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Reseberättelse
Onsdag 26 april
Köpenhamn - Riga
Resenärerna från södra Sverige samlades på Kastrup vid 17:45 och resenärerna från
Stockholm på Arlanda vid samma tid. Sammanstrålning skedde på flygplatsen i Riga där
det dock blev lite ont om tid p.g.a. lite långsam passkontroll.
Torsdag 27 april
Tbilisi - Stepantsminda (Kazbegi)
Vi landade strax efter 03:00 lokal tid och efter smidig och snabb bagageuthämtning möttes
vi av vår lokala guide Nika samt vår chaufför Jabba. Efter växling av pengar styrde vi
bussen norrut och innan vi lämnade Tbilisi tog vi en tidig frukost på ett lite nattöppet café
samt hann med ett snabbt stopp på en supermarket för att handla lite. Under dagen körde
vi sedan långsamt upp till Stepantsminda. Vi gjorde ett flertal stopp för skådning och
artsammansättningen utvecklades allteftersom vi kom högre upp i Kaukasus. Vårt första
stopp var i gryningen i ett område kring en damm omgiven av fina buskmarker. När solen
kom upp blev det bra fart på tättingarna och inte då minst på Phylloscopus-sångarna. Vi
fick bevittna att konstant sydsträck (!) av sångare genom dalen, vilket förmodligen berodde
på en kall natt längre upp i bergen. Vi såg i övrigt en hel del trevliga arter under vägen upp
så som bergranssångare, alpjärnsparv, ortolansparv, rödpannad gulhämpling, kaukasisk
lundsångare och berglärka. Nämnas bör även en fantastiskt god och trevlig lunch som
intogs på en resturang längs vägen. Denna bestod av grillat kött på spett, sallad, bröd med
ost och aubergine med valnötscrème. På eftermiddagen checkade vi in på vårt hotell i
Stepantsminda. Dagen avslutades med artgenomgång och sedan en trevlig middag på
vårt hotell innan alla stupade i säng för att sova ikapp förra nattens förlorade sömn.
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Fredag 28 april
Östra bergsluttning i Stepantsminda - Kobi - Shervadeni
Vi startade dagen med att samlas kl 06:00 och vandra från hotellet upp i bergssluttningen
österut. Där tillbringade vi sedan morgonen tillsammans med ett 10-tal kaukasiska orrar
och ca 4-5 kaukasiska snöhöns. Snöhönsen hörde vi mest spela, men fick även se minst 2
individer på lite håll. Efter denna lyckade morgonexkursion tog vi frukost på hotellet. Under
förmiddagen gjorde vi sedan en ny vandring söderut från hotellet längs foten av östra
sluttningen. Målet var busmarkerna ner mot själva byn. Detta gav utdelning med fina obsar
på flera lammgamar, berggransångare, 3 bergrödstjärtar samt en grann hane stentrast.
Lunchen intogs på hotellet och under eftermiddag och kväll besökte vi sedan två lokaler
söderut från Stepantsminda - Kobi och Shervadeni. Första stopp gjorde vi vid en klippa
längs vägen vid Kobi, men det var dålig aktivitet här så vi fortsatte in till Shervadani. Där
lyckades vi med koststycket att på ca 1,5 km håll hitta 2 murkrypare på en bergvägg som
alla fick se! I luften passerade 2 kungsörnar och en snygg gammal lammgam. Vi noterade
även en något avvikande gåsgam som vi tyvärr inte fick några bilder på. Den var mycket
ljus på undervingtäckarna (togs för smutsgam från början!) och påminde faktiskt en hel del
om en snögam. Vi såg även väldigt många ringtrastar i detta område samt en riktigt snygg
hane nunnestenskvätta. Sista stoppet gjorde vi återigen vid klippan vid Kobi och nu var det
bättre fart och vi fick kalasobsar på två murkrypare och ett helt gäng rödpannade
gulhämplingar. Längs vägen hem lyckades några se ytterligare 2 bergrödstjärtar från
bussen. Dagen avslutades med middag och artgenomgång på vårt hotell.
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Lördag 29 april
Östra bergsluttning i Stepantsminda - Tsdo - Dariali - Dalgång WNW Stepantsminda
Vi startade återigen dagen med samling strax efter 06:00 och vandring upp i östra
sluttningen ovanför vårt hotell. Idag var det något varmare och närmast vindstilla, vilket
gjorde att vi fick en riktgt fin morgon med spelande snöhöns och orrar. Efter frukost körde
vi vägen norrut mot ryska gränsen. Första stopp gjordes vid Tsdo där vi bl.a. såg minst 1
par häckande gåsgam, några forsärlor och strömstarar. Timmarna innan lunch tillbringade
vi sedan nära ryska gränsen vid Dariali. Passet här är relativt smalt och vi fick uppleva ett
rätt hyggligt sträck med rovfåglar, biätare och en del tättingar. Sträcket gick högt, men vi
fick ändå se bl.a. 100-talet biätare, stäppörn, knappt 10 ängshökar, balkanhök och ett
snyggt par klippsparv som höll till på platsen. Lunchen intog vi på vårt hotell och
eftermiddagen ägnades åt dalgången som sträcker sig västerut WNW om Stepantsminda.
Målet här var att försöka hitta några större rosenfinkar som gäckat oss (inte sedd av några
grupper senaste dagarna). Vi gjorde en ordentlig vandring i denna vecka dalgång, men
inga rosenfinkar - däremot bl.a. 3-4 hanar bergrödstjärt, många klippsparvar, nötskrika och
en hane gulärla av rasen beema. Dagen avslutades med middag och artgenomgång på
hotellet samt att vår guide Nika visade en av sina egenproducerade naturfilmer om
Georgien - mycket trevligt!
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Söndag 30 april
Östra bergsluttning i Stepantsminda - N om Gudauri - S om Ananuri - Tbilisi Lake Dedoplis Tskaro
Uppstigning och avgång från hotellet strax efter 06:00 för en sista chans att se större
rosenfink, vilka varit som bortblåsta de senaste dagarna. Förutsättningarna var bättre än
tidigare dagar då det under natten snöat ner till ca 2 200 meters höjs. Vi hann inte mer än
en kort bit upp i backen innan ett par hittades - härligt! Vi kunde studera dessa fåglar
under en lång stund och vände därefter tillbaka för frukost. Vid 09:00 lämnade vi
Stepantsminda och Kazbegi och körde söderut. Första stopp var i passet innan skidorten
Gudari. Vi spanade här efter snöfink som häckar i området, men tyvärr ingen lycka.
Däremot upptäckte vi en spelande snöhöna på nära håll som vi fick grymt fina obsar på klart oväntat! Vidare var det riktigt häftigt att se det kontinuerliga sträck av främst
ladusvalor som i små flockar som passerade över den i princip helt snöklädda dalen. Vi
noterade även en hel del berglärkor längs vägen. Nästa stopp var längs vägen söder om
Ananuri vid ett fint bokskogsparti. I området häckar flera par balkanflugsappare som vi
också fick se även om de var riktigt svårjobbade i den nyutslagna skogen. Vi hade även
gröngöling, svartmes och flera kaukasiska lundsångare och m. flugsnappare här. Vägen
gick sedan via Tbilisi, där vi åt en mycket god lunch längs vägen, och sedan vidare österut
mot Dedoplis Tskaro. Utanför Tbilisi gjorde vi ett stopp vid Tbilisisjön där det låg en del
änder (bl.a årta, stjärtand, vigg och brunand) och måsar. Vi kom fram till vårt hotell på
kvällen där vi åt middag och hade artgenomgång innan vi gick till sängs till ljudet av minst
1 par spelade dvärguvar.
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Måndag 1 maj
Dedoplis Tskaro - Chachuna - Dedoplis Tskaro
Tidig avfärd efter frukost från vårt hotell i Dedoplis Tskaro mot området ”Lori upland” och
reservatet Chachuna. Detta är ett område med medelhavsaktigt torrt landskap bestående
av stora böljande stäpp- och savannliknande biotoper. Här tillbringade vi hela dagen och
skådade genom att köra runt till olika områden. Vi hade en riktigt fin dag med svaga vindar
och sol och noterade närmare 90 arter i området. Flera trevliga obsar så som flera 100
rosenstarar, 10-talet östliga sammetshättor, 10-talet grågamar, svart frankolin, häckande
kejsarörn, mängder med kaladerlärkor och svarthuvade sparvar. Vi hade även en riktigt fin
obs på en 2k skatgök, vilket enligt uppgift ska vara blott 2:a fyndet för Georgien! Dagen
avslutades med middag och artgenomgång på vårt hotell i Dedoplis Tskaro och återigen
ropade dvärguv på kvällen.
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Tisdag 2 maj
Dedoplis Tskaro - Nära Manavi - Tbilisi - Jandari Lake - Tbilisi
Efter frukost lämnade vi Dedoplis Tskaro och körde mot Tbilisi. Längs vägen stannade vi
vid ett fint skogsparti nära Manavi och lyckades där se en hane balkanflugsnappare riktigt
fint. Vi nådde Tbilisi kring lunch och käkade i utkanten av staden på en restaurang och
därefter fortsatte vi söderut. Målet för dagen var sjön Jandari som till hälften ligger i
Azerbadjan. En bit innan sjön körde vi förbi lite våtmarker i utkanten av byn Rustavi som
visade sig vara mycket produktiva med bl.a. flera m. skrikörnar, citornärla, ormörn,
pungmes, en stor flock svartvingade vadarsvalor och massor med rosenstarar. Vi
spenderade sedan några timmar vid själva sjön som visade sig vara mycket trevlig med en
hel del fågel av ett brett artutbud. Över sjön jagade gott om både skägg- och vitvingade
tärnor. Vi såg ett 30-tal dvärgskarvar, några vit storkar, ca 100 armeniska trutar, rallhäger,
sandtärna m.m. Hemvägen gick även den via byn Rustavi som var ett av Statins projekt
där syftet var att bygga upp en större industristad inom mettal och kemi. Stora delar av byn
ligger idag öde och det är helt klart en märklig känsla att passera igenom denna. Vi
stannade dock i Rustavi och åt en mycket god middag på en resturang. Sedan fortsatte vi
mot Tbilisi och checkande in på vårt hotell i centrala staden.

Onsdag 3 maj
Tbilisi - David Gareji - Udabno - Tibilisi
Efter frukost lämnade vi Tbilisi i lätt regn och körde mot sydost. Målet för dagen var
klostret David Gareji och områdena kring detta. Vägen dit gick genom ett storslaget
böljande grässtäppsområde med karaktärsarter så som kalanderlärka, kornsparv,
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svarthuvad sparv och sånglärka. När vi närmande oss klostret ändrade området karaktär
och förutom att bli lite mer bergigt dök även mer sammanhängande vegetation upp. Kring
klostret var det riktgt trevlig skådning och vi såg bl.a. flera nunnestenskvättor,
medelhavsstenskvättor, mästersångare, blåtrastpar som häckade, gott om stensparv.
Intressant var även att vi såg minst 2 hybridhanar av nunnestenskvätta x
medelhavstenskvätta. Utöver fåglarna var besöket i klostret en riktigt intressant
upplevelse. På tillbakavägen stannade vi i en den lilla byn Udabno och åt lunch på en liten
speciell resturang mitt ute på vischan. Restaurangen hade startats av en polack för några
år sedan och var förutom resturang någon form av kollektiv. Lunchen de serverade var
riktigt bra och vi hann även med lite skåning i omgivningarna. Vi körde sedan tillbaka mot
Tbilisi och en bit utanför huvudstaden stannade vi i en mindre by där vi såg ett antal
palmduvor. Dagens avslutades med artgenomgång på hotellet och sedan några timmars
sömn innan vi en bit efter midnatt var tvungna att kliva upp och bege oss till flygplatsen.

Torsdag 4 maj
Tbilisi - Riga - Köpenhamn/Stockholm
Planet från Tbilisi lyfte strax efter 04:00. Mellanlandning gjordes i Riga där gruppen
delades och deltagarna från söder fortsatte till Köpenhamn, medan resterade styrde mot
Stockholm. En mycket trevlig och givande resa var över för denna gång och Georgien är
verkligen ett spännande resmål för oss fågelskådare!
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Karta över besökta lokaler
Nedanstående karta visar flertalet av besökta lokalt under resan.
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Artlistor
Nedan redovisas artlistor med korta kommentarer för observerade fåglar och däggdjur
sedda under resan.

Fåglar
1. Rostand (Tadorna ferruginea)
25 ex Chachuna 1/5 och 4 ex längs vägen till David Gareji 3/5.
2. Snatterand (Anas strepera)
1 hane Chachuna 1/5.
3. Gräsand (Anas platyrhynchos)
1 hane Tbilisi lake 30/4, 5 ex Chachuna 1/5 och 5 ex Jandari lake 2/5.
4. Skedand (Anas clypeata)
8 ex Chachuna 1/5 och 5 ex Jandari lake 2/5
5. Stjärtand (Anas acuta)
5 ex Tbilisi lake 30/4.
6. Årta (Anas querquedula)
8 ex Tbilisi lake 30/4 och 1 hane Jandari lake 2/5.
7. Kricka (Anas crecca)
20 ex Tbilisi lake 30/4.
8. Brunand (Aythya ferina)
5 ex Tbilisi lake 30/4.

Kaukasisk snöhöna (Tetraogallus caucasicus), Gudari 30/4

9. Vigg (Aythya fuligula)
2 ex Tbilisi lake 30/4.
10. Berghöna (Alectoris chukar
kurdestanica)
1 ex Chachuna 1/5 och ca 10 ex
David Gareji 3/5.
11. Kaukasisk snöhöna
(Tetraogallus caucasicus)
Hörd och sedd dagligen med ca 5
ex i bergssluttningarna strax öster
om Stepantsminda 28-30/4.
Sedda fåglar sågs främst i
rasbranterna. 1 ex sågs även längs vägen i passet innan Gudari 30/4.
12. Kaukasisk orre (Tetrao mlokosiewiczi)
Sedd dagligen med ca 8-5 ex ex i bergssluttningarna strax öster om Stepantsminda 28-30/4.
Spelande fåglar såg på de gräsbevuxna delarna av sluttningarna.
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13. Svart frankolin (Francolinus francolinus)
4-5 sp. Chachuna 1/5.
14. Smådopping (Tachybaptus ruficollis ruficollis)
1 sp. Jandari lake 2/5.
15. Skäggdopping (Podiceps cristatus cristatus)
6 ex Tbilisi lake 30/4, 15 ex Chachuna 1/5 och 30 ex Jandari lake 2/5.
16. Svarthalsad dopping (Podiceps nigricollis nigricollis)
5 ex Chachuna 1/5 och 3 ex Jandari lake 2/5.
17. Svart stork (Ciconia nigra)
1 ex Chachuna 1/5.
18. Vit stork (Ciconia ciconia)
7 ex Jandari lake 2/5.
19. Dvärgskarv (Microcarbo pygmeus)
30-40 ex Jandari lake 2/5.
20. Gråhäger (Ardea cinerea cinerea)
1 ex nära Tbilisi 27/4, 5 ex Chachuna 1/5 och 7-10 ex i området kring Jandari lake 2/5.
21. Purpurhäger (Ardea purpurea purpurea)
3 ex i området kring Jandari lake 2/5.
22. Ägretthäger (Ardea alba alba)
5 ex Chachuna 1/5 och 10 ex i området kring Jandari lake 2/5.
23. Silkeshäger (Egretta garzetta garzetta)
1 ex nära Tbilisi 27/4, 6 ex Chachuna 1/5 och 30 ex i området kring Jandari lake 2/5.
24. Kohäger (Bubulcus ibis ibis)
50 ex i området kring Jandari lake 2/5.
25. Rallhäger (Ardeola ralloides)
1 ex Jandari lake 2/5.
26. Lammgam (Gypaetus barbatus barbatus)
Sedd dagligen kring Stepantsminda med som mest 5 ex 28-30/4. Även 1-2 ad Dariali 29/4.
27. Smutsgam (Neophron percnopterus percnopterus)
2 ad längs vägen till Tbilisi 30/4, 3 ad + 1 subad Chachuna 1/5, 1 ad längs vägen till Tbilisi 2/5
och 2 ad David Gareji 3/5.
28. Bivråk (Pernis apivorus)
3 ex str. Dariali 29/4, 1 ex Chachuna 1/5 och 1 ex David Gareji 3/5.
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29. Grågam (Aegypius monachus)
1 ex förbiflygnade Dariali 29/4, ca 10 ex Chachuna 1/5 och 1 ex David Gareji 3/5.
30. Gåsgam (Gyps fulvus fulvus)
Sedd dagligen i mindre antal. Uppe i bergen i området kring Stepantsminda 28-30/4 sågs
typiskt 20-30 ex dagligen. I Chachuna sågs totalt minst 50 ex under dagen den 1/5.
31. Ormörn (Circaetus gallicus)
1 ex Chachuna 1/5 och 2 ex i området kring Jandari lake 2/5.
32. Mindre skrikörn (Clanga pomarina)
2 ex längs vägen till Stepantsminda 27/4, 1 ex str. Dariali 29/4 och 6 ex i området kring Jandari
lake 2/5.
33. Stäppörn (Aquila nipalensis)
2 subad str. Dariali 29/4.
34. Kejsarörn (Aquila heliaca)
1 par Chachuna 1/5 och 1 par i
området kring Jandari lake 2/5.

Kejsarörn (Aquila heliaca), Jandari lake 2/5

35. Kungsörn (Aquila chrysaetos
homeyeri)
1 par Shervadeni 28/4, 1 ex
förbiflygande Dariali 29/4 och 1 ex
strax utanför Stepantsminda 30/4.
36. Brun kärrhök (Circus
aeroginosus aeroginosus)
5 ex str. Dariali 29/4, 5 ex
Chachuna 1/5 och 5 ex i området
kring Jandari lake 2/5.
37. Blå kärrhök (Circus cyaneus
cyaneus)
1 hona Chachuna 1/5.
38. Stäpphök (Circus macrourus)
1 hona str. Dariali 29/4.
39. Ängshök (Circus pygargus)
3 hanar + 3 honor str. Dariali 29/4,
1 hona Chachuna 1/5 och 2 hanar
strax väster om Dedoplis Tskaro
2/5.
Stängshök (Circus macrourus/
pygargus)
5 hon-f str. Dariali 29/4.
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40. Balkanhök (Accipiter brevipes)
1 hane längs vägen till Stepantsminda 27/4, 1 hane str. Dariali 29/4 och 2 hanar + 1 hona
Chachuna 1/5.
41. Sparvhök (Accipiter nisus nisus)
Enstaka fåglar sedda nästa dagligen - flest noterade var 20 ex str. N vid Dariali 29/4.
42. Duvhök (Accipiter gentilis)
1 ex längs vägen till Stepantsminda 27/4, 1 ex str. Dariali 29/4 och 1 ex Stepantsminda 29/4.
43. Brun glada (Milvus migrans migrans)
Sedd dagligen i bergen 27-30/4 med typiskt ca 5 ex om dagen.
44. Havsörn (Haliaeetus albicilla)
1 par Chachuna 1/5 och 1 subad Jandari lake 2/5.
45. Ormvråk (stäppvråk) (Buteo buteo vulpinus)
Sedd dagligen i mindre antal - flest noterade var 20 ex str. N vid Dariali 29/4.
46. Örnvråk (Buteo rufinus rufinus)
5 ex Chachuna 1/5 och 4 ex David Gareji 3/5.
47. Vattenrall (Rallus aquaticus aquaticus)
1 ex Chachuna 1/5.
48. Rörhöna (Gallinula chloropus chloropus)
1-2 ex Chachuna 1/5 och 1 ex Jandari lake 2/5.
49. Sothöna (Fulica atra atra)
1 ex Chachuna 1/5 och 15 ex Jandari lake 2/5.
50. Styltlöpare (Himantopus himantopus)
10 ex i området kring Jandari lake 2/5.
51. Drillsnäppa (Actitis hypoleucos)
Enstaka individer noterade nära på dagligen.
52. Grönbena (Tringa glareola)
15 ex i området kring Jandari lake 2/5.
53. Svartsnäppa (Tringa erithropus)
1 ex i området kring Jandari lake 2/5.
54. Svartvingad vadarsvala (Glareola nordmanni)
En fin flock på ca 75 ex sågs över våtmarkerna strax norr om Jandari lake 2/5.
55. Skrattmås (Chroicocephalus ridibundus)
300 ex Tbilisi lake 30/4 och 2 ex Jandari lake 2/5.
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56. Kaspisk trut (Larus cachinnans)
1 ad + 1 2k Chachuna 1/5.
57. Armenisk trut (Larus armenicus)
Några längs vägen till Stepantsminda 27/4, 5 ex Tbilisi lake 30/4 och ca 100 ex Jandari lake
2/5.
58. Småtärna (Sternula albifrons albifrons)
3 ex Jandari lake 2/5.
59. Sandtärna (Gelochelidon nilotica nilotica)
2 ex Jandari lake 2/5.
60. Vitvingad tärna (Chlidonias leucopterus)
200-250 ex Jandari lake 2/5.
61. Skäggtärna (Chlidonias hybridus)
100 ex Jandari lake 2/5.
62. Fisktärna (Sterna hirundo hirundo)
1 ex Jandari lake 2/5.
63. Klippduva (Columba livia)
Allmän och sedd dagligen.
64. Skogsduva (Columba oenas)
5 ex Chachuna 1/5 och 3 ex i området kring Jandari lake 2/5.
65. Ringduva (Columba palumbus)
1 ex längs vägen till Dedoplis Tskaro 30/4, 5 ex Chachuna 1/5 och 2 ex Jandari lake 2/5.
66. Turturduva (Streptopelia turtur turtur)
3 ex Chachuna 1/5 och 1 ex Jandari lake 2/5.
67. Turkduva (Streptopelia decaocto
decaocto)
Sedd dagligen i mindre antal på
lägre höjd utanför bergen
(Stepantsminda).
68. Palmduva (Streptopelia
senegalensis)
2 ex längs vägen till Tbilisi 2/5 och
5 ex i by strax utanför Tbilisi 3/5.
69. Skatgök (Clamator glandarius)
1 2k Chachuna 1/5. Lite oklart
vilket fynd i ordningen detta är för
Georgien, men enligt lokal
ornitologer bör det utgöra ca 10:e
fyndet för landet. Fågeln sågs

Skatgök (Clamator glandarius), Chachuna 1/5
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även följande dagar av andra grupper.
70. Gök (Cuculus canorus canorus)
2 ex längs vägen till Dedoplis Tskaro 30/4, 2 ex Chachuna 1/5 och 5 ex i området kring Jandari
lake 2/5.
71. Dvärguv (Otus scops)
Minst 1 par spelade flitigt varje kväll utanför vårt hotell i Dedoplis Tskaro 30/4-2/5.
72. Minervauggla (Athene noctula)
2 ex Chachuna 1/5 och 1 ex i området kring Jandari lake 2/5 och 4 ex längs vägen till och från
David Gareji 3/5.
73. Alpseglare (Apus melba melba)
10 ex Chachuna 1/5.
74. Tornseglare (Apus apus apus)
Allmän och sedd dagligen.
75. Härfågel (Upupa epops epops)
1 ex Stepantsminda 29/4 och sedan sedd dagligen med enstaka ex 30/4-3/5.
76. Kungsfiskare (Alcedo atthis atthis)
1 ex längs vägen till Stepantsminda 27/4 och 1 ex vid våtmarkerna norr om Jandari lake 2/5.
77. Biätare (Merops apiaster)
Tämligen allmän och sedd dagligen - flest noterade var 150 ex str. N vid Dariali 29/4.
78. Blåkråka (Coracias garrulus garrulus)
2 ex Chachuna 1/5.
79. Större hackspett (Dendrocopos major pinetorum)
2 ex längs vägen till Stepantsminda 27/4 och 2 ex i skogsparti strax S om Ananuri 30/4.
80. Gröngöling (Picus viridis)
1-2 ex i skogsparti strax S om Ananuri 30/4.
81. Rödfalk (Falco naumanni)
Minst 1 hane Chachuna 1/5.
82. Tornfalk (Falco tinnunculus tinnunculus)
Tämligen allmän och noterad dagligen med typiskt 5-10 ex.
83. Stenfalk (Falco columbarius aesalon)
1 hona Chachuna 1/5.
84. Lärkfalk (Falco subbuteo subbuteo)
1 ex str. N vid Dariali 29/4 och 1 par häckande vid Jandari lake 2/5.
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85. Pilgrimsfalk (Falco peregrinus)
1 ad längs vägen till Stepantsminda 27/4 och 2 ad Stepantsminda 30/4.
86. Törnskata (Lanius collurio kobylini)
Sedd dagligen med typiskt 5-10 ex i låglandet 30/4-3/5.
87. Svartpannad törnskata (Lanius minor)
1 ex längs vägen till Dedoplis Tskaro 30/4 och 3 ex i området kring Jandari lake 2/5.
88. Rödhuvad törnskata (Lanius senator niloticus)
30-40 ex Chachuna 1/5 och 1 ex David Gareji 3/5.
89. Nötskrika (Garrulus glandarius krynicki)
Sedd nästa dagligen i mindre antal.
90. Skata (Pica pica pica)
Allmän på lägre höjd, dock inte sedd i bergen kring Stepantsminda.
91. Alpkråka (Pyrrhocorax pyrrhocorax docilis)
Sedd dagligen i mindre antal i området kring Stepantsminda 27-30/4.
92. Alpkaja (Pyrrhocorax graculus graculus)
Sedd dagligen i området kring Stepantsminda 27-30/4. Större flockar på närmare 100 ex kunde
ses vid några tillfällen, dock på hög höjd snurrandes runt bergstopparna.
93. Kaja (Corvus monedula soemmerringii)
Allmän i Chachuna 1/5.
94. Råka (Corvus frugilegus frugilegus)
Sedd dagligen i i området kring Stepantsminda 27-30/4 med typiskt 5-10 ex.
95. Gråkråka (Corvus cornix sharpii)
Allmän och sedd dagligen.
96. Korp (Corvus corax corax)
Tämligen allmän i området kring Stepantsminda 27-30/4.
97. Berglärka (Eremophila alpestris penicillata)
5 ex kring högsta passet på väg till Stepantsminda 27/4 och minst 10 ex längs vägen kring
Gudauri 30/4.
98. Korttålärka (Calandrella brachydactyla longipennis)
20 ex Chachuna 1/5.
99. Kalanderlärka (Melanocorypha calandra)
Allmän Chachuna 1/5 och allmän i området kring David Gareji 3/5.
100.Sånglärka (Alauda arvensis)
1 ex Stepantsminda 28/4, 1 ex Chachuna 1/5 och allmän i området kring David Gareji 3/5.
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101.Tofslärka (Galerida cristata caucasica)
Allmän Chachuna 1/5, området kring Jandari lake 2/5 och i området kring David Gareji 3/5.
102.Backsvala (Riparia riparia riparia)
1 ex Chachuna 1/5.
103.Klippsvala (Ptyonoprogne rupestris)
Noterade dagligen i mindre antal i bergen i området kring Stepantsminda 27-30/4.
104.Ladusvala (Hirundo rustica rustica)
Allmän och sedd dagligen. I bergen kring Stepantsminda 27-30/4 noterades ett glest med
kontinuerliga sträck av fåglar norrut. När vi passerade det höga passet norr om Gudauri 30/4
såg vi hela tiden flockar av ladusvalor som sträckte norrut över de snöklädda markerna - riktgt
häftigt!
105.Hussvala (Delichon urbica urbica/meridionale)
Allmän och sedd dagligen.
106.Svartmes (Periparus ater michalowskii)
Enstaka fåglar noterade i området kring Stepantsminda 27-30/4. Även 1 par häckade i
bokskogen S om Ananuri 30/4.
107.Blåmes (Cyanistes caeruleus satunini)
Enstaka fåglar noterade i området kring Stepantsminda 27-30/4 samt längs vägen till och från
Stepantsminda.
108.Talgoxe (Parus major major)
Noterade dagligen i mindre antal.
109.Pungmes (Remiz pendulinus)
1 ex vid våtmarkerna norr om Jandari lake 2/5.
110.Stjärtmes (Aegithalos caudatus major)
2 ex Stepantsminda 28/4, 4 ex Stepantsminda 29/4 och 2-3 ex Manavi 2/5.
111.Nötväcka (Sitta europaea
caucasica)
2 ex längs vägen till
Stepantsminda 27/4, 2 ex i
bokskogen S om Ananuri 30/4 och
4-5 ex Manavi 2/5.
112.Murkrypare (Tichodroma muraria
muraria)
1 ex Gudauri 27/4, 1 par
Shervadeni 28/4 och 1 par Kobi
28/4.
113.Gärdsmyg (Troglodytes
troglodytes hyrcanus)
Enstaka fåglar noterade i området

Murkrypare (Tichodroma muraria muraria), Kobi 28/4.
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kring Stepantsminda 27-30/4 samt längs vägen till och från Stepantsminda.
114.Strömstare (Cinclus cinclus caucasicus)
Enstaka fåglar noterade i området kring Stepantsminda 27-30/4 samt längs vägen till och från
Stepantsminda.
115.Lövsångare (Phylloscopus trochilus)
Endel fåglar noterade i området kring Stepantsminda 27-30/4 samt längs vägen till och från
Stepantsminda.
116.Gransångare (Phylloscopus collybita caucasicus)
Endel fåglar noterade i området kring Stepantsminda 27-30/4 samt längs vägen till och från
Stepantsminda.
117.Berggransångare (Phylloscopus sindianus lorenzii)
1 ex rastade på ganska låg höjd (typ 800 möh) längs vägen till Stepantsminda 27/4. Sedan
sedd och hörd sjunga med enskata ex dagligen kring Stepantsminda 28-30/4.
118.Grönsångare (Phylloscopus sibilatrix)
1 ex rast Stepantsminda 28-29/4.
119.Kaukasisk lundsångare (Phylloscopus nitidus)
2 ex i bokskog längs vägen till Stepantsminda 27/4, 1 ex rast Stepantsminda 29/4, 2-3 ex i
bokskogen S om Ananuri 30/4, 1 ex Dedoplis Tskaro 1/5 och 2 ex Manavi 2/5.
120.Trastsångare (Acrocephalus arundinaceus)
1 sj Chachuna 1/5 och 1 sj Jandari lake 2/5.
121.Svarthätta (Sylvia atricapilla dammholzi)
Tämligen allmän längs vägen till Stepantsminda 27/4, 2-3 ex i bokskogen S om Ananuri 30/4
och 4-5 ex Manavi 2/5.
122.Trädgårdssångare (Sylvia borin borin)
1 sj. Manavi 2/5.
123.Höksångare (Sylvia nisoria nisoria)
1-2 sj Chachuna 1/5.
124.Ärtsångare (Sylvia curruca curruca (?))
1 ex rast längs vägen till Stepantsminda 27/4, 4 ex tillsammans Chachuna 1/5 och 3-4 ex
David Gareji 3/5. De fåglar vi såg bra såg ut att passa fint för ssp. curruca dock så fick vi inte
riktigt kläm på de 4 fåglarna i Chachuna som bitvis lät lite avvikande.
125.Mästersångare (Sylvia crassirostris crassirostris)
1-2 sj ex David Gareji 3/5
126.Östlig sammetshätta (Sylvia mystacea mystacea)
10 ex (flera sjungande) Chachuna 1/5. Samtliga fåglar såg i ett ganska begränsat området
strax sydost om Dalis dammen.
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127.Rödhake (Erithacus rubecula)
10 ex allmän längs vägen till Stepantsminda 27/4 och 1 ex i bokskogen S om Ananuri 30/4.
128.Näktergal (Luscinia luscinia)
1 ex rast S om Ananuri 30/4 och 1 ex Manavi 2/5.
129.Sydnäktergal (Luscinia megarhynchos africana)
Noterade dagligen i mindre antal på lägre höjd, d.v.s utanför bergen.
130.Mindre flugsnappare (Ficedula parva)
Tämligen allmän på lägre höjd i rätt biotop.
131.Balkanflugsnappare (Ficedula
semitorquata)
1 par bokskogen S om Ananuri
30/4 och 1 hane Manavi 2/5.

Balkanflugsnappare (Ficedula semitorquata), Manavi 2/5.

132.Rödstjärt (Phoenicurus
phoenicurus samamisicus/
phoenicurus(?))
Sedd nästa dagligen i mindre
antal. En del fina samamisicushanar såg med riktigt stor vit
vingpanel. Flertalet fåglar som
hördes lockade mer ett rakt
näktergalslikt ”iiihp”. Vi hade dock
minst en fågel som lockade som
nomineras samt några hanar som
inte visade något direkt imponerande vit vingpanel.
133.Bergrödstjärt (Phoenicurus
erythrogastrus erythrogastrus)
Sågs kring Stepantsminda enligt
följande: 5 hanar 28/4, 3-4 hanar
29/4 och 2 hanar 30/4.
134.Svart rödstjärt (Phoenicurus
ochruros ochruros)
Tämligen allmän i området kring
Stepantsminda 27-30/4 samt
längs vägen till och från
Stepantsminda. Även 1 hane
David Gareji 3/5.
Rödstjärt (Phoenicurus phoenicurus samamisicus) 27/4.

135.Stentrast (Monticola saxatilis)
5 ex Stepantsminda 28/4 och 2 ex Stepantsminda 29/4.
136.Blåtrast (Monticola solitarius solitarius)
1 par David Gareji 3/5.
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137.Buskskvätta (Saxicola rubetra)
1 hona Shervadeni 28/4, 1 hane
Stepantsminda 29/4, 2 ex
Chachuna 1/5 och 2 hanar längs
vägen till David Gareji 3/5.
138.Svarthakad buskskvätta
(Saxicola rubicola rubicola)
2 hanar ängs vägen till David
Gareji 3/5. Båda såg ut att passa
för ssp. rubicola med helmörka
stjärtpennor och mörktecknade
övre stjärtäckare.
139.Stenskvätta (Oenanthe
oenanthe libanotica)
Sedd nästan dagligen och
tämligen allmän.
140.Nunnestenskvätta (Oenanthe
pleschanka)
1 hane Shervadeni 28/4 och minst
2 hanar + 1 hona David Gareji
3/5.
141.Medelhavsstenskvätta
(Oenanthe hispanica
melanoleuca)
Minst 1 par David Gareji 3/5.

Blåtrast (Monticola solitarius solitarius), David Gareji 3/5

Nunnestenskvätta X Medelhavsstenskvätta (Oenanthe pleschanka x Oenanthe hispanica
melanoleuca)
Minst 2 hanar David Gareji 3/5. Dessa var rätt tydligt intermediära med bl.a skäckig rygg och
såg allmänt osymmetriska ut i sin
teckning.
Nunnestenskvätta X Medelhavsstenskvätta (Oenanthe pleschanka x
Oenanthe hispanica melanoleuca), David Gareji 3/5

142.Isabellastenskvätta (Oenanthe
isabellina)
Allmän (säker över 50 ex!) vid
Chachuna 1/5 och minst 3 ex
längs vägen till David Gareji 3/5.
143.Ringtrast (Turdus torquatus
amicorum)
Allmän i området kring
Stepantsminda 27-30/4.
144.Koltrast (Turdus merula
aterrimus)
Tämligen allmän och noterad
samtliga dagar.
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145.Taltrast (Turdus philomelos)
2 ex längs vägen till
Stepantsminda 27/4, 1 sj
bokskogen S om Ananuri 30/4 och
1 sj Manavi 2/5.
146.Dubbeltrast (Turdus viscivorus
viscivorus)
Enstaka noterade dagligen i
området kring Stepantsminda
27-30/4.
147.Stare (Sturnus vulgaris
purpurascens)
Allmän och noterade dagligen i
låglandet 30/4-3/5. Intressant var
Ringtrast (Turdus torquatus amicorum), Gudauri 27/4
att notera hur överlag mörka
dessa fåglar var. Somliga var i det
närmaste helt svarta utan ljusare fläckar. Vidare var det också intressant att notera deras sång
som också till viss del påminde om svartstare med höga visslingar.
148.Rosenstare (Pastor roseus)
300 ex Chachuna 1/5 och 300 ex i
området kring Jandari lake 2/5.

Rosenstare (Pastor roseus), Chachuna 1/5

149.Alpjärnsparv (Prunella collaris
montana)
2 ex Gudauri 27/4 och 2-3 ex
östra sluttningen Stepantsminda
28/4.
150.Järnsparv (Prunella modularis
obscura)
Tämligen allmän i området kring
Stepantsminda 27-30/4.
151.Gulärla (Motacilla flava beema)
Noterade i mindre antal nästa alla dagar. Flertalet sågs bara förbilfyglande och var då svåra att
säkert rasbestämma. Några fina beema-hanar sågs dock, men säker var andra raser även
inblandade.
152.Citronärla (Motacilla citreola citreola)
1 hona våtmarkerna norr om Jandari lake 2/5.
153.Forsärla (Motacilla cinerea cinerea)
Sedd nästan dagligen i mindre antal i området kring Stepantsminda 27-30/4.
154.Sädesärla (Motacilla alba dukhunensis)
Tämligen allmän och noterade dagligen. Så gott som samtliga fåglar som sågs hade riktigt med
vitt i vingen på täckare och tertialer.
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155.Fältpiplärka (Anthus campestris campestris)
20 ex Chachuna 1/5 och 8-10 ex ängs vägen till David Gareji 3/5.
156.Trädpiplärka (Anthus trivialis trivialis)
1 ex Stepantsminda 29/4.
157.Rödstrupig piplärka (Anthus cervinus)
1 ex Stepantsminda 28/4.
158.Vattenpiplärka (Anthus
spinoletta coutellii)
Karaktärsart i området kring
Stepantsminda 27-30/4.
159.Gulsparv (Emberiza citrinella)
1 ex Stepantsminda 28/4.
160.Klippsparv (Emberiza cia)
Sedd samtliga dagar utom en
med enstaka ex. Flest såg vid
Dalgång WNW Stepantsminda
med ca 10 ex 29/4.
161.Ortolansparv (Emberiza
hortulana)
Vattenpiplärka (Anthus spinoletta coutellii), Stepantsminda 27/4
5 ex längs vägen till
Stepantsminda 27/4, 15 ex
Chachuna 1/5 och 10 ex längs vägen till David Gareji 3/5.
162.Svarthuvad sparv (Emberiza
melanocephala)
Allmän vid Chachuna 1/5 och
även allmän längs vägen till David
Gareji 3/5.

Ortolansparv (Emberiza hortulana) 27/4

163.Sävsparv (Emberiza
schoeniclus)
1 ex Jandari lake 2/5.
164.Kornsparv (Emberiza calandra)
1 ex Stepantsminda 28/4 och
sedan mycket allmän i låglandet
30/4-3/5.
165.Bofink (Fringilla coelebs
coelebs)
Allmän längs vägen till Stepantsminda 27/4, 20 ex str. N Dariali 29/4 och 5 ex Manavi 2/5.
166.Domherre (Pyrrhula pyrrhula rossikowi)
1 ex längs vägen till Stepantsminda 27/4.
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167.Rosenfink (Carpodacus
erythrinus kubanensis)
1 ex längs vägen till
Stepantsminda 27/4 och 5 ex
Manavi 2/5.

Större rosenfink (Carpodacus rubicilla rubicilla), Stepantsminda 30/4

168.Större rosenfink (Carpodacus
rubicilla rubicilla)
1 par i början på stigningen till
östra sluttningen Stepantsminda
30/4.
169.Grönfink (Carduelis chloris
turkestanica)
Noterad i mindre antal lite här och
var.
170.Grönsiska (Carduelis spinus)
10 ex längs vägen till
Stepantsminda 27/4 och 15 ex
längs vägen från Stepantsminda
30/4.
171.Steglits (Carduelis carduelis)
Tämligen allmän och noterad
dagligen.
172.Vinterhämpling (Carduelis
flavirostris brevirostris)
Noterade i området kring
Stepantsminda 27-30/4 med 15-25 ex dagligen. Är morfologiskt väldigt distinkt med sin typiska
distinkta bröstteckning i kontrat till i övrig vit undersida. Även lätet skiljer sig en del från hur
nominatrasen låter.
173.Hämpling (Carduelis cannabina bella)
2 ex längs vägen till Stepantsminda 27/4, 10 ex Chachuna 1/5, 5 ex Jandari lake 2/5 och 15 ex
längs vägen till David Gareji 3/5.
174.Rödpannad gulhämpling
(Serinus pusillus)
Noterade dagligen i området kring
Stepantsminda 27-30/4 - typiskt
såg ca 10 ex om dagen.
175.Stenknäck (Coccothraustes
coccothraustes)
2 ex längs vägen till
Stepantsminda 27/4 och 4 ex
bokskogen S om Ananuri 30/4
176.Gråsparv (Passer domesticus

Rödpannad gulhämpling (Serinus pusillus), Stepantsminda 30/4
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domesticus)
Allmän och noterad dagligen.
177.Spansk sparv (Passer hispaniolensis transcaspicus)
Minst 100 ex Chachuna 1/5.
178.Pilfink (Passer montanus transcaucasicus)
5 ex Manavi 2/5 och 5 ex Jandari lake 2/5.
179.Stensparv (Petronia petronia)
5 ex Chachuna 1/5 och 25 ex längs vägen till David Gareji 3/5.

Däggdjur
1.
2.
3.
4.
5.

Kaukasisk ekorre (Sciurus anomalus)
Rödräv (Vulpes vulpes)
Östlig kaukasisk stenbock (Capra cylindricornis)
Fälthare (Lepus europaeus)
Sumpbäver (Nutria) (Myocastor coypus)
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