GEÒRGIA
VIATGE ORNITOLÒGIC

GEÒRGIA

RUTA DE L’OEST – GRAN MIGRACIÓ

Del 01 al 12 setembre
de 2019

12 dies

Viatge ornitològic a GEÒRGIA
12 Dies

Mestia
Mt. Tetnuldi
Becho
Lake Paliastomi

Sakhalvasho
Batumi
Botanical
Garden

Àliga imperial oriental

PN Mtirala

Organitza:

Grup

Viatge ornitològic a GEÒRGIA
12 Dies
Dia 1: Barcelona - Batumi

01 Setembre 2019

Pica-soques de Krüper

Trobada del grup a l’aeroport de Barcelona amb el nostre guia l’Oriol Clarabuch i sortida via Istambul a
Batumi, a la costa oest de Geòrgia. Trasllat en vehicle privat del grup a l’hotel. Sopar de benvinguda.

Dia 2: Batumi – Sakhalvasho

02 Setembre 2019

Després d’esmorzar i recollir el nostre dinar pícnic, partirem cap el Jardí Botànic de Batumi que és un
lloc on fàcilment veurem el pica-soques de Krüper (Sitta krueperi). Aquí estarem al voltant d’una hora i
després anirem fins a un dels punts més destacats per l’observació de rapinyaires en migració,
Sakhalvasho, on passarem la resta del dia.

Organitza:

Grup

Viatge ornitològic a GEÒRGIA
12 Dies
Dia 3: Delta del Chorokhi - Costa del Mar Negre - Shuamta

03 Setembre 2019

Fredeluga gregària

Després d’esmorzar i recollir el nostre dinar pícnic, partirem cap al Delta del Chorokhi que es troba a 9
km de distància. Pel camí farem algunes petites aturades per començar a veure ocells. Un cop
arribats a Chorokhi, explorarem aquesta àrea a peu, passant per canyissars, aiguamolls, zones de
vegetació més densa i platges de grava.
El Delta del Chorokhi és un IBA (Important Bird Areas), zona protegida creada al 2015 per SABUKO
(Societat Georgiana per la protecció de la natura). Aquesta zona és molt bona per limícoles: corriols i
espècies com la fredeluga gregària (Vanellus gregarius) o la perdiu de mar alanegra (Glareola
nordmanni). Aquí també podem trobar capsigrany pàl·lid (Lanius isabellinus) i amb una mica de sort,
l’alosa de cap negre (Eremopterix nigriceps), l’enganyapastors d’Egipte (Caprimulgus aegyptius). Al
Delta ens hi estarem unes 4 hores on dinarem.
Després tornarem cap a Batumi a una bona zona per observar
passeriformes, com el rossinyol rus (Luscinia luscinia), mosquiter
del Caucas (Phylloscopus nitidus), cuereta citrina (Motacilla
citreola), papamosques menut (Ficedula parva), trenca (Lanius
minor), boscarla dels arrossars (Acrocephalus agricola) i boscaler
fluvial (Locustella fluviatilis), entre molts altres.
Després d’aquí, si el temps ens ho permet, anirem al punt
d’observació de rapinyaires a Shuamta per veure el pas del
capvespre. Tornada a Batumi
Organitza:
Papamosques menut

Grup

Viatge ornitològic a GEÒRGIA
12 Dies
Dia 4: Batumi - Mestia, amb parada a Poti

04 Setembre 2019

Àliga marina europea

Després d’esmorzar i recollir el nostre dinar pícnic, partirem. Avui tenim un trajecte llarg d’unes 6
hores fins a Mestia. Però anirem fent parades al llarg del camí.
La primera parada una mica més llarga la farem al Parc Nacional de Kolkheti, una zona d’aiguamolls
a prop de Poti (regió de Samagrelo). Aquests enormes aiguamolls són també un IBA (Important Bird
Areas) i és una zona de molta importància per hivernants i per als ocells que fan la ruta migratòria de
l’est. Està format pel gran llac de Paliastomi amb els seus pantans i torberes. Aquí podrem veure
l’àliga marina europea (Haliaeetus albicilla) i el gavià d’armènia (Larus armenicus). Després
conduirem 5 minuts seguint la vora del llac i pararem a una bona zona per observar limícoles i
xatracs. Aquí s’han observant de manera aïllada, corriol mongol (Charadrius mongolus) i el corriol de
Leschenault (Charadrius leschenaultii) juntament amb el territ becadell (Calidris falcinellus) i la siseta
cendrosa (Xenus cinereus).
Després d’això continuarem cap a Mestia, amb una o dues parades curtes per intentar veure pelaroques (Tichodroma muraria). Arribada a Mestia per sopar.

Organitza:
Papamosques menut

Siseta cendrosa

P.N. Kolkheti

Pela-roques

Mestia

Grup

Viatge ornitològic a GEÒRGIA
12 Dies
Dia 5: Mestia - Endemismes del Mt. Tetnuldi

05 Setembre 2019

Mestia està a la fantàstica regió muntanyosa de Svaneti, on es combina una increïble fauna amb un
ric patrimoni històric i unes tradicions i cultura encara poc influenciades pel món modern. Svaneti és
també una zona IBA on tots els grans endemismes del Caucas es poden trobar.

Avui esmorzarem a les 07:00 i marxarem de l’hotel amb les nostres bosses de pícnic a les 07:30.
Agafarem una nova carretera que ens remuntarà fins als 3.000 metres i un cop allà, una curta
caminada ens donarà l’oportunitat de veure el gall del Caucas (Tetrao mlokosiewiczi), el gall nival del
Caucas (Tetraogallus caucasicus), el pinsà rosat gros (Carpodacus rubicilla) i la cotxa capblanca
(Phoenicurus erythrogastrus).
A més a més de Tetnuldi, visitarem altres indrets per observar altres espècies interessants i intentar
veure tots els ocells endèmics descrits més amunt.
Gall nival del Caucas
Tornarem a Mestia per sopar.

Ushgul

Aquest dia es recomana calçat i roba d’abric,
sobretot pel matí i a la caiguda de la tarda.
També és un gran lloc per fer bones
fotografies, no només dels ocells, sinó també
dels impressionants paisatges.

Organitza:
Papamosques menut
Pinsà rosat gros
Siseta cendrosa

Cotxa capblanca

Pela-roques
Foto: Markus Lilje

Grup

Viatge ornitològic a GEÒRGIA
12 Dies
Dia 6: Mt. Tetnuldi i els pobles de Adishi i Becho - Mestia

06 Setembre 2019

Esmorzar a les 07:00, i sortida cap a Tetnuldi per veure les espècies que se’ns hagin pogut resistir el
dia anterior. Després visitarem els voltants dels poblets de muntanya. Allà podrem veure espècies
interessants com el gafarró de front vermell (Serinus pusillus) i l’alosa banyuda (Eremophila alpestris),
que podrem observar en jardins a prop de cases on pasturen vaques i ovelles.
Tornada a Mestia per la tarda.
Adishi

Becho

Aquest dia es recomana calçat i roba d’abric,
sobretot pel matí i a la caiguda de la tarda.
També és un gran lloc per fer gran
fotografies, no només dels ocells, sinó també
dels impressionats paisatges.

Organitza:
Papamosques menut

Gafarró de front vermell

Siseta cendrosa

Gall del Caucas

Alosa banyuda

Pela-roques

Foto: Imran Shah

Grup

Viatge ornitològic a GEÒRGIA
12 Dies
Dia 7: Mestia - Mt. Tetnuldi/Zugdidi - Batumi

07 Setembre 2019

Si ens falta algun endemisme per observar, avui tindrem un altre oportunitat i tornarem a la zona del
Mt. Tetnuldi. Si ja hem acomplert tots els objectius llavors partirem cap a Batumi on podrem parar a
Zugdidi la capital de l’oest de Geòrgia i on podrem visitar el Palau de Dadiani.

De camí a Batumi farem algunes parades curtes per veure ocells. Arribada a Batumi i sopar.

Adishi
Zugdidi

Trenca

Organitza:
Papamosques menut

Gafarró de front vermell

Siseta cendrosa

Cotxa blava

Còlit ros oriental
Alosa Banyuda

Pela-roques

Grup

Viatge ornitològic a GEÒRGIA
12 Dies
Dia 8: Batumi – Parc Nacional de Mtirala - Sakhalvasho - Batumi

08 Setembre 2019
P.N. Mtirala

Esmorzar, recollida del pícnic i sortida fins el centre de visitants del Parc Nacional de Mtirala, situat a
una hora i mitja aproximadament (depenent de les parades que fem) en direcció nord-est. Des d’aquí
farem un recorregut circular d’uns 3 km.

Mtirala està format per un dens bosc subtropical, sovint cobert per núvols que envolten el mont Mtirala
de 1.334 metres. Quan apreta la calor a Batumi, a l’exuberant bosc de Mtirala pots notar una
contrastada frescor. L’excursió ens portarà al cor del Parc Nacional, que inclou un salt d’aigua de gran
bellesa, un petit llac i un pintoresc poble. Aquesta zona és molt bona per veure picots incloent el picot
garser dorsiblanc (Dendrocopos leucotos), el picot garser petit (Dryobates minor), i el mitjà
(Dendrocoptes medius).

Adishi

Mtirala compta també amb amfibis i rèptils endèmics. Si tenim sort podrem veure un d’ells, la
salamandra del Caucas.
El recorregut pel parc ens portarà al voltant de 6 hores, incloent el dinar a un petit salt d’aigua.
Després tornarem a Shuamta per gaudir de la migració de rapinyaires.
Avui és recomana calçat de trekking lleuger i un impermeable per si de cas.

Organitza:
Papamosques menut

Picot garser dorsiblanc

P.N. Mtirala
Cotxa Blava

Còlit ros Oriental
Alosa Banyuda

Grup

Pela-roques
Shuamta

Viatge ornitològic a GEÒRGIA
12 Dies
Dia 9: Batumi – Aiguamolls de Kolkheti - Batumi

09 Setembre 2019

Avui farem l’esmorzar cap a les 08:00 i recollirem el nostre dinar-pícnic. Després farem un trajecte
d’una hora que ens portarà als aiguamolls de Kolkheti, una gran àrea oberta que inclou el riu Rioni, un
dels únics dos rius del món on encara desova l’esturió europeu. Un gegant que pot viure més de 100
anys.
Aquí gaudirem d’un recorregut en barca pel llac Paliastomi, explorant els petits canals. Amb sort
podrem veure com pesquen l’àliga marina europea i l’àliga pescadora junt a innombrables grups de
pelicans cresp (Pelecanus crispus) i pelicans vulgars (Pelecanus onocrotalus).

P.N. Mtirala

Adishi

Gavià d’Amènia
Pelicà cresp

Organitza:
Papamosques menut

Picot Garser Dorsiblanc

P.N. Mtirala
Cotxa Blava

Còlit ros Oriental
Alosa Banyuda

Pela-roques
Foto: Roman Tolordava

Grup

Viatge ornitològic a GEÒRGIA
12 Dies
Dia 10: Batumi – Aiguamolls de Kolkheti - Batumi

10 Setembre 2019

Castell de Gonio

Estar en aquesta zona i deixar passar determinats llocs d’interès cultural seria imperdonable, així que
aquest dia el dedicarem a visitar tres indrets imprescindibles:
Castell de Gonio: La fortalesa de Gonio (abans anomenada Apsaros o Apsaruntos) és la fortalesa
més antiga de Geòrgia. Gonio va esdevenir un centre de la cultura romana i del poder imperial (amb
més de 1500 soldats) fins el segle IV que inclou un teatre i un hipòdrom. La longitud dels murs arriba
als 900 metres.
Fortalesa de Petra: Petra es va construir l’any 535 per John Strategos, d’acord amb les ordres de
l’emperador Justinià. Petra ha patit moltes guerres. Sota els seus murs han lluitat dues civilitzacions
com els perses i l’imperi romà, l’emperador Justinià contra el rei Khosrow.
Jardí Botànic: Acull una de les més grans varietats botàniques del món. El Jardí Botànic de Batumi
es va construir el 1912 pel botànic i geògraf Andrey Krasnov. El jardí té una extensió de 111
hectàrees i conté espècies de nou àrees geobotàniques: L’est de l’Àsia, Nord-Amèrica- Nova
Zelanda, Sud-Amèrica, Els Himàlaies, Mèxic, Austràlia, el Mediterrani i el Caucas.
.
Pelicà Creps

Organitza:
Papamosques menut

Fortalesa de Petra

Jardí botànic de Batumi
Còlit ros Oriental
Grup

Viatge ornitològic a GEÒRGIA
12 Dies
Dia 11: Batumi – Delta del Chorokhi – Mar Negre - Sakhalvasho

11 Setembre 2019

Castell de Gonio

Avui farem l’esmorzar a les 07:00 i recollirem el nostre dinar-pícnic. Avui repetirem la major part de la
ruta del primer dia per observar les espècies que se’ns hagin pogut resistir i observar els nous
migrants que hagin arribat al Delta i al llarg de la Costa del Mar Negre. La segona meitat del dia
visitarem el punt d’observació de Sakhalvasho i de nou tindrem l’oportunitat de prendre una gran
imatge de rapinyaires.

Delta del Chorokhi

Organitza:
Papamosques menut

Sakhalvasho
Fortalesa de Petra
Còlit ros Oriental
Grup

Viatge ornitològic a GEÒRGIA
12 Dies
PREUS

Castell de Gonio

El preu inclou:
-

-

Vols Barcelona – Batumi - Barcelona
Circuit de 10 dies amb guia local especialista i transport privat pel grup
Guia ICO acompanyant des de Barcelona
Allotjament durant tota l’estància a Geòrgia en Hotels, habitació doble i règim
de pensió completa durant tot el recorregut. (Inici sopar dia 1, darrer àpat
esmorzar darrer dia)
Totes les entrades i activitats mencionades a l’itinerari.
Tots els trasllats
Assegurança completa de viatge + assegurança d’anul·lació.
Taxes aèries i impostos

Forma de pagament i terminis:
400€ en el moment de fer la reserva.
Resta abans 1 Agost de 2019

Grup mínim 10 viatgers – màxim 15

PREU PER PERSONA:
Socis ICO: 2.470 €
No socis: 2.520 €
Suplement Individual: 280 €
Preus en base a ocupació doble*
• Els viatgers que viatgin sols, per evitar
suplement individual, poden compartir
habitació amb un altre membre de
l’expedició (del mateix sexe) sempre que
sigui possible. Indicar-ho al moment de fer
la reserva.
Organitza:

Per transferència bancària o targeta de crèdit

Papamosques menut

Fortalesa de Petra
Còlit ros Oriental
Grup

