BIRDING AZERBAIJAN
Spring trip from 21 May to 31 May
Khinaliq, Unesco- werelderfgoed dorp in de Hoge Kaukasus

Een niet alledaagse bestemming voor birdwatchers en een niet evident te organiseren reis.
Na Georgië 2012 en Armenië 2013, het sluitstuk van een drieluik in de landen van de Hoge
Kaukasus. ‘Azerbaijan het kan’ was het devies voor deze bestemming die we hoogst
waarschijnlijk als één van de allereersten uit België hebben aangedaan. Azerbaijan, in het
zuid-oostelijke gedeelte van het West Palearctisch gebied gelegen is niet meteen bekend bij
de westerse ‘vogelaars’. Sinds de val van de Sovjet-Unie in 1991 werd het slechts sporadisch
bezocht door westerse ‘birdwatchers’, ten bewijze de weinige ‘reports’ die we van dit gebied
tussen de Hoge Kaukasus en de Kaspische zee konden vinden.
Deelnemers aan deze trip waren Harry en Hedy Vandecnocke- Lecomte, Jef Van de Water, Marc
Nollet, René en Claudy Trappeniers – Ackermans, Guido en Chris Orbie – Van de Veire.
Organisatie : ‘Azerbaijan Holidays ‘
Verslag : Guido Orbie
Woensdag 21 mei
Vertrek vanuit Zaventem – Brussels Airport (7:50u) met Turkish Airlines via Istambul (transfer).
Aankomst Baku ….
Uiteindelijk zijn we fit and well neergestreken in hotel Araz, op een (lange) boogscheut van het oude
stadscentrum van Baku. De dag was lang : we vertrokken immers om 4:30u uit Brugge met boarding om
8:00 u en via een tussenstop in Istambul (3u wachttijd) finaal Baku met 3u tijdsverschil te bereiken.
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Foreign Office keurde onze visa’s nauwlettend goed en contactman Basrad stond ons joviaal op te wachten
om ons door de fel verlichte en modernistisch aandoende lanen van de hoofdstad naar hotel Araz te
brengen. Al bij al een rimpeloze heenreis met de obligate wachttijden, het onmisbare akefietje en een
goede afloop.
Donderdag 22 mei
Na een verkwikkende nacht en ontbijt in het oubollig statisch hotel Araz (doet aan de sovjetstijl denken)
gaan we kennis maken met de plek, de omgeving en de gewoontes van de Azeri’s. We hebben immers wat
tijd – afspraak met de bus en gidsen om 9:00u.
Baku is een immense stad, uitgestrekt en dicht bevolkt. Met zijn 4 miljoen inwoners blijkt de hoofdstad
van Azerbaijan één van de meest gepolueerde van de wereld te zijn. We beseffen het pas tijdens de korte
wandeling na het ontbijt: mistige lucht hangt over de brede laan waar auto’s traag bumper aan bumper
rijden. Nochtans heeft de oude stad wel iets te bieden: oude stadsmuren, lommerrijke pleinen, statische
gebouwen, de ‘maagdentoren’ … wat een tegengewicht moet geven aan de vele modernistische en
ultramoderne hoogbouw.

de ‘Maagdentoren’ - (Maiden Tower) Baku

Het is even wachten op ons Mercedesbusje en op de gidsen die met z’n tweeën komen opdagen: een
ornitholoog en een tolk. Het wordt uitkijken welk vlees we in de kuip krijgen. Onze bus kruipt door de
lange lanen en het drukke verkeer en we maken kennis met de wereld van olie en gas en van buizen,
pylonen en jaknikkers. Niet bepaald mooi, eerder troosteloos maar de eerste stop maakt veel goed.
GOBUSTAN heet de plek met de prehistorische rotsgravures (rock carvings) , een Unesco-monument en
zowaar druk bezocht door toeristen. Het ontmoetingscentrum is van hoogstaand niveau.
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de ‘dancers’ , voorhistorische rotsgravure – Gobustan Rock
Buiten is het meteen prijs voor de fervente vogelspotters die we zijn: kleine klapekster, steppeklapekster
(een ‘lifer’ voor allen), bruine kiekendief, kuifleeuweriken, scharrelaars, roze spreeuw,
roodkopklauwieren en grauwe klauwieren zetten de toon. Andere soorten volgen en het fijne zachte
regentje kan nauwelijks de pret bederven. GOBUSTAN ROCK is de volgende pittige halte in een beklijvend
massief. Arzu, onze gids haalt er meteen de rotsklever uit die boven op een rots roept en paradeert, Finch
tapuit en bonte tapuit volgen en een klucht steenpatrijs maakt zich uit de voeten. Deze plek, duizenden
jaren oud, heeft vulkanische eigenschappen : de modder borrelt er bij wijlen uit kleine kratertjes en
hoogst indrukwekkend zijn de ‘carvings’, in de rots gebeitelde en gegraveerde figuren van mens en dier,
duizenden jaren oud.
Volgende halte brengt ons meer zuidwaarts, met de zon dit keer, naar het Shirwan national Park.
Opnieuw is het even wachten tot het obligate administratief gedoe van de baan is : telefoontje links, ééntje
rechts, papieren en toelating nakijken en wachten op een extra gids. Gelukkig hoeven we geenszins de tijd
te doden want de vogels zijn met ons: een roepend m. wielewaal trekt de lijst op gang met vooral de alom
opduikende kleine torenvalken. Uiteindelijk vertrekken we voor een 11 km lange rit over een beregende
piste. Dit is steppegebied en de vogels zullen het ons verklappen en bewijzen. Wel kan onze chauffeur zijn
rijtuig moeilijk bedwingen op de slijkerige ‘trail’ en belandt hij glijdend ‘off road’ in een decor van
zeekraal, tamarisk en slijk. Met wat moeite geraakt hij tenslotte terug op het rechte pad en tot bij ons
eindpunt met een machtig zicht over de uitgestrekte waterplassen die omzoomd zijn met een stevige
rietkraag.
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van de weg af in de steppe van Shirvan National Park. Op de voorgrond : Arzu, de gids.
We worden verwelkomd door een koor van grote karekieten, een grote familie kleine torenvalken, een
nieuwsgierig wouwaapje, slanke purperreigers en vele andere moerasbewoners en rietvogels met als
uitschieters witwang- en witvleugelstern, witoogeend en baardmannetje. Een toffe plek maar om die te
bereiken moet je door het steppegebied met tientallen opgeschrikte kropgazelles en een weelde aan
vogels : groene en gewone bijeneters, kleurrijke scharrelaars, parmantige isabeltapuiten, wegduikende
ménetries en de vele anderen. Heerlijk vogelen hier. Een bord waarschuwt de bezoeker voor de addertjes
in het gras : de slangen die hier massaal voorkomen en vooral de ‘Levantines viper’ is uiterst giftig. Niet te
verwonderen dat niemand het pad mag verlaten.
Tegen de klok van 18:00u bereiken we ons hotel in Salyan en wacht ons een al even heerlijk sluitstuk : een
‘diner’ in open lucht in een groen kader van oude knoestige bomen waar zowel Syrische bonte als groene
specht en dwergooruiltje ons begroeten. Ze zijn trouwens niet alleen want ook ander kaliber is present in
en rond de kleine waterplas : kwak, kleine zilver, gaai en de niet aflatende wielewaal.
Wat een afsluiter !
Vrijdag 23 mei : van Salyan naar Massali.
Een lange rit met stop aan een lagune aan de oever van de Kaspische zee.
De hemel zet een triestig gezicht op en de wind blaast de vogels weg en maakt de observatie moeilijk. Een
cetti’s zanger houdt vol en een jonge vrouw komt zowaar onze dames Claudy, Hedy en Chris een ruiker
rode rozen aanbieden ten bewijze van groet en welkom. De bewoners van de lagune hebben goed
afgebakende huisjes met een zinken dak en leven van visvangst en veeteelt. De vis wordt aangeboden
langs de wegen en de koeien lopen zomaar vrij rond op straat , in de lagunes en schorren en op het strand
van de Kaspische zee. Arzu, onze gids-ornitholoog met wie gecommuniceerd wordt in gebarentaal en de
schaarse latijnse vogelbenamingen die hij kent, voert ons samen met de ‘pastor’ (= onze tweede gids –
gebrekkig vertaler) naar een bosgebied zuidwaarts bij het stadje Lerik. Een mooie rit in een heuvelig
landschap maar de uitgelezen plek bij een riviertje is meer een picknick – en ontspanningsplaats dan een
oord van stilte en puur natuur. Wel worden we er opgewacht door een bedrijvige kleine vliegenvanger ,
een balkanvliegenvanger die om veel discussie vraagt, een gekraagde roodstaart (ondersoort samamisicus
met de witte vleugelvlek) en de boomklever. De zon schijnt in het valleitje en maakt de vlinders actief en
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blij : blauwtjes en parelmoeren geven ons weinig kans tot determinatie bij gebrek aan netje en
determinatiewerk (en vooral : tijd!).
Terug naar Massali waar we even de stad verkennen en de aandacht trekken van zowel de jeugd
(americano, americano ?) als van de volwassen bewoners zelf. Hotel ‘Massali’ ligt langs een drukke
invalsweg en is wat retro. Het avondmaal is karig en zonder dessert zodat we met z’n allen een ijsje gaan
versieren aan de overkant van de straat. Het zou bij dit enige karige maal blijven want nadien genoten we
meestal van een goed gevulde en rijke tafel. Handige Harry had ondertussen al het allerbeste plaatselijke
bier (piva) ontdekt in de overal te vinden kleine Supermarket, een klein winkeltje waarvan soms
meerdere in dezelfde straat.
Zaterdag 24 mei : de lagunes langs de Kaspische zee
Het is mooi zonnig weer als we vertrekken richting Lankaran voor een dagje ‘Kaspische zee’. Al gauw
rijden we weer in steppegebied of langs uitgestrekte randmeren en rietvelden, een soort lagunes met
honderden witwangsterns. We zien onze eerste ralreigers maar ook purperreigers, kleine zilvers,
kwakken en blauwe reigers zijn present. De grote karekieten blijven toonaangevend maar geven ruimte
aan oostelijke vale spot en ménetries. Rosse waaierstaarten doen knikkende danspasjes en spreiden de
vlag open terwijl groene bijeneters massaal op de draad gaan (nvdr : draden van electrische leiding).
Kokmeeuw, Pontische meeuw, dwergaalscholver en steltkluten bieden zich aan en in de afwateringssloten
kronkelen dobbelsteeenslangen, natrix tessellata.
We maken kennis met de vriendelijke Azeri’s uit de vissersdorpjes. Ze komen ons vis aanbieden die ze net
hebben opgevist. Eén van hen rukt aan op een ‘side-car’, het blijkt de verantwoordelijke voor het gebied te
zijn. Chris en Claudy willen het vehikel in bruikleen nemen maar verder dan een fotosessie geraken ze
niet. De goedgeluimde vijftiger toont ons enkele beste plekjes en in geen tijd hebben we prijs : 7 Terek
ruiters op het Kaspische strand (het zouden er uiteindelijk 11 worden), kleine strandlopers, enkele
steenlopers, bontbekken, scholeksters en als neusje van de zalm een fel geapprecieerde
breedbekstrandloper. Onze fotograaf Marc is in de wolken en we genieten met hem mee. Over de middag
gaan we – op uitnodiging – picknicken in een vervallen vissershuisje en doe n ons tegoed aan vers
gebakken vis, even voordien bij de ‘locals’ gekocht.

Terekruiters langs de Kaspische zee
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Bij het buitengaan wacht Jef ons op met een grauwe vliegenvanger maar de top is een ‘jager species’
jagend over het strand. Middelste – Kleine ??? … jagend achter een visdief aan maar allicht té ver voor een
100% determinatie.
De namiddag naar Lankaran en verder de heuvels in naar Lerik is al te lang en overbodig. Feit is dat de
communicatie met beide gidsen wat mank loopt. De ene brave man (de’ pastor’ dixit Jef) moet tolk spelen
voor de tweede : Azu (de ornitholoog) maar beiden vallen ze qua optreden en kennis door de mand. René
ontpopt zich als de man met de beste oren. Maar allen zijn onderlegd in het formuleren van twijfels en
hypothesen en bereid tot discussie wat dan weer ruimte geeft voor animatie, gelijk en ongelijk.
De lange terugrit naar Massali geeft aldus nog meer gelegenheid tot commentaar en na de verkwikkende
douche en en leuk tafelen wordt steeds de checklist bijgesteld. We stranden op 112 soorten na 3 dagen
steppe en lagune in het zuiden van Azerbaijan.
Zondag 25 mei
In de voormiddag leidt Arzu ons naaar een bosreservaat, het Hirkan Milli Parki alweer bereikt na een te
lange rit. De streek is heuvelachtig en bebost en de bedoeling is kennis te maken met de typische fauna en
flora en weer worden we ter plekke opgewacht door de gebiedsverantwoordelijke die ons zal begeleiden
in maatpak maar zonder das. We horen en vinden o.m. kleine vliegenvanger, roodborst, winterkoning
maar het geheel stelt teleur. Dan maar terug naar Massaly waar we over de middag zullen picknicken in
een bos, bekend voor de Shikra (= soort kleine sperwer). Eens te meer lopen we een contactman tegen het
lijf : de chef van onze gids Arzu die zelf op stap is met een koppel vogelaars uit Zwitserland en net zoals wij
vruchteloos op zoek naar enige Shikra.
Noodgedwongen vatten we ’s namiddags de lange terugrit naar Baku aan en dank zij Hedy die alles
nauwlettend bijhoudt bekomen we een stop op een uitgelezen plek langs de drukke baan. Marc gaat als
fotograaf eenzijdig op stap. Jef is ook alleen en ontdekt kalander en duinpieper. Ikzelf met Chris zie
visdiefjes die op de vleugels gaan om later terug te keren als ‘kleine stern’ (sic) maar allen zien we samen
krombekken, bontbekken en strandpleviertjes. De discussie laait op en leidt tenslotte tot consensus in het
land van de Azeri’s, buren van de Armeni’s…
Eénmaal in Baku en in hotel Araz springen we na het avondmaal met vijf man in een echte Londense ‘Cab’
die ons naar het oude stadscentrum van Baku brengt.
Maandag 26 mei : van Baku naar Alti Agach
Met een opgepoetste bus en een nieuwe chauffeur laten we de drukke hoofdstad Baku achter ons en slaan
de weg in naar het noorden, richting Alti Agach. Het duurt een hele poos vooraleer we echt door de
miljoenenstad zijn. Ook Etienne is nieuw, hij lost onze vorige tolk af en spreekt perfect Engels. Met de
heuvels en het berglandschap in zicht verandert de omgeving en het landschap van uitzicht en coloriet.
Niet voor niks krijgen de pastel gekleurde bergen hier het predikaat ‘Candy Cane Mountains’.
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Alti Agach : the Candy Cane Mountains
Rond de middag bereiken we het Janat Bagi Hotel, een luxueus resort aan de voet van het nationaal park
van de Alti Agach. Na de lunch trekken we met de kabellift de heuvels in en staan perplex van de rijke
bergflora. Parelmoervlinders, blauwtjes , koningspage, groot geaderd witje e.a.m. vlinderen hier van
bloem tot bloem en tonen ons hondskruid , hommelorchis, welriekende nachtorchis en heel wat meer. De
zo verhoopte roofvogels laten het wat afweten: vale gieren, een paar arendbuizerd en steppebuizerds
drijven over maar we hadden meer verwacht. Wel present zijn de vele nachtegalen, boomleeuwerik,
duinpieper, grauwe klauwier, boompieper en de grasmussen. Een Aziatische roodborsttapuit, Saxicola
maurus met doorlopende witte kraag, laat zich uitvoerig screenen en een gekraagde roodstaart,
Phoenicurus samamisicus (= ondersoort van de Kaukasus met witte vleugelvlek) krijgt al evenveel
aandacht. We gaan te voet de heuvels af en genieten van het landschap. Op een plasje met rietkraag niet
ver van ons ‘resort’, blijkbaar een soort waterzuivering, wedijveren grote karekieten in luidruchtigheid en
een waterhoen verbergt zich vlug in het riet. De gaaien, vrij talrijk hier, tonen zich open en bloot en een
kleine vogel laat een korte zang horen: groene fitis ? Tegen de avond laat ook de raaf zich opmerken met
een herhaalde kras vanuit een heuvel.
Er is een omvangrijke kolonie huiszwaluw zich aan het installeren op de hogere gebouwen en rond de
chalets roepen en zingen o.m. wielewaal, koekoek en grauwe gors.
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de Alti Agach : beren, wolven, lynxen en herten zijn hier thuis
Het avondmaal is genereus en de mannen (René , Marc en Harry) drinken daarbij een ‘piva’ , het bier van
de streek steeds op smaak en degelijkheid getest door Harry. Chris en ikzelf wagen ons aan de plaatselijke
wijn : goed maar zoet.
Dinsdag 27 mei : op weg naar de Hoge Kaukasus met stop in Besh Barmag
Het ontbijt is pas om 9.00u en we besluiten om nog voor het ontbijt een ochtendwandeling te maken. De
omgeving van het resort is mooi maar de bouwtrant van sommige gebouwen is bombastisch, kitscherig en
zweemt naar het megalomane toe. Jammer in zo’n heerlijke omgeving! De wandeling zelf houdt slechts
één verrassing in een mooi overvliegende dwergarend, lichte fase. Maar de zang is er : nachtegalen,
wielewalen, koekoek, grauwe klauwieren en grauwe gorzen, grote karekieten en gekraagde roodstaarten
en een meer dan genietbare flora. We mijden het omheinde grote hertenkamp en vooral de berenkooien
waar een paar van die prachtbeesten in miserabele omstandigheden gevangen zitten.
Na het ontbijt is het even wachten op de ‘trage’ Azeri’s die voor ons bagagevervoer moeten zorgen zodat
we kunnen afreizen naar Besh Barmag, de fameuze vogelrots langs de Kaspische zee en bekend omwille
van de voorjaarstrek. Voor alles en nog wat dient overleg gepleegd per GSM zodat het administratieve en
andere gedoe soms hopeloos duurt.
We verlaten het resort via een klein typisch dorp dat we best hadden mogen bezoeken : kleine typische
huisjes, een paar winkeltjes en een vriendelijke bewoner die in perfect Engels vertelt dat zijn huisje 200
jaar oud is. (Hij was ooit toeristische gids in Baku)
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Dorpsbeeld

De rijweg is bepaald ‘slecht’ en wordt momenteel hersteld zodat onze Mercedes Sprinter het kalmaan
moet doen. Aan de ‘Candy Cane Mountains’ wordt een stop ingelast voor de obligate foto maar nauwelijks
voordien was het ‘alle remmen dicht’ voor een opvliegende aasgier, de eerste van de reis. In de buurt , op
de telefoondraden, zitten de ‘usuals’ : scharrelaar, kleine klapekster en grauwe klauwier.
Rond de middag bereiken we de rots, ‘five finger rock’ genoemd. Het is een majestueuze site midden een
golvend en dor berglandschap met in de achtergrond de Kaspische Zee.
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Besh Barmag, the five finger rock.
In de aanloop zien sommigen vanuit de bus het silhouet van een blauwe/grauwe kiekendief – of was het
steppenkiekendief ? We blijven het antwoord schuldig. Een eerste stop is goed voor isabeltapuiten maar
ook gewone tapuit zit in de buurt. Een tweede stop is raak : monniksgier in vlucht gaat zitten bij z’n
compagnons, vier in totaal en geflankeerd door een vale gier. De kleine torenvalken jagen in groep en de
zwartkopgorzen laten hun zang vanuit de top van een struik weergalmen. De rots zelf is goed voor Finsch
tapuit, blauwe rotslijster, grijze gors en een collectie rotsmussen. Even komen nog een rode wouw en een
bruine kiekendief voorbij zeilen en de vlinderaars genieten van de massa’s dikkopjes spec. , de
dambordjes (oostelijk dambordje – melanargia larissa ?) , heivlinder spec., rotsvlinder en distelvlinders. W
hebben geen vlindergids en –netje bij en we zullen het geweten hebben.
Het is warm als we terug het busje nemen voor de tocht naar Quba en naar de Hoge Kaukasus. Hoe meer
we de bergen inrijden , hoe meer de bewolking toeneemt en uiteindelijk bereiken we rond de klok van
17.00u het Nazli Bulag hotel in Khinaliq, een ‘ouwerwets’ resort dat dringend aan vernieuwing toe is. In
de buurt worden prachtige nieuwe huizen (datcha’s) en complexen gebouwd voor de rijkelui uit Baku. De
prijzen voor overnachting schijnen navenant te zijn : zo’n 300 € per nacht (2 pers. Kamer =5 X de prijs van
Baku). We zien de mist uit de vallei opduiken en besluiten een plaatselijke verkenningstocht te maken. De
weg is zeer steil en zoals zowat overal in dit land zijn er theecafés(chai) langs de weg, een soort terrasjes
met tenten en banken waar thee geserveerd wordt en de barbecue rookt (en ruikt). Een wildgroei die de
natuur aardig om zeep brengt. Vriendelijk en aardig zijn de Azeri’s best wel en opvallend hoe dit nog
steeds een mannenwereldje is.
De wandeling gaat langzaam op in de mist maar we genieten van de kleine boerderijtjes met de schapen,
de kalveren en de kippen die in alle vrijheid rondlopen. De bewoners wuiven vriendelijk en nieuwsgierig
goede dag en de kleine mannen hunkeren naar onze verrekijker. Grauwe klauwier en gekraagde
roodstaart zijn hier het talrijkst maar we genieten van onze eerste grote gele kwik en van de zang van
zanglijster en zwartkop.
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dorpsleven en dorpstafereeltjes in de Alti Agach
Na het stevig avondmaal, door chauffeur en gids Arzu in geleid met een gulle vodka
wordt de checklist aangevuld met vogels, discussie en commentaar om af te sluiten met het cijfer 143. Niet
kwaad als we vasstellen dat de trek zo goed als voorbij is en al heel wat soorten aan het broeden zijn.
Woensdag 28 mei : ‘Up to the mountains’
Sinds onze nieuwe gids ‘Aida’ ons vervoegd heeft gaat de communicatie als vanzelf. Het mannenheir staat
pal achter haar aan en de vrouwen voelen zich versterkt in aantal. De dag begint alweer vroeg en zoals
afgesproken is de groep om 6.30 u aan de ontbijttafel en een half uur later om 7.00u bij de auto en busje
die ons naar de alpenweiden moeten brengen. Een Niva 4X4 krijgt 5man als lading en in een tweede busje
4X4 nemen 7 vogelaars plaats. Geen sinecure om hiermee het hoogst gelegen dorp van Azerbaijan te
bereiken. Gelukkig is het weer met ons en kunnen we in een nu eens bewolkt, dan weer uitgeklaard weer
genieten van de rit : overdonderend mooi met een diepe kloof, steile wanden en immense alpenweiden die
zich uitstrekken tot aan de voet van de besneeuwde toppen. De herders hebben een getaande huidskleur
en verplaatsen zich te voet of te paard. Het doet zowaar aan Mongolië denken, die onmetelijke groen
golvende glooiingen met aan de einder abrupt steile bergwanden. Tot onze verrassing rijden we het 3200
m hoog gelegen Unesco-dorp Khinaliq voorbij en de Niva bromt zonder moeite omhoog over keien, stenen
en rotsen, gevolgd door zijn kompaan tot het echt niet verder kan. Onderweg hebben we niet stilgezeten :
de stops waren schaars maar goed voor o.m. beflijster, witkruinroodstaart, roodvoorhoofdkanarie, kneu
en tapuit.
Boven voel je meteen de wat ijlere berglucht en het is wel degelijk lastig klimwerk als je hogerop wilt. We
doen het trapsgewijs en gaan op zoek naar de zo begeerde bergsoorten : Kaukasisch berghoen en
Kaukasisch korhoen. Het is Arzu, onze gids-ornitholoog die als eerste maar dan we op respectabele
afstand een berghoen in het vizier heeft. De telescopen brengen soelaas maar de vogel zit al te ver voor
een mooie determinatie. Van korhoen geen spoor maar we genieten van het jolijt van de alpenkraaien en
de alpenkauwtjes. Sneeuwvinken spelen verstoppertje op een rots, een waterpieper golft weg en tapuiten
komen op de uitkijk op een steen. De zwarte roodstaart is hier thuis en het duurt niet lang of de eerste
lammergieren laten zich zien, vale gieren en een monniksgier volgen wat later maar van arenden geen
spoor. Wel een eenzame torenvalk die een hele rots bewaakt. De wolken worden wat dreigender en soms
valt een druppel maar het blijft fris en droog. Tijd voor de return waarbij opvalt hoe zwaar het klimmen
was. Herders verzamelen gedroogde koeienvlaaien en steken een vuurtje aan : tijd voor de ‘chai’ , de thee.
Een stop in Khinaliq (ook ‘Xinaliq’ ) laat ons toe rond te kuieren in dit naar vermeld 5000 jaar oude
bergdorp. Speelse kinderen met Mongoolse trekjes komen ons begroeten. Jongeren drijven schapen naar
de alpenweiden, enkele vrouwen zijn aan de was en de mannen … staan te argumenteren. We worden
spontaan uitgenodigd in een
Kaal lokaaltje waar thee wordt gezet en waar we de picknick kunnen aanspreken : spreekwoordelijke
gastvrijheid.
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the ‘high Caucasus’

spelende kinderen in Khinaliq

Onze tijd daarboven is op en we moeten terug naar de vallei, naar ons hotel maar met de nodige stops. Het
valt op hoe kaal de bergen hier zijn : geen bossen, geen boomgrens en slechts enkele bomen bij het dorp.
Alles uiterst kaal , wel groen maar afgegraasd door de immense kudden. Onze chauffeurs hebben weinig
kaas gegeten van de vogelaarswereld en moeten aangemaand het wat rustiger te doen, gewoon als ze zijn
als volleerde rallyrijders in dit machtig decor rond te toeren. Een eerste stop is raak met een zingende
ortolaan door Jef gerepereerd en in de nabijheid foerageren vlijtige kneutjes en vooral de roodmussen die
verstoppertje spelen in het hier lange gras: rode mannetjes en bruine vrouwtjes en eerste jaars mannetjes.
Een strandleeuwerik schrikt op maar de paapjes blijven rustig zitten als een lammergier tergend laag over
zeilt. Een volgende stop is goed voor alweer een ietwat schuwe strandleeuwerik en nog verdere stoppen
zijn goed voor rotszwaluw, grijze gorzen, tapuiten, witte kwikken, grauwe gors en de alom geziene grauwe
klauwieren. Ondertussen kleurt de hemel donkergrijs en naderen we ons hotel. De avondplanning wordt
serieus overhoop gehaald door een spetterende regenbui met donder zodat we noodgedwongen in het
hotel moeten blijven. Morgen volgt alweer een bergtocht naar nieuwe oorden en onverhoopte happenings.
Donderdag 29 mei : Khinaliq – Laza en het Shadagh National Park
Met een ochtendsonnerie op de GSM worden we om 6u gewekt. Normaal nog moe maar vrolijk maar
vandaag toch wat minder want er is geen elektriciteit. Gelukkig heeft iedereen een zaklamp als
noodverlichting bij en we zijn stipt om 6.30 u aan de ontbijttafel. Ontbijten doe je hier met een kopje thee
(soms koffie), veel brood, ei, kaas en honing, steeds in oevervloed. Om 7.00u de bus in voor een anderhalf
uur durende tocht via Quba naar Laza. Aida, onze gids, vertelt honderduit over haar vaderland : de
historiek, de rijkdom en de geschillen met buurland Armenië. Quba lijkt een mooie stad en oogt rijkelijk.
De moskee ligt rechtover de synagoge: hier woont immers een belangrijke joodse gemeenschap en de
staat garandeert godsdienstvrijheid.. Bij de afslag naar Laza zijn wegenwerken aan de gang en al gauw
zien we kabelliften, majestueuze nieuwbouw en gloednieuwe infrastructuur: hier komt een belangrijk
skioord voor de Azeri’s die dit berggebied, het Shadag National Park ook als zomerresidentie gebruiken.
Onze bus kruipt omhoog op de modderige weg en voor ons onthult zich een heerlijk landschap met steile
wanden, diepe kloven en groene alpenweiden. We bereiken uiteindelijk het bergdorp Laza waar we zullen
logeren in ‘private houses’. De groep hunkert naar vogelavontuur en gids Arzu leidt ons, alweer met
plaatselijke assistentie, naar een eerste berghelling. Het is hijgend klimwerk maar we worden beloond
met een voorwacht van roodvoorhoofdkanaries met schitterend rood kroontje getooid. Ze schuilen
meestal in het gras en plukken de zaadjes van de gele bloemetjes. Een koekoek komt een kijkje nemen,
een beflijster blijft op afstand maar de Kaukasische korhoenders laten zich niet zien. De tapuiten, de
zwarte roodstaarten, de rots- en huiszwaluwen, de lammergier, de boom- en waterpiepers zijn er wel
maar er is drang naar meer. Tot Arzu molenwiekend de aandacht trekt van de verspreide groep… Marc is
er als eerste bij om dé lifer van de reis te kunnen fotograferen : de grote roodmus, Caucasian great
rosefinch, Capadocus rubicilla …een ‘lifer’ voor allen. Met een zucht, nog hijgend van de klim keuren we de
vogel die zich zo graag verstopt i n het gras : zware bek, borstvlekjes, wangvlekjes …’bingo’ !
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Grote roodmus – Great rosefich – Carpodacus rubicilla – Foto Marc Nollet

In de buurt zien we een aantal keurige houten chalets en pas een tiental dagen open. Een heilzaam
alternatief voor de ‘private houses’ waar we op matrassen op de grond in een gemeenschappelijke zaal
zouden overnachten. Na wat onderhandelen en palaberen kunnen we hier terecht aan een meerprijs van
50 manat (=5O€) per chalet. Ook de garnizoenoverste van een kleine gloednieuwe legerbasis is kome
opdagen en na kennismaking en controle van paspoort en visum worden we uitgenodigd in de kazerne
voor thee.? ‘Du jamais vu’ : op het terras van een kraaknette kazerne met rondlopende kippetjes, een paar
honden, paarden om de bergen in te gaan en vooral een majestueus zicht op de Kaukasus. Hier staat de
picknicktafel klaar en drinken we thee met de korpsoverste. De soldaten salueren plechtstatig en maken
indruk maar foto’s maken is verboden.
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de bergen bij LAZA
Na de middag leidt Arzu ons , steeds met de plaatselijke gids van het Shadag National Park naar een
indrukwekkende kloof waar rotsklever huist. Een vergeefse poging want de vogels die een week voordien
nog met een drietal werden waargenomen, laten zich niet zien. Wel de duinpieper, de grote lijster, de
witte kwik, de grauwe klauwier e.a.m. Net als de dag voordien pakken grijze wolken samen boven de
bergtoppen en zwellen op tot een donkere massa die uiteindelijk dreigend haar inhoud los laat. Er zit niets
anders op dan onze chalets op te zoeken. Op het eerste zicht een keurig verblijf maar de arrangementen
zijn vol mankementen : de WC spoelt niet door, de lavabokraan lekt en de douche zet de badkamer onder
water. Maar er is verwarming en we zouden er wel heerlijk slapen.
Toch proberen we nog even de buitenlucht tijdens een regenpauze voor het dreigend onweer. De
roodmussen vliegen met ons mee, een heggenmus blijkt net geen alpenheggenmus te zijn en twee super
laag vliegende alpengierzwaluwen belonen onze vlijt.

roodvoorhoofdkanarie
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Het avondmaal wordt opgediend ten huize van de gids-parkwachter en zo snuiven we de sfeer op bij de
plaatselijke bevolking. We nemen plaats aan een overvloedig gedekte tafel in een gezellige leefruimte met
kussens en tapijten. Onze gastheren en –vrouwen hebben duidelijk hun best gedaan opdat de invités het
naar hun zin zouden hebben, het glaasje vodka als bewijs.
Vrijdag 30 mei : terug naar Baku
Er wordt ons verteld dat de Kaukasisische korhoenders hier thuis zijn, dus staan we op met de
korhoenders (net zoals bij ons ‘met de kippen’. Om 6.30u is het een prachtige maar frisse morgen en de
toppen van de bergen baden in de zon, een alweer beklijvend landschap. Met engelengeduld en
telescopisch materiaal speuren we de flanken van de alpenweiden af maar we worden niet beloond voor
zoveel moeite. Een grote kudde schapen en koeien trekt hoger de bergen in, de roodmussen blijven
beleefd hun inviterend zangske herhalen en de roodvoorhoofdkanaries komen steeds maar langs. Meer
aandacht krijgen de aasgier en de raven en ook de waterpiepers zijn actief. Achter ons moeten die grote
roodmussen en de beflijsters zitten maar de tijd dringt.

Laza : op zoek naar het Kaukasisch korhoen. Op de voorgrond : Harry, Hedy , Marc en Chris
Na het ontbijt vatten we de terugweg naar Baku aan met een nieuwe stop in Besh Barmag. Het is warm
geworden wanneer we de ‘vijfvingerrots’ bereiken. Er is bovendien volk aanwezig want het is vrijdag,
gebedsdag voor de moslims die hier een soort bedevaartsoord hebben. We worden meermaals
aangeklampt door vriendelijke Azeri’s die een foto willen of gewoon contact zoeken.
Het weerzien met de rots valt mee: rotsklever, rotsmus, bonte tapuit, zwartkopgorzen, grauwe
klauwier,en blauwe rotslijster zijn vaste bewoners van de site maar we genieten van de overtrekkende
jonge aasgier, van de wegritsende hagedisjes, van de agame en van de vele vlinders.
Na de picknick ter plekke gaat het definitief richting Baku, de hoofdstad die als de zwamdraden van een
paddenstoel in alle richtingen uitdeint. We nemen afscheid van onze gids-ornitholoog Arzu, een brave
man maar engelsonkundig en dus moeilijk aanspreekbaar. Aida, het jonge opgewekte ding dat ons
Azerbaijan ‘binnenste buiten’ leert kennen zal ons haar lievelingsstad tonen met de charme en de kennis
van een ervaren gids.
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The old city of Baku
Ongelooflijk hoe westers deze grootstad is : veel jongelui en volwassenen kuieren en flaneren door de
winkelstraten den boulevards. Frisse groene pleinen geven lommer en verpozing. Een man speelt zachtjes
mandoline op een terrasje dat omringd is door statige gebouwen uit o.m. de Sovjettijd en pronkerige
nieuwbouw.
Tijd om afscheid te nemen van deze groeistad en van dit supersnel evoluerend olieland met zijn twee
versnellingen : stad en platteland.

Zaterdag 31 mei : back to Belgium
Om 5.00u worden we opgehaald aan ons hotel. Terugvlucht via Istambul (transfer) en aankomst in
Brussels airport om 14.25u
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groene bijeneter

zwartkopgors

in de Hoge Kaukasus met Chris , Claudy en René. Op de achtergrond : Khinaliq
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1

Besh Barmag : aan de voet van de ‘Five finger Rock’

Conclusie en analyse :
-

-

-

-

Azerbaian is best een ornithologische bezoek waard : vriendelijke bevolking, veilig, druk in de
hoofdstad maar totaal relax op het platteland, in de steppe en in de bergen van de Kaukasus.
De beste periode valt uiteraard samen met de voorjaars- en najaarstrek. Wij hadden het gevoel
en het besef ietwat te laat te zijn in het voorjaar ( zowat twee weken ) maar dit fluctueert
uiteraard jaarlijks naargelang de lente zich vroeg af laat aankondigt
Azerbaijan is niet meteen het goedkoopste land in deze uithoek van het West Palearctisch gebied.
‘We are a rich country’ kan je uit elke Azeri-mond vernemen en ze zijn daar niet weinig fier over.
Dat maakt dat niet alleen hotels maar ook (en vooral) toelatingen ‘permits’ en ‘visa’ nogal duur
zijn. De brandstof daarentegen is dan weer super goedkoop. Voor een visum betaal je al vlug 100
€ pp bij het reisagentschap en ook de toegang tot de reservaten loopt op : 5 manat (= 5 € pp) voor
het Shirvan National Park en eventjes 67 USD pp voor het Shahdag National Park, = het fameuze
resort in het park waar je nog bij betaalt voor de kabellift …
Een auto huren kan en je neemt uiteraard een 4X4 voor het hooggebergte waar het klimwerk
toch wel enige rijervaring vereist. Rijden in Baku is ook een hele klus maar hier namen wij de
Londen Cab (echte London taxi’s) die ons voor 5 € naar het oude stadscentrum bracht; (een must
!) Voor een 4X4 kom je al gauw aan 100 € per dag. De prijs van onze bus, Mercedes Sprinter, is
ons onbekend.
In onze totaalprijs : 1820 € pp was inbegrepen : de bus (prijs onbekend) met de chauffeur
(andere ‘driver’ na enkele dagen), de ornithologische gids (Engels onkundig – wel summiere
kennis van de wetenschappelijke vogelnamen) en een vertaler tolk : eerste 4 dagen een man met
middelmatige kennis Engels en vervolgens een prima welbespraakte jonge vrouw. Verder
inbegrepen : de toegangsprijzen tot de reservaten. Shirvan : 5€pp, Shagdag : 50 € pp, Gobustan
(niet bekend). Inbegrepen is uiteraard de bus en alle maaltijden en overnachtingen in hotels of
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-

-

‘private houses’. Opgepast met dit laatste want hier kom je soms voor verrassingen te staan als
gedeelde slaapruimtes , op matras op de grond, gemeenschappelijk toilet…. Vandaar onze
beslissing om chalets te huren in Laza aan 50€ per chalet.
Onze gids , afkomstig uit de enclave Nachivan (uiterste Z-W van Azerbaijan én ornithologisch zeer
interessant – alleen bereikbaar met dure vlucht) leek onvoldoende bekend én met de streek én
met de vogels. Ons werd verteld dat er slechts 3 volwaardige ornithologen in het land te vinden
zijn, wij hadden er één van en ontmoetten de tweede (bleek zijn ‘baas’ te zijn) in gezelschap van
een Zwitsers koppel birdwatchers.
Prijs vliegtuigticket Turkish Airways : 598,40 € = dagvlucht met transfer in Istambul.

Jef, Harry, Arzu en René – Shirvan National Park
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René, Chris en Guido in het Alti Agach National Park

Chris en Claudy, , occasional joy riders
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