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Deltagare Daniel Green (Birdafari 
Sweden). Hans Lomosse, Monica och Mats 
Wiklund, Anders Åberg, Gunnar 
Steinholtx och från England Adrian Bundy 

Söndag 30/4 

Vi möttes upp på Arlanda på 
söndagseftermiddagen och checkade in på 
Turkish Airways till Tbilisi via ett två- 
timmars stop i Istanbul.   

Måndag 1/5 

Hyfsat bekväm resa med plats vid 
nödutgångarna. Framme något sliten vid 4-
tiden på morgonen. Vi träffade vår 
bulgariske guide Dobromir Domuschiev 
och vår chaufför Georgi och packade in oss 
i hans lilla buss. Vi satte av norrut mot 
ryska gränsen och den lilla staden 
Stepantsminda. Ett litet fikastop i skidorten 
Guadari var behövligt. Lite annorlunda 
tecknade sädesärlor och den första 
alpkajan dök upp och järnsparvar sjöng.  
Innan högsta passet stannade vi vid en 
utsiktsplats. Ett par rödpannade 
gulhämplingar flög över. Några ringtrastar 
och vinterhämplingar höll också till här 
samt en småvessla som kilade in bakom 
stenarna. Galen utsikt. Det var lite läskiga 
vägar genom trånga avloppsrörsliknande 
tunnlar, men redan nu kände vi stort 
förtroende för vår chaufför. Vi gjorde ett 
stopp vid den lilla byn Kobi. Alpseglare 
och hussvalor i luften. Målet för detta 
stopp var murkrypare och rätt som det var 
upptäcktes en sådan högt uppe i 
bergsbranten. Fantastiskt. Min mest 
eftertraktade art!!! Och redan första dan 

Väl framme i Stepantsminda checkade vi 
in på det väldigt rustika Guesthouse Marie 
Qushashvili. Mycket hängde på trekvart, 
men kvinnan som skötte stället gjorde vad 
hon kunde. Och hur kan man säga annat än 

att stället var fantastiskt när man tittade ut 
på utsikten med klostret Gergeti Trinity 
Monastery och bergstoppar på 4-5000 m. 

Lunch i byn och sen en vandring i dalen 
mot klostret. Flera berggransångare sågs. 
De sjöng som en lite mildare gransångare. 
Lite lövsångarkänsla i ”chiff-chaffandet”. 
Över dalen flög gåsgamar och enstaka 
grågamar. Missade en lammgam… men 
va sjutton jag hade ju murkryparen. Ringde 
Mårten på eftermiddagen. 30 år idag. 
Konstigt, det var ju inte länge sen han 
fyllde 10… 

Var trött som tusan och kommer knappt 
ihåg nått från kvällen. 

Dagens art: Murkrypare 

Tisdag 2/5  

Gårdagen hade bjudit på sanslöst fint 
väder. Idag var det lite sämre, men vi var 
oförskräckta och åkte upp i bergen ovanför 
byn. Två andra grupper skådare var redan 
på plats. Blev lite överraskad att vi stötte 
på så många skådare under resan.  Vi gick 
sista biten. Jag tog det lite försiktigt . Det 
var kämpigt i branterna, men ok. 
Visslingar hördes från kaukasisk snöhöna.  
Vårt speciella falköga Hans hittade en 
kaukasisk orre i en brant. Jag knallade 
sakta neråt. En outfärgad mindre 
flugsnappare sjöng i tallskogen. 
Rödpannade gulhämplingar flög lite kors 
och tvärs. 

Vår värdinna hade frukosten färdig när vi 
kom, kaffe och rödbetor, typ. Gott. 

Vi gjorde en rundtur och stannade vid 
Panchetibron. En dansk skådargrupp hade 
koll på nått och det visade sig vara en 
bergrödstjärt som sjöng i sumpskogen. 
Vilken snygging. Vi såg nog tre stycken.  



Vi höll ungefär samma rutt som danskarna 
och strax innan en litenby bland massor av 
vattenpiplärkor gick några gulärtor. De 
flesta av flava-typ men en hade ett brett 
ögonbrynsstreck och var en baema. 

Stentrast 

Vi gick runt i byn och kollade på 
stentrastar och klippsparvar.  

 Åsnor 

Det var klart fler fågelskådare i byn än 
människor. Lunch ackompanjerad av 
grodkonsert, troligen långbensgroda, Rana 
macrocnemis.

Långbensgroda 

En vandring bland de närliggande bergen 
på eftermiddagen gav ringtrast och 
bergrödstjärt. Arten alla skådare letade 
efter var större rosenfink, en av Georgiens 
”big four” (övriga kaukasisk snöhöna, 
orren och bergrödstjärten). Veckan innan 
hade det funnits rätt många men nu var de 

helt väck.På kvällen åt vi på vårt lilla 
guesthouse då spelade Georgiska sånger. 

Sång 

Dagens art: Kaukasisk orre 

Onsdag 3/5 

Vaknade tidigt och låg i sängen med öppen 
dörr och kollade på utsikt och gåsgamar. 
Vi åkte upp till vårt ”egna” ställe uppe i 
bergen igen. Kaukasiska nöhöns visslade 
och nån kaukasisk orre upptäcktes i 
branterna. Coolast var den kaukasiska 
stenbock som plötslig stod i siluett över 
bergskammen. 

 utsikt från sängen 

Jag knallade in i det lilla kapellet och 
träffade en av prästlärlingarna där. Det 
gick väl så där att kommunicera men jag 
tror han förstod att jag tyckte det var fint. 

Kapellet 



Innifrån kapellet 

På vägen ner såg vi en ekorre i tallskogen. 
Väldigt lik ekorre i vinterdräkt, men mer 
silverfärgad rygg. Detta borde varit en 
persisk ekorre. 

Idag tog vi oss upp till det berömda 
klostret Gergeti. För att ta sig dit fick man 
deala med lokala chaufförer som i 4-
hjulsdrivana Mitsubichibilar tog oss upp 
dit. Även de resvana i gruppen sa att detta 
var den sämsta ”väg” de åkt på. En galen 
resa. Då det dessutom hade regnat var det 
en lervälling alltihop. Vi tog en liten 
vandring på en av lederna runt klostret. 
Inte jag för nu var det lite tungt ett tag. 
Men jag tänkte på vilken fantastisk 
höghöjdstränig jag utsatte mig för. 

Klostret och jag 

Efter lunch släpptes Monica och jag av hos 
den lokla designern och hanverkaren 
Tamar Sujashvili som tovade ytterst tunna 
och snygga tyger. Färgerna var växtfärgade 

av t ex valnöt och rhododendron. Köpte en 
schal till Eva.  

 

Vi blev upplockade igen av Georgi och 
anslöt oss till de övriga. I hög tid för de 
viftade och gestikulerade. En gammal 
lammgam svepte nära utmed bergssidorna i 
fem minuter. Fantastiskt, resans andra 
drömart. 

Vi gick en promenad utmed floden. Någon 
gräshopssångare, bergransångare och 
ytterligare någon bergrödstjärt förgyllde. 

På kvällen tog Geogi med oss till en lokal 
restaurang en bit utanför staden. Grillpett 
med olika innehåll. 

Dagens art: Lammgam 

Torsdag 4/5 

Som vanligt upp i bergen på morgonen för 
att spana. Hittade vad som borde kunnat 
vara vargskit. 

Efter frukost så packade vi ihop oss och 
vandrade utmed dalen vid klostret. Det är 
en vacker dal som nu kanske delvis 
förstörs av det nya vägbygget upp till 
klostret. Å andra sidan så behövde de göra 
nått åt vägen… Många gås- och enstaka 
grågamar sågs över klippkanterna. På 
nedvägen upptäckte Gunnar tre 
rödstrupiga piplärkor som sprang omkring 
runt korna. 



Vid lunchen i Stephansminda passade jag 
på att köpa två av de speciella sopkvastar 
alla använde innan vi drog till byn Juta. 
Vägen började gå uppåt och bli allt mindre 
och nedåt var det fritt fall. Till slut pallade 
vi inte utan vi gick av där vägen rasat. 
Georgi försäkrade att det värsta var gjort 
och att han varit där förut. ”Don’t you 
worry, I worry”. Två kamrater vände men 
vi övriga hängde med upp till bergsbyn.  

 

Ett 20-tal skjulliknande hus och ett 
nybyggt spahotell. Vi vandrade uppåt och 
uppåt. Det gick ok tack vare hejarop från 
goda kamrater och det faktum  att vår 
engelsman inte var i toppform han heller. 
Men vi stretade på. Lite pulverfika och 
utsikt. Plötsligt flyger två kaukasiska 
flyghöns förbi helt nära. Häftigt.  

Vi kom ner helskinnade och stannade till 
utmed stora vägen där en lammgam åter 
visade upp sig helt magnifikt.  

Vi åkte söderut mot Tbilisi igen. Vi tog oss 
genom passet, men det tog sin tid genom 
tunnlarna då lågtradare inte kunde mötas i 
tunnlarna och när det hände så fick en 
backa och allt korkades igen. 

 

Vi hade tänkt jobba lite på snöfink, men 
dimma och regn gjorde att vi åkte direkt 
ner till förstaden Mtskheta utanför Tbilisi 
där vi tog in på ett lite finare hotell. Dock 
inte alls lika kul. Poshig vinrestaaurang på 
kvällen. Men vi hade trevligt som vanligt. 

 

Fredag 5/5 

Sovmorgon till frukost ute på innergården. 
Vi fortsatte österut. Vid en gammal 
flodbädd stannade vi till och gick en 
vända. Biätare i flockar runt oss. En 
höksångare sjöng i en buske. Tofslärkor 
överallt. Rör- och trastsångare sjöng i 
vassen. 

Några mer stopp gav sträckande bivråk, 
rödhuvad törnskata m m. Vi stannade till 
vid kontoret för nationalparken Chatchuna. 
Här var systemet väldigt öststatligt och 
gammeldags. Det tog ett bra tag. Men 
några gick och handlade mat och Anders 
och jag köpte ett par flaskor Georgisk 
konjak som vi fruktade kunde vara 
behövligt till kvällen. Regn och åska så det 
gjorde inte så mycket att vi blev sittande 
där vi var. Regnet upphörde och vi kom 
iväg på några mils färd genom stäppen vid 
Chatchuna. Som vanligt kass väg men så 
vackert! Mil efter mil böljade landskap. 
Alltid fanns en fårhjord i sikte, vaktad av 
en azerbadjansk fåraherde och ett par 
luggslitna hundar.  



 

Utmed vägen satt biätare och massor av 
svarthuvad sparv. 

 

Väl framme så kändes inkvarteringen 
något spartansk men Dobry, Daniel och jag 
bar ut de luggslitna madrasserna på 
verandan för att sova under plåttaket. 
Vilket ställe, blåkråkor, sommargyllingar, 
en kejsarörn, härfåglar. Et par dvärguvar 
ropade. Galet fint. 

Jättetrevlig kväll. Monica och Dobry 
fixade en fin kvällsmåltid och det bjöds på 
konjak och Gorgis hemkörda ”Tjatja”. 
Sånger och historier. Kul var det. 

Hittade en rysk gammal sovsäck och 
diverse filtar så det var varm och skönt ute 
på verandan.  

Dagens obs: Dvärguv 

Lördag 6/5 

Vilken fantastiskt natt det var. Vid 2-tiden 
öppnade sig himmelens portar i ett par 

timmar. Himlen lystes upp av blixtrar. 
Sovsäcken stod pall och jag hade det 
jättebra. Utanpå var allt blött för det 
regnade kraftigt in. När regnet till slut 
upphörde så började grodorna kväka, 
härfåglar poa och schakalerna yla. 
Magiskt! 

En balkanspett satt i en torraka. 

Vi delade på det kaffe som fanns kvar och 
hoppade i några gamla fyrhjulsdrivna bilar 
för färd i reservatet. Fina stopp vid bl 
akejsarörnsbo. Gunnar, vår ljuddoktor,  
hittade sjungande östlig sammetshätta. En 
svart frankolin ropade. En lärkfalk satt i ett 
träd och en balkanhök hade nån form av 
spelflykt. Anders och jag letatde ”kombos” 
i kikarfältet typ blåkråka-kejsarörn eller 
sommargylling-svarthuvad sparv. 
Sköldpaddor troligen grekisk 
landsköldpadda Testudo hermanni kröp 
omkring i gräset (i den engelska artlistan 
anger de en annan art som den lokala T. 
ibera, fast det känns inte rätt.) 

 

Vi stannade till vid en gammal nedlagd 
sovjetisk dammanläggning.  



 

Själva kraftverksbyggnaderna var nu hem 
för starar och tornfalkar. Fågelfattigt i 
dammen. Bara några enstaka 
skäggdoppingar. En trolig armenisk trut på 
håll och när jag försöker se den kommer en 
vitvingad tärna in i synfältet.  

Hans upptäckte en svart frankolin i gräset. 
Snygg fågel. Jag hade ju hört den förut på 
Cypern, men aldrig sett den. Någon 
berghöna gick i kullarna. Också den ny för 
mig. Några fältpiplärkor blev resans 5e 
piplärkeart (vatten, träd, ängs rödstrupig 
och nu fält). 

Då vi inte hade någon mat kvar fixade 
Daniel ombokning för de flesta på det 
ställe vi skulle bo nästa dag, en natt innan. 
Trötta kom vi dit till byn Udabno.Byn 
bestod mest av övergivna förfallna hus. 
Det kan väl verkligen inte vara här vi 
skulle bo…Men våra farhågor kom på 
skam när vi upptäckte att det var små fina 
rum i en baracklänga. Det ordnade sig till 
slut också för Daniel och Anders. Ett polsk 
ungt par hade köpt upp en del tomma hus 
som hade övergetts av ”the Swan people”,  
en mycket liten etnisk minoritet som 
tvångsförflyttats dit under Sovjettiden men 
nu åter hade brutit upp. I alla fall var det 
mycket rara unga människor som jobbade 
på den lilla restaurangen och boendet. Det 
serverades ekologisk mat och var allmänt 
trevligt.  

Jag delade rum med den sympatiske 
Adrian och vi fick fin kontakt. Med lite 

öronproppar, hörlurar och sömntabletter 
gick det att sova också. 

Dagens art: Schakal 

Söndag 7/5 

På morgonen hördes det elektriska ljudet 
av kornsparvar ända in i rummet. Ute flög 
rosenstarar, hundratals! Vi åkte via 
diverse stopp mot klostret David Gareja. 
På klostermuren inne i klosterts innergård 
häckade en klippnötväcka.  

Vi satt 
och hängde utanför och tittade på blåtrast 
och stensparv. Det var mitt på dagen så 
termiken var god och det strömmade 
rovfåglar över bergskanten: bivråkar, 
bruna glador, grå- och gåsgam samt någon 
enstaka balkanhök. En grupp på ca 80 
jungfrutranor tog termik ovanför oss. 

Vi tog genvägen mot Jandaru lake. En 
affär, typ hål i väggen hittades och en liten 
måltid inhandlades. 

Vad behöver man egentligen till lunch mer 
än en öl, lite brö och lite ost. 



Vid sjön gick flera hägerarter omkring, 
silkes-, grå-, ral-l och egretthäger. Några 
kaspiska trutar och skäggtärnor flög över 
vassarna. Och så dessa rosenstarar. Inte en 
gråbeige ungfågel som den i Nyköping för 
massa år sen utan flera tusen, utfärgade 
juveler. Daniel och Mats stannade hos dem 
medans vi andra fortsatte lite längre 
sydväst för att få en bättre obs på den 
krushuvade pelikan som sågs i fjärran. Vi 
kom inte så långt för stängslet mot 
Azerbadjan hindrade oss. Stack in foten 
mellan spjälorna till andra sidan, men 
osäker på om detta kan räknas som ett 
landskryss… 

Under hemfärden sågs en mästersångare 
Vi hade några timmar för slöskådning så vi 
satt ute på verandan och samtalade, drack 
konjak och tittade på en minervauggla. 

 

Sista natten med gänget. Trevligt igen, god 
middag och betraktelser från veckan. Kul 
att alla var så nöjda med sin resa. 

Dagens art: Rosenstarar 

Måndag 8/5 

Iväg tidigt  för en tvåtimmarsresa till 
flygplatsen. Lugn och fin incheckning i 
Tbilisi. Något stökigare i Istanbul med 
långa security-köer. Men va sjutton, vi 
kom hem ordentligt och t o m tåget till 
Eskilstuna gick punktligt. 

Skönt att komma hem också. 

		

svartpannad törnskata	

 

Nya Vp.kryss 

Krushuvad pelikan 

Lammgam 

Balkanhök 

Kejsarörn 

Kaukasisk orre 

Kaukasisk snöhöma 

Berghöna 

Dvärguv 

Balkanspett 

Bergrödstjärt 

Murkrypare 

Bergransångare 

Östlig sametshätta 

Samt stenbock, persisk ekorre och schakal. 

 

Nicke Helldorff 


