
Vogel- en bloemenreis Armenië 20 mei t/m 2 juni 2018 

 
Armenië is ons reisdoel, een bergachtig land gelegen in de zuidelijke Kaukasus, dat omringd wordt door 
Georgië, Turkije, Iran en Azerbeidzjan. Geen enkele grens bereikt de zee. Het grootste meer van Armenië is 
het Sevan meer.  
 

 
 
 
 
Onze groep bestaat uit 10 deelnemers, onze Nederlandse reisleider Jos, onze Armeense gids/tolk Artem en 
onze chauffeur Armen. We gaan een groot deel van Armenië verkennen. De accenten liggen op de prachtige 
en afwisselende natuur in het land, al die vogels en bloemen (vooral de grote variëteit aan orchideeën) en de 
paar uitstapjes naar oude christelijke kerken. We hebben een bus tot onze beschikking, die uitermate netjes 
wordt gereden en na elke dag wordt schoongeveegd. Jammer voor Armen, dat hij zo’n onmogelijke 
bagagebak achterop de bus heeft hangen waar al die koffers net niet in passen. 
 
Eten en drinken is een belangrijk onderdeel van het leven in Armenië. De Armeense keuken is gevarieerd en 
de gerechten worden bereid met verse ingrediënten. Traditionele specialiteiten zijn: lavash (zacht en dun 
brood), chechil (traditionele kaas), kufta (rauwe vleesschotel, vergelijkbaar met tartaar) ghapama (pompoen-
stoofpot gevuld met gekookte rijst en gedroogd fruit), harissa (gerecht met gekookte kipfilet), dolma (met 
gehakt gevulde druivenbladeren of koolbladeren). Tijdens onze reis hebben we fantastisch gegeten; zowel 
het ontbijt, het lunchpakket en het diner hebben ons steeds verrast. 
 

Dag 1: Bezoek aan de Aragats 

 

Om 10.00 uur zoeken we allemaal een plaatsje in de bus met onze tassen, telescopen en camera's. We 
rijden door Yerevan en voor ons gevoel in de verkeerde richting. Het blijkt echter, dat de bergen die we 
zagen uit onze hotelkamer niet de Aragats zijn ten noordwesten van de stad (het doel van onze tocht deze 

Na onze nachtvlucht naar Yerevan hebben 
we er een heel kort nachtje opzitten als we 
mekaar weer ontmoeten bij het uitgebreide 
ontbijt in hotel Regineh. De eerste 
vogelwaarnemingen zijn al genoteerd vanaf 
het balkon. Met een prachtig uitzicht op de 
bergen hebben de zwarte roodstaart, de 
nachtegaal en de koolmees ons namelijk 
welkom geheten. Hoewel we met de groep 
op Schiphol hebben kennisgemaakt, is het 
nu we echt op stap gaan toch een beetje 
spannend om te ontdekken wat voor vlees 
we in de kuip hebben. 

De geschiedenis van Armenië gaat terug tot 
ongeveer 1500 BC. Rond 301 bekeerde 
koning Tiridates III/IV (De Grote) zich tot het 
christendom. Armenië werd daarmee het 
eerste land ter wereld dat het christendom tot 
staatsgodsdienst verhief. 94,7% van de 
inwoners van Armenië behoren tot de 
Armeens-Apostolische kerk. De hoofdstad 
Yerevan is gesticht in 782 BC en is daarmee 
één van de oudste steden ter wereld. Volgens 
de laatste census van 2011 wonen er in 
Armenië 98,1% Armeniërs, 1,3% Koerden 
(Jezidi's) en 0,4% Russen. Het inwoneraantal 
van Armenië is 3.045.191 geteld in 2017. 
Armenië kent een kunstgeschiedenis die 4500 
jaar teruggaat. In het land kom je veel vroeg-
christelijke bouwkunst tegen. Bekend zijn de 
traditionele chatsjkars (grafstenen).  
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dag), maar de Ararat. De Ararat is de meer dan 5000 m hoge dubbele vulkaan die jammer genoeg voor de 
Armeniërs in Turkije ligt en daar de Ağri Daği heet. De Aragats bestaat uit vier toppen met de hoogste ruim 
4000 m boven de zeespiegel.  
 
Al in Yerevan begint het vogelen. De palmtortel zien we als we stilstaan bij een stoplicht, net als een paartje 
huismus dat een nestje heeft in een straatlantaarn. Als we de stad uitrijden gaan we richting de bergen, 
waarvan de toppen echter dik in de wolken zitten. We rijden door verwaarloosd landbouwgebied waar nu de 
paleizen van de zeer rijken in aanbouw zijn, zonder uitzondering omgeven door hoge lelijke muren. Na een 
tijdje gaat de weg in slingers omhoog en maken we de eerste vogelstop van deze vakantie. Onmiddellijk 
worden we aangesproken op onze kennis van vogelgeluiden: we herkennen grasmus, zwartkop, maar we 
horen ook roodmus (pleased-to-meet-you), bijeneter en hop. Een mooi begin! Meteen zien we ook een 
tweedeling in de groep ontstaan, want er blijken (witte) orchideeën in het veld te staan. Hans en Sjaak zijn 
enthousiast en ook anderen willen toch wel even een plaatje schieten.  
 
We rijden steeds verder omhoog en komen op een prachtige plek met gele bloemenvelden en open 
rotsachtige stukken. Hier is een Engelse vogelgroep ons voor en één van hen staat midden op de helling, 
waar we de steenheggenmus horen. Onze groep valt in delen uit elkaar. Jos gaat met een aantal ‘fotografen’ 
de helling op. Artem, onze Armeense vogelgids, blijft met een klein groepje bij de weg. Hans is al op weg 
naar de volgende orchidee en Epie loopt in haar eentje naar beneden naar een oude boerderij.  
 

  
Er is ook een behoorlijke trek van roofvogels, maar de grootste bel blijkt te bestaan uit raven. We genieten 
van de vele leuke bolgewassen die net de grond uitkomen: endemische krokussen, scilla's en gele 
vogelmelk.  

 
Rond het fort vinden we de grijze gors, zwartkopgors en kneutjes die zich goed laten zien. Ook de zwarte 
roodstaart (ondersoort semirufus) broedt in de muren van de ruïne, maar de beloofde Perzische roodborst 
laat zich niet zien. We drinken een gezellig kopje koffie (of een eerste lokaal gebrouwen biertje) en gaan dan 
op pad om foto's te maken van de prachtige orchideeën en wilde tulpen die langs de kant van de weg staan. 
Daarna gaat het weer met de bus richting Yerevan. 
 
Een volgende stop is bedoeld om de bergkalanderleeuwerik te spotten. Die geeft echter niet thuis, en omdat 
de groep wijd uitwaaiert links en rechts van de weg heeft iedereen zo zijn eigen feestje. Er komen foto's 
tevoorschijn van ortolaan en rotsklever, we horen overal kuifleeuweriken en grauwe gorzen.  

Uiteindelijk gaat ook het groepje met Artem de 
helling op en zij ontdekken aan de andere kant een 
grote verrassing, namelijk de Perzische roodborst. 
Dan lopen we met zijn allen naar beneden en 
krijgen de zingende steenheggenmus prachtig 
van dichtbij in beeld.  
 
Tijd om weer in te stappen om op grotere hoogte 
bij de eerste sneeuwveldjes op zoek te gaan naar 
(sub-)alpiene soorten. Topper wordt de 
Kaukasische strandleeuwerik, voor velen een 
nieuwe soort. Verder noteren we tapuiten, rode 
rotslijster, en Kaukasische waterpiepers. 

 

 

Als we weer in de bus zitten is het aardig laat en 
velen van ons beginnen te knabbelen aan de 
inhoud van het luxe lunchpakket. Een soort 
dunne pannenkoekjes, gevuld met gekruid 
gehakt en kaas, of een lekkere groentemix voor 
de vegetariërs. Dan arriveren we bij het fort 
Amberd uit de 7de eeuw, waar een picknicktafel 
klaar staat voor de lunch. Sommigen hebben hun 
zakje al leeggegeten en gaan meteen op pad om 
het fort en de bijbehorende kerk te bekijken. 
Achteraf vinden we het gezelliger om samen te 
eten en met Jos spreken we af om te proberen 
de lunch zo te plannen, dat nog niet iedereen 
omvalt van de honger. 



 
Dag 2: De visvijvers van Armash en de rit naar Yeghegnadzor 

 
Vroeg in de ochtend kijk ik vanuit het hotel drie hoog op de besneeuwde berg Ararat en denk aan Noach. De 
lucht is blauw en de zon staat stralend aan de hemel. Het belooft een prachtige dag te worden! Na het ontbijt 
pakken we de bus in en reizen we af richting Yeghegnadzor.  
  

  
 

  
 
Zodra we uit de bus stappen worden we welkom geheten door een luid zingende zwartkopgors in een veld 
met bloeiend koolzaad. Iets verderop ligt een begraafplaats, dat werkelijk een bezoekje waard is. Niet alleen 
vanwege de bijzondere grafstenen met afbeeldingen van de overledenen voorzien van onleesbare 
Armeense teksten, maar vooral door de bijzondere vogels. We bewonderen Ménétries’ zwartkop en 
meerdere rosse waaierstaarten. Enkelen van onze groep lopen achter onze Armeense gids aan richting 
rietlandje voor rietgors en zwartkoprietzanger. Anderen bezoeken het bezienswaardige klooster. Aan de voet 
van de kloostermuur scharrelen twee hoppen. Dus voor elk wat wils.  

Als iedereen de bus weer heeft teruggevonden zakken we 
verder af om nog een stop te maken bij bomen vol met 
bijeneters. Op dit droge stukje zien we ook een fraai groen 
vlinderachtig insect (Nemoptera sinuata), familie van de 
Griekse wimpelstaart (Nemoptera coa, wit met bruine 
vlekken). 
 
Na het diner in de stad gaan we ‘lijsten’, een bijzonder 
ritueel om de dag te evalueren en alle vogels die we deze 
dag gezien hebben op te sommen. En we kiezen de vogel 
van de dag, de steenheggenmus. Daarna duiken we ons 
bed in om te proberen een beetje slaap in te halen na deze 
enerverende eerste dag. (verslag: Jan Albert / foto’s: Jan 
Albert) 

 
 

 

Ons eerste doel is het kloostercomplex 
Khor Virap aan de voet van de Ararat. De 
plaats is bekend omdat aldaar Gregorius 
de Verlichter dertien jaar lang door 
Koning Tiridates III/IV (De Grote) 
gevangen werd gehouden. Gregorius heeft 
deze koning in 301 tot het christendom 
bekeerd. Met uitzicht op die prachtige 
Ararat lopen we het laatste stukje naar het 
klooster. De grootste kapel genoemd naar 
Sint Astvatsatsin (Heilige Moeder van God) 
werd in 1662 op de ruïnes van de oude 
kapel en het oude klooster gebouwd. 
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De volgende uitgebreide stop is voor de visvijvers bij Armash. Na speciale toestemming mogen we het hek 
passeren. Wat een vogelgedoe, teveel om op te noemen. Meteen rechts van het weggetje staan steltkluten 
en zwarte ibissen in kleine plasjes te foerageren. Ralreiger, kwak, kleine zilverreiger, van alles vliegt er om 
ons heen. Schitterende witvleugelsterns op een eilandje in een oude visvijver. In diezelfde vijver ontdekken 
we door de telescoop nog andere sterns, allerlei lopers en ruiters in verschillende soorten en maten. 
Verderop denkt Jos in tegenlicht nog de marmereend en de witkopeend te zien. Voor velen onder ons is de 
witstaartkievit een nieuwe soort; natuurlijk wordt deze de vogel van de dag. We zitten nog maar net in de 
bus of er worden twee groene bijeneters ontdekt. En dan ontvouwt zich een uniek schouwspel, vooral voor 
degenen op de stoeltjes rechts. Het mannetje draagt zeer plechtig een libelle over aan het vrouwtje en dan 
mag er zowaar gepaard worden. Hans maakt er fantastische foto’s van. 
 

  
 
Om 16.00 uur is ons feestje in Armash afgelopen. Er is even tijd voor ijs en bier onderweg, want het is toch 
wel een erg warme dag. Door een tamelijk onherbergzaam landschap vervolgen we onze route. We rijden 
een aantal km langs een hoge aarden wal afgewisseld met uitkijkposten rechts van de weg, die als een soort 
‘verdedigingsgrens’ dient met de autonome provincie Nakhchivan van Azerbeidzjan gelegen ten westen van 
Armenië. In Yeghegnadzor worden we ondergebracht in een mooi guesthouse met een gezellige binnentuin. 
Vol van alle verhalen van die dag genieten we van een uitstekend diner. Voor de liefhebbers is er bier of een 
glas lokale rode wijn. Op de achtergrond horen we de nachtegaal tot laat in de avond zingen. (verslag: Epie / 
foto’s: Epie, Jos, Hans) 
 

Dag 3: Van Yeghegnadzor naar Goris 

 
Om 7.30 uur staat het ontbijt onder het afdak in de tuin klaar. De nachtegaal laat zich weer flink horen. Om 
6.00 uur hebben Gerda, Jan Albert, Jeroen en Jos al een wandeling gemaakt en in ieder geval de wielewaal 
en de Kaukasische bergtjiftaf gehoord. 
 
Om 8.30 uur rijden we met de bus de kloof naar Noravank in, daar uitgestapt en langs de weg verder 
gestruind. Aan beide kanten van de weg staan volop bloemen te bloeien. Vlinders zijn talrijk, zoals het groot 
geaderd witje en de gehakkelde aurelia. Hans is enigszins teleurgesteld dat hij geen orchideeën heeft 
gezien. Marianne heeft het geluk om twee Bezoargeiten met jongen te ontdekken vlak onder de top van de 
bergen in de kloof. Het weer is fantastisch; niet te heet, lekker zonnetje in de rug. Grote rotsklever, de eerste 
roodmussen, blauwe rotslijster, Perzische roodborst, grijze gors komen voor de kijker.  
 
 



 
 
 

  
 
Aan het einde van de kloof, op een rotspunt, staat het 13de eeuwse kloostercomplex Noravank. Behalve de 
kerk van Sint Karapet en de kapel van Sint Gregorius staat er de meest bekende kerk van (alweer) Sint 
Astvatsatsin. Deze laatste kerk bevat twee étages; de bovenste étage is alleen te bereiken via een heel smal 
en steil buitentrappetje. In ieder geval durven Sjaak en Epie de klim naar boven aan, maar afdalen blijkt 
minstens zo moeilijk. Het uitzicht in de diepe kloof is spectaculair. Rondom het complex laten de 
roodvoorhoofdkanaries zich zien.  
 

  
 
Nadat we de kloof hebben verlaten vinden we onderweg een picknickplek aan een snelstromend riviertje. 
Mooie waarneming: de waterspreeuw. 
 

  

Na de picknick klimmen we met de bus 
omhoog tot we de hoogvlakte van Sisian 
bereiken. We stappen uit en lopen een 
heuvel op naar een toren met antennes. 
Hier bevindt zich een kolonie van 
ongeveer 20 kleine torenvalken. Ze zijn 
goed waarneembaar; een fraai gezicht. 

 



 
 

 
  
Verderop op de hoogvlakte maken we nog een uitstapje over de heuvels naar boven en lopen langs een 
kloof naar beneden. Rode rotslijster, steppebuizerd, arendbuizerd en veldleeuweriken vallen ons ten deel.  
We hebben gegeten en overnacht in een hotel in Goris. We zijn het erover eens, dat de kleine torenvalk de 
vogel van de dag is. (verslag: Fokke / foto’s: Jan Albert, Epie) 
 

Dag 4: Van Goris naar Meghri 
 

 
 
Iets later dan normaal gaan we op pad en direct vanuit het hotel zien we al een overvliegende vale gier. De 
eerste stop is bij een diepe kloof, waar we alpengierzwaluw, huiszwaluw, een overvliegende aasgier, 
vrouwtje roodmus, zwartkopgors, blauwe rotslijster en grijze gors aantreffen. Ronduit indrukwekkend zijn de 
vele honderden roze spreeuwen, die in zwermen door de kloof trekken. De alpengierzwaluwen zijn nogal 
lichtbruin gekleurd en er vliegt zelfs één heel licht gekleurd exemplaar rond met een witte stuit. Hans ontdekt 

Bij het teruglopen naar de bus nemen we de 
helling rechtstreeks naar beneden. Een 
groepje buigt zich onder leiding van Hans 
over bijzondere bloemen. Daardoor zien ze 
de lammergier niet aankomen! Gelukkig heeft 
Unco een andere route genomen en 
waarschuwt luidkeels dat de lammergier vlak 
boven de hoofden vliegt. Net op tijd kan bijna 
iedereen deze enorme gier goed zien. Jim en 
Epie lopen een beetje vooruit en kunnen er 
een paar foto’s worden gemaakt: volgens het 
boek heeft de lammergier een spanwijdte van 
235-275 cm! 

 



nog een bijzondere orchideeënsoort, die bij determinatie een Steveniella satyroides blijkt te zijn. 
 

  
 
Eventjes in de bus en vrijwel direct daarna stappen we weer uit om langs de weg te vogelen tussen de 
rookwalmen van het omhoog komende verkeer. De bermen zijn begroeid met Christusdoorn. We zien o.a. 
zwartkopgors, grijze gors, rotsklever, overvliegende aasgieren, steppebuizerd, arendbuizerd, dwergarend, 
grote vale spotvogel, steenuil, torenvalk en boomleeuwerik.  
 

       
 

 

Iets verderop is er een korte 
plantenstop, die een aantal mooie 
soorten oplevert: Gladiolus tenuis,  
Anacamptis pyramidalis 
(hondskruid), Ophrys apifera 
(bijenorchis), Ophrys bremifera 
(sniporchis), Orchis morio 
(harlekijn) en Orchis punctulata 
(Punktiertes Knabenkraut). 
 
 

 

Vanaf 12.00 uur wandelen we eerst langs een bosrand om 
daarna op een schitterende plek aan de rivier te lunchen. 
Op dit tijdstip van de dag laten de vogels zich moeilijk zien, 
maar toch kunnen we o.a. nachtegaal, groene fitis, 
arendbuizerd, staartmees, gaai, witte kwikstaart, zwartkop, 
zanglijster, Balkanvliegenvanger, kleine vliegenvanger en 
op de valreep nog grote en kleine bonte specht 
waarnemen. Als bonus zien we drie prachtexemplaren van 
de Orchis punctulata (Punktiertes Knabenkraut) in de berm 
van het wandelpad.   

 



 

 

 

 
 
 
 

Om 18.30 uur rijden we Meghri binnen en kan iedereen zijn intrek nemen in een eenvoudig, maar gezellig 
guesthouse dichtbij de Iraanse grens. Vol van alle avonturen besluiten we, dat de roze spreeuw is 
genomineerd als vogel van de dag. (verslag: Jim / foto’s: Jim, Epie) 
 

Dag 5: De omgeving van Meghri 
 

We hebben goed geslapen in het pension dat vlakbij de kerk hoog tegen de berg ligt geplakt. Een gedeelte 
van onze groep staat vroeg op om in de heuvels boven het pension naar de chukar (Aziatische steenpatrijs) 
te zoeken. Terug voor het ontbijt om 7.30 uur, maar zonder chukar op de lijst.   
 
Na het ontbijt om 8.30 uur nemen we de taxi om beneden over te stappen in onze bus. Gelukkig gaan we 
vandaag weinig kilometers maken, maar wel een drietal wandelingen. We blijven in de buurt van Meghri. Het 
weer is prima: vrijwel onbewolkt en bijna geen wind. De ochtend is fris, maar in de loop van de dag wordt het 
warm tot rond 30oC. 
 

 

Eenmaal aangekomen in Kapan wordt er een 
koffiepauze ingelast bij een klein tentje met een 
terras, met koffie voor de meesten en koud bier 
voor sommigen. We zien daar o.a. zwarte 
roodstaart, bonte kraai, groenling, 
waterspreeuw, gierzwaluw, witte kwikstaart en 
grote gele kwikstaart. We rijden verder naar 
Meghri over een kronkelende weg met 
haarspeldbochten en diepe ravijnen. Er is tijd 
voor een korte stop bij een mooie groeiplaats 
van Iris imbricata. Op de pas, op 2535 m boven 
zeeniveau, zien we veldleeuwerik en paapje, 
maar er is ook veel belangstelling voor de grote 
hoeveelheden Orchis mascula 
(mannetjesorchis) met hier en daar een Orchis 
pallens (Blasses Knabenkraut).  

 

Iets voorbij de pas gaat het regenen en bij ‘werk in 
uitvoering’ stroomt de roodbruine modder over de 
weg. Hier beleven we aan het eind van de middag 
nog even een spannend momentje met een witte 
vrachtwagen, die met het rechter achterwiel in de 
modder vast zit en zo de hele weg blokkeert. 
Uiteindelijk wordt de wagen weggetrokken door 
een gele wegschaar. Daarna is er chaos, omdat er 
niemand het verkeer reguleert. Vrachtwagens van 
bovenaf glijden ons tegemoet en dreigen ook 
tegen de vangrail weg te zakken. Uiteindelijk komt 
het verkeer weer op gang. Het lukt onze chauffeur 
om de bus veilig door de modder te rijden en zo 
kunnen wij onze weg vervolgen. Gelukkig ziet Jos 
vanuit de bus nog een groene fitis, waardoor dit 
oponthoud aan betekenis wint.  

 

Direct bij de eerste stop buiten het dorp komt een 
Balkansperwer aanvliegen. Hij verdwijnt in een 
boomgroep waar verschillende nesten zitten. Het 
dal waar we de wandeling starten begint 
kenmerkend: veel rommel, verlaten gebouwen en 
opgestapelde Lada-karkassen. We zullen dat 
vandaag (en later in de reis) op meer plaatsen 
zien. In het dal zien we vooral veel vlinders 
(Hans in actie) en aardig wat vogels: Syrische 
bonte specht, rouwmees, Oostelijke vale 
spotvogel en overvliegend een lammergier en 
een slangenarend. 



  
Heel opmerkelijk is dat er tegen een vlakke muur van een leeg huis in de volle zon twee nesten van de grote 
rotsklever zitten. Bij één van de nesten komt een vogel voeren: die jongen moeten wel zo ongeveer gestoofd 
worden. 
 
In een café in Meghri houden we een koffie/cola/bier pauze. Deze komt goed van pas vanwege de hoog 
oplopende temperatuur. In een tegenover liggende school is het iets van schoolverlaters afscheid: heel mooi 
opgepoetste jongens en meisjes. 
 
Een kort busritje brengt ons naar de tweede wandeling. Dit dal begint met een pijprokende bijenhouder en 
een stel biggen tussen oude Lada's. Lunchen doen we in een klein beetje schaduw tegen een kippen- en 
varkensweitje. De beesten profiteren mee met de restjes van de lunch. Hier wel een chukar!! We zien een 
roodstaarttapuit, rotsmus, Orpheusgrasmus en grote rotsklevers, die hun uitgevlogen jongen voeren met de 
bessen van de moerbei.  
 
Ook na deze wandeling houden we een drinkpauze: het is een heerlijk rustige dag zoals we die niet veel 
meemaken op deze reis.  
 

 
 
Na deze derde struinwandeling wordt nog gezocht naar de Balkansperwer in een tuinencomplex langs het 
dorp waar we vanaf de weg op uit kijken. Enkelen zien hem heel eventjes. Tegen 6.00 uur brengen de taxi’s 
ons weer naar boven, nadat we wat biertjes in de super hebben ingeslagen.  
 
We hebben een leuke, rustige, warme dag meegemaakt en besluiten, dat de roodstaarttapuit de vogel van 
de dag is. Deze mooie vogels zijn door iedereen gezien en voor velen van ons voor de eerste keer. In de 
avond en het begin van de nacht worden we verrast door een stevig onweer met prachtige bliksemflitsen 
over de stad. (verslag: Sjaak / foto’s: Jeroen, Sjaak, Epie, Jos)    

We rijden vlak langs de Iraanse 
grens naar het derde dal. Hier 
minder Lada-wrakken, maar veel 
afval van granieten tegels enz. Het 
is er zeer warm en er is geen 
schaduw te bekennen. Tussen het 
granietafval ontdekken we weer 
roodstaarttapuiten en de 
oudervogels zijn druk met het 
voeren van hun jongen. Jos heeft 
daar goede foto's van gemaakt: hij 
zat een poosje ondergedoken 
tussen de granietblokken. De 
klapper hier is een bleke rotsmus: 
helaas maar door een paar van ons 
gezien. Jeroen mist de vogel net: 
de pechvogel.  

 



Dag 6: De hogere bergen in en vervolgens naar Kapan 
 

Voor vanochtend staat er een flinke bergbeklimming op de agenda om in de hogere regionen een paar 
speciale soorten waar te nemen. Na de nacht waarin het flink heeft gespookt en de regen met bakken naar 
beneden is gevallen is het spannend of we wel met hulp van jeeps de tocht omhoog kunnen maken. 
Gelukkig blijkt de lucht helemaal helder te zijn en de wereld schoongewassen en staan om 5.00 uur prompt 
vier chauffeurs klaar om ons in hun four-wheel drives te vervoeren. Waarheen? Dat is de vraag, maar na een 
dik half uur over de doorgaande weg gaat het rechtsaf en omhoog. De weg is vreselijk slecht; ooit is deze 
geasfalteerd geweest, maar heeft al in eeuwen geen onderhoud meer gezien. Het tempo is dientengevolge 
een stuk lager, maar geeft tussen alle hotsen en botsen in de auto’s de gelegenheid van het prachtige 
uitzicht te genieten. We kruipen hoger en hoger naar uiteindelijk ca. 2100 meter. Hier en daar is het ronduit 
spannend om over de bemodderde weg vooruit te komen met links of rechts een diep ravijn. Overigens zijn 
de jeeps ook niet van prima kwaliteit. Jos, Gerda, Jan Albert en Epie zitten opgepakt in een antieke 
terreinwagen met een kapotte voorruit en kieren tussen de gammele deurtjes. De chauffeur blijkt echter in 
het hoogst gelegen gehuchtje te wonen, waar zomers het vee naar toe wordt gebracht. Alle chauffeurs 
houden elkaar gelukkig goed in de gaten om te zien of iedere auto het wel haalt, pfoeiiii…. 
 

 
 

 
 
Onze doelsoort om deze avontuurlijke rit te ondernemen en zo vroeg in de ochtend bij de net opgaande zon 
is het Kaspisch berghoen. Dat betekent goed afspeuren van de bergtoppen en de met rotsen bedekte 
hellingen. Ook de chauffeurs helpen naarstig mee, want zij hebben hiermee ervaring. Eén of twee vogels 
roepen wel een paar keer, maar laten zich helaas niet zien. Een groepje besluit om het nog op een andere 
plek te proberen, nadat de jeeps verder naar boven zijn geploeterd. Er wordt nog een flink stuk gelopen en 

Boven aangekomen klimt 
de zon steeds hoger en 
worden we beloond met 
het mooiste uitzicht, dat je 
je kunt wensen met op de 
achtergrond met sneeuw 
bedekte hellingen van de 
bergen die Armenië van 
Nakhchivan scheiden: de 
autonome provincie van 
Azerbeidzjan, gelegen 
tussen Armenië en 
Turkije. 

En de stilte daarboven! Stilte die alleen wordt doorbroken door 
het zingen van boompiepers, rotslijsters, roodmussen 
(uiteindelijk ook nog de vogel van dag vanwege de overal 
opduikende fraaie mannetjes), paapjes, beflijsters, tapuiten, 
veldleeuweriken, grasmussen en daartussen tot onze 
verrassing het ritmische ‘kwikken’ van een paar kwartels en 
horen we dat goed? Jazeker, ook een kwartelkoning, nieuw 
voor de lijst en dat op deze hoogte! We wanen ons in een 
andere en groene wereld, want overal waar we kijken zijn de 
hellingen bedekt met een dikke kruidenlaag en is er gelukkig 
van veevraat niets te merken. 

 



daar aangekomen wordt een aangename anderhalf uur aan wachten, luisteren en afscannen van alle 
hellingen besteed. Zeer fraaie alpenflora is een mooie bijvangst en uiteraard ook een aantal andere leuke 
vogelsoorten, waaronder zwartkopgors, arendbuizerd, Kaukasische strandleeuwerik, grauwe klauwier en zo 
nog wat spul, maar de berghoenders laten zich gewoon niet zien (wel fraai te horen, dus ze mogen op de 
lijst). De andere groepsleden besluiten niet te wachten en gaan al wandelend de berg af en genieten 
zodoende van de weidse uitzichten, de prachtige flora en de luid zingende vogels onderweg. 
 
De middag wordt besteed om via een andere route dan de heenweg (van Kapan naar Mehgri) terug te rijden 
naar Kapan. Deze oostelijke route is werkelijk schitterend en bovendien rijden we over een keurige en 
verrassend rustige weg, die ons ook nog over een pas van ca. 2000 m brengt. Op de pas stappen we uit en 
struinen langs de landweg naar boven en vergapen ons aan de overvloed aan rode tulpen, mannetjesorchis, 
ratelaars, klavers en andere mooie bloemen op de hellingen. Wat de vogels betreft is de terugweg niet zo dik 
gezaaid, maar een dwergarend, wat raven, de onafscheidelijke arendbuizerden en steppebuizerden willen 
wel even in beeld komen en natuurlijk hier en daar een grijze gors, zwartkopgors, paapje, boomleeuwerik. 
 

  
 
In Kapan aangekomen wacht ons de hereniging met Gennadi, de compagnon van Jos, die vanuit Georgië is 
gearriveerd met een ‘eigen’ auto. We gaan heerlijk en sjiek uit eten in het leuke centrum van deze mijnstad 
en kunnen daarna bijkomen in het keurige hotel Dian. Rond het hotel zingen de nachtegalen luid tot in de 
avond en enkelen hebben nog nachtzwaluwen gehoord. (verslag: Jos / foto’s: Epie) 

 
Dag 7: Van Kapan terug naar Yeghegnadzor  

 
Om 7.30 uur is er ontbijt, deze keer met snoepjes in plaats van komkommer en tomaten. Om 8.30 uur zijn de 
koffers weer ingeladen en vertrekken we. Nog even de lunchpakketten ophalen bij het restaurant van 
gisteren en dan rijden we Kapan uit richting Goris. Kapan is het centrum van de Armeense mijnbouw-
industrie. Vandaar de talrijke Sovjetflats, gebouwd om de toenmalige grote toeloop van mijnwerkers te 
kunnen huisvesten. Vanuit de bus zien we een protestbijeenkomst van mijnwerkers, waarschijnlijk gericht 
tegen het besluit van de nieuwe regering om een aantal mijnen te sluiten vanwege de milieuproblematiek. 
 

 

We zien gelijk al drie wespendieven. De weg voert ons door bergachtig 
gebied en daalt dan af door de loofbossen, waar we op de heenweg 
gewandeld en gepicknickt hebben. Zodra de weg omhoog gaat naar de 
pas besluiten we een ‘korte’ bloemenstop te maken. Wonder boven 
wonder ontdekken we in het bos langs de weg zeven verschillende 
soorten orchideeën, waaronder enkele nieuwe soorten voor Hans. Bijna 
een uur later zitten we eindelijk weer in de bus om even later alweer te 
stoppen voor een vrouwtje Balkansperwer, die vlak naast de bus in een 
boom zit. 

 



We herkennen veel plekken van de heenweg, onder andere die van de ‘bijenman’ in zijn ‘caravan’. Iets 
verder stoppen we voor een vogelwandeling langs een landweg met prachtig uitzicht op vulkanische 
rotsformaties. Langs de weg veel geelgroene Christusdoorns. Meteen zien we de slechtvalk, iets verderop 
de rotsklever, rotszwaluwen en een broedende torenvalk. Hoog boven de rotsen zweven aasgieren en vale 
gieren. Terwijl Jos de rouwmees probeert te spotten, genieten wij van de vele zangvogels. Op de terugweg 
naar de bus laat de rouwmees zich toch nog even goed zien. 
 

          
 
Iets voorbij Goris vinden we een terrasje langs de weg, waar we onze lunch opeten. We vertrekken sneller 
dan gepland, omdat we zonder het te weten behalve een prachtige roodmus ook verboden gebied blijken te 
fotograferen. 
 

 
 

    
 
Net op tijd voor de regenbui rijden we via de Vorotan pas (2344 m) non-stop door naar het begin van de 
oude weg door de kloof van Jermuk. We krijgen ruim een uur de tijd om op ons eigen houtje de kloof te 
verkennen. Sommigen gaan direct naar de kabbelende beek. De meesten besluiten de kloof een eindje in te 
lopen. Daar vangt Artem een scheltopusik, zodat iedereen hem op de foto kan zetten. Aan de ene kant van 
de kloof zien we fraaie basaltzuilen. Aan de andere kant zingt hoog boven ons de blauwe rotslijster. Hier 
doen we mooie waarnemingen, zoals de wielewaal, de roze spreeuw en de kleine klapekster.  

We komen op de vlakte van Sisian. Langs de weg zien we 
overal netten om de sneeuw tegen te houden. Bij Sisian wordt 
de weg geblokkeerd door een paar duizend ‘vetstaart’-
schapen. Als de weg weer vrij is slaan we af voor een 
toeristisch uitstapje naar het prehistorisch sterrenkundig 
observatorium van Zorats Karer. Dit is een bijzondere plek met 
ruim 200 opstaande basaltstenen, waarvan er sommige een 
rond gat hebben. We komen er tot rust bij de zang van 
tientallen veldleeuweriken. Tussen de megalithen zien we 
prachtige irissen (Iris sari) bloeien.  
 



 

 
 
Als we weer bij ons pension in Jeghegnadzor aankomen voelt het alsof we thuiskomen, zeker omdat we 
allemaal de zelfde kamer krijgen als de vorige keer. We kiezen de veldleeuwerik als vogel van de dag. 
(verslag: Gerda / foto’s: Gerda, Jan Albert, Epie) 

 
Dag 8: Regio Hermon 

 
De planning is om een oud petrogliefenveld te bezoeken, maar de weg daarnaar toe blijkt afgesloten te zijn. 
Petrogliefen, lezen we, zijn rudimentaire tekeningen gebeiteld in grijs en zwart vulkanische gesteente. Enfin. 
Het alternatief is een tweede poging om het Kaspisch berghoen te vinden. ’s Ochtends moeten we dan weer 
om 4.30 uur opstaan. Koffie, thee en zoete koek staan voor ons klaar. De vier jeeps wachten keurig om 5.00 
uur voor de deur. Eén van de chauffeurs rijdt in een Lada van 35 jaar oud! We worden in anderhalf uur langs 
een berghelling naar de top gebracht. Epie, Hans, Unco, Sjaak en Marianne wandelen meteen na aankomst 
naar beneden. De rest nestelt zich op de berghelling en zoekt de flanken af op zoek naar het Kaspisch 
berghoen. Na een uur turen maakte Fokke de verkeerde keuze: hij wandelt ook maar naar beneden.  
 

 
 

    
 

De volhouders zien uiteindelijk op de top van de berg het 
silhouet van het Kaspisch berghoen (enkelen zien meer 
dan alleen een silhouet), Bezoargeiten en worden als 
uitsmijter beloond met een moederbeer en haar twee 
jongen. 
Overigens is de wandeling naar beneden heel fraai. Mooie 
vergezichten, kleurige bloemenweiden, het dudeljo-en van 
de wielewaal, de indrukwekkende stilte en dat allemaal 
onder een aangenaam zonnetje.  
 

 



Om 11.00 uur zijn we terug in het pension. Een uur later vertrekken we naar de ruïne van het fort van 
Smbataberd. Aangekomen bij de voet van de berg stappen we uit en klimmen onder een toch wel hete zon 
de berg op naar een overdekte picknickplaats en nuttigen daar de lunch. Na afloop wandelen we (Epie, 
Sjaak en Marianne verkiezen beneden te blijven) naar de ruïne. Waarschijnlijk werd Smbataberd in de 5de 

eeuw gesticht, waarna het fort werd versterkt in de 9de-10de eeuw. De ruïne, waarvan alleen de muren en de 
poorten nog zichtbaar zijn en gerestaureerd, ligt op de top van de berg, 300 meter hoger dan de start van de 
wandeling. De wandeling kost ons een klein uur. De ruïne van Smbataberd biedt mooie vergezichten, o.a. op 
de contouren van het plaatsje waar het fort vroeger bij hoorde. 
 

 
 
Om 18.30 uur zijn we terug in ons pension in Yeghegnadzor. Een uurtje later worden we verwacht in het 
restaurant om de hoek. De gedekte tafel staat in de lieflijke tuin van het restaurant, dat eigenlijk ook een 
wijnproeverij is. Kosten noch moeite worden gespaard om ons een aangenaam diner te bezorgen, vooral 
door de drie wijngangen en na afloop een glaasje wodka en een glaasje Armeense cognac. De vogel van 
vandaag? Het Kaspisch berghoen. We tollen ons bed in na afloop van een zeer welgevulde dag. (verslag: 
Fokke / foto’s: Jan Albert, Epie) 
 

Dag 9: De route van Jeghegnadzor naar Dilijan 
 
We beginnen de dag met een extra lekker ontbijt met gebakken ei en notencake. Hans legt ondertussen uit 
waar je in Europa nog venusschoentjes kunt vinden. Dan nemen we hartelijk afscheid van onze 
gastvrouwen. Van Jeghegnadzor gaat de route via Martuni en Sevan langs het Sevan meer naar Dilijan. 
  

 
 

Op de terugweg hebben Jos en Gennadi een verrassing 
voor ons in petto: een wijnproeverij. We kunnen zo’n 
negen Areni wijnsoorten proeven. Opvallend is dat de 
meesten van ons de wijnen niet erg kunnen waarderen. 
De rode wijn uit 1998 komt als beste uit de bus bij 
verreweg de meesten. Helaas kost die fles €30. Daar zijn 
we te zuinig voor. Leuk initiatief. 

 



 
 

 
 
Als Gennadi, die een band moest laten oppompen, zich weer bij ons heeft aangesloten gaan we verder naar 
de Selim pas. We komen bij een fraai bewaard gebleven karavanserai uit 1332, die ook een prachtig 
aandenken aan de oude zijderoute is. Een rotszwaluw vliegt in en uit zijn nest. De roodmus zingt en de 
grauwe klauwier zit weer te pronken. Bij een mannetje kopen we lekkere vruchtenkoeken en een soort worst 
van noten en ingedroogd vruchtensap.  
 

  
 
Als we de pas over zijn, komen we in een wondermooie bloementuin, rood-paarse orchideeën zover het oog 
reikt, met roze sleutelbloemen en gele boterbloemen. Ook leuke vogels, zoals paapjes en roodmus. Een 
bosrietzanger poseert fraai tussen de gele dotterbloemen. We lopen tussen de bloementapijten over een 
oude brug bij een stroompje waar twee mannen zitten te vissen. Balkankwikstaarten zijn er en even later laat 
Jos ons Turkse fraters zien. 

Vandaag kunnen er drie mensen mee in de luxe auto van 
Gennadi, dat geeft een hoop ‘lucht’ in de bus. Maar voor 
we kunnen vertrekken moet Epie geholpen worden; ze 
heeft een liedje gehoord van een spotvogel, maar welke? 
En het is gelukt om de ‘dorps’ Syrische bonte specht op 
de foto te zetten. 
 
We zijn nog maar net onderweg als er (weer) een 
noodstop wordt gemaakt voor de Balkansperwer. We zien 
alleen een leeg nest. Terwijl we door een redelijk 
welvarend gebied rijden, gaat de weg geleidelijk omhoog 
door de heuvels die steeds kaler worden. 

Dan stoppen we in een bocht van de weg met 
een arcadisch aandoend landschap. Rond 
een brug in de oude weg, vroeger onderdeel 
van de zijderoute, ligt een kudde geiten uit te 
rusten en houdt de herder de wacht. Hier 
staan mooie orchideeën; Hans ontdekt alweer 
een nieuwe soort. Ook staan er grote bollen 
bloeiend tijm en fladderen er leuke vlinders 
rond.  
 



 

   
 
Verderop is er een fraai uitzicht over een meertje met een grote vulkanische berg (Mt. Armaghan) op de 
achtergrond. Hier broeden casarca's en Armeense meeuwen. Even later maken we een noodstop voor een 
eenzame sneeuwvink, die van alle kanten op de foto gaat. 
 
We dalen af door leuke dorpjes, waar aardappelteelt de voornaamste bron van inkomsten is (de beste 
aardappels van Armenië volgens Artem). Bij Martuni gaat het linksom in de richting van het grote Sevan 
meer en we stoppen er voor koffie bij een café met een prachtig Armeens interieur.  
 
De lunchplek is op een grasland met koeien naast een riviertje met een stuw. De waterspreeuw vliegt voorbij 
en Jos hoort de veldrietzanger in het rietveld naast de picknicktafel. Uiteindelijk zien we hem van dichtbij 
zingend in een rietpluim. Verderop langs de rivier zijn veel, al verlaten, nesten van oeverzwaluwen en we 
horen rietzangers, Cetti's zangers enz. Drie koereigers vliegen op. Op het water ontdekken we met de 
telescoop twee witoogeenden. Een bruine kiek scheert met prooi over de rietvelden en er staat ook nog een 
purperreiger. Kortom, een onverwacht leuke plek. Teruglopend verbazen we ons over de ribbels in de weide 
die kunstmatig lijken te zijn aangelegd. Jos heeft vernomen, dat deze ooit zijn aangelegd voor de teelt van 
meloenen en pompoenen. Ondertussen begint de regen te vallen uit de steeds donkerder wordende lucht en 
zo vangen we de nog lange rit aan naar het noorden.  

 

Er staan nog twee belangrijke 'hotspots' op het programma, die we ondanks het slechte weer niet willen 
overslaan. In de stromende regen gaan drie van ons in Noratus de begraafplaats op vol oeroude chatsjkars. 
De oudste zijn afkomstig uit de late 10de eeuw. De rest duikt de souvenirshop annex koffiebar in. Als het 
uiteindelijk toch droog wordt, neemt iedereen alsnog een kijkje. Heel bijzonder, alle stenen kijken in de zelfde 
richting (naar het zuiden).  
 
De andere stop is het beroemde 9de eeuwse klooster van Hayravank aan het Sevan meer. Voor we daar 
aankomen speuren we de oever van het meer af en zien veel Armeense meeuwen, zwarte ibissen en futen 
met jongen. Bij Hayravank splitst de groep in vogelaars (op zoek naar de gewone(!!) aalscholver) en 
cultuursnuivers. De ligging van het klooster op een rots aan het meer is fantastisch. Er zijn hele mooie 
chatsjkars en het schaarsverlichte interieur is heel sfeervol. Voor Armeniërs is dit een zeer heilige plaats, ze 
kussen de muren bij het altaar. De vogelaars vermaken zich ondertussen met de Armeense meeuwen, een 
kwak en een paartje zwarte roodstaart (ondersoort ochruros) met jongen.  



Dan trekt het wolkendek zich weer samen en er rollen merkwaardige wolkendekens van de bergen af over 
het meer. Uiteindelijk komen we door de potdichte mist aan bij ons guesthouse in Dilijan, de eindbestemming 
van deze dag. Onze comfortabele kamers grenzen aan de tuin, waar we nog veel plezier aan zullen beleven. 
De sneeuwvink wordt vogel van de dag. (verslag: Jan Albert / foto’s: Jan Albert, Epie) 
 

Dag 10: Rondom Dilijan 
 

Om 5.00 uur in de ochtend staan er vier, voor de verandering zeer nette, four-wheel drives klaar om ons 
naar de top van een berg te brengen, die op de kaart 3101 m hoog is. De route gaat door een gebied waar 
Molokanen wonen. Dit zijn mensen die vanwege hun aversie tegen het bestaande geloof in de 19de eeuw uit 
Rusland werden verbannen naar dit deel van Armenië. Omdat zij erg wit waren noemde men hen Molokanen 
(woord afkomstig van melk). 
 

  
  
Nu volgt er een ooggetuigenverslag van Jeroen en Jan Albert over de Kaukasische korhoen: waren er nu 
één, twee of vier? Tussen de nevelflarden is er af en toe zicht. Jeroen kijkt naar een vogel en Jim kijkt naar 
dezelfde, of toch een andere vogel? Jos ziet nog een vogel aan de kant van de weg en Gennadi ziet een 
overvliegende vogel. Enfin, dit groepje verzekert ons ervan minstens vijf minuten genoten te hebben van de 
Kaukasische korhoen. 
 

         
 
Het andere groepje van zes geniet minstens drie uur van de wandeling naar beneden. Waar we zijn 
uitgestapt bloeien kleine rhodondendrons tegen de helling. Hoog op de berg zingt de groene fitis een 
karakteristiek liedje, waar je echt vrolijk van wordt. Boompiepers fluiten een deuntje in de vlucht en landen 
als een parapluutje terug op de tak. Allengs wordt het droog. Roofvogels gaan hun kostje zoeken. Natuurlijk 
staan er weer tal van orchideeën langs de kant van de weg. Na zo’n 10 km wandelen bereiken we 
Margahovit; achter ons hangen de wolken nog dicht op de helling. Na even wachten worden we door de 
jeeps opgepikt. 
 

De asfaltweg gaat over in half-asfalt, 
amper asfalt en vervolgens modderig 
zand voorzien van diepe gleuven door 
afwateringsgeultjes. Waar het asfalt 
ophoudt ligt het dorpje Margahovit. We 
rijden door een nevellandschap en hoe 
hoger we komen, hoe minder er valt te 
zien. Het regent er ook nog bij. Maar wat 
willen we eigenlijk zien? De Kaukasische 
korhoen is ons beloofd. Na veel 
geglibber bereiken we ongeveer de top 
van de berg en trekken we eerst de 
regenkleding maar aan. De groep splitst 
zich in tweeën, de die-hards voor de 
korhoen in de nevel en de afdalers voor 
beter zicht en ontwakende vogelgeluiden 
tussen het gebladerte.  
 

 



 
Terug in het guesthouse is er koffie en daarna een heerlijke lunch: salades, soep met lekker brood en 
saffraanrijst.  
 
In de middag rijden we met de bus naar het kloostercomplex Haghartsin in Armeense stijl. Het complex is 
gebouwd tussen de 10de en de 13de eeuw en omvat drie kerken: de Sint Astvatsatsin kerk (1281) is de 
grootste, de Sint Gregorius kerk (12de eeuw) en de Sint Stephanos kerk (1244). De weg terug voert door het 
Dilijan National Park, waar we een paar stops maken. De bomen zijn dik bebladerd en meters hoog, 
waardoor het erg lastig is om vogels te ontdekken. Naast de weg bevinden zich tal van picknickplaatsen 
bestaande uit open huisjes met binnen een lange tafel voorzien van twee banken en waar ook een vuurtje 
kan worden gestookt.  
 
Nog even over de samenstelling van het avondeten: auberginerolletjes, tomaat + komkommer, augurkjes, 
doppertjes + mais, brood / aardappelpuree met gehaktballetjes / aardbeien + kersen / koffie of thee en het 
lijsten van de dag toe. ‘Met recht’ wordt de groene fitis de vogel van de dag. (verslag: Epie / foto’s: Epie) 
 

Dag 11: Terug naar Yerevan 
 
We vertrekken al vroeg om de rijke bergbossen rond Dilijan nog een keer uit te kammen op zoek naar de 
lokale specialiteiten. Onze eerste vogelplek is net buiten Dilijan bij een militair opleidings- en sportcomplex. 
In het vrij natuurlijke bos van Dilijan National Park zien we o.a. kleine vliegenvanger, groene fitis, zwarte 
mees, boomklever, middelste bonte specht, roodborst, gekraagde roodstaart en een dode boom vol met roze 
spreeuwen. Artem heeft afscheid van ons moeten nemen, omdat zijn dochtertje plotseling ziek is geworden 
en naar het ziekenhuis moet. Anous is onze nieuwe gids; zij vindt het oude spechtenhol terug waarin twee 
weken eerder nog Balkanvliegenvangers hebben gebroed. We horen deze soort wel maar krijgen de vogels, 
jammer genoeg, niet in beeld. Overigens hebben de ons bekende vogels, zoals de zanglijster, toch een iets 
ander liedje dan in Nederland. Jim verklaart de logica: er zit zo’n 4500 km afstand tussen beide landen. Op 
de valreep treffen we nog enkele exemplaren aan van Dactylorhiza fuchsii (bosorchis). 

                     
 
Na eerst nog even koffie te hebben gedronken in Dilijan, verlaten we de stad en rijden naar het zuiden langs 
het meer van Sevan en vervolgens richting Yerevan. Vanuit de rijdende bus zien we een schreeuwarend. Om 
13.00 uur lunchen we op een onheilspellende plek langs de weg met overigens een prachtig uitzicht. We 
zien daar een snel voorbij vliegende slechtvalk, ortolaan, arendbuizerd en er scharrelen kneutjes rondom het 
niet in gebruik zijnde hangende toilet. 



 

 
 

  
 
Iets verderop staat het Hellenistische tempelcomplex van Garni, waar je behalve de tempel ook een badhuis 
uit de 4de eeuw BC kan bezichtigen. Het complex is gelegen naast een indrukwekkende kloof waar we o.a. 
rotszwaluw, alpengierzwaluw, huiszwaluw, torenvalk, hop en kauw (van de ondersoort soemmerringii) zien. 
Bij de tempel scharrelen twee hoppen tussen het gras. Jim heeft even overwogen een wolfsvacht aan te 
schaffen, die te koop wordt aangeboden bij het verlaten van de tempel. 
 

  
 
Het zeer fraai gelegen grottenklooster van Geghard is onze laatste stop en levert o.a. rotsklever, 
alpengierzwaluw en steenarend op. Jos ziet nog een zwarte wouw en Hans maakt een prachtige plaat van 
een overvliegende vale gier (jammer, toch geen monniksgier). Het valt op dat er veel net geklede mensen 
rondlopen, die hier zijn gekomen voor de doop van een baby’tje volgens Armeens-Apostolische traditie. 
Gerda en Jan Albert hebben gedronken uit de bron van liefde en geluk.  
 
Eenmaal aangekomen in Yerevan, nemen we onze intrek in het oude en vertrouwde hotel Regineh. De dag 
wordt afgesloten met een gezamenlijke maaltijd in een Libanees restaurant. Onderweg hebben we 
regelmatig de hop gezien, zo ook weer vandaag; deze wordt dan eindelijk de vogel van de dag. (verslag: Jim 
/ foto’s: Jim, Epie). 

Vervolgens maken we een korte stop bij Charents’ 
Arch uit 1957. Deze boog is genoemd naar de 
Armeense dichter Eghishe Charents. Zijn gedichten 
zijn sterk beïnvloed door de Armeense genocide 
tijdens de Eerste Wereldoorlog en de Great Purge 
met Jozef Stalin als leider in de jaren ‘30 van de 
vorige eeuw. De plek biedt een schitterend uitzicht 
op de Ararat, maar er zit ook braamsluiper, 
zwartkopgors, Cetti’s zanger en grote karekiet in 
het rietveldje voor de heuvel.  

 



Dag 12: De Vedi kloof en nog eens de visvijvers van Armash 
 
Vandaag alweer de laatste vogeldag, die bedoeld is om de soortenlijst flink aan te vullen. Iedereen besluit 
mee te gaan. Om 7.45 uur vertrekken we in de stromende regen en rijden langs het beeld van Moeder 
Armenia, hoog boven de Cascade waar we gisteravond onderaan stonden. Als het opklaart zien we de 
Ararat weer uit de wolken pieken. We nemen de zelfde weg als tien dagen geleden door de vruchtbare vallei 
van de Araks met veel fruitteelt en wijnbouw. In de bus worden de geluiden van de steenortolaan en de 
woestijnvink al druk geoefend. 
 

 
 
Als we afslaan naar Vedi zien we voor ons de kale bergen opdoemen. Iets voorbij het dorp stappen we bij 
een begraafplaats uit voor een ‘woestijn’ wandeling van ruim vier uur door de hete Vedi kloof. Jos’ zijn 
voorspelling komt uit. Het is hier een goede vogelplek. 
 

      
 
Bovenop de vuilnisbelt vlak na de begraafplaats worden we meteen al verwelkomd door twee oostelijke 
rosse waaierstaarten. Iets later zien we voor het eerst de izabeltapuit en twee wegvliegende 
kortteenleeuweriken. Bij een oude boerderij langs de weg bestuderen we het geluid van de rotsmus, die 
tijdens zijn zang zijn prachtige gele keelvlek laat zien. Overal om ons heen zijn nu izabeltapuiten en 
kuifleeuweriken. Door de kloof loopt een beekje waarlangs we de grote rotsklever en Ménétries' zwartkop 
spotten. Hoog in de bergwand zit in een spleet de aasgier op zijn nest. Boven ons vliegt de steenarend over, 
achterna gezeten door een bonte kraai. In een struik langs de weg laat een zingende grote vale spotvogel 
zich prachtig op de foto zetten.  



 

  

 
 
Als Jan Albert op de terugweg bij een beekje over het pad achterblijft om een foto van drie drinkende 
koninginnepages over te maken landen daar vlak voor zijn neus een zwartkopgors en een vale woestijnvink 
om uit het beekje te drinken. Even verderop zoekt ook nog een ‘gewone’ woestijnvink verkoeling bij het 
water. Oververhit, maar zeer voldaan bereiken we de bus. 

  
Na een korte koffie/ijspauze in Vedi vertrekken we naar de visvijvers van Armash op zoek naar de 
marmereend. Onderweg zien we een grote groep (33) roze pelikanen,op weg naar hun broedplaats in het 
noorden van Armenië. 
 
Om 14.30 uur rijden we opnieuw door de poort van de visvijvers. Een feest van herkenning! We splitsen ons 
in twee groepen. Eén groep gaat tevergeefs op zoek naar de marmereend. De anderen gaan steltlopers 
spotten in de grote visvijver iets verderop, waar het water nu veel lager staat dan bij ons eerste bezoek. 
Deze keer geen vorkstaartplevier; wel zijn de pijlstaart en de terekruiter nieuw op onze lijst. Met het bezoek 
aan de visvijvers is het kringetje weer rond en rijden we terug naar Yerevan. Voor we gaan eten gaan we 
voor het laatst de lijst invullen. De vogel van de dag wordt de Finsch' tapuit. 
 

We trekken steeds verder de kloof in op zoek naar de steenortolaan en 
de woestijnvink, die we wel te horen maar niet te zien krijgen. In plaats 
daarvan zien we de Finsch' tapuit, die vlak voor ons op een paaltje 
gaat zitten. 
 
Iets verder een paartje roodkopklauwier met een gespiesde prooi, die 
het vrouwtje aan het oppeuzelen is.  
 
We bereiken een soort picknickbank, gemaakt van oude ijzerresten. 
Tijdens de picknick met uitzicht op de rotswand van waaruit het geluid 
van de steenortolaan blijft klinken, ziet Sjaak daar plotseling iets 
bewegen. Jeroen ziet door de telescoop dat het de steenortolaan is en 
even later ziet hij ook de vale woestijnvink, die zelfs onze Armeense 
gids Anous nog nooit heeft gezien. 

 

We blijven nog even op deze bijzondere plek 
en zien een prachtige arendbuizerd 
overvliegen. Een aardige Armeense vrouw 
komt ons abrikozen en groene appeltjes 
brengen. Nadat we het grootste deel dankbaar 
hebben opgegeten, lopen we langs dezelfde 
weg terug naar de bus. 

 

 



  
Tijdens het afscheidsdiner genieten we voor het laatst van de heerlijke Armeense gerechten. Epie houdt een 
toespraakje voor onze chauffeur Armen om hem hartelijk te bedanken voor zijn grote rijkunst, die nodig was 
voor het vervoer langs al de vaak moeilijk begaanbare Armeense wegen. We bedanken onze vier(!) gidsen, 
Jos, Gennadi, Anous en ook Artem, die helaas niet aanwezig kan zijn. Armina, van Armenia Travel komt nog 
even afscheid van ons nemen; ze heeft de hele reis voortreffelijk georganiseerd. Om 21.00 uur zijn we weer 
terug in het hotel, aan het einde van een enerverende, vermoeiende, maar fantastische reis! (verslag: Gerda 
/ foto’s: Gerda, Jan Albert, Epie) 

Tot slot 
 
Helaas is de nacht maar kort, want we worden al om 2.00 uur met de bus naar het vliegveld Zvartnots 
gebracht. Binnen een halfuur zijn we er, maar daar wacht ons een verrassing. Onze LOT vlucht naar 
Warschau is twee uur vertraagd en is pas om 6.00 uur gepland. Lijdzaam besluiten we onze laatste 
Drammetjes op te maken aan souvenirs en koffie. Eenmaal in Warschau blijkt de vlucht naar Amsterdam 
reeds vertrokken te zijn. In een lange rij staan we voor de transitbalie. Zeven van onze groep kunnen vrijwel 
meteen via Berlijn naar Amsterdam. Jan Albert vliegt even later rechtstreeks en nog een paar uur later 
kunnen ook Sjaak en Marianne rechtstreeks naar Amsterdam. Wat een ellende voor de Berlijngangers, want 
hun koffers arriveren pas een week later. Tijdens onze reis heeft Jos een groepsapp aangemaakt, die in 
Nederland heel nuttig is gebleken.  
 
We stemmen schriftelijk op de vogel van de reis. De witstaartkievit krijgt de meeste punten. Hij heeft hele 
lange poten en bij het vliegen een geheel witte staart. We hebben enkele vogels gezien bij ons eerste 
bezoek aan de visvijvers van Armash, maar twee weken later blijken ze hun heil elders te hebben gezocht. 
 

 
 
Dit reisverslag over Armenië is samengesteld uit de dagrapporten van veel deelnemers. De hele groep heeft 
aan de inhoud bijgedragen. Bij de verschillende foto’s is de naam van de fotograaf niet aangegeven. Vooral 
Hans en Jim hebben halsbrekende toeren uitgehaald om al die orchideeën in beeld te krijgen. Jos heeft de 
vogellijst samengesteld, waarbij geldt: minstens twee deelnemers moeten een vogel zien of horen. Er zijn 
nog veel meer mooie impressies, maar er moeten ook verrassingen overblijven voor diegenen die 
enthousiast worden om Armenië te bezoeken na het lezen van dit verslag.  



Orchideeënlijst van Hans 
 

1. Orchis tridentata 

2. Orchis coriophora 

3. Orchis morio 

4. Orchis punctulata 

5. Orchis purpurea ssp. Caucasica 

6. Orchis simia ssp. Steveni 

7. Steveniella satyroides 

8. Ophrys apifera 

9. Ophrys oestifera ssp. Bremifera 

10. Ophrys oestifera ssp. cornuta  

 
P.S. Hans meldt: ‘Alleen van de Dactylorhiza’s hoop ik dat de determinatie goed is. Het waren in ieder 
geval vier soorten. Ze zijn echt lastig.’ De foto’s zijn gemaakt door Hans. 
 

  
                 Steveniella satyroides                                         Ophrys oestifera ssp. bremifera  
 

  
                        Orchis punctulata                                             Orchis purpurea ssp. Caucasica 
  

11. Anacamptis pyramidalis 

12. Cephalanthera damasonium 

13. Cephalanthera rubra 

14. Dactylorhiza umbrosa 

15. Dactylorhiza euxina 

16. Dactylorhiza urvilleana 

17. Dactylorhiza saccifera 

18. Dactylorhiza flavescens 

19. Platanthera chlorantha 

20. Orchis mascula 

 



Soortenlijst vogels Armenië 2018     

 

Soort 

Aantal 

dagen 

  Maa 

21-5 

Din 

22-5 

Woe 

23-5 

Don 

24-5 

Vrij 

25-5 

Zat 

26-5 

Zon 

27-5 

Maa  

28-5 

Din   

29-5 

Woe  

30-5 

Don 

31-5 

Vrij 

1-6 

Casarca 
2 Ruddy Shelduck Tadorna ferruginea 

     x            x 
   

Krakeend 
2 Gadwall Anas strepera 

                 x 
  x 

Wilde eend 
4 Mallard Anas platyrhynchos 

   x    x          x 
  x 

Slobeend 
1 Northern Shoveler Anas clypeata 

   x               
   

Pijlstaart 
1 Northern Pintail  Anas acuta 

         
  x 

Zomertaling 
3 Garganey Anas querquedula 

   x              x 
  x 

Marmereend 

1 Marbled Duck Marmaronetta 

angustirostris  x        

   

Krooneend 
2 Red-crested Pochard Netta rufina 

 x        
  x 

Tafeleend 
2 Common Pochard Aythya ferina 

  x                
  x 

Witoogeend  
3 Ferruginous Duck Aythya nyroca 

   x              x 
  x 

Kuifeend 
1 Tufted Duck Aythya fuligula 

                 x 
   

Witkopeend 
1 White-headed Duck Oxyura leucocephala 

 x        
   

Kaukasisch Korhoen 
1 Caucasian Grouse Tetrao mlokosiewiczi 

         
x   

Kaspische Berghoen  
2 Caspian Snowcock Tetraogallus caspius 

     x  x  
   

Aziatische Steenpatrijs 

4 Chukar  Alectoris chukar ssp 

chukar  x        x      x  x 

   

Kwartel 
3 Common Quail Coturnix coturnix 

           x  x    x 
   

Dodaars 
2 Little Grebe Tachybaptus ruficollis 

   x              x 
   

Fuut 
3 Great Crested Grebe Podiceps cristatus 

   x              x 
  x 

Ooievaar 
6 White Stork Ciconia ciconia 

 x  x  x          x  x 
  x 

Zwarte Ibis 
3 Glossy Ibis Plegadis falcinellus 

   x              x 
  x 

Lepelaar 
2 Eurasian Spoonbill Platalea leucorodia 

 x        
  x 

Woudaap 
1 Little Bittern Ixobrychus minutus 

   x               
   

Kwak 

3 Black-crowned  

Night-Heron 

Nycticorax nycticorax 

                 x 

  x 

Ralreiger 
2 Squacco Heron Ardeola ralloides 

   x               
  x 

Koereiger 
1 Cattle Egret Bubulcus ibis 

        x 
   

Blauwe Reiger 
3 Grey Heron Ardea cinerea 

   x              x 
  x 

https://iran.observation.org/soort/view/160?from=1975-06-11&to=2018-01-30
https://iran.observation.org/soort/view/160?from=1975-06-11&to=2018-01-21
https://iran.observation.org/soort/view/782?from=2004-08-07&to=2018-01-30
https://iran.observation.org/soort/view/782?from=2004-08-07&to=2018-01-21
https://iran.observation.org/soort/view/782?from=2004-08-07&to=2018-01-21
https://iran.observation.org/soort/view/10?from=2004-01-12&to=2018-01-30
https://iran.observation.org/soort/view/10?from=2004-01-12&to=2018-01-21
https://iran.observation.org/soort/view/309?from=1975-06-06&to=2018-01-30
https://iran.observation.org/soort/view/309?from=1975-06-06&to=2018-01-21


Soortenlijst vogels Armenië 2018     

 

Soort 

   Maa 

21-5 

Din 

22-5 

Woe 

23-5 

Don 

24-5 

Vrij 

25-5 

Zat 

26-5 

Zon 

27-5 

Maa  

28-5 

Din   

29-5 

Woe  

30-5 

Don 

31-5 

Vrij 

1-6 

Purperreiger 
3 Purple Heron Ardea purpurea 

   x              x 
  x 

Grote Zilverreiger 
1 Great Egret Ardea alba 

   x               
   

Kleine Zilverreiger 
3 Little Egret Egretta garzetta 

   x              x 
  x 

Roze Pelikaan 
1 Great White Pelican Pelecanus onocrotalus 

                  
  x 

Dwergaalscholver 

3 Pygmy Cormorant Phalacrocorax 

pygmaeus    x              x 

  x 

Aalscholver 
2 Great Cormorant Phalacrocorax carbo 

                 x 
 x  

Wespendief 

6 European  

Honey-buzzard 

Pernis apivorus 

 x        x    x      x  x  x 

Lammergier 
4 Lammergeier Gypaetus barbatus 

     x  x  x      x   
   

Aasgier 
4 Egyptian Vulture Neophron percnopterus 

     x  x      x     
  x 

Vale Gier 
5 Eurasian Griffon Gyps fulvus 

 x      x      x      x  x 
 

Slangenarend 
3 Short-toed Eagle Circaetus gallicus 

         x      x   
  x 

Bruine kiekendief 

3 Eurasian Marsh-

Harrier 

Circus aeruginosus 

   x              x 

  x 

Grauwe kiekendief 
1 Montagu's Harrier Circus pygargus 

   x               
   

Balkansperwer 
4 Levant Sparrowhawk Accipiter brevipes 

         x    x    x 
 x  

Sperwer 

2 Eurasian 

Sparrowhawk 

Accipiter nisus 

 x              x   

   

Havik 

1 Northern Goshawk Accipiter gentilis 

ssp marginatus                  x 

   

(Steppe)Buizerd 

11 Steppe Buzzard Buteo buteo  

ssp vulpinus  x    x  x  x  x  x  x  x  x  x  x 

Arendbuizerd 

8 Long-legged Buzzard Buteo rufinus  

ssp rufinus  x    x  x    x  x    x 

 

 x  x 

Schreeuwarend 
6 Lesser Spotted Eagle Clanga pomarina 

 x    x  x      x      x  x 
 

Steenarend 
7 Golden Eagle Aquila chrysaetos 

 x    x      x  x      x  x  x 

Dwergarend 
5 Booted Eagle Hieraaetus pennatus 

 x      x    x  x    x 
   

Kwartelkoning 
1 Corncrake Crex crex 

     x    
   

Waterhoen 
1 Eurasian Moorhen Gallinula chloropus 

                x  
   

Meerkoet 
3 Eurasian Coot Fulica atra 

   x              x 
  x 

https://iran.observation.org/soort/view/82?from=1945-12-06&to=2018-01-21


Soortenlijst vogels Armenië 2018     

 

Soort 

   Maa 

21-5 

Din 

22-5 

Woe 

23-5 

Don 

24-5 

Vrij 

25-5 

Zat 

26-5 

Zon 

27-5 

Maa  

28-5 

Din   

29-5 

Woe  

30-5 

Don 

31-5 

Vrij 

1-6 

Steltkluut 

3 Black-winged Stilt Himantopus 

himantopus  x       x 

  x 

Kluut 
1 Pied Avocet Recurvirostra avosetta 

 x        
   

Kievit 
2 Northern Lapwing Vanellus vanellus 

   x              x 
   

Sporenkievit 

1 Spur-winged 

Lapwing 

Vanellus spinosus 

 x        

   

Witstaartkievit 

1 White-tailed 

Lapwing 

Vanellus leucurus 

 x        

   

Bontbekplevier 

1 Common Ringed 

Plover 

Charadrius hiaticula 

   x               

   

Grutto 
2 Black-tailed Godwit Limosa limosa 

 x        
  x 

Steenloper 
 Ruddy Turnstone Arenaria interpres 

 x        
   

Zwarte Ruiter 
2 Spotted Redshank Tringa erythropus 

 x        
  x 

Tureluur 
3 Common Redshank Tringa totanus 

   x              x 
  x 

Poelruiter 
1 Marsh Sandpiper Tringa stagnatilis 

   x               
   

Groenpootruiter 

2 Common 

Greenshank 

Tringa nebularia 

   x               

  x 

Bosruiter 
2 Wood Sandpiper Tringa glareola 

   x               
  x 

Oeverloper 
2 Common Sandpiper Actitis hypoleucos 

   x              x 
   

Kleine Strandloper 
2 Little Stint Calidris minuta 

   x               
  x 

Krombekstrandloper 
2 Curlew Sandpiper Calidris ferruginea 

 x        
  x 

Bonte Strandloper 
1 Dunlin Calidris alpina 

 x        
   

Kemphaan 
2 Ruff Calidris pugnax 

   x               
  x 

Grauwe Franjepoot 

2 Red-necked 

Phalarope 

Phalaropus lobatus 

   x               

  x 

Vorkstaartplevier 
1 Collared Pratincole Glareola pratincola 

 x        
   

Dunbekmeeuw 
2 Slender-billed Gull Chroicocephalus genei 

 x        
  x 

Kokmeeuw 

2 Black-headed Gull Chroicocephalus 

ridibundus    x               

  x 

Armeense Meeuw 
6 Armenian Gull Larus armenicus 

  x  x           x  x  x  x 

Lachstern 
2 Gull-billed Tern Gelochelidon nilotica 

   x               
  x 

https://iran.observation.org/soort/view/1546?from=2005-01-11&to=2018-01-30
https://iran.observation.org/soort/view/1546?from=2005-01-11&to=2018-01-30
https://iran.observation.org/soort/view/1546?from=2005-01-11&to=2018-01-21


Soortenlijst vogels Armenië 2018     

 

Soort 

   Maa 

21-5 

Din 

22-5 

Woe 

23-5 

Don 

24-5 

Vrij 

25-5 

Zat 

26-5 

Zon 

27-5 

Maa  

28-5 

Din   

29-5 

Woe  

30-5 

Don 

31-5 

Vrij 

1-6 

Reuzenstern 
1 Caspian Tern Hydropogne caspia 

 x        
   

Dwergstern 
2 Little Tern Sternula albifrons 

 x        
  x 

Witwangstern 
2 Whiskered Tern Chlidonias hybrida 

   x               
  x 

Witvleugelstern 
2 White-winged Tern Chlidonias leucopterus 

   x              x 
   

Zwarte Stern 
1 Black Tern Chlidonias niger 

   x               
   

Rotsduif 
4 Rock Dove Columba livia 

     x        x    x 
  x 

Houtduif 

4 Common  

Wood-Pigeon 

Columba palumbus 

 x      x          x 

 x  

Turkse Tortel 

2 Eurasian  

Collared-Dove 

Streptopelia decaocto 

        x  x       

   

Palmtortel 

2 Laughing Dove Streptopelia 

senegalensis  x                 

 x  

Koekoek 
11 Common Cuckoo Cuculus canorus 

x  x  x  x   x  x  x x  x  x  x 

Dwergooruil 
2 European Scops-Owl Otus scops 

            x  x   
   

Steenuil 
3 Little Owl Athene noctua ssp lilith 

   x  x     
  x 

Nachtzwaluw 
1 Eurasian Nightjar Caprimulgus europaeus 

               x   
   

Gierzwaluw 
12 Common Swift Apus apus 

x  x  x  x x  x  x  x x  x  x  x 

Alpengierzwaluw 
4 Alpine Swift Apus melba 

 x      x        x   
 x  

Scharrelaar 
3 European Roller Coracias garrulus   x  x             

  x 

IJsvogel 
1 Common Kingfisher Alcedo atthis 

   x               
   

Groene Bijeneter 
1 Blue-cheeked  

Bee-eater 
Merops persicus 

 x        
   

Bijeneter 
6 European Bee-eater Merops apiaster 

x  x  x   x  x       
  x 

Hop 
4 Eurasian Hoopoe Upupa epops 

    x  x  x  x       
   

Middelste bonte specht 

3 Middle Spotted 

Woodpecker 

Dendrocopos medius 

ssp caucasicus        x  

x x  

Kleine Bonte Specht 

1 Lesser Spotted 

Woodpecker 

Dendrocopos minor 

ssp colchicus        x           

   

Syrische Bonte Specht 

8 Syrian Woodpecker Dendrocopos syriacus 

ssp transcaucasicus      x   x  x  x  x x  x  x 

 

Grote Bonte Specht 

4 Great Spotted 

Woodpecker 

Dendrocopos major 

ssp tenuirostris        x        x   x  x 

 

https://iran.observation.org/soort/view/87959?from=1939-12-18&to=2018-01-30
https://iran.observation.org/soort/view/87959?from=1939-12-18&to=2018-01-21


Soortenlijst vogels Armenië 2018     

 

Soort 

   Maa 

21-5 

Din 

22-5 

Woe 

23-5 

Don 

24-5 

Vrij 

25-5 

Zat 

26-5 

Zon 

27-5 

Maa  

28-5 

Din   

29-5 

Woe  

30-5 

Don 

31-5 

Vrij 

1-6 

Groene Specht 

2 Green Woodpecker Picus viridis ssp 

karelini                 x  x 

  

Kleine Torenvalk 
2 Lesser Kestrel Falco naumanni 

     x    x         
   

Torenvalk 
9 Eurasian Kestrel Falco tinnunculus 

x  x  x  x x  x  x     x  x 
 

Smelleken 
1 Merlin Falco columbarius 

     x    
   

Boomvalk 
1 Eurasian Hobby Falco subbuteo 

 x                 
   

Slechtvalk 
2 Peregrine Falcon Falco peregrinus 

           x       
 x  

Grauwe Klauwier 
10 Redbacked Shrike Lanius collurio 

 x   x  x  x  x x  x  x  x x 
 

Kleine Klapekster 
6 Lesser Gray Shrike Lanius minor 

x  x  x       x  x   
  x 

Roodkopklauwier 
2 Woodchat Shrike Lanius senator 

     x             
  x 

Wielewaal 

7 Eurasian Golden 

Oriole 

Oriolus oriolus 

    x  x   x  x  x  x 

 x  

(Kaukasische) Gaai 

9 Eurasian Jay Garrulus glandarius  

ssp krynicki     x  x  x  x x  x  x x  x 

 

Ekster 
12 Magpie Pica pica ssp bactriana 

x  x  x  x x  x  x  x x  x  x  x 

Alpenkraai 

7 Red-billed Chough Pyrrhocorax 

pyrrhocorax ssp docilis  x   x  x   x  x  x   

 x  

Roek 
2 Rook Corvus frugilegus 

x  x               
   

Bonte Kraai 

12 Hooded Crow Corvus cornix  

ssp sharpii x  x  x  x x  x  x  x x  x  x  x 

Raaf 
7 Northern Raven Corvus corax 

 x   x  x  x  x x    x 
   

(Russische) Kauw 

7 Western Jackdaw Coloeus monedula  

ssp soemmerringii x  x  x  x     x 

 

x  x 

Rouwmees 

2 Sombre Tit Poecile lugubris 

ssp anatoliae     x  x   

   

Zwarte Mees 

2 Coal Tit Periparus ater  

ssp michalowskii                   x  x 

 

Pimpelmees 

6 Eurasian Blue Tit  Cyanistes caeruleus  

ssp satunini   x    x       x  x   x  x 

 

Koolmees 
10 Great Tit Parus major 

x  x  x  x   x  x  x  x x  x 
 

Baardmannetje 
2 Bearded Reedling Panurus biarmicus 

 x        
  x 

 
   

         
   

https://iran.observation.org/soort/view/126?from=2004-01-14&to=2018-01-30
https://iran.observation.org/soort/view/126?from=2004-01-14&to=2018-01-21
https://iran.observation.org/soort/view/1232?from=2016-04-19&to=2018-01-30
https://iran.observation.org/soort/view/76607?from=2009-01-21&to=2018-01-30
https://iran.observation.org/soort/view/76607?from=2009-01-21&to=2018-01-21
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Kortteenleeuwerik 

1 Greater Short-toed 

Lark 

Calandrella 

brachydactyla 

ssp artemisiana                   

  x 

Kuifleeuwerik 

4 Crested Lark  Galerida cristata  

ssp caucasica x  x               

 

x  x 

Boomleeuwerik 
7 Woodlark Lullula arborea 

 x      x   x  x  x  x x 
  

Veldleeuwerik 

7 Sky Lark Alauda arvensis 

ssp armenica  x    x     x  x  x  x 

 x  

(Kaukasische) 

Strandleeuwerik 

3 Caucasian Horned 

Lark 

Eremophila alpestris 

ssp penicillata  x    x      x       

   

Oeverzwaluw 
3 Bank Swallow Riparia riparia 

   x              x 
  x 

Boerenzwaluw 
12 Barn Swallow Hirundo rustica 

x  x  x  x x  x  x  x x  x  x  x 

Rotszwaluw 

8 Eurasian Crag-

Martin 

Ptyonoprogne rupestris 

 x   x  x  x   x  x  x 

 x  

Huiszwaluw 

8 Common House-

Martin 

Delichon urbicum 

 x   x  x     x  x  x 

 

x  x 

Cetti’s  Zanger 

9 Cetti's Warbler Cettia cetti  

ssp orientalis x  x  x     x  x  x  x 

 

x  x 

Staartmees 

6 Long-tailed Tit Aegithalos caudatus   

ssp major     x  x     x  x  x 

 x  

Fitis 
2 Willow Warbler Phylloscopus trochilus 

     x    x         
   

Groene Fitis 
3 Green Warbler Phylloscopus nitidus 

       x           x  x 
 

(Kaukasische) Bergtjiftjaf 

4 Mountain Chiffchaff Phylloscopus sindianus 

ssp lorenzii     x  x         x  x 

  

Grote Karekiet 

4 Great Reed-Warbler Acrocephalus 

arundinaceus    x             x  

 

x  x 

Zwartkoprietzanger 

1 Moustached Warbler Acrocephalus 

melanopogon    x               

   

Rietzanger 

1 Sedge Warbler Acrocephalus 

schoenobaenus                  x 

   

Veldrietzanger 
1 Paddyfield Warbler Acrocephalus agricola 

        x 
   

Kaspische Karekiet 

2 Eurasian Reed 

Warbler 

Acrocephalus 

scirpaceus ssp fuscus    x               

  x 

Bosrietzanger 
2 Marsh Warbler Acrocephalus palustris 

  x      x 
   

Oostelijke Vale Spotvogel 

4 Eastern Olivaceous 

Warbler 

Iduna pallida 

ssp elaeica      x    x        x 

 x  

https://iran.observation.org/soort/view/72?from=1940-10-30&to=2018-01-30
https://iran.observation.org/soort/view/72?from=1940-10-30&to=2018-01-21
https://iran.observation.org/soort/view/86226?from=2007-01-15&to=2018-01-30
https://iran.observation.org/soort/view/86226?from=2007-01-15&to=2018-01-21
https://iran.observation.org/soort/view/77160?from=1941-03-08&to=2018-01-21
https://iran.observation.org/soort/view/77160?from=1941-03-08&to=2018-01-21
https://iran.observation.org/soort/view/130?from=1940-08-07&to=2018-01-30
https://iran.observation.org/soort/view/130?from=1940-08-07&to=2018-01-30
https://iran.observation.org/soort/view/130?from=1940-08-07&to=2018-01-21
https://iran.observation.org/soort/view/130?from=1940-08-07&to=2018-01-21
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Grote Vale Spotvogel 
3 Upcher's Warbler Hippolais languida 

   x x     
  x 

Snor 
1 Savi's Warbler Locustella luscinioides 

 x        
   

Zwartkop 
4 Blackcap Sylvia atricapilla 

       x         x  x  x 
 

Braamsluiper 

7 Lesser Whitethroat Sylvia curruca  

ssp caucasica     x  x  x  x   x  x 

 x  

Oostelijk Orpheusgrasmus 

2 Eastern Orphean 

Warbler 

Sylvia crassirostris 

  x  x     

   

Grasmus 

9 Greater Whitethroat Sylvia communis  

ssp icterops  x    x x  x  x  x x  x  x 

  

Ménétries' Zwartkop  
3 Menetries's Warbler Sylvia mystacea 

   x      x         
  x 

(Kaukasische) Winterkoning 

4 Eurasian Wren Troglodytes troglodytes 

ssp hyrcanus        x      x     x  x 

 

Boomklever 

2 Eurasian Nuthatch Sitta europaea  

ssp caucasica          x  x 

 

Rotsklever 

8 Wester Rock 

Nuthatch 

Sitta neumayer 

 x     x  x   x  x  x 

 

x  x 

Grote Rotsklever 

3 Eastern Rock 

Nuthatch 

Sitta tephronota 

ssp obscura      x    x         

  x 

Spreeuw 

8 European Starling Sturnus vulgaris  

ssp caucasicus     x  x   x  x  x  x x  x 

 

Roze Spreeuw 
9 Rosy Starling Pastor roseus 

x  x   x  x  x  x   x 
 

x  x 

(Kaukasische) Beflijster 

4 Ring Ouzel Turdus torquatus 

ssp amicorum  x          x    x   

x   

Merel 

10 Eurasian Blackbird Turdus merula 

ssp aterrimus  x   x  x  x  x x  x  x  x x 

 

Zanglijster 
3 Song Thrush Turdus philomelos 

       x           x  x 
 

Grote Lijster 
1 Mistle Thrush Turdus viscivorus 

 x                 
   

Roodborst 

2 European Robin Erithacus rubecula  

ssp caucasicus                   x  x 

 

Blauwborst 

1 Bluethroat Luscinia svecica  

ssp magna  x                 

   

Nachtegaal 

9 Common Nightingale Luscinia megarhynchos 

ssp africana x  x  x  x x  x  x  x x 

   

Perzische Roodborst 

2 White-throated 

Robin 

Irania gutturalis 

x  x       

   

 
   

         
   

https://iran.observation.org/soort/view/47?from=1941-07-25&to=2018-01-30
https://iran.observation.org/soort/view/47?from=1941-07-25&to=2018-01-21
https://iran.observation.org/soort/view/199?from=1940-07-22&to=2018-01-30
https://iran.observation.org/soort/view/199?from=1940-07-22&to=2018-01-21
https://iran.observation.org/soort/view/199294?from=1967-07-31&to=2018-01-30
https://iran.observation.org/soort/view/199294?from=1967-07-31&to=2018-01-21
https://iran.observation.org/soort/view/226?from=2004-01-22&to=2018-01-30
https://iran.observation.org/soort/view/226?from=2004-01-22&to=2018-01-21
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Oosterse Zwarte Roodstaart  

4 Black Redstart Phoenicurus ochruros 

ssp phoenicuroides x   x     x 

 x  

Zwarte Roodstaart 
1 Black Redstart ssp remirufus 

     x    
   

Oosterse Gekraagde 

Roodstaart 

2 Common Redstart Phoenicurus 

phoenicurus  

ssp samamisicus          x  x 

 

Paapje 
4 Whinchat Saxicola rubetra 

    x  x    x      x 
   

Roodborsttapuit 
1 European Stonechat Saxicola rubicola 

           x       
   

Izabeltapuit 
1 Isabelline Wheatear Oenanthe isabellina 

                  
  x 

Tapuit  
7 Northern Wheatear Oenanthe oenanthe 

x  x  x  x  x x  x 
   

Finsch’ Tapuit 
1 Finsch's Wheatear Oenanthe finschii 

         
  x 

Oostelijke Roodstaarttapuit 
1 Red-tailed Wheatear Oenanthe chrysopygia 

         x         
   

Rode Rotslijster 

5 Rufous-tailed  

Rock-Thrush 

Monticola saxatilis 

 x    x     x  x    x 

   

Blauwe Rotslijster 
7 Blue Rock-Thrush Monticola solitarius 

    x  x  x  x x  x   
 x  

Grauwe Vliegenvanger 
2 Spotted Flycatcher Muscicapa striata 

                  x  x 
 

Balkanvliegenvanger 

2 Semicollared 

Flycatcher 

Ficedula semitorquata 

                  x  x 

 

Kleine Vliegenvanger 

2 Red-breasted 

Flycatcher 

Ficedula parva 

                  x  x   

Rosse Waaierstaart 

2 Rufous-tailed Scrub-

Robin 

Cercotrichas galactotes 

ssp familiaris    x               

  x 

(Oostelijke) Blonde Tapuit 

9 Black-eared 

Wheatear 

Oenanthe hispanica 

ssp melanoleuca x  x  x  x x  x  x  x 

  x 

(Kaukasische) Waterspreeuw 

4 White-throated 

Dipper 

Cinclus cinclus  

ssp caucasicus     x  x         x  x 

  

Huismus 

12 House Sparrow Passer domesticus  

ssp balearoibericus x  x  x  x x  x  x  x x  x  x  x 

Ringmus 

11 Eurasian Tree 

Sparrow 

Passer montanus 

ssp transcaucasicus   x  x  x  x x  x  x  x x  x  x 

Bleke Rotsmus 

1 Pale Rockfinch Carpospiza 

brachydactyla     x     

   

Rotsmus 

5 Rock Petronia Petronia petronia 

ssp exigua          x    x    x 

 

x  x 

 
   

         
   

https://iran.observation.org/soort/view/356?from=1939-12-16&to=2018-01-30
https://iran.observation.org/soort/view/356?from=1939-12-16&to=2018-01-21
https://iran.observation.org/soort/view/27035?from=2007-01-14&to=2018-01-30
https://iran.observation.org/soort/view/356?from=1939-12-16&to=2018-01-30
https://iran.observation.org/soort/view/94?from=1940-04-30&to=2018-01-30
https://iran.observation.org/soort/view/94?from=1940-04-30&to=2018-01-21
https://iran.observation.org/soort/view/94?from=1940-04-30&to=2018-01-21
https://iran.observation.org/soort/view/44?from=1940-04-23&to=2018-01-30
https://iran.observation.org/soort/view/44?from=1940-04-23&to=2018-01-21
https://iran.observation.org/soort/view/194955?from=2007-01-14&to=2018-01-30
https://iran.observation.org/soort/view/194955?from=2007-01-14&to=2018-01-21
https://iran.observation.org/soort/view/84884?from=1940-05-30&to=2018-01-30
https://iran.observation.org/soort/view/84884?from=1940-05-30&to=2018-01-30
https://iran.observation.org/soort/view/84884?from=1940-05-30&to=2018-01-21
https://iran.observation.org/soort/view/77905?from=1978-08-09&to=2018-01-30
https://iran.observation.org/soort/view/77905?from=1978-08-09&to=2018-01-21
https://iran.observation.org/soort/view/77905?from=1978-08-09&to=2018-01-21
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Sneeuwvink 

1 White-winged 

Snowfinch 

Montifringilla nivalis 

ssp alpicola         x 

   

Steenheggenmus 
4 Radde's Accentor Prunella ocularis 

x     x  x  x 
   

Heggenmus 

2 Dunnock Prunella modularis 

ssp obscura                   x  x 

 

Balkankwikstaart  

2 Black-headed 

Wagtail 

Motacilla flava           

ssp feldegg    x              x 

   

Grote Gele Kwikstaart 
5 Gray Wagtail Motacilla cinerea 

    x  x  x       x  x 
  

Witte Kwikstaart 
12 White Wagtail Motacilla alba  

x  x  x  x x  x  x  x x  x  x  x 

Duinpieper 
1 Tawny Pipit Anthus campestris 

 x                 
   

Graspieper 
1 Meadow Pipit Anthus pratensis 

  x       
   

Boompieper 
6 Tree Pipit Anthus trivialis 

 x          x    x x  x  x 
 

(Kaukasische) Waterpieper 

3 Water Pipit Anthus spinoletta  

ssp coutellii  x          x      x 

   

Vink 
6 Common Chaffinch Fringilla coelebs 

       x      x x  x  x  x 
 

Roodvoorhoofdkanarie 
3 Fire-fronted Serin Serinus pusillus 

     x      x    x   
   

Groenling 
5 European Greenfinch Chloris chloris 

       x    x      x x  x 
 

Putter 
10 European Goldfinch Carduelis carduelis 

 x x  x  x    x x  x  x  x  x 
 

(Turkse) Frater 

2 Twite Carduelis flavirostris 

ssp brevirostris                  x x 

  

Kneu 

8 Eurasian Linnet Carduelis cannabina  

ssp bella  x    x    x x  x    x 

 

 x x 

Woestijnvink 
1 Trumpeter Finch Bucanetes githagineus 

         
  x 

Vale Woestijnvink 
1 Desert Finch Rhodospiza obsoleta 

         
  x 

Roodmus 

10 Common Rosefinch Carpodacus erythrinus 

ssp kubanensis  x    x x  x  x  x  x x  x  x 

 

Goudvink 

2 Eurasian Bullfinch Pyrrhula pyrrhula  

ssp rossikowi                    x x 

 

Appelvink 

1 Hawfinch Coccothraustes 

Coccothraustes                   

x   

Grauwe Gors 
12 Corn Bunting Emberiza calandra 

 x x  x  x  x  x x  x  x  x  x x 

Grijze Gors 

9 Rock Bunting Emberiza cia  

ssp prageri  x    x x  x  x  x  x x 

  x 

https://iran.observation.org/soort/view/118?from=1945-11-14&to=2018-01-30
https://iran.observation.org/soort/view/1558?from=2016-04-28&to=2018-01-30
https://iran.observation.org/soort/view/1558?from=2016-04-28&to=2018-01-30
https://iran.observation.org/soort/view/202?from=1940-05-30&to=2018-01-30
https://iran.observation.org/soort/view/196?from=1940-01-15&to=2018-01-30
https://iran.observation.org/soort/view/1617?from=1977-12-05&to=2018-01-30
https://iran.observation.org/soort/view/19254?from=1977-12-05&to=2018-01-30
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Ortolaan 

5 Emberiza calandra Emberiza hortulana 

 x              x  x 

 x x 

Steenortolaan 

1 Gray-hooded 

Bunting 

Emberiza buchanani 

ssp cerrutii                   

  x 

Zwartkopgors 

11 Black-headed 

Bunting 

Emberiza 

melanocephala  x x  x  x  x  x x  x  x    x x 

Rietgors 

1 Reed Bunting Emberiza schoeniclus 

ssp tschusii    x               

   

 
   

         
   

Totaal 210 soorten 

(incl. 1 ondersoort) 

   

         

   

 
   

         
   

Overige fauna 
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Haas 
1   

      x   
   

Kaukasische agaam 
5   

     x x  x  x  
  x 

Bezoargeit 
1   

       x  
   

Scheltopusik 
2   

  x    x   
   

Waterschildpad 
1   

 x        
   

Bruine beer 
1   

       x  
   

Kaukasische eekhoorn 
1   

         
 x  

 

 


