stenskvätta. Efter en kortare vandring fick vi syn på 
två stycken. Det var riktigt kul!
Bergortolaner och en svarthakad buskskvätta av rasen 
armenicus. Så vackra.
Bilarna tog oss sen till hotellet i Yerevan.

13 maj
Sista heldagen i Armenien.
Vi åkte mot Aragat, ett berg som är över 4000 meter. Det 
finns väg upp till 3000 meter, drygt. På vägen upp såg vi 
bla berglärkor av rasen penicilata.
När vi kom längre upp var det ganska snöigt på vägen. 
Det blev värre men det fanns ingen plats att vända 
och chauffören fick köra ganska fort för att inte fastna i 
stigningen. Det var riktigt obehagligt. När så en bil körde 
sakta framför oss gick det inte längre. Det blev stopp och 
vi gick av i dimma o kyla. Vi gick vidare uppför och som tur 
var hade vi bara knappt 100 meter upp till restaurangen. 
Det blev kaffe där innan chaffisen löste det hela. Han vän-
de däruppe och vi körde sakta ner. Det var gott!
Vi stannade på ett par ställen på vägen ner. Snön var bor-
ta och vi kunde njuta av sista dagens skådande. Berglär-
kor, stentrastar, kaukasisk järnsparv mm
När vi var en bra bit ner tog vi lunch på några stenar. So-
len och värmen kom fram och vi hade en fin utsikt. Mindre 
skrikörn, örnvråkar mm passerade.
Dagen avslutades vid en gammal kyrkoruin från 600-talet.
En härlig middag på en restaurang i Yerevan innan vi kröp 
till kojs vid 21:30. Väckarklockan stod på 01:30 …..

Artlista Georgien
Rostand, 4 ex 30/4, 2 ex 2/5, 25 ex 3/5 

Isabellastenskvätta, 6 ex 11/5, 40 ex 12/5
Stenskvätta, 4 ex 7/5, 20 ex 8/5, 1 ex 9/5, 1 ex 11/5,
20 ex 13/5
Medelhavsstenskvätta, 4 ex 8/5, 10 ex 10/5, 
1 ex 11/5, 4 ex 12/5, 1 ex 13/5
Finschstenskvätta, 2 ex 12/5
Persisk stenskvätta, 2 ex 12/5

Stentrast, 2 ex 10/5, 1 ex 11/5, 4 ex 13/5
Blåtrast, 1-4 ex 8-12/5
Ringtrast, 2 ex 11/5
Koltrast, noterad de flesta dagar
Taltrast, 2 ex 7/5
Dubbeltrast, 1 ex 8/5
Cettisångare, 1-15 ex 7-13/5, allmän 8/5
Vassångare, 1 ex 12/5
Kaveldunsångare, 1 ex 12/5
Sävsångare, 1 ex 12/5
Rörsångare, 1 ex 7/5, 7 ex 12/5
Fältsångare, 2 ex 7/5, 5 ex 12/5

Trastsångare, 1 ex 7-8/5, 25 ex 12/5
Orientsångare, 1 ex 11/5
Svarthätta, 3 ex 7/5
Ärtsångare, 1-3 ex 6-7/5, 2 ex 11/5, 1 ex 13/5
Törnsångare, noterad de flesta dagar, 20 ex 11/5

Östlig sammetshätta, 3 ex 12/5

Kaukasisk lundsångare, 15 ex 7/5, 1 ex 9/5
Berggransångare, 3 ex 7/5, 5 ex 8/5, 1 ex 10-11/5

Gransångare, 1 ex 7/5
Lövsångare, 1-3 ex de flesta dagar
Grå flugsnappare, 5 ex 6/5, 3 ex 7/5, 1 ex 11-12/5
Mindre flugsnappare, 3 ex 7/5
Balkanflugsnappare, 1 ex 7/5

Skäggmes, 40 ex 12/5
Stjärtmes, 1 ex 7-8/5, 4 ex 11/5
Svartmes, 2 ex 7/5
Blåmes, 1 ex 8/5, 2 ex 9/5
Talgoxe, noterad alla dagar
Nötväcka, 1 ex 7/5
Östlig klippnötväcka, 1 ex 8/5, 3 ex 10/5, 8 ex 11/5,
2 ex 12/5

Västlig klippnötväcka, 3 ex 8/5, 1 ex 10/5
Trädkrypare, 2 ex 7/5
Pungmes, 4 ex 11/5, 1 ex 12-13/5
Sommargylling, 5 ex 10/5, 3 ex 11/5
Törnskata, noterad alla dagar, allmän 10-11/5
Svartpannad törnskata, 3 ex 7/5, 5 ex 8/5, 2 ex 10/5,
5 ex 11/5, 10 ex 12/5, 2 ex 13/5

Rödhuvad törnskata, 1 ex 10/5
Nötskrika, 1 ex 6/5, 1-2 ex 9-12/5
Skata, alla dagar
Alpkaja, 2 ex 8/5
Alpkråka, 10 ex 8/5, 2 ex 10-11/5
Kaja, 5-50 ex 7-10/5, 10 ex 12/5
Råka, 1 ex 6/5
Gråkråka, allmän alla dagar
Korp, 1-5 ex 7-12/5
Stare, 3 ex 7/5, 10-300 ex 8-12/5
Rosenstare, 200 ex 8/5, 400 ex 11/5, 500 ex  12/5
Gråsparv, allmän alla dagar
Pilfink, 1-2 ex 8-10/5, 2 ex 12/5
Stensparv, 10 ex 8/5, 1 ex 9/5, 10 ex 11-12/5, 3 ex 13/5
Snöfink, 6 ex 8/5
Bofink, noterad de flesta dagarna
Rödpannad gulhämpling, 10 ex 8/5, 25 ex 11/5,
10 ex 12/5

Grönfink, 3 ex 6/5, 2 ex 7/5
Steglits, 4-10 ex de flesta dagarna
Hämpling, 3 ex 7/5, 1-5 ex 9-13/5
Vinterhämpling, (brevirostis) 2 ex 9/5, 3 ex 10/5, 2 ex 
12-13/5
Bergsökenfink, 2 ex 10/5

Ökentrumpetare, 2 ex 10/5
Rosenfink, 3-10 ex 7-13/5, dock 30 ex 9/5

Stenknäck, 2 ex 7/5
Klippsparv, 5 ex 8/5, 3 ex 10/5, 12 ex 11/5, 1 ex 12/5,
3 ex 13/5
Bergortolan, 2 ex 11/5, 2 ex 12/5
Ortolansparv, 5 ex 7/5, 3 ex 12/5, 1 ex 13/5

Svarthuvad sparv, 1 ex 7/5, 2 ex 8/5, 20 ex 10/5,
allmän 11/5, 6 ex 12/5
Kornsparv, 1 ex 7/5, allmän 9/5, 4-20 ex 10-13/5
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Vinnare Carina Mattsson och Kjell Berndtsson
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www.birdwave.se •  info@birdwave.se  •  +46 706 341 113

Vi fick se en hel del av Georgien. Det mäktiga Kaukasus, Eagle Valley, Chachuna och
Vashlovani NP i öster, David Gareja monastery. Georgien är ett härligt land att skåda i.

Armenien med alla olika biotoper, historia och fågelliv. Armash ett av VP:s viktigaste 
våtmarksområde. Noaks berg Ararat som en fond. Bergen i Oorts var en ny och ytterst 
trevlig bekantskap. 

Foto: Lars Göte Nilsson
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