
Batumi 26 september - 4 oktober 2018

Denna gång siktade Birdwaves resa till Batumi in sig på örnar och stäppvråkar.
Vilka dagar vi fick vara med om! En dag med över 100.000 rovfåglar som passe-
rade. En annan dag med mycket sträck och på bra obsavstånd. En tofsbivråk
blev grädden på bakelsen! Härligt med Klaus Malling Olsen som guide!

Dag Larsson, Brecht de Molaneru, Thomas Terne, Stanley Mattsson, Andreas Gullberg, 
Klaus Malling Olsen, Kim Frost och Lars Göte Nilsson.

Tofsbivåk över Birdwaves egna obsplats. Infällt: Stäppörn och stäpphök.

Foto: Andreas GullbergFoto: Andreas Gullberg
Foto: Lars Göte Nilsson



Onsdag 26 september
Flyget från Kastrup avgick 06.55 för fyra 
deltagare. Två åkte från Arlanda och en 
från Göteborg.
Efter några timmar i Istanbul flög vi till 
Batumi där vi landade strax efter 19.
Brecht mötte upp med en buss och efter 
lite vattenshopping var vi snart framme 
vid vårt pensionat uppe i bergen, mitt i 
sträcket för rovfåglar. Lite dividerande om 
rummen, middag och sen i säng efter en 
lång resdag.

Torsdag 27 september
Det hade regnat ett par dagar och sträck-
et av rovfågel hade varit obefintligt.
Vi bestämde oss för att åka till Choroki 
deltat ner mot havet för att skåda i det 
området. En hel del småfågel på vägen 
ner mot havet på gräsängarna. Några 
stäpphökar visade upp sig fint och även 
vitgumpad buskvätta samt isabella-
stenskvätta. Turturduvor i parti och minut.
Andreas upptäckte en turturduva som såg 
större ut i en liten flock turturduvor.
Lite senare sågs den sitta tillsammans 
med turturduvor. Efter noggrann spaning 
på denna och foto genom tub och mobil 
bestämdes den till Större turturduva av 
rasen meena. Första fyndet för Georgien!  
Ägretthägrar och skedstorkar drog förbi. 
En riktigt trevlig förmiddag. Bruna glador 
syntes fler och fler in mot bergen och vi 
bestämde oss för att det var dags att dra 
upp mot station 1 för att kolla sträcket. 
Det var ett bra val. En hel del rovfåglar 
med toppar som tresiffrigt med mindre 
skrikörn, några stäppörnar, mycket stäpp-
vråkar och bruna glador. Kul med sådan 
artrikedom på rovfåglar. Oväntat många 
tornfalkar sträckte.
Vi stannade här resten av dagen innan vi 
gick tillbaka till vårt boende.

Fredag 28 september
Frukost kl 07:00 och lite tidig morgon-
skådning från terrassen. Ganska snart 
förstod vi att det skulle bli en riktigt bra 
dag. Många bruna kärrhökar passerade i 
gryningen och 23 st svarta storkar drog 
förbi längs kullarna utanför terrrasen. 
Trots detta kunde vi inte ana den mängd 
av rovfåglar vi skulle få se under dagen.
Vädret var bra idag med en himmel som 
dominerades av både sol och moln och 
svaga vindar. Vi tog oss upp till vår favorit-
platå strax under Station 1. 
En strid ström av bruna glador sträckte 
förbi och även mindre skrikörn började 
visa sig. Senare uppåt dagen såg vi näs-
tan rena skruvar med mindre skrikörnar. 
Helt fantastiskt!
Men det var först framåt tidig eftermid-
dag som det riktigt stora spektaklet satte 
igång. Enorma skruvar med stäppvråk 
uppblandat med skrikörnar, ormörnar, 
svarta storkar och ett antal stäppörnar 
täckte himlen. Det var bara att kapitulera 
av skådespelet som höll på ett par timmar. 
Man tittade knappt i kikaren utan bara 
njöt av upplevelsen.
Framåt halvfem mattades det av och vi 
tog oss tillbaka till pensionatet. Trötta med 
stela nackar firade vi med ett par öl och 
försökte få till artlistan. Efter bästa midda-
gen hade Klaus en intressant genomgång 
av örnar. Spännande att se vad morgon-
dagen kommer att erbjuda…

Lördag 29 september
Förväntan fanns i luften när vi efter 
frukost begav oss till vår obsplats som 
ligger väldigt nära vårt boende. Vi skulle 
verkligen inte bli besvikna. Bruna kärrhö-
kar och framförallt bruna glador började 
glida över oss på bekvämt avstånd. Uppe 
över de skogsklädda bergsknallarna växte 
de stora skruvarna med stäppvråkar med 
inslag av örnar.
Idag var det inte så stora mängder som 
dagen innan, men det som kom förbi var 
synnerligen spännande. Stäppörnarna 
och större skrikörnarna var fler och kom 
ofta på behagligt avstånd. Mixade skru-
var med olika örnarter, några svarta och 
en del vita storkar. Långt bort upptäckte 
Klaus en gåsgam som närmade sig mer 
och mer. Den är ingen vanlig fågel här i 
Batumi. Ett par stycken drar över under 
säsongen. Vi såg två denna dagen.
Här kommer en intressant bivråk, ropade 
Brecht ut. Den kom rakt över oss i sakta 
mak. Det visade sig snabbt vara en hane 
av Tofsbivråk. En art som många vill se 
men den är svår även i Batumi. Den visa-
de sig väldigt fint. Ytterligare en makalös 
dag här i ” the bootleneck”
Vid halvfemtiden gick vi ner till vårt pen-
sionat och slöskådade lite från terrassen, 
kollade våra bilder, gjorde artlistan och åt  
en god middag. Några gick till Green café 
för att fira millionmigrationen i Batumi!

Söndag 30 september
Idag körde vi till Poti-området på förmid-
dagen. Vi skulle köra på den nya vägen  
mot Tbilisi som är färdig för ett litet tag 
sen. Efter ett tag stod en polisbil tvärs över 
vägen. Något hade hänt så det fick bli den 
gamla vägen ändå.
Efter en timmas tid anlände vi till stranden 
vid Poti, Rioni Canal.
Här vandrade vi iväg på sanden som var 
full av skräp av allehanda ting. Sorgligt.
Vågorna från Svarta Havet driver upp 
allsköns bråte. 
Mycket sädesärlor sträckte. En liten sång-
are väckte intresse . Den hoppade runt i en 
av de fåtaliga små buskarna på stranden. 
Överraskande var det en kaveldunsångare.
Längre ut på reveln mot flodmynningen 
fanns det en del vadare såsom sandlöpare, 
kärrsnäppa, myrsnäppor, småsnäppa mm.
Dvärgmås, långnäbbad mås och tre kas-
piska trutar. Ganska nära stranden såg vi 
flasknosdelfin.
Lunchen intog vi vid den stora sjön på 
andra sidan vägen. Två hundar fick en del 
av vår lunch. Vitvingade tärnor, svarthalsad 
dopping och en armenisk trut siktade vi.
En havsörn satt i ett träd vid sjön.
Eftermiddagen tillbringade vi vid station 2. 
En vänlig man körde oss upp sista biten i 
sin Lada Niva. Däruppe finns numera ett 
litet café där vi satt i skuggan och be-
skådade  hundratals örnar som sträckte 
över. Många kom i dalgången väldigt fint. 
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Skådning vid PotiDäcklagret vid obsplatsen (+Thomas)



Skrikörnar av båda arterna, stäppörnar 
och ormörnar. Framåt kvällen vandrade vi 
stigen ner till bussen som väntade. Efter 
ett stopp i en liten affär var vi tillbaka lite 
senare än vanligt.
Ytterligare en fin dag var till ända.

Måndag 1oktober
Klaus och Kim begav sig upp till vår platå 
vid station 1. Vi andra åkte till Choroki 
deltat för att spana efter småfåglar och 
andra arter som rörde sig över havet. Vi 
stannade ganska tidigt och gick vägen 
ner mot havet. En del småfågel i bus-
karna. Topp var en ung höksångare och 
några fina vitgumpade buskskvättor. Även 
kalanderlärkor och en adult stäpphök 
visade upp sig. Över havet fem stycken 
kustlabbar och en bredstjärtad labb. Vi 
gicklängs stranden mot  vassdammarna 
som finns där. Några medelhavsliror drog 
förbi. Efter en stunds vandring vid dam-

marna fick vi se två stycken unga mindre 
sumphöns på bara någon meter. En häftig 
obs! Några kaveldunsångare hoppade 
omkring i vassen och kungsfiskare visade 
sig fint. Dock ingen purpurhöna.
Vi gick mot bussen för att inta lite lunch. 
Väl där fick Andreas syn på en purpurhö-
na på gräsmarken inte långt från bussen.
Färden gick vidare mot bron där vi stan-
nade för att scanna av alla trutar som 
satt på flodbädden. Några armeniska 
trutar, tusentals medelhavstrutar och en 
tundratrut blev utdelningen. Vi fortsat-
te till ”vägens ände” där det även finns 
några dammar. Flera ”resekryss” sågs där. 
Rallhäger, svarthakedopping, grönbena, 
gluttsnäppa för att nämna några. Vi kom 
tillbaka ganska sent så det blev inte mer 
skådning. Klaus och Kim hämtades efter 
sin rovfågelspaning som gav en kejsarörn 
och flera andra örnar.

Tisdag 2 oktober
Efter frukost åkte vi till Botanical garden 
för att kolla efter Krupers nötväcka som 
finns här. Vi letade runt där Brecht hade 
haft den tidigare utan framgång. En rostig 
linbana finns i parken och vi hade funde-
ringar på om någon skulle våga åka med 
den. Ingen var så sugen. Å andra sidan 
hade den nog inte varit igång sedan den 
ryska tiden. Vi försökte att ta oss upp med 
bussen till radiomasterna där vi sett den 
tidigare. Vägen blev sämre och sämre så 
vi vände om utan slutfört uppdrag. Där vi 
vände fanns byggnader som var förfallna 
men säkert hade varit pampiga en gång i 
tiden.
Beslutet blev nu att åka till station 1 och 
hoppas på lite rovfågel. Det såg väldigt 
tomt ut i luften när vi kom och tomheten 
fortsatte hela dagen. Vid 13:30 lämnade 
vi stället och åkte till pensionatet som he-
ter Hospitality. Vi var några som åkte ner 
till stan och köpte lite förfriskning. Efter 

det hade vi en bra genomgång av Klaus 
om kärrhökar och örnar.
Artlistan blev en kort historia idag. God 
och riklig middag avslutade dagen.

Onsdag 3 oktober
Sista dagen på resan. Vi ville avsluta på 
vår lilla platå nedanför Station 1. Efter 
ett par timmars spaning hände i princip 
ingenting så vi beslutade att åka ner till 
Chorokideltat.
Klaus och Kim stannade kvar och spana-
de. Vid vägens ände i flodmynningen skå-
dade vi vid dammarna vi besökt tidigare. 
Svarthalsad dopping och rallhäger fanns 
kvar sen tidigare. Idag fanns det flera 
kungsfiskare och en dvärgrördrom sågs 
bra. Även vattenrall fick vi se och inte bara 
höra. En dvärgörn, mörk fas, drog fram 
och tillbaka längs vägen där vi stod och 
kamerorna gick varma. Klaus ringde och 
sa att lite rovisar började dyka upp och de 
hade sett en tatarfalk dra förbi. Häftigt!
Vi åkte ner på andra sidan floden och åt 
vår lunch.
Klaus och Kim blev bortkörda från 
obsplatsen och gick ner till terrassen på 
pensionatet.
När vi kom hade sträcket av rovfågel 
dragit igång på allvar. Kejsarörnar, skrikör-
nar, ormörnar och mycket mer sågs från 
terrassen. En perfekt avslutning på resan. 
En god middag väntade sen blev det 
packning innan sängen väntade.

Torsdag 4 oktober
Idag var det hemfärd. Bussen hämtade 
oss 07:30 efter frukost. 
Vi hade ett par helt fantastiska dagar 
i Batumi. Det var riktigt kul att få vara 
med om en dag när det passerade över 
100.000 rovfåglar och även få se en 
tofsbivråk så fint som vi gjorde. I Istanbul 
skildes våra vägar.
Tack alla deltagare för att ni bidrog till att 

göra det till en riktigt trevlig resa.
Vi fick se 155 arter på resan varav många 
riktiga höjdare. Andreas vann tävlingen 
och det fina priset på 5 % rabatt på nästa 
Birdwave resa!

  Lokaler:
• 27 sep: Chorokideltat, Sakhalvasho
• 28 sep sep: Sakhalvasho
• 29 sep: Sakhalvasho
• 30 sep: Poti, Rioni canal delta, Shuamta
• 1 okt: Choroki deltat och Sakhalvasho
• 2 okt: Botanical garden, Sakhalvasho,
   terrassen på vårt boende
• 3 okt: Choroki deltat och Sakhalvasho

Artlista:
Gräsand, 1 ex 1/10
Kricka, 4 ex 1/10, 1 ex 3/10
Brunand, 4 ex 4/10
Vigg, 1 ex 1/10

Svarthals. dopping, 5 ex 30/9, 1 ex 1/10, 
3 ex 3/10
Svarthakedopping, 1 ex 1/10
Smådopping, 6 ex 1/10, 6 ex 3/10
Skäggdopping, 1 ex 27/9, 30 ex 30/9, 
20 ex 1/10, 30 ex 3/10
Gråhakedopping, 1 ex 27/9
Medelhavslira, 5 ex 1/10
Storskarv, 10 ex 27/10, 3-30 ex 29/9-3/10
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Sista biten med en Lada Niva till Station 2

Rallhäger

Dvärgrördrom

Svarthalsad dopping
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Dvärgrördrom, 1 ex 3/10
Rallhäger, 1 ex 1/10, 2 ex 3/10
Silkeshäger, 2 ex 27/9, 6 ex 28/9, 
20 ex 30/9-1/10, 20 ex 3/10
Ägretthäger, 51 ex 27/9, 1-3 ex 30/9-3/10
Gråhäger, 1 ex 29/10 
annars 10-30 ex 27/9-3/10
Purpurhäger, 1 ex 27/9
Vit stork, 3 ex 28/9, 16 ex 29/9

 
Svart stork, 33 ex 27/9, 421 ex 28/9, 
22 ex 29/9, 16 ex 30/9, 3 ex 1/10, 
1 ex 2/10, 24 ex 3/10
Skedstork, 50 ex 27/9, 22 ex 28/9
Gåsgam, 2 ex 29/9
Havsörn, 3 ex 30/9
Fiskgjuse, 1-3 ex 27/9-3/10 utom 30/9
Kejsarörn, 1 ex 29/9, 1 ex 1/10, 3 ex 3/10

Mindre skrikörn, 154 ex 27/9, 1500 ex 28/9, 
360 ex 29/9, 241 ex 30/9, 199 ex 1/10,
2 ex 2/9, 558 ex 3/10
Större skrikörn, 7 ex 28/9, 21 ex 29/9, 
8 ex 30/9, 5 ex 1/10, 9 ex 3/10

Stäppörn, 6 ex 27/9, 8 ex 28/9, 25 ex 29/9, 
8 ex 30/9, 13 ex 1/10, 2 ex 3/10

Ormörn, 18 ex 27/9, 41 ex 28/9, 82 ex 29/9, 
15 ex 30/9, 40 ex 1/10, 43 ex 3/10

Dvärgörn, 38 ex 27/9, 30 ex 28/9, 
66 ex 29/9, 2 ex 30/9, 16 ex 1/10, 
3 ex 2/10, 8 ex 3/10
Brun glada, 1000 ex 27/9, 4800 ex 28/9, 
1350 ex 29/9, 680 ex 30/9, 500 ex 1/10, 
263 ex 2/10, 330 ex 3/10

Brun kärrhök, 40 ex 27/9, 144 ex 28/9, 
78 ex 29/9, 4 ex 30/9, 53 ex 1/10, 
33 ex 2/10, 442 ex 3/10
Blå kärrhök, 1 ex 28/9, 1 ex 30/9
Ängshök, 2 ex 28/9, 1 ex 30/9, 1 ex 3/10

Stäpphök, 13 ex 27/9, 5 ex 28/9, 4 ex 29/9, 
2 ex 1/10, 3 ex 3/10
Stäpp/Ängshök, 1 ex 28/9, 1 ex 29/9

Örnvråk, 5 ex 29/9
Stäppvråk, 2500 ex 27/9, 100000 ex 28/9,
18000 ex 29/9, 90 ex 30/9, 710 ex 1/10, 
130 ex 2/10, 20000 ex 3/10
Bivråk, 35 ex 27/9, 100 ex 28/9, 80 ex 29/9, 
60 ex 30/9, 29 ex 1/10, 25 ex 2/10, 
115 ex 3/10

Tofsbivråk, 1 ex 29/9
Sparvhök, 15 ex 27/9, 115 ex 28/9, 
168 ex 29/9, 80 ex 30/9, 125 ex 1/10, 
27 ex 2/10, 80 ex 3/10
Duvhök, 1 ex 28/9, 1 ex 2/10
Balkanhök, 9 ex 27/9, 2 ex 28/9, 1 ex 29/9, 
2 ex 30/9
Tornfalk, 166 ex 27/9, 8 ex 28/9, 12 ex 29/9, 
2 ex 30/9, 14 ex 2/10, 7 ex 3/10
Rödfalk, 2 ex 28/9, 1 ex 30/9

Aftonfalk, 1 ex 27/9, 4 ex 28/9, 1 ex 29/9, 
1 ex 1/10, 3 ex 2/10, 2 ex 3/10
Lärkfalk, 25 ex 27/9, 5-8ex 28/9-3/10 
(1 ex 30/9)
Pilgrimsfalk, 1 ex 27-28/9, 2 ex 29/9, 
2 ex 2/10, 1 ex 3/10
Tatarfalk, 1 ex 3/10
Vattenrall, 4 ex 1/10, 2 ex 3/10
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Svart stork

Mindre och större skrikörn

Stäppörn

Ormörn

Brun kärrhök

Tofsbivråk

Stäpphök

Stäpphök

Stäppvråk

Örnvråk

Bivråk

Aftonfalk

Lärkfalk

Mindre sumphöna

Gråhuvad purpurhöna
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Mindre sumphöna, 2 ex 1/10
Gråhuvad purpurhöna, 1 ex 1/10
Rörhöna, 5 ex 30/9, 15 ex 1/10, 4 ex 3/10
Sothöna, 20 ex 1/10, 8 ex 3/10
Skärfläcka, 4 ex 27/9
Styltlöpare, 3 ex 27/9
Mi strandpipare, 2 ex 30/9, 1 ex 1/10
St strandpipare, 20 ex 30/9, 10 ex 1/10, 
10 ex 3/10

Svartbent strandpipare, 1 ex 30/9
Kustpipare, 1 ex 30/9
Tofsvipa, 15 ex 27/9, 30 ex 1/10
Ljungpipare, 2 ex 1/10, 1 ex 3/10
Kustsnäppa, 2 ex 30/9

Sandlöpare, 41 ex 30/9, 3 ex 1/10
Kärrsnäppa, 20 ex 20/9, 1 ex 1/10, 
25 ex 3/10

Myrsnäppa, 3 ex 30/9
Småsnäppa, 1 ex 30/9
Grönbena, 1 ex 1/10
Skogssnäppa, 3 ex 3/10
Drillsnäppa, 1 ex 30/9

Gluttsnäppa, 2 ex 27/9, 2 ex 1/10
Rödspov, 1 ex 27/9
Storspov, 1 ex 1/10
Enkelbeckasin, 10 ex 27/9, 1 ex 1/10, 
3 ex 3/10
Brushane, 1 ex 3/10
Skrattmås, 5-25 ex 27/9-3/10

Långnäbbad mås, 25 ex 27/9, 16 ex 29/9, 
5 ex 30/9, 50 ex 1/10, allmän 2/10, 
40 ex 3/10

Kaspisk trut, 3 ex 30/9, 1 ex 1/10
Medelhavstrut, allmän alla dagar
Armenisk trut, 1 ex 30/9, 2 ex 1/10
Tundratrut, 1 ex 1/10, 1 ex 3/10
Dvärgmås, 15 ex 30/9, 11 ex 1/10, 
40 ex 2/10, 1 ex 3/10
Småtärna, 2 ex 3/10
Kentsk tärna, 3 ex 27/9, 
50-100 ex 28/9-3/10 förutom 2/10
Fisktärna, 3 ex 30/9

Vitvingad tärna, 10 ex 30/9, 1 ex 1/10
Skäggtärna, 1 ex 30/9

Skräntärna, 2 ex 27/9, 1 ex 30/9
Bredstjärtad labb, 1 ex  1/10
Kustlabb, 2 ex 27/9, 2 ex 28/9, 8 ex 1/10
Tamduva, observerad de flesta dagar
Skogsduva, 20 ex 28/9, 15 ex 29/9, 
41 ex 30/9, 7 ex 1/10, 20 ex 3/10
Ringduva, 1 ex 30/9-2/10, 3 ex 3/10
Turturduva, 50 ex 27/9, 8 ex 28/9, 
36 ex 29/9, 1 ex 30/9, 4 ex 1/10

Större turturduva (meena) 1 ex 27/9
Kattuggla, 1 ex 30/9
Härfågel, 3 ex 27/9
Kungsfiskare, 2 ex 27/9, 2 ex 30/9, 
15 ex 1/10, 10 ex 3/10

Biätare, 4 ex 28/9, 4 ex 29/9, 3 ex 30/9, 
1 ex 1/10
Spillkråka, 1 ex 27/9, 1 ex 28/9
Sånglärka, 1 ex 30/9, 1 ex 1/10
Korttålärka, 5 ex 27/9, 2 ex 30/9, 2 ex 1/10
Kalanderlärka, 5 ex 1/10
Backsvala, 5-30 ex 27-30/9, 2 ex 2/10, 
1 ex 3/10
Ladusvala, allmän alla dagar (1500 ex 3/10)
Hussvala, 5 ex 27/9

Fältpiplärka, 5 ex 27/9, 5 ex 1/10
Rödstrupig piplärka, 10 ex 27/9, 3 ex 28/9, 
5 ex 30/9, 15 ex 1/10, 1 ex 3/10
Trädpiplärka, 10 ex 27-28/9, 15 ex 30/9,    
10 ex 1/10, 1 ex 2-3/10
Sädesärla, 30-500 ex alla dagar
Gulärla, 5-100 ex alla dagar
Citronärla, 1 ex 30/9
Forsärla, 2-4 ex 28/9-1/10, 2 ex 3/10
Järnsparv, 2 ex 3/10
Rödhake, 2-3 ex 28/9-3/10
Rödstjärt, 2 ex 27/9, 5 ex 29/9, 2 ex 30/9, 
3 ex 1/10

Stenskvätta, 7 ex 27/9, 7 ex 30/9, 5 ex 1/10, 
1 ex 3/10
Isabellastenskvätta, 1 ex 27/9
Buskskvätta, 30 ex 27/9, 1 ex 30/9, 
2 ex 1/10
Svarthakad buskskvätta, 5 ex 27/9, 2 ex 1/10
Vitgumpad buskskvätta, 2 ex 27/9, 6 ex 1/10
Taltrast, 2 ex 28/9, 2 ex 3/10
Dubbeltrast, 4 ex 29/9
Björktrast, 1 ex 28/9
Koltrast, 1 ex 28-29/9, 1 ex 2/10

Höksångare, 1 ex 1/10
Trädgårdssångare, 7 ex 27/9
Svarthätta, 3 ex 27/9, 2 ex 1/10
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Större strandpipare och svartbent strandpipare

Långnäbbad mås

Medlhavstrut
Kaspisk trut

Tundratrut

Myrsnäppa, kärrsnäppa och småsnäppa

Skräntärna

Vitvingad tärna

Större turturduva t.v och turturduvor t.h.

Biätare Kalanderlärka

Stenskvätta

Höksångare

Fältpiplärka
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Törnsångare, 3 ex 27/9, 2 ex 1/10
Ärtsångare, 2 ex 27/9, 2 ex 1/10

Kaveldunsångare, 1 ex 30/9, 2 ex 1/10, 
2 ex 3/10
Lövsångare, 2 ex 28/9, 20 ex 29/9, 
1 ex 30/9, 4 ex 1/10, 3 ex 3/10
Gransångare, 1 ex 28/9, 2 ex 29/9, 1 ex 30/9
Berggransångare, 1 ex 28/9, 2 ex 29/9, 
1 ex 1/10, 1 ex 3/10
Tajgasångare, 1 ex 29/9
Kungsfågel, 1 ex 28/9
Brandkronad kungsfågel, 1 ex 2/10
Gärdsmyg, 2 ex 28/9, 1 ex 30/9, 2 ex 1/10
Mi flugsnappare, 2 ex 28/9, 4 ex 29/9, 
3 ex 2/10, 1 ex 3/10
Talgoxe, 1-4 ex alla dagar
Blåmes, 1-5 ex alla dagar
Stjärtmes, 10 ex 27-29/9
Trädgårdsträdkrypare, 2 ex 28/9-3/10
Svartpannad törnskata, 1 ex 27/9
Törnskata, 3 ex 27/9, 1 ex 1/10, 1 ex 3/10
Nötskrika, 1 ex 30/9
Kaja, 10 ex 27/9, 5 ex 28/9
Kråka, allmän alla dagar
Korp, 2 ex 27/9, 4 ex 28/9, 2 ex 30/9, 
7 ex 1/10, 1 ex 2/10
Stare, 20 ex 27/9, 3 ex 28/9, 12 ex 30/9, 
10ex 1/10
Sommargylling, 1 ex 29/9
Gråsparv, 2 ex 27-28/9, 1 ex 30/9, 
20 ex 1/10, 10 ex 2/10
Bofink, 5-100 ex alla dagar
Bergfink, 1 ex 29/9
Grönfink, 2 ex 3/10
Grönsiska, 1 ex 3/10
Mindre korsnäbb, 1 ex 3/10
Kornsparv, 1 ex 1/10

Fo
to

: A
nd

re
as

 G
ul

lb
er

g

När vi stod uppe på vår platå med 
fantastiskt utsikt över Svarta havet 
kunde vi ibland se tumlare som bröt 
vattenytan. Denna tumlare som 
är en underart till ”vår” tumlare är 
endemisk i Svarta havet.
Phocoena phocoena relicta är det 
vetenskapliga namnet.

Uppe vid Poti kunde vi beskåda 
några tumlare också men även 
gigantiska flasknosdelfiner 
(Tursiops truncatus) som hoppade 
upp ur vattnet ganska nära stran-
den. På svenska heter de även 
Öresvin.
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Foto: Stanley Mattsson
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Kaveldunsångare

Sakhalvasho station 1
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Fantastisk vy från vår egen obsplats 
med Svarta havet till vänster



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

Fo
to

: H
ot

el
ow

ne
r

bi
rd

w
av

e.
se

 1
8

1
0

2
3

Fo
to

: A
nd

re
as

 G
ul

lb
er

g

Fo
to

: A
nd

re
as

 G
ul

lb
er

g

Fo
to

: A
nd

re
as

 G
ul

lb
er

g
Fo

to
: L

ar
s 

G
öt

e 
N

ils
so

n

Mannen med pipan Stela nackar efter en kanondag!

Middag på pensionatet Bra skådning från terassen på pensionatet

Himlen brinner i Batumi


