
 

Georgien 
med Batumi 

18 – 25 september 2017 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Tomas Axén 

Haraldsson 



AVIFAUNA 

 

 2 

 

GEORGIEN 
 

 
 

1. Batumi 

2. Oasis Hotel, Chakvi 

3. Chorokhi delta, Batumi 

4. Kolkheti Beach 

5. Mestia 

6. Paliastomi Lake 
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RESRUTT 

18/9 Avresa från Skandinavien på morgonen och via transfer i Istanbul ankomst Batumi vid 19-

tiden. Fyra nätter i Chakvi utanför Batumi 

19/9 Hela dagen med rovfågelsträcket vid station 1, Sakhalvasho 

20/9 Morgon och förmiddag i Chorokhideltat och efter lunch den botaniska trädgården 

21/9 Hela dagen med rovfågelsträcket vid Sakhalvasho 

22/9 Transportdag upp till Mestia i Kaukasus, skådning vid Poti längs vägen. Två nätter i Mestia 

23/9 Hela dagen med 4wd i bergen runt Mestia, framför allt vid skidanläggningen Tetnuldi 

24/9 Morgonskådning i Mestia och transport åter till Batumi under dagen. Sista natten i Chakvi 

25/9 Resan avslutas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OMSLAG. Bergrödstjärt. Foto:  Carl-Axel Bauer 
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Skådardagen gryr i det subtropiska Batumi. Foto: Tomas Axén Haraldsson. 

 

 
INLEDNING 

Reser man till Georgien under hösten så kan kombinationen egentligen bara bli en – rovfåglar vid Batumi och 

specialarna i Kaukasus. Dessa båda artområden är rätt behändigt till hands och har numera en skaplig infrastruk-

tur för den besökande skådargruppen. Mitten-slutet av september är en bra tid för att se många olika rovfågelar-

ter och även få en del sträck och rastande fågel längs Svarta havet.  

 

Vi var aningen drabbade av ovanligt varmt väder denna resa med gassande sol och 27-28 fuktiga grader i skug-

gan i Batumi, som har ett subtropiskt klimat i provinsen Adjara, vilket påverkade ork och skådarinsatser en del. 

Det var klart dåligt med rastande fågel till följd av en längre tid med ”för fint” väder. Dock hade vi två riktigt bra 

sträckdagar med rovfågel; närmre 30.000 individer passerade dalgången av ca 20 arter, toppat av två tofsbivrå-

kar! 

 

Vår vecka bjöd på högst blygsamma 120 arter varav 25 arter rovfåglar. Utöver Batumidagarna så fick vi in de 

flesta målarterna i Kaukasus – kaukasisk snöhöna, större rosenfink, bergrödstjärt, berggransångare, lammgam – 

men missade den erkänt svåra kaukasiska orren. 
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RESEDAGBOK 

 

Måndag 18 september 

Med lika delar grupp från Stockholm respektive Köpen-

hamn så möttes vi på Ataturkflygplatsen i Istanbul för 

vidare flyg till Batumi. Landade i en kvalmigt subtropisk 

solnedgång och åkte sen buss upp till hotellet i byn 

Chakvi, norr om Batumi, som skulle bli vår bas de kom-

mande tre dagarna. 

 

Tisdag 19 september 

Dagen inleddes med en AviFaunaklassiker; före-frukost-

skådarpromenad! 

  Hotellet låg precis vid Svarta havets grusiga stränder 

och var slumrande nu vid 06:30, slumrande eller snarare 

frånvarande var också de flesta småfåglar som vi tänkte 

skulle rasta i trädgården. Det var knäpptyst. Vi gick en 

sväng ner mot åmynningen söder om resorten och spana-

de lite ut över havet. Medelhavstrutar kajkade förbi och 

vid ån fanns ett par kungsfiskare. En törnskata rastade 

och vi stötte en kornsparv. Lite bättre puls kom när vi 

hittade ett gäng ärlor på marken framför oss och bland 

dem kunde artbestämma en ung citronärla! Nu börjar det 

likna nåt . 

  Tillbaka i hotellträdgården så upptäcktes en ensam liten 

fågel tryckandes längs stammen i en tät liten tall. Vi stod 

precis intill trädet och fick manövrera en bra stund innan 

vi fick kläm på den; en vassångare med blod kring näbb-

fästet som troligen krockat med något fönster. 

 

Ung citronärla vid hotellet. Foto: Carl-Axel Bauer. 

 

  Efter frukost for vi genom Batumis grönskande slutt-

ningar upp till byarna utanför staden där det internationel-

la rovfågelprojektet Batumi Raptor Count etablerat sin 

verksamhet sedan tio år tillbaks.  Då upptäckte skådare 

att stora mängder rovfåglar strömmade genom dessa 

dalgångar mellan Svarta havet och bergsmassiven i Kau-

kasus under hösten. De senaste säsongerna har över en 

miljon individer per höst räknats in här av projektets 

volontärer! Så förväntningarna var höga och med det 

soliga vädret nu så borde det sträcka en del hoppades vi.  

  Efter en småputtrig start med enstaka dvärgörnar och 

bruna glador så kom det igång senare på förmiddagen 

med tilltagande termik. Stora skruvar om 50-100 bruna 

glador med insprängt mindre antal av dvärgörnar, bivrå-

kar, bruna kärrhökar och mindre skrikörnar. Ibland dök 

spökvita och maffiga ormörnar upp bland de mindre 

rovisarna och även en del flakiga svarta storkar. Regel-

bundet passerade sirliga kärrhökar och vi kunde bestäm-

ma åtminstone 15 till stäpphök och lite färre ängshökar.  

 

 

 

 

 

Brun glada och mindre skrikörn på sträckhimlen.  Foto: 

Klaus Laimer. 

 

  Vi bröt, något motvilligt, för lunch och promenerade 

helt enkelt ned till närmaste ”guesthouse”, alltså familjer 

som iordningställt enkelt hemma hos-boende och mat för 

besökande skådare. En georgisk lunch var onekligen 

riklig och för varje fat vi tömde åkte det fram två till. Det 

var med en mindre kraftansträngning vi reste oss från den 

behagliga lunchvilan och trampade upp till kullen igen. 

Men belöning kom snart i form av ett betydligt kraftigare 

rovfågelsträck och vi hade ögat till okularet under hela 

eftermiddagen!  

 

 

Lärorika studier av dvärg- och ormörnar. Foton: Carl-

Axel Bauer. 

 

  Bättre medljus och lägre stående sol nu och flera 

strömmar med rovisar kom på behagligt nära håll. Kame-

rorna smattrade när dvärgörnar (mest ljusa men även 

några mörk fas), mindre skrik- och ormörnar, stäpphökar 

och bivråkar i olika utseende svepte förbi. Vi hittade en 

ung balkanhök som på nära håll visade upp sin dropp-

fläckiga undersida. Större skrikörn ropades ut och på 

långt håll mot skogen i öster kunde vi urskilja en helmörk 

och kompakt Aquila som kretsade med några mindre 

skrikörnar. 
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Lättsedda kungsfiskare vid Chorokhi. Foto: Carl-Axel Bauer 

 

  En lycklig men skapligt utsjasad skådargrupp rullade 

åter ned från höjderna lagom till middagstid. Vilken 

upplevelse! Dagstotalen från vår kulle stannade på nå-

gonstans över 13.000 individer men då är inte de tusen-

tals inräknade som vi såg men som inkluderas av station 

två, Shuamta, som ligger fyra km österut i dalen. 

 

Onsdag 20 september 

 

Vi satsade på att komma iväg tidigt mot Chorokhideltat 

och få skådning innan dagsvärmen slog till och packade 

således med frukostpaket från hotellet. 

  Bussen tog oss genom ett uppvaknande Batumi, förbi 

flygplatsen och ut till deltats flodmynning vid Svarta 

havets grusiga stränder. Vidsträckta busk- och gräsmar-

ker, flodens grusbankar och dystränder, en avlägsen 

soptipp och havsvidderna i fonden bildade landskap till 

dagens första skådarinsats. 

  Omgående gastades intressanta arter ut: ”Tre årtor lyfter 

där!”, ”Det där är väl medelhavstrutar?” och ” Höpp, 

kungsfiskare. Där, det är två!”. För någon vecka sedan 

rapporterades svartvingad vadarsvala från lokalen och vi 

lyckades också hitta två vilande vadarsvalor på en grus-

sträng som till sist även visade sina svarta vingundersi-

dor…. Brushanar, kärr- och småsnäppor samt större 

strandpipare födosökte bredvid makliga gråhägrar, raska-

re silkeshägrar och ett gäng skäggtärnor som flög runt 

och lät höra sitt raspiga lockläte. Uppståndelse när en 

hane mindre sumphöna knallade i vasskanten precis 

nedanför oss. 

  Vi omlokaliserade till deltats inre delar där vi petade i 

oss frukostlådans innehåll på en solig gräsbrink intill 

floden. Hundratals back- och ladusvalor svärmade över 

vattnet och inte mindre än fyra kungfiskare höll till längs 

flodstranden. Vi fick fin övning på unga kärrhökar då de 

kom lågt strykande över busktopparna, minst sju-åtta 

stäpphökar och några ängshökar. Även en ung pilgrims- 

 

falk satt på en grusbank och på denna också en blandad 

ärleflock, igen innehållandes en ung citronärla. Resans 

första purpurhäger poserade i en trädtopp och en trevlig 

lärk-duo flög över, en korttålärka och en kalanderlärka. 

  Vi gjorde ett försök i deltats vanligtvis fågelrika busk-

marker men den senaste tidens värmebölja såg till att det 

var kliniskt rent på rastande fågel. Nästan, en törnskata 

och en rödstjärt noterades. Med bussen fortsatte vi sedan 

till en vassrik damm där det fanns sothöns, smådopping-

ar, årtor och brunänder. På himlen dagens första kretsan-

de mindre skrikörn. Nu med högt stående sol och kurran-

de magar så drog vi in till staden igen och åt lunch på ett 

fint ställe nära strandboulevarden. Dvärgmåsar fladdrade 

runt bland hamnens fartyg och vi noterade ett kul gatu-

namn bredvid restaurangen, Raoul Wallenberg Street.  

 

Krüpers nötväcka! Foto: Klaus Laimer 

 

  De något avslagna eftermiddagstimmarna lades på den 

botaniska trädgården som klättrar på de subtropiskt gröna 

höjderna norr om staden. Skönt med lite svalkande skug-

ga att vandra i under de olika höga trädslagen som fanns 

där. Fågelmässigt var det återigen förvånansvärt tyst och 

tomt sånär som på bofink och talgoxe, men de har vi ju 
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hemma. Hemma har vi dock inte den målart som vi efter 

visst slit och playback lyckades hitta, Krüpers nötväcka! 

Kul, landet hyser världens nordligaste population av 

arten. Från en utsiktspunkt kunde vi även tuba in tre 

medelhavsliror och några delfiner ute i Svarta havet, 

vilken kul art-kombo. 

  Vi återvände tidigt mot hotellet redan vid 16-tiden med 

hyfsat förrättat värv och fötter/kroppar som var rätt tagna 

av värmen, flera kände av både mage och feber inklusive 

reseledningen... Några tog tillfället att doppa sig i Svarta 

havet eller bara slappa i skuggan med en dricka. Vi körde 

en tidig artgenomgång så att vi efter middagen kunde 

lyssna på föredraget från Batumi Raptor Count som 

besökte oss på hotellet. Vi fick en lektion i örn-

artbestämning av Aki Aintilla och även en dragning om 

deras arbete mot den illegala jakten som tyvärr är utbredd 

i byarna här. 

 

Torsdag 21 september 

 

Idag lade vi krutet på rovfågelkavalkaden igen och hop-

pades på bra sträckväder fortsatt. 

  Frukostbuffén på hotellet kände vi att vi kunde nu så vi 

körde upp till station 1, kullen i Saghalvasho, och åt 

frukost hemma hos en familj där istället. Vid 9:30 fattade 

vi posto med de andra sträckskådarna och dagens första 

rovisar hade börjat dra förbi. Återigen var det enstaka 

kärrhökar av tre arter (stäpp-, ängs- och brun kärrhök) 

som var först ut och även smågäng med bruna glador. Det 

exotiska prrryytt:andet  från biätarflockar hördes på 

himlen där det var aningen disigt men annars bra omstän-

digheter.  

 

Tofsbivrååååk! Foto: Bengt Lindberg 

 

  Vi åt lunch på frukoststället och hade rovfågelskruvarna 

precis bakom trädgården. Likt i förrgår så var det bättre 

fart och framför allt bättre ljus och avstånd under efter-

middagstimmarna. Vid 13:30 så reagerade reseledningen 

på att den sista av fyra bivråkar som kom glidande lågt 

över obsplatsen var väldigt örnlikt flakig och bredvingad 

och i handkikaren framstod ett akut behov av att ropa ut: 

”Look at that buzzard...!!” och med en mun sen samtidigt 

så vrålade vi ”Its a Crested Honey Buzzard!!”, alltså 

resans tyngsta målart tofsbivråk! En äldre hane med både 

haklapp, stjärtteckning, avsaknad av knogfläck och andra 

karaktärer på plats. Total eufori och glädjescener bland 

skådarna och handskakningar och high-fives. Reseled-

ningens heder återupprättad efter att ha bommat några 

örnbilder på seminariet igår kväll. 

  Eftermiddagen förlöpte i ett aningen lätt ”berusat” till-

stånd där vi njöt av både häftiga rovfågelskruvar och 

eftersmaken av den tofsbeklädde. Senare så ropades 

ytterligare en tofsbivråk ut och även om vår grupp såg 

den rätt hastigt så bekräftades arttillhörigheten av tydliga 

Foton: från Annika Forssten. Grymt! Även denna en hane 

men inte lika sandfärgat blek som den förra. Vi kunde 

också plocka ut flera balkanhökar och återigen närmade 

sig 500-strecket för dvärgörn, sannerligen imponerande 

siffror. På kvällen efter middag så packades väskor och 

preppades för resans andra del, Kaukasus. 

 

Fredag 22 september 

Kul att få komma iväg och se mer av Georgien! 

  Några raska skådade runt hotellet före frukost och kunde 

rapportera översträckande purpurhäger men fortsatt 

mycket tomt på småfågel. Vi packade in oss i vår bekvä-

ma buss (där vi hade två säten per person) och lät Temur 

ratta oss norrut längs kusten genom odlingar, vingårdar 

och små samhällen. Efter en timme blev det skådarstopp 

utanför Poti där en flodmynning vid kusten är ett bra 

område. Sand- och dystränder var fågelrika biotoper och 

vi hade att göra en timme gott och väl. Flockar av dvärg-

måsar, skrattmåsar samt skägg- och småtärnor visade sig 

knivigare än väntat! Resans första och enda myrspov 

respektive kustpipare noterades liksom både större och 

mindre strandpipare och en fin blandflock med sandlöpa-

re och kärrsnäppor. Vi gick ner till havsstranden och 

lyckades där se en armenisk trut så pass bra att den gick 

att bestämma. Desto lättare då med de fyra-fem långnäb-

bade måsar som patrullerade längs vattenlinjen. På flyg-

platsen på avresedagen fick vi se bilder på en mongolpi-

pare som setts på lokalen dessa dagar, landets andra fynd 

och en megaart vi gärna hade velat se… 

 

Bivråk. Foto: Carl-Axel Bauer 

 

  Vi fortsatte så in i landet, mot nordost och bara några 

kilometer från gränsen till den autonoma (och i praktiken 

ryskstyrda) regionen Abkhasien med vilken Georgien 

utkämpade en konflikt på 1990-talet. Abkhasien hävdar 

självständighet från Georgien vilket även Sydossetien 

gör, den andra av de två utbrytarprovinserna med vilken 

Georgien legat i krig, med Sydossetien så sent som i juli 

2008. Lunch intog vi i staden Zugdidi som sannerligen 

kändes mer ”sovjetisk” än det turistiga Batumi. Här fanns 

hyreshus med hängande klädstreck och flagnande färg 

och med skruvar av stäppvråk och mindre skrikörn kret-

sande på sensommarhimlen.  
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Snöhönespan. Foto: Tomas Axén Haraldsson 

 

  Det närmaste vi kom Abkhasien var vid den stora dam-

men i Engurifloden där man har Abkhasien på andra 

sidan dammen. Klippsvalorna som pilade runt fundamen-

ten syntes rätt likgiltiga inför samtidspolitiken. Vi fortsatt 

in på de slingrigare bergsvägarna upp mot Mestia och 

Kaukasus och Temur fick visa sin skicklighet bakom 

ratten genom att backa en längre sträcka längs en bergs-

väg vid ett tunnelbygge, något mer pulshöjande än plane-

rat. Efter en seg sista etapp under eftermiddagen så öpp-

nade sig bergsvyerna vid Mestia vid 17-tiden och vi såg 

både snötoppade bergsmassiv och de klassiska stentornen 

som skyddat befolkningen under orostider.  

  Ett sista kort skådarstopp vid betesmarker före byn 

gav… ett antal kor, en avlägsen gransångare och fina 

fotovyer. Vårt boende för två nätter inne i den livliga lilla 

byn var en ombonad och trevlig lodge vid namn Old Seti 

där vi fann oss tillrätta inför middagen. Några hann med 

att gå en promenad i de trånga gamla gränderna och fota 

bland annat svart rödstjärt och steglits. Till middagen 

åkte det fram lite georgiskt rödtjut och bedömningen från 

Carl-Axel var väl…godkänt. Intressant smak, som man 

brukar säga. Middagen i övrigt var god och riklig som vi 

blivit vana till. 

 

Lördag 23 september 

För att vara på plats i gryningen när de kaukasiska snö-

hönsen måhända spelar, eller åtminstone är aktiva, så 

gäller det att hiva sig upp i ottan. 

  Vid kl 05 var gruppen redo att med matsäckar, varma 

kläder och tubkikare lasta in sig i två rustika Mitsubishi 

4wd och påbörja körningen uppåt. I beckmörkret gick 

färden på allt brantare och skumpigare vägar, förbi träd-

gränsen och upp längs en skidlift till blockterrängen på 

drygt 3.000 meters höjd. Här på det snöklädda och 4850 

meter höga berget Tetnuldis sluttningar skulle vi söka de 

eftertraktade kaukasiska målarterna. Det var fortsatt 

mörkt när vi anlände till liftens toppstation men snart  

 

hördes de första kacklen och sen även de visslande spelen 

från kaukasisk snöhöna! De var sanslöst svåra att få syn 

på i branterna men några i gruppen fick se flygande 

snöhöns till slut. Här även ljudliga och kringflygande 

vattenpiplärkor och alpjärnsparvar. Det var bitande kallt 

men också magnifika landskap när solen steg bakom 

taggiga och snöklädda bergsmassiv. Man stoppade i sig 

sin frukostlåda, tubade efter snöhöns och letade runt efter 

fler högalpina arter. En blandad flock med alpjärnsparvar 

och större rosenfinkar sågs lite hastigt men när vi sedan 

körde lite längre ner i sluttning så hittade vi direkt unga 

större rosenfinkar på nära håll!  

 

Alpjärnsparv. Foto: Carl-Axel Bauer 

 

  Ett par andra skådargrupper var i området och när en av 

deras bilar tvärnitade och alla tittade intensivt åt ett håll 

så ledde det oss till ytterligare en eftertraktad art, en hane 

bergrödstjärt! Vi fick sedan se flera hanar av denna spek-

takulära art hålla till på en liten stenig grässlänt tillsam-

mans med ett gäng svarta rödstjärtar. Kalas! I jakt på den 

sista riktiga målarten, kaukasisk orre, så rullade vi nedåt 

en bit till en frodig sluttning med dvärgrhododendron och 

spridda buskage som är klassisk orr-biotop. Nu var det 

visserligen lunchtid och i senaste laget för de morgonpig-
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ga och även blyga orrarna så trots ett bra försök blev det 

intet. Vi återvände ner till dalen och via en kort titt på en 

sittlift som Aslan tänkt vi skulle åka så hamnade vi bland 

gröna betesmarker och små byar med bergsmassiven runt 

om oss. 

  Bra span för örn och gam tänkte vi och inte mer än tio 

minuter senare hade vi den första lammgamen över 

bergskammen! Senare följde en till och… en till. Tre 

olika lammgamar, två gåsgamar, ett par kungsörnar och 

lite vråk och korp blev resultatet på någon timmes spa-

nande här. Betesmarker och ogräsbestånd hade en del 

ärlor, steglits, tre vilsna tofsvipor och längre bort även två 

buskskvättor som sällskapade – en ordinär sådan samt en 

vitgumpad buskskvätta! En beige blek sak med helt beige 

övergump och mörk stjärt, maurus rimligen. 

  Vi var åter i Mestia vid 17-tiden och gjorde då upp 

planen för ett nytt försök på orren tidigt imorgon bitti, 

före återfärden mot Batumi. Efter middag och artgenom-

gång ute i lobbyn så var det ganska fint att få en dusch 

och vila ut kropp och fötter efter en dag i bergen. 

 

Maia´s guesthouse – nu med wifi! Foto: Tomas Axén 

Haraldsson 

 

 

Söndag 24 september 

Vid 5-tiden var fem ur gänget uppe med tuppen och 

bökade in sig i 4wd-kärran igen, mot orrmarkerna! 

  Vi skymtade en obestämd uggla längs vägen och klev 

snart ur i skumrasket uppe vid rhododendronbranterna på 

2700m. Fortsatt flyt med vädret, regnet hade upphört och 

vinden var svag. Våra kikarlinser finkammade varenda 

buske, tuva, träd och strå under ett par timmar men inga 

orrar. Dessa födosöker normalt i första gryningstimmen 

ute bland den låga vegetationen för att sedan dölja sig 

längre in i högre grönska. Men inte idag. Vi kunde trösta 

oss med en kul berggransångare i ett snår ihop med en 

blek tristis-kandidat och även överflygande fältpiplärka 

och korttålärkor. Vi kollade även över angränsande rho-

dodendron-sluttningar men orrlöst även här. Resans 

sjuttioelfte stäpphök drog förbi med sin halsboa och sin 

ljusa handbakkant och även dubbeltrast och nötskrika 

rasslade in på reselistan. 

 

Orrspan. Eländiga djur. Foto: Tomas Axén Haraldsson 

 

  Åter på lodgen så stjälpte vi oss lite kaffe, åt en kacha-

puri (landets klassiska bröd-med-smält-ost) och packade 

ihop oss för återfärden mot låglandet. Vi avverkade 

sträckan ned till Zugdidi på god tid och åt lunch på sam-

ma ställe som i förrgår, dock betydligt livligare nu på en 

helgdag. Vi var mätta på sallader, dipröror och grillad 

kyckling när servitörerna öste in mer mat. Tack, vi är 

klara . Norr om Poti blev det stopp längs vägen då 

hundratals rovisar skruvade över jordbrukslandskapet. 

Mestadels stäpp- och bivråk men även ett flertal mindre 

skrikörnar samt dvärgörnar.  

  Sena eftermiddagens längre skådarstopp förlades till en 

båttur på slättsjön Paliastomi vid Kolkheti nationalpark, 

nära floddeltat där vi skådade på vägen upp. Det blev 

dock lite flopp-artat då turbåten både gick otroligt sakta, 

kaptenen bara hade soppa för en timme och vi såg mest 

den öppna böljan och vassbälten på håll. Flockar av fisk- 

och svarttärnor, dvärgmåsar, lite änder på avstånd samt 

en adult havsörn höll modet uppe. Väl framme på andra 

sidan sjön fick vi alltså i princip vända tillbaka. En adult 

hane stäpphök på håll var kul liksom en flock om nio 

roständer som drog förbi. Sista timmen i bussen gick fint 

och strax före middag var vi åter på hotellet Oasis norr 

om Batumi. På kvällen inleddes Batumi Bird Festival 

som firar tio år av rovfågelräknande och vi kikade in på 

det inledande seminariet efter middagen. 

 

Måndag 25 september 

Hemresedag. 

  Icke desto mindre var några ute och slet in de sista 

researterna i hotellträdgården före frukost, bland annat 

rödhake! Transfern till den lilla flygplatsen och incheck-

ning gick supersmidigt, vi hade närmast f-ö-r gott om tid. 

Reseledningen fick dessutom ögonen på den bokstavligen 

sista fågeln som sågs, från flygplansfönstret när vi taxade 

ut på startbanan; resans förvånansvärt nog  enda svart-

pannade törnskata som satt på ett markerings-ljus längs 

banan. Via en tretimmarstransit i Istanbul så landade vi 

hemma i Skandinavien igen vid 17-tiden. 

  Tack alla för gott resesällskap och Batumi och Mestia 

för en härlig vecka! Tofsbivråken lever på våra näthin-

nor! 

 

Tomas Axén Haraldsson 
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Större rosenfink. Foto: Carl-Axel Bauer 

 

Artlista fåglar 
1 Ruddy Shelduck Tadorna ferruginea (Rostand)   

9 Paliastomi Lake 24.9 

2 Mallard Anas platyrhynchos platyrhynchos (Gräsand)   

1 Chorokhi delta, Batumi 20.9 

3 Northern Shoveler Anas clypeata (Skedand)   

2 Chorokhi delta, Batumi 20.9 

4 Northern Pintail Anas acuta (Stjärtand)   

1 Chorokhi delta, Batumi 20.9 

5 Garganey Anas querquedula (Årta)   

25 Chorokhi delta, Batumi 20.9 

6 Eurasian Teal Anas crecca (Kricka)   

3 Chorokhi delta, Batumi 19.9 

7 Common Pochard Aythya ferina (Brunand)   

7 Chorokhi delta, Batumi 20.9 och 1 Paliastomi Lake 24.9 

8 Caucasian Snowcock Tetraogallus caucasicus (Kaukasisk snöhöna)   

4+5 hörda Mestia 23.9 

Strax efter gryningen vid skidliftens toppstation på 3150m, Tetnuldis sluttningar. Sedda kort, många hörda. 

9 Yelkouan Shearwater Puffinus yelkouan (Medelhavslira)   

3 Batumi 20.9, 1 Oasis Hotel, Chakvi 20.9 och 1 Oasis Hotel, Chakvi 21.9 

Tubade från Batumis botaniska trädgård, utsiktspunkten. 

10 Little Grebe Tachybaptus ruficollis ruficollis (Smådopping)   

4 Chorokhi delta, Batumi 20.9 

11 Great Crested Grebe Podiceps cristatus cristatus (Skäggdopping)   

1 Chorokhi delta, Batumi 20.9, 1 Kolkheti Beach 22.9 och 8 Paliastomi Lake 24.9 

12 Black-necked Grebe Podiceps nigricollis nigricollis (Svarthalsad dopping)   

1 Chorokhi delta, Batumi 20.9 

13 Black Stork Ciconia nigra (Svart stork)   

25 Batumi 19.9 och 13 Batumi 21.9 

14 Grey Heron Ardea cinerea cinerea (Gråhäger)   

1 Batumi 19.9, 15 Chorokhi delta, Batumi 20.9, 1 Batumi 21.9, 10 Kolkheti Beach 22.9 och 10 Paliastomi Lake 

24.9 

15 Purple Heron Ardea purpurea purpurea (Purpurhäger)   

1 Chorokhi delta, Batumi 20.9 och 2 Oasis Hotel, Chakvi 20.9 

16 Great Egret Ardea alba alba (Ägretthäger)   

3 Chorokhi delta, Batumi 20.9 och 2 Kolkheti Beach 22.9 

17 Little Egret Egretta garzetta garzetta (Silkeshäger)   

10 Chorokhi delta, Batumi 20.9, 8 Kolkheti Beach 22.9 och 10 Paliastomi Lake 24.9 
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18 Great Cormorant Phalacrocorax carbo sinensis (Storskarv)   

2 Oasis Hotel, Chakvi 19.9 och 100 Paliastomi Lake 24.9. Observerad 5 dagar totalt 

19 Western Osprey Pandion haliaetus haliaetus (Fiskgjuse)   

1 Oasis Hotel, Chakvi 19.9 och 1 Batumi 19.9 

20 Bearded Vulture Gypaetus barbatus barbatus (Lammgam)   

3 Mestia 23.9 

21 Egyptian Vulture Neophron percnopterus percnopterus (Smutsgam)   

1 Batumi 21.9 

22 European Honey Buzzard Pernis apivorus (Bivråk)   

278 Batumi 19.9, 593 Batumi 21.9 och 1 Oasis Hotel, Chakvi 22.9. Observerad 4 dagar totalt 

23 Crested Honey Buzzard Pernis ptilorhynchus (Tofsbivråk)   

2 Batumi 21.9 

Båda äldre hanar som passerade under em! 

24 Griffon Vulture Gyps fulvus fulvus (Gåsgam)   

2 Mestia 23.9 

25 Short-toed Snake Eagle Circaetus gallicus (Ormörn)   

30 Batumi 19.9 och 28 Batumi 21.9 

26 Lesser Spotted Eagle Clanga pomarina (Mindre skrikörn)   

52 Batumi 19.9, 1 Chorokhi delta, Batumi 20.9, 50 Batumi 21.9, 5 Kolkheti Beach 22.9 och 10 längs vägen 24.9 

27 Greater Spotted Eagle Clanga clanga (Större skrikörn)   

1 Batumi 19.9 

28 Booted Eagle Hieraaetus pennatus (Dvärgörn)   

530 Batumi 19.9, 520 Batumi 21.9, 1 Kolkheti Beach 22.9 och 1 längs vägen 24.9 

29 Steppe Eagle Aquila nipalensis (Stäppörn)   

1 Batumi 19.9 

30 Golden Eagle Aquila chrysaetos homeyeri (Kungsörn)   

2 Mestia 23.9 

31 Levant Sparrowhawk Accipiter brevipes (Balkanhök)   

1 Batumi 19.9 och 7 Batumi 21.9 

32 Eurasian Sparrowhawk Accipiter nisus nisus (Sparvhök)   

100 Batumi 19.9, 50 Batumi 21.9 och 1 Oasis Hotel, Chakvi 22.9. Observerad 6 dagar totalt 

33 Northern Goshawk Accipiter gentilis (Duvhök)   

1 Paliastomi Lake 24.9 

34 Western Marsh Harrier Circus aeruginosus aeruginosus (Brun kärrhök)   

127 Batumi 19.9 och 206 Batumi 21.9. Observerad 6 dagar totalt 

35 Pallid Harrier Circus macrourus (Stäpphök)   

12 Batumi 19.9, 9 Chorokhi delta, Batumi 20.9, 15 Batumi 21.9, 1 Mestia 24.9 och 1 Paliastomi Lake 24.9 

Den 24/9 inräknades 400 stäpphökar vid Batumi, högsta dagssiffran i världen! 

36 Montagu's Harrier Circus pygargus (Ängshök)   

4 Batumi 19.9, 3 Chorokhi delta, Batumi 20.9, 20 Batumi 21.9 och 1 Kolkheti Beach 22.9 

37 Black Kite Milvus migrans migrans (Brun glada)   

9915 Batumi 19.9, 4959 Batumi 21.9, 150 Kolkheti Beach 22.9 och längs vägen 24.9. Observerad 5 dagar totalt 

38 White-tailed Eagle Haliaeetus albicilla (Havsörn)   

1 Paliastomi Lake 24.9 

39 Common Buzzard Buteo buteo vulpinus (Ormvråk)   

1490 Batumi 19.9, 1 Chorokhi delta, Batumi 20.9, 2236 Batumi 21.9, 25 Kolkheti Beach 22.9, 1 Mestia 22.9, 5 

Mestia 23.9 och 300 längs vägen 24.9 

40 Water Rail Rallus aquaticus aquaticus (Vattenrall)   

2+2 hörda Chorokhi delta, Batumi 20.9 

41 Little Crake Porzana parva (Mindre sumphöna)   

1 Chorokhi delta, Batumi 20.9 

42 Common Moorhen Gallinula chloropus chloropus (Rörhöna)   

10 Chorokhi delta, Batumi 20.9 

43 Eurasian Coot Fulica atra atra (Sothöna)   

75 Chorokhi delta, Batumi 20.9 

44 Northern Lapwing Vanellus vanellus (Tofsvipa)   

20 Chorokhi delta, Batumi 20.9 och 3 Mestia 23.9 

45 Grey Plover Pluvialis squatarola (Kustpipare)   

2 Kolkheti Beach 22.9 

46 Common Ringed Plover Charadrius hiaticula (Större strandpipare)   

10 Chorokhi delta, Batumi 20.9 och 5 Kolkheti Beach 22.9 

47 Little Ringed Plover Charadrius dubius curonicus (Mindre strandpipare)   

1 Chorokhi delta, Batumi 20.9 och 1 Kolkheti Beach 22.9 

48 Common Snipe Gallinago gallinago gallinago (Enkelbeckasin)   

1 Chorokhi delta, Batumi 20.9 
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49 Bar-tailed Godwit Limosa lapponica (Myrspov)   

1 Kolkheti Beach 22.9 

50 Whimbrel Numenius phaeopus (Småspov)   

1 Kolkheti Beach 22.9 

51 Spotted Redshank Tringa erythropus (Svartsnäppa)   

2 Chorokhi delta, Batumi 20.9 

52 Green Sandpiper Tringa ochropus (Skogssnäppa)   

1 Chorokhi delta, Batumi 20.9 

53 Wood Sandpiper Tringa glareola (Grönbena)   

15 Chorokhi delta, Batumi 20.9 och 5 Kolkheti Beach 22.9 

54 Common Sandpiper Actitis hypoleucos (Drillsnäppa)   

1 Chorokhi delta, Batumi 20.9, 2 Kolkheti Beach 22.9 och 3 Paliastomi Lake 24.9 

55 Sanderling Calidris alba (Sandlöpare)   

40 Kolkheti Beach 22.9 

56 Little Stint Calidris minuta (Småsnäppa)   

7 Chorokhi delta, Batumi 20.9 

57 Dunlin Calidris alpina (Kärrsnäppa)   

5 Chorokhi delta, Batumi 20.9 och 40 Kolkheti Beach 22.9 

58 Ruff Philomachus pugnax (Brushane)   

30 Chorokhi delta, Batumi 20.9 och 8 Kolkheti Beach 22.9 

59 Black-winged Pratincole Glareola nordmanni (Svartvingad vadarsvala)   

3 Chorokhi delta, Batumi 20.9 

60 Slender-billed Gull Chroicocephalus genei (Långnäbbad mås)   

6 Kolkheti Beach 22.9 

61 Black-headed Gull Chroicocephalus ridibundus (Skrattmås)   

1 Chorokhi delta, Batumi 20.9. Observerad 3 dagar totalt 

62 Little Gull Hydrocoloeus minutus (Dvärgmås)   

25 Batumi 19.9, 20 Chorokhi delta, Batumi 20.9, 100 Kolkheti Beach 22.9 och 30 Paliastomi Lake 24.9 

63 Yellow-legged Gull Larus michahellis michahellis (Medelhavstrut)   

50 Batumi 19.9. Observerad 5 dagar totalt 

64 Armenian Gull Larus armenicus (Armenisk trut)   

1 Kolkheti Beach 22.9 

65 Sandwich Tern Thalasseus sandvicensis (Kentsk tärna)   

4 Chorokhi delta, Batumi 19.9 och 8 Kolkheti Beach 22.9 

66 Little Tern Sternula albifrons albifrons (Småtärna)   

20 Kolkheti Beach 22.9 och 3 Paliastomi Lake 24.9 

67 Common Tern Sterna hirundo hirundo (Fisktärna)   

75 Paliastomi Lake 24.9 

68 Whiskered Tern Chlidonias hybrida (Skäggtärna)   

5 Chorokhi delta, Batumi 20.9 och 10 Kolkheti Beach 22.9 

69 Black Tern Chlidonias niger niger (Svarttärna)   

7 Paliastomi Lake 24.9 

70 Rock Dove Columba livia var. domestica (Klippduva)   

Observerad 5 dagar totalt 

71 Stock Dove Columba oenas (Skogsduva)   

1 Batumi 21.9 

72 Common Kingfisher Alcedo atthis atthis (Kungsfiskare)   

2 Oasis Hotel, Chakvi 19.9 och 6 Chorokhi delta, Batumi 20.9 

73 European Bee-eater Merops apiaster (Biätare)   

50 Batumi 19.9 och 70 Mestia 23.9. Observerad 4 dagar totalt 

74 Common Kestrel Falco tinnunculus tinnunculus (Tornfalk)   

1 Oasis Hotel, Chakvi 19.9 och 2 Mestia 23.9. Observerad 5 dagar totalt 

75 Eurasian Hobby Falco subbuteo subbuteo (Lärkfalk)   

2 Oasis Hotel, Chakvi 19.9, 1 Batumi 19.9, 1 Batumi 20.9, 1 Oasis Hotel, Chakvi 21.9 och 1 Oasis Hotel, Chakvi 

24.9 

76 Peregrine Falcon Falco peregrinus brookei (Pilgrimsfalk)   

1 Batumi 19.9, 1 Chorokhi delta, Batumi 20.9 och 1 Batumi 21.9 

77 Red-backed Shrike Lanius collurio (Törnskata)   

1 Oasis Hotel, Chakvi 19.9 och 2 Chorokhi delta, Batumi 20.9 

78 Eurasian Jay Garrulus glandarius krynicki (Nötskrika)   

1 Kolkheti Beach 22.9, 1 Mestia 23.9 och 1 Mestia 24.9 

79 Hooded Crow Corvus cornix sharpii (Gråkråka)   

Observerad 6 dagar totalt 

80 Northern Raven Corvus corax corax (Korp)   

15 Chorokhi delta, Batumi 20.9. Observerad 4 dagar totalt 
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81 Coal Tit Periparus ater (Svartmes)   

2 Mestia 22.9. Observerad 3 dagar totalt 

82 Eurasian Blue Tit Cyanistes caeruleus satunini (Blåmes)   

1 Batumi 21.9 

83 Great Tit Parus major major (Talgoxe)   

Observerad 6 dagar totalt 

84 Eurasian Skylark Alauda arvensis (Sånglärka)   

1 Batumi 21.9 

85 Horned Lark Eremophila alpestris penicillata (Berglärka)   

15 Mestia 23.9 

86 Greater Short-toed Lark Calandrella brachydactyla (Korttålärka)   

3 Chorokhi delta, Batumi 20.9 och 2 Mestia 24.9 

87 Calandra Lark Melanocorypha calandra (Kalanderlärka)   

1 Chorokhi delta, Batumi 20.9 

88 Sand Martin Riparia riparia riparia (Backsvala)   

750 Chorokhi delta, Batumi 20.9. Observerad 6 dagar totalt 

89 Barn Swallow Hirundo rustica rustica (Ladusvala)   

250 Mestia 22.9. Observerad 6 dagar totalt 

90 Eurasian Crag Martin Ptyonoprogne rupestris (Klippsvala)   

1 Chorokhi delta, Batumi 20.9 och 20 längs vägen 22.9 

91 Common House Martin Delichon urbicum (Hussvala)   

Observerad 4 dagar totalt 

92 Willow Warbler Phylloscopus trochilus (Lövsångare)   

1 Batumi 19.9 

93 Common Chiffchaff Phylloscopus collybita caucasicus (Gransångare)   

1 Batumi 21.9 och 2 Mestia 23.9 

94 Mountain Chiffchaff Phylloscopus sindianus lorenzii (Berggransångare)   

1 Mestia 24.9 

95 Savi's Warbler Locustella luscinioides (Vassångare)   

1 Oasis Hotel, Chakvi 19.9 

96 Eurasian Blackcap Sylvia atricapilla dammholzi (Svarthätta)   

2 Chorokhi delta, Batumi 20.9 och 1 Batumi 21.9 

97 Krüper's Nuthatch Sitta krueperi (Krüpers nötväcka)   

2 Chorokhi delta, Batumi 20.9 

98 Short-toed Treecreeper Certhia brachydactyla rossocaucasica (Trädgårdsträdkrypare)   

1 Chorokhi delta, Batumi 20.9 och 1 Oasis Hotel, Chakvi 21.9 

99 Common Starling Sturnus vulgaris purpurascens (Stare)   

50 Batumi 19.9 

100 Mistle Thrush Turdus viscivorus viscivorus (Dubbeltrast)   

2 Mestia 24.9 

101 Spotted Flycatcher Muscicapa striata (Grå flugsnappare)   

1 Batumi 19.9 

102 Black Redstart Phoenicurus ochruros ochruros (Svart rödstjärt)   

1 Mestia 22.9 och 15 Mestia 23.9 

En hane semirufus vid bergrödstjärtarna. 

103 Common Redstart Phoenicurus phoenicurus samamisicus (Rödstjärt)   

1 Chorokhi delta, Batumi 20.9 och 1 Batumi 21.9 

104 Güldenstädt's Redstart Phoenicurus erythrogastrus erythrogastrus (Bergrödstjärt)   

4 Mestia 23.9 

Hanar på en gräsig slänt precis nedanför toppstationen, Tetnuldi. 

105 Whinchat Saxicola rubetra (Buskskvätta)   

2 Oasis Hotel, Chakvi 19.9 och 1 Mestia 23.9 

106 Siberian Stonechat Saxicola maurus (Vitgumpad buskskvätta)   

1 Mestia 23.9 

Honfärgad, stor ljus övergump och till synes helmörk stjärt. 

107 Northern Wheatear Oenanthe oenanthe libanotica (Stenskvätta)   

4 Oasis Hotel, Chakvi 19.9, 1 Chorokhi delta, Batumi 20.9 och 4 Mestia 23.9 

108 House Sparrow Passer domesticus domesticus (Gråsparv)   

2 Chorokhi delta, Batumi 20.9. Observerad 3 dagar totalt 

109 Alpine Accentor Prunella collaris montana (Alpjärnsparv)   

15 Mestia 23.9 

110 Dunnock Prunella modularis obscura (Järnsparv)   

3 Mestia 24.9 

111 Western Yellow Wagtail Motacilla flava (Gulärla)   

Observerad 6 dagar totalt 
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112 Citrine Wagtail Motacilla citreola citreola (Citronärla)   

1 Oasis Hotel, Chakvi 19.9 och 2 Chorokhi delta, Batumi 20.9 

113 White Wagtail Motacilla alba alba (Sädesärla)   

100 Mestia 23.9. Observerad 6 dagar totalt 

114 Tawny Pipit Anthus campestris (Fältpiplärka)   

1 Mestia 24.9 

115 Tree Pipit Anthus trivialis trivialis (Trädpiplärka)   

20 Batumi 21.9. Observerad 6 dagar totalt 

116 Water Pipit Anthus spinoletta coutellii (Vattenpiplärka)   

25 Mestia 23.9. Observerad 2 dagar totalt 

117 Common Chaffinch Fringilla coelebs (Bofink)   

5 Chorokhi delta, Batumi 20.9. Observerad 2 dagar totalt 

118 Great Rosefinch Carpodacus rubicilla rubicilla (Större rosenfink)   

8 Mestia 23.9 

Samma område som snöhöns och bergrödstjärtar. 

119 European Greenfinch Chloris chloris turkestanica (Grönfink)   

1 Batumi 21.9 

120 Common Linnet Linaria cannabina bella (Hämpling)   

1 Mestia 22.9 

121 European Goldfinch Carduelis carduelis brevirostris (Steglits)   

2 Mestia 22.9 och 10 Mestia 23.9 

122 Corn Bunting Emberiza calandra calandra (Kornsparv)   

1 Oasis Hotel, Chakvi 19.9 

 

 

 

 

 

 

 

Långnäbbad mås längs Svarta havet. Foto: Carl-Axel Bauer 

 

 


