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Maandag 5 mei 2008
In alle vroegte komen we aan op Almaty airport. De afhandeling van formaliteiten verloopt vlot en als
we buiten staan is het al licht. De eerste vogels worden waargenomen: Maskerkwikstaart, een erg
mooie (onder-)soort Witte kwik en de Treurmaina, een spreeuwachtige vogel, die hier in alle
bewoonde gebieden voorkomt. Het schijnt dat ze afstammen van een 100tal vogels, die enkele
10tallen jaren geleden zijn uitgezet, maar het is ook niet uitgesloten dat enkele vogels zelfstandig de
Himalaya en Tien Shan bergketens hebben overgestoken. Via Almaty rijden we naar het eerste
vogelgebied, een mooi groen dal in de voetheuvels van de Ile Alatau, een berggebied in het
noordelijke deel van het uitgestrekte Tien Shan gebergte.
We bezoeken dit dal speciaal voor de Weidegors, een soort van grazige berghellingen. Al snel worden
interessante soorten gezien, zoals de Azuurmees, die hier de Pimpelmees lijkt te vervangen en de
Witkruinbuidelmees, een soort die sterk lijkt op de Europese Buidelmees. Ook zien we een Fazant die
hier van nature voorkomt. Verder zien we Geelbuikfitis, Waterspreeuw (hier een ondersoort met
geheel witte onderzijde), enkele Sneeuwgieren en een Lammergier. Na enige tijd wordt ook een
Weidegors ontdekt, die zich later mooi laat zien en fotograferen! Na een onweersbui gaan we een
stukje lager nog wat vogelen, wat onder meer de plaatselijke ondersoort van de Putter oplevert, met
een grijze kop en rug. Alleen het rood op de kop en het geluid herinnert aan onze Putter. Ten slotte
nog een skulkende Braamsluiper, die hier een geheel andere zang heeft dan in Europa, meer gekweel
en gebrabbel, en niet de karakteristieke ratel. De in Kazachstan voorkomende (onder-)soorten van de
Braamsluiper zijn lastig te herkennen, maar wel duidelijk anders dan de Europese.
Via een regenachtig Almaty rijden we vervolgens naar ons hotel, ook in Ile Alatau gelegen maar dan
ZO van Almaty. Onderweg zien we enkele Scharrelaars op de draden zitten. Als het droog wordt gaan
we hier ook nog een paar uur vogelen. Ook hier weer Azuurmees en opvallend veel Hume’s
bladkoningen, die hun merkwaardige zang laten horen. Verder Chinese fluitlijster en de Tien Shan
Matkop, die door een enkeling wordt gehoord, maar zich niet laat zien. In de avond roepen enkele
Dwergooruilen in de hoteltuin.
Dinsdag 6 mei 2008
Vandaag reizen we naar het meest oostelijke gebied dat deze reis wordt bezocht, de regio rond de
Sharyn rivier met o.a. de bekende kloof en de Sogety vlakte.
De vroege opstaanders zien weer dezelfde soorten als gisteravond rond het Tausamal hotel,
waaronder nu ook zingende Roodmussen.
Na een paar uur rijden houden we een vogelstop langs de weg. Het is een tamelijk grootschalig
gebied met vochtige weiden en houtwallen. De aanvankelijke aanleiding voor de stop waren enkele
Bijeneters, maar het leukst was de Langstaartklauwier, die zich goed liet horen en bekijken. Vlak voor
de Kokpekpas weer een noodstop, want iemand zag een specht in de enige boom in de wijde omtrek.
Een Witvleugelspecht! Dat had niemand hier verwacht. In het halfwoestijnlandschap waarin we ons
inmiddels bevinden zijn Izabeltapuiten en Kortteenleeuweriken algemeen.
Aangekomen bij de Kokpekpas gaan we op zoek naar de Stewarts gors (White-capped bunting). De
soort blijkt in het dalletje achter de gebouwtjes op de pas vrij gemakkelijk te vinden en laat zich zo nu
en dan goed zien, al is het vaak vrij hoog ergens op een rotsrichel. In de wensboom beneden zitten
onder andere Roodmussen. Verder in het lage struikgewas aardig wat zangertjes, waaronder de
Geelbuikfitis (Sulphur-bellied Warbler), de toch heel anders zingende Siberische tjiftjaf en op de rotsen
een mooie Bonte tapuit.
Na de lunch rijden we de Sogetyvlakte op, waar het al snel begint te regenen. We zien vanuit de bus
een familie Casarca’s met 10 kuikens. Als het weer opklaart gaan we op zoek naar het Steppenhoen,
in linie lopen we door het terrein om zo een groot gebied te bestrijken. Het Steppenhoen zien we niet,
maar wel een Woestijnplevier, een mooie Rode rotslijster, de eerste Jufferkraan en
Strandleeuweriken, die hier een stuk valer zijn dan bij ons.
Tegen de schemering bereiken we de Hunting Lodges in het galerijbos langs de Sharyn rivier, waar
enkele Nachtegalen zingen, en enkele Dwergooruiltjes.

Woensdag 7 mei 2008
Vandaag naar de Sogetyvlakte, ’s ochtends vroeg eerst bij een bron aan de voet van de heuvels, nabij
een verlaten boerderij. Vooral de Steenortolaan is hier erg algemeen, overal is hun gezang te horen
en ze zijn nogal tam, dus goed te bekijken. Ook de Turkestaanse klauwier laat zich hier goed zien. Op
de terugweg naar onze bus (en het veldontbijt) zien we nog een vijftal foeragerende Mongoolse
woestijnvinken. Bij het bronnetje lieten ze zich niet zien, maar hier gelukkig wel. Later op de ochtend
verspreiden we ons weer in linie over de vlakte op zoek naar het legendarische Steppenhoen. Weer
vergeefs, maar wel met mooie waarnemingen van de Aziatische woestijngrasmus. Verder weer de
hier gebruikelijke soorten als Kortteenleeuweriken, Izabeltapuiten en Strandleeuweriken.
Na de lunch bij ons onderkomen, de zgn. Hunting Lodges, gaan we naar Sharyn canyon. Onderweg
over de vlakte zien we nog een mooie Woestijntapuit. De Sharyn canyon is landschappelijk erg fraai,
maar veel vogels zien we niet. Het is dan ook flink warm. Wel veel Bonte tapuiten. Leuk zijn enkele
Gierzwaluwen, die hier wat lichter van tint lijken dan de onze, en een groepje Alpengierzwaluwen.
Tegen de avond gaan we weer posten bij de waterbron waar we vanmorgen ook waren, maar de sterk
toegenomen wind is niet prettig. Onderweg er naar toe zien we de eerste Roze spreeuw van de reis.
Bij de bron is weinig te zien, alleen enkele Kneuen, die hier veel rood op borst en buik hebben.
Donderdag 8 mei 2008
Vandaag gaan we terug richting Almaty, maar niet zonder een laatste bezoek aan de Sogety vlakte.
We lopen ’s ochtends vroeg weer in linie over de vlakte, wanneer 4 Steppenhoenders al roepend
opvliegen en ver weg naar het oosten vliegen. Helaas heeft niet iedereen ze gezien. Ze zaten in korte
Artemisiavegetatie, maar zijn niet zittend gezien. Wat later horen we weer het geluid en er strijkt er
ééntje neer! Deze rustig foeragerende vogel is door iedereen goed te bekijken!
Verder op de vlakte weer de gebruikelijke soorten, waaronder enkele Aziatische woestijngrasmussen.
In een strook met wat hoger struweel zaten ineens verscheidene Sykes’ spotvogels te zingen, dat was
ook leuk. Gisteren hebben we die niet gehoord, dus mogelijk zijn ze vannacht pas aangekomen, altijd
leuk in de trektijd!
Onderweg naar de Kokpekpas, waar we overigens niet zijn gestopt lopen we nog een zijdal in. Het is
warm en veel vogels laten zich niet zien. Wel 2 verre Steenarenden en een zeer skulkende (maar wel
af en toe zingende) Struikrietzanger.
Een stukje ten oosten van Shilik draaien we een zijweg in (richting Masaq) voor wat vogelen en de
lunch. Op de draden enkele mooie Kleine klapeksters en enkele groepjes overtrekkende Bijeneters.
Een groepje Huismussen in een boom bij de lunchplek blijkt tot de ondersoort indicus (bactrianus) te
behoren, met veel wittere wangen dan de gewone mus. Enkele tientallen Roze spreeuwen zitten op
de draden langs de weg.
Een stuk verder richting Almaty weer een vogelstop, in een gebied met vochtige weilanden, rietvelden,
houtwallen en akkers. De hier aanwezige Grote piepers laten zich wel zeer fraai bekijken en
fotograferen. Ook de Grauwe gorzen en Balkankwikstaarten zijn nogal tam. In het riet zingt een Grote
karekiet.
Als we aankomen bij hotel Tausamal in het Ile Alatau Nationaal Park (Tien Shan) worden we weer
welkom geheten door de al bij daglicht roepende Dwergooruiltjes. Eéntje laat zich goed bekijken in
een dichte spar.
Vrijdag 9 mei 2008
Vandaag een reisdag met veel vogelstops naar de Taukumwoestijn. Het vogelrondje voor het ontbijt
levert weer de inmiddels bekende soorten op: Azuurmees, Roodmus, Fazant, Sprinkhaanzanger en
veel Hume’s bladkoningen met hun aparte hoog raspende zang. Leuk was een roffelende
Drieteenspecht, die door 1 persoon werd gehoord in sparrenbos.

De eerste vogelstop is bij moerasjes ten noorden van Chemolgan. Hier zien we onder andere een
Woudaapje, Witkruinbuidelmees, de eerste Bruinkopgors, en een kolonie Scharrelaars.
De volgende stop vandaag is bij het Sorbulak meer, waar we op de blokken van de dam een paar
1000 Roze spreeuwen kunnen bewonderen. Verder diverse wetlandsoorten, waaronder 3
Kroeskoppelikanen, Witvleugelsterns, gewone en Steppenvorkstaartplevieren, Witoogeend en nog
meer eenden en steltlopers. Erg leuk was ook de enorme kolonie Oeverzwaluwen in de steile oeverklif
van het meer. Vlak voor dat we bij het meer aankwamen vloog er nog een Shikra over de auto, terwijl
we naar een groep van 200 vliegende Jufferkranen keken.
Een stuk voor Qanshenggel pauzeren we bij de zgn. wensboom, een eenzame boom vol met eraan
vast geknoopte linten. De boom zit vol met diverse zangvogelsoorten, waaronder een mooie
Sperwergrasmus en enkele Struikrietzangers. Een flinke groep Jufferkranen landt in het meertje om te
drinken. Hier ook enkele IJsvogels en een White-headed wagtail, een witkoppige (onder)soort van de
Gele kwikstaart, die niet vaak wordt gezien. Twee mooie Oosterse tortels lopen op de helling achter
de boom en in de lage struiken langs de weg zit een Draaihals. Een aanvankelijk als Oostelijke
orpheusgrasmus gedetermineerde vogel bleek bij nadere studie een overduidelijke ‘Bergbraamsluiper’
(Sylvia althea, Hume’s Whitethroat) te zijn. Goed dat de vogel was gefotografeerd!
Tegen de avond arriveren we in de Taukum woestijn. We overnachten hier in een kamp met Yurts,
traditionele Centraalaziatische tenten. Voordat we daar aankomen vogelen we nog bij een artesische
bron, waar het wegstromende water een klein modderig plasje heeft gevormd. Hier zien we onder
meer enkele Zwartbuikzandhoenders en baltsende Woestijnplevieren. Een Aziatische
kalanderleeuwerik laat zich ook goed door de telescoop bekijken.
Zaterdag 10 mei 2008
Nog voor het ontbijt vertrekken we naar Qanshenggel om te gaan vogelen bij de bron met plasjes aan
de oostzijde van het dorp. Er staat vandaag een harde wind en er is veel stof in de lucht.
Bij de plasjes onder andere een 20tal Temmincks strandlopers. Een Boomvalk vliegt laag tegen de
wind in naar het noorden, evenals een Witvleugelstern. Het ritselt overal van de Veldrietzangers, in het
kleinste struikje zitten ze. Kennelijk (samenhangend met de harde tegenwind?) een flinke fall geweest
vannacht. Eén Veldrietzanger komt zelfs even in onze bus zitten! Ook in de bomen rond de huizen in
het dorp overal zangers. Af en toe trekken er groepjes Bruinkopgorzen langs. In het dorp zit ook een
Bonte kraai.
Een groot deel van de dag rijden we rond en stoppen op kansrijke plekken voor de Kaspische plevier.
Ondanks veel zoekinspanning krijgen we deze niet te zien. Wel andere vogels natuurlijk, waaronder
een zestal Jufferkranen en Steppenvorkstaartplevieren.
Tegen vieren strijken we weer neer bij de wensboom waar we gisteren ook al waren. Zangvogeltjes
blijken echter nauwelijks aanwezig. Enkelen zien wel een Zwartkeellijster! Het moerasje verderop
heeft wel van alles te bieden. Twee Kleinst waterhoentjes laten zich prachtig bekijken aan de rand van
het riet. Ook een Woudaapje laat zich fraai zien. In het riet blijkt ook een Indische karekiet te zitten, die
zich nogal verstopt helaas. In het water voor het riet zwemt een soort ringslang. Ook wordt er een
hybride Grauwe x Turkestaanse Klauwier gezien en gefotografeerd.
Een tweetal Monniksgieren trekt over en de White-headed wagtail zit er ook weer! De meeste Gele
kwikken hier zijn van de ondersoort beema, Russische of Sykes’ gele kwikstaart genoemd. In de
wensboom landt een Keep, die korte tijd later weer verder vliegt.
Zondag 11 mei 2008
Een groep Britse vogelaars, die ook in het Yurtkamp verblijft, had gisteren in de buurt van het kamp
een Oostelijke kraagtrap gezien. Met die informatie op zak gingen we ’s ochtends vroeg op pad. Na
ongeveer 500 m rijden werd de vogel ontdekt, niet al te ver weg in de vlakte staand. Omdat er nog
geen luchttrillingen waren was hij goed te bekijken. Het was een man, die af en toe baltste. Hij blies
zich als het ware op waarbij steeds meer witte veren zichtbaar werden en kop en hals nauwelijks nog
te zien waren. Vervolgens rende hij een stuk, waarna het normale uiterlijk terugkwam.

Vervolgens reden we nog een stukje verder waar we vanaf lage duinen een goed zicht hadden op een
bron met plasjes en modder. Hier kwamen veel vogels, waaronder tientallen Zwartbuikzandhoenders,
Ortolanen, Mongoolse en Vale woestijnvink, Citroenkwikstaart en tientallen Bruinkopgorzen (ook
langstrekkend).
Na het ontbijt weer vogelen in Qanshenggel, waar de bomen en struiken weer vol met zangers zaten,
waaronder veel Hume’s bladkoningen, Roodmussen, een Sperwergrasmus, Gewone (ondersoort
hafizi) en Noordse Nachtegaal. Een Eversmann’s roodstaart en enkele Grauwe fitissen lieten zich fraai
bekijken. Ook enkele Bonte kraaien waren weer aanwezig. Een Ransuil vloog ineens op van tussen
de huizen, en in de hoge bomen zat een Kwak en een groep Oosterse tortelduiven.
Vervolgens gingen we naar Ayderli, een dorp een stuk ten zuiden van Qanshenggel. Hier lunchten we
op het dorpsplein en ook hier weer veel vogels in het geboomte. Enkele Monniksgieren en Vale gieren
zeilden hoog over. Een laag overvliegende Arendbuizerd was mooi. De klapper was een paartje Vale
woestijnvinken, die van zeer nabij te bekijken waren. Het vrouwtje werd o.a. door het mannetje
gevoerd. Tussen dit dorp en de hoofdweg lag weer een meertje en vochtige graslanden. Hier een
waar kwikstaartenfeest tussen de vele paarden. Twee ondersoorten Citroenkwikken (calcarata en
citreola), Drie soorten Gele kwikken (Balkan Noordse en Sykes’), gewone Witte kwik,
Maskerkwikstaart en Grote gele kwikstaart! Ook leuk waren een Woudaapje en een Waterpieper.
Op de terugweg naar het kamp zagen we de Oostelijke kraagtrap weer en een Smelleken raasde laag
over het kamp.
Maandag 12 mei 2008
Vandaag staat een lange tocht voor de boeg: via de Taukumwoestijn naar de meertjes bij de Topar
rivier en het Turangabos daar niet ver vandaan, terug naar het ons inmiddels vertrouwde hotel
Tausamal in de bergen bij Almaty.
Door een gebied met zandige duinen met verspreide struiken rijden we met enkele stops naar de
Toparmeren. We zien onder andere Steppeklapekster, Rosse waaierstaart, een baltsend paartje
Turkestaanse klauwieren, 2 Daurische Klauwieren en 2 Bruinnekraven.
De meertjes en rietkragen van de Toparmeren leveren gelijk weer een hele set wetlandsoorten op,
waaronder Zwarte sterns en Visdieven, Krooneenden, Witoogeenden en 2 Witkopeenden. In de verte
vloog een zeearend langs en een Bruine kiekendief. Verrassend waren enkele tientallen
overtrekkende Aziatische Wespendieven! De hier ook mogelijke Zwartkopbuidelmees liet zich helaas
niet zien, al werden af en toe wel verdachte geluidjes gehoord.
Leuk waren ook de Rietgorzen van de ondersoort pyrrhuloides, met dikke snavel en grijzere rug. Het
geluid van een zingende Turkestaanse mees leek bedrieglijk veel op de zang van de Koolmees.
Het Turangabos waar we de volgende stop hielden is eigenlijk geen echt bos. De tamelijk verspreid
staande oude Turangabomen staan in een gebied met vrij veel laag struikgewas.
Bijna alle doelsoorten waren hier snel gevonden: Oosterse holenduiven, de prachtige Saxaulmussen
en een Witvleugelspecht. Turkestaanse mezen zaten er ook. Helaas lukte het niet om de Gestreepte
Dwergooruil te vinden. Het was inmiddels flink warm geworden en in de schaduw van een
Turangaboom genoten we van de lunch.
Dan snel verder want het is nog ruim 200 km rijden naar Almaty. Onderweg regelmatig Scharrelaars
en honderden Roze spreeuwen. Een groepje vliegt mee met de auto, we klokken 85 km per uur! Een
korte pauze in het zicht van Qapshagay levert nog enkele Roodstuitzwaluwen op. Even later zien we
een man Grauwe kiekendief. Bij het hotel waar het al begint te schemeren worden we welkom
geheten door 2 roepende Dwergooruilen
Dinsdag 13 mei 2008
Vandaag gaan we naar onze nieuwe uitvalsbasis voor de komende dagen, het Astronomisch
Observatorium op 2750 m hoogte in het Tien Shangebergte.

Onderweg omhoog zien we bij een soort waterkrachtgebouw een Chinese fluitlijster. De weg is zo
slecht dat lopen soms nog sneller lijkt te gaan. Na nog een enkele stop komen we tegen de middag
aan bij het Big Almaty Lake, een stuwmeer op ruim 2500 m hoogte omringd door sparrenbossen en
hoge bergen. Na een korte stop verder omhoog naar ons onderkomen voor de komende dagen bij het
Astronomisch Observatorium. Veel gebouwen hier zijn in vervallen staat, maar het hotel is goed. Het
is er vrij stil met vogels. Enkele fraaie soorten worden echter al snel gezien, zoals de Mantelroodmus,
de Himalayan rubythroat, die hier algemeen is en een zingend mannetje Eversmann’s roodstaart.
Na de lunch gaan we vogelen bij het stuwmeer. Een Vale gier zeilt over en in de grintdelta van de
rivier die uitmondt in het stuwmeer zitten enkele Casarca’s. In de sparren zien we weer een mooie
soort, de Spiegeldikbek. Vanuit de bergkammen klinkt het melancholieke gefluit van het
Himalayaberghoen. Op een rots blijkt een Smelleken te zitten. Dan speuren we de grintdelta af op
zoek naar de hoofdprijs van vandaag en die wordt snel gevonden. Een Ibisbill zit zich op een
zandbank te poetsen! Na een tijdje gaat hij (of zij?) foerageren in een stroompje en verdwijnt
geleidelijk uit beeld. Wat een soort!
Woensdag 14 mei 2008
Vandaag staat in het teken van een aantal echte hooggebergtesoorten, waarvoor we met onze bus
omhoog rijden naar het Cosmic Ray Station, gelegen op een hoge bergpas (3350 m). ’s Ochtends
voor het ontbijt wordt er ook weer gevogeld rond het hotel wat onder meer Zwartkeelheggemus en een
groepje Hodgson's bergvinken oplevert. Verder weer Himalayan rubythroat en Spiegeldikbek.
Het Cosmic Ray Station is een merkwaardige verzameling, deels vervallen, gebouwtjes, waartussen al
snel een aantal “doelsoorten” wordt gevonden: Bruine heggemus en Witkruinroodstaart. Een aantal
Himalayaberghoenders laat zich goed bekijken, al zijn de omstandigheden op een steile helling voor
de fotografen niet optimaal. Het is koud, winderig en vrij donker weer en er valt een regen/ natte
sneeuwbui. Later schijnt gelukkig weer de zon. Verder hier nog Altai heggemus, Alpenkraaien en
Alpenkauwen, evenals de gewone Tapuit.
Terug bij het Observatorium zeilt er nog een Lammergier over. ’s Middags gaan we vogelen in het
sparrenbos bij de stuwdam van het Big Almaty Lake en later weer langs de oostzijde van het meer;
met gids Jevgeni ter vervanging van Machiel die naar een andere groep moet.
Mooie soort hier is de Blue-capped redstart! Verder hier onder meer Geelbuikfitis en later op dezelfde
plek als gisteren in de delta van het meer weer de Ibisbill. Een Smelleken, die een Zwarte kraai
aanviel was ook leuk.
Donderdag 15 mei 2008
In de ochtend vogelen rond het Observatorium, ’s middags al vogelend richting Almaty. Speciale
aandacht deze morgen voor White-browed Tit-warbler, dat nog steeds niet is gezien. Vanmorgen
hebben we de laatste kans... We zien weer de hier gebruikelijke soorten als Roodmus, Spiegeldikbek,
Himalayan rubythroat en Zwartkeelheggemus. Een paartje Mantelroodmussen (Red-mantled
Rosefinch) laat zich eindelijk goed bekijken! Veel tijd wordt besteed aan een helling met laag
struikgewas, het voorkeurshabitat van White-browed Tit-warbler. Hoog in de lucht vlogen 3 Himalayan
Griffon Vultures en een Lammergier. Ook een Steenarend die op een verre rotspunt neerstreek. Na
een paar uur werden we eindelijk beloond! Verdachte roepjes uit het struikgewas, die dus van de
White-browed Tit-warbler bleken te zijn. Maar wat een skulkers, slechts enkelen hebben ’m echt goed
gezien, anderen moesten het doen met een paarsgrijze flits. Na afloop nog een rondje gelopen door
halfopen sparrenbos, wat een man Eversmann’s roodstaart opleverde en enkele overvliegende
Roodvoorhoofdkanaries.
Na de lunch naar beneden. Al snel worden twee Roodvoorhoofdkanaries ontdekt, die nu door
iedereen goed kunnen worden gezien. Vooral de snelstromende beek krijgt veel aandacht. Uiteindelijk
met resultaat: ter hoogte van de “waterkrachtmuur” werden twee Bruine waterspreeuwen ontdekt! In
hetzelfde stuk rivier ook een Witbuikwaterspreeuw. De Chinese fluitlijster zit er ook nog en een
Lammergier vliegt hoog over.

’s Avonds bij het Tausamal hotel weer de vertrouwde soorten als Azuurmezen en een roepende
Dwergooruil.

Vrijdag 16 mei 2008
Vandaag met het vliegtuig naar de noordelijke steppen van Kazachstan bij Astana. ’s Ochtends vroeg
bij hotel Tausamal nog mooi een zingende Grauwe fitis.
In Astana aangekomen wel even slikken: grijs weer met gestage regen. Gelukkig klaarde het
geleidelijk op en kon er goed worden gevogeld. Astana is wel even wat anders dan Almaty, het ene na
het andere futuristische gebouw wordt er uit de grond gestampt. Iemand zag hier ook één van de
weinige Scholeksters van de reis. Als we de stad uitrijden is het totaal andere karakter van deze
streek meteen duidelijk: onafzienbare vlakten en af en toe meren en moerassen. Met interessante
vogelwereld uiteraard. Al tijdens de reis naar het nationale park Tenghiz-Qorgalzhyn zien we vele
water- en moerasvogels en steppesoorten, zoals Witvleugelstern, Steppemeeuw, Roodpootvalken,
Grauwe en Steppekiekendief en een Velduil. In plaats van Zwarte zitten hier Bonte kraaien. Eén van
de doelsoorten van dit gebied, de Zwarte leeuwerik, blijkt talrijk te zijn! Verder enkele Jufferkranen en
wat Roze spreeuwen.
Na Qorgalzhyn rijden we het park in, met dezelfde soorten en nog meer: een tweetal
Witvleugelleeuweriken, Kroeskoppelikanen, Krooneenden, Lach- en Reuzensterns,
Citroenkwikstaarten. Ons onderkomen in Qarazhar is prachtig gelegen temidden van meren en
rietmoerassen. De vogellijst groeit gestaag als we gaan vogelen in de omgeving. Veldrietzangers en
Snorren, Russische oeverzwaluw, enkele Reuzenzwartkopmeeuwen en Dunbekmeeuwen, Kuifduikers
en Roodhalsfuten. Noordelijke soorten als Wilde zwaan en roepende Parelduikers, maar ook
Witkopeenden en Witoogeenden zijn er te zien. Te veel om allemaal op te noemen!
Zaterdag 17 mei 2008
Vandaag vogelen aan noord- en oostzijde van het gebied. Meren van zoet tot zout, riet- en andere
moerassen, drogere vlaktes. Het gebied is extreem vogelrijk, er zijn vandaag meer dan 110 soorten
waargenomen! Alle denkbare steltlopersoorten, veel eendensoorten, meeuwen, sterns, etc., etc..
’s Ochtends bij het hotel een overvliegende Roodkeelpieper, Casarca’s, Roze spreeuwen, enkele
roepende Roerdompen, etc.. De bosjes rond de huisjes trekken veel zangvogels aan, waaronder Fitis,
Roodmus en Grasmus.
Een hoogtepunt waren een aantal Steppenkievitten, een stukje ten zuiden van Qorgalzhyn, wat een
juweeltjes! Een grote indruk maakten ook de tienduizenden Grauwe franjepoten op een meer in het
noorden van het gebied. Een greep uit de vele waargenomen soorten: enkele Terekruiters,
Witvleugel- en Zwarte leeuweriken, een Steppenarend, Witkopeenden, een paar duizend Kleine
strandlopers, Flamingo’s, Kroeskoppelikanen, Parelduikers en Wilde zwanen. Grappig was een grote
bonte specht die foerageerde op een betonnen electriciteitspaal. Behalve enkele Jufferkranen zien we
ook een “gewone” Kraanvogel.
Zondag 18 mei 2008
Eigenlijk weer net een dag als gisteren, met vele water- en moerasvogels. Steppesoorten als zwarte
leeuwerik (algemeen) en Witvleugelleeuwerik (enkele) en Steppenkiekendieven ontbraken niet.
Opnieuw een meer met duizenden Grauwe franjepoten en veel andere steltlopersoorten. In totaal
werden zeker 10 Terekruiters gezien. Op een eiland in een meer bij een dorpje bevond zich een
kolonie Reuzenzwartkopmeeuwen. Het waren er zeker 300. Langs de waterkant stonden groepjes
halfwas pullen met oudervogels in de buurt.
Maandag 19 mei 2008
De laatste vogeldag alweer, vanavond vliegen we terug naar Almaty, om daar morgenochtend vroeg
terug naar Nederland te vliegen.

Opnieuw een goede vogeldag met onder meer Zwarte en Witvleugelleeuwerik, Parelduikers,
Kroeskoppelikanen, veel steltlopersoorten, waaronder een tiental Terekruiters en wat Poelruiters.
Citroenkwikstaarten werden ook weer gezien, evenals een viertal Witkopeenden, Brilduikers en enkele
Witoogeenden. Bij het verlaten van het gebied zagen we nog een mooie Steppenarend. Speciale
aandacht vandaag kregen rietkragen. En met succes, want uiteindelijk werd een tweetal
Zwartkoprietzangers gevonden! Verder ook weer andere rietsoorten: Veldrietzanger (algemeen),
Roerdomp, Baardmannetje, Snor en Kaspische karekiet, die soms als aparte soort wordt beschouwd.
Op de terugweg naar Astana ’s middags nog een Jufferkraan en in de wegbeplanting of op draden
een tiental Roodpootvalken. Op twee plaatsen zijn we gestopt om te zoeken naar Witkopgorzen, die
hier bij eerdere gelegenheden zijn waargenomen. Wij kregen ze helaas niet te zien. Een stop bij een
meren en rietmoerasgebied even voor Astana was erg leuk. Een paar honderd Witvleugelsterns
foerageerden er, ze vlogen vaak zeer dicht langs. Onverwacht was de ontdekking van een IJseend.
Op het eind tijdens een korte stadswandeling in het futuristische Astana nog een Grote gele
kwikstaart, kennelijk ook hier een stadssoort.
Dinsdag 20 mei 2008
Na een korte nacht, waarbij we werden begeleid door de immer roepende Dwergooruil, gingen we
naar de luchthaven, waar nog een Maskerkwikstaart rondliep. Die hadden we al een tijdje niet gezien.
Om half 8 stegen we op, met nog een laatste blik op de besneeuwde toppen van de Tien Shan bergen
en de herinnering aan een geweldige vogelreis, waarbij ook de fotografen goed aan hun trekken zijn
gekomen, op zak!
Bart Dijkstra

