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REISVERSLAG VOGELPROEFREIS KAZACHSTAN MEI JUNI 2022 
Hier volgt het reisverslag van de Vogelproefreis naar Kazachstan die wij voor de eerste keer ondernamen met 
een groep van 13 deelnemers. Een aantal daarvan heeft dagverslagen gemaakt. Fotoverantwoording aan ’t eind. 

 

Vrijdag 20 mei. Op naar de woestijn. (door Jos).  

 
Na een goede vliegreis 
naar Istanbul met een 
korte overstap en 
vervolgens een lange 
nachtvlucht arriveerden 
wij in blijde verwachting bij 
het eerste ochtendkrieken 
in Almaty. Daar werden we 
hartelijk welkom geheten 
door onze lokale partner 
en haar team en bleken er 
4 minibusjes (met 
evenzoveel chauffeurs) 

klaar te staan om ons te gaan vervoeren. Dit beloofde een mooie maar lange dag te worden omdat de 
eindbestemming op 380 km lag; het hotel dat we 
oorspronkelijk zouden gebruiken was door een recente brand 
niet meer bruikbaar en daarom moesten we nog een stuk 
verder. Hier waren we ons gedurende de ochtend en middag 
niet van bewust omdat we allemaal onze ogen uitkeken naar 
de uitgestrekte velden en steppeachtige gebieden zo ver het 
oog reikte. Een eerste echte vogelhotspot was een groot meer 
en de ernaast gelegen moerasgebiedjes. Onderweg daarheen 
vermaakten we ons al met de eerste Treurmaina’s, Oostelijke 
Zwarte Wouwen (waar we er nog erg veel van zouden zien), 
Roeken (ondersoort frugilegus), Scharrelaars (ondersoort 
semenowi), Roze Spreeuwen (massaal en allemaal in het mooie 

broedkleed), Kalanderleeuweriken (ondersoort 
psammochroa) en Arendbuizerden. Heerlijk was het 
om buiten te kunnen ontbijten wetende dat nieuwe 
soorten op ons lagen te wachten! Bij het meer kregen 
we het erg druk omdat het een komen en gaan was 
van allerlei watervogels. Krooneenden, Oosterse 
Tortel, Lachstern, Witoogeenden, Temmincks 
Strandlopers, Veldrietzanger, Roze Pelikanen, Humes 
Bladkoning en een van de zeldzaamste van de reis: 
Witkopeend. Verder tal van gewonere eenden en 
watervogels maar bij terugkomst bij de busjes was 
het 

weer raak: de eerste Azuurmees liet zich prachtig bewonderen. 
Van welke ondersoort moest nog worden uitgezocht want 
daarvan heb je er n.b. 5 in dit land! We hadden ook een fijn 
Russisch gidsenechtpaar bij ons en het bleek dat vooral Nika, de 
vrouw van onze gids Grigory erg goed was met vogelgeluiden en 
dat was beslist welkom, aangezien we dagelijks te maken kregen 
met voor ons vreemde geluidjes en vogelzangen! 
Op naar de volgende locatie langs het grote meer en ook hier 
konden we weer genieten; erg veel Casarca’s en Krooneenden  
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met daartussen een eenzame Reuzenzwartkopmeeuw, de eerste Oostelijke Zwarte Kraaien, diverse steltlopers 
waaronder Terekruiters en Regenwulp en zo ging het nog een tijd door terwijl we over zandwegen langs het 
meer reden; het was genieten en ook nog mooi weer. Overal groepjes Aalscholvers en eenden, hier en daar 
Roze en Kroeskoppelikanen, Zomertalingen, dan weer een Hop of Scharrelaar. Bij een inham of was het een 
uitloper van een rivier besloten we te gaan lunchen terwijl sommigen zich overgaven aan te kort gekomen 
slaap of op jacht gingen naar nieuwe soorten. Er bleken vele honderden Witvleugelsterns te foerageren, de 
eerste Shikra werd vluchtig gezien, Grote Zilverreigers, enz. 
Na weer een lang stuk rijden noordwaarts sloegen we ergens af bij een leuk riviertje en kleine canyon en ja 
hoor, weer nieuwe soorten en hoewel we er maar een dik half uur doorbrachten konden Bonte Tapuit, 
Noordse Nachtegaal, Bruinkopgors, Struikrietzanger (zouden we nog erg veel horen en zien), Turkestaanse 
Klauwier, Aziatische Steenpatrijs (ondersoort falki), Kuifleeuwerik (ondersoort magna) en Huiszwaluw 
(ondersoort urbicum) worden bijgeschreven, sommige ook leuk op de foto. 
Hierna ging het verder noordwaarts over de snelweg maar niet voor lang want wat zitten daar in de berm? 
Roze Spreeuwen en allemaal zo fraai en dichtbij; vele duizenden waren actief en fotogeniek. Hierna bereikten 
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we een tankplek waar een paar lage boompjes de enige 
in de verre omtrek bleken te zijn en daarmee een soort 
magneet op zangvogels. Onze tactiek werd om 
voorzichtig de boompjes te benaderen en te wachten 
wat eruit kwam vliegen naar de grond of naar een 
struikje. In ieder geval de volgende soorten kwamen 
zodoende aan het licht: Grauwe Vliegenvanger, 
Gekraagde Roodstaart, Humes Bladkoning en Sykes’ 
Spotvogel terwijl er in de directe nabijheid ook nog 
Steltkluten, Rotsduiven (ondersoort neglecta), 
Maskerkwikstaart, Indische Huismussen, Izabeltapuiten 
en Kleine Plevieren (ondersoort curonicus) 
rondscharrelden. Al met al weer een leuke plek om te 
vogelen. 
Hierna kwam een ontzettend lang stuk door zanderige 
duinen waar geen einde aan leek te komen en waar we 
alleen een keer stopten voor 2 Steppeklapeksters. Hier 
en daar de gebruikelijke Oostelijke Zwarte Wouwen, 
groepjes Roeken en Russische Kauwen en een paar 
Bijeneters.  
Het was al vrij laat toen we aankwamen bij ons 
onderkomen in het plattelandsdorpje Araltobe en we 
ons klaar konden maken voor de nacht. Vanwege de 
enorme verdroging in dit deel van het land – die weer 
een oorzaak heeft in het afsluiten van een rivier aan 
Chinese zijde – heeft het hele dorp te kampen met niet 
meer werkende riolering en sanitair. Het was dus wel 

even wennen om geen stromend water op de kamers te hebben en gebruik te moeten maken van primitieve 
buitentoiletten en waterkranen zoals op een camping. De zgn. Russische sauna maakte daarentegen veel goed 
zoals we in de komende dagen zouden ervaren. Zingende Nachtzwaluw (ondersoort sarudni) en Nachtegaal 
(ondersoort golzii) 
op de achtergrond 
gaven de plek een 
juiste ambiance. 
Na een uitgebreid 
en goed verzorgd 
diner werd als 
soort van de dag 
Azuurmees 
gekozen. En voor 
de goede orde: in 
totaal werden 
vandaag 100 
soorten 
waargenomen! 
 
 

Zaterdag 21 mei. Regio Araltobe. (door Bob) 

 
Na het ontbijt vertrekken we om 7.00 uur om op verschillende plekken van deze bijzondere omgeving vogels te 
gaan kijken. We stoppen al snel en niet ver van het plaatsje waar we verblijven (7.15) als er een langsvliegende 
Witvleugelspecht wordt gesignaleerd. De gelegenheid wordt aangegrepen om lopend over de weg het 
struikgewas af te speuren. Lopen over de weg met een groep mensen is in deze omgeving geen enkel 
probleem, er is vrijwel geen verkeer!  
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Het is alweer 7.55 als we verder gaan. Maar al snel weer een stop (8.10), deze keer getriggerd door een 
Turkestaanse Klauwier. Een korte stop was de bedoeling, maar ook hier is veel te zien en besteden we 40 
minuten om o.a. te kijken naar een Turkestaanse Koolmees, een Saxaulmus en een Bruinkopgors. Ook komen 
twee Zwartbuikzandhoenders langsvliegen.  We rijden verder en steken enige tijd later een grote rivier over via 
een (uiteraard ook) grote brug.  

Net over de brug is een mooi punt om even 
stoppen en een klein half uurtje rond te kijken. Na 
een kwartiertje verder rijden kruizen we een 
kanaaltje en stoppen daar voor een koffiepauze 
en, uiteraard, wat vogels kijken. Het is vooral een 
Turkestaanse Koolmees die zich daar mooi laat 
zien, horen en fotograferen. We komen 
langzamerhand in een omgeving waar het meer 
woestijnachtig wordt. Na nog een tussenstop waar 
Spaanse Mus bekeken wordt en 115 kilometer 
rijden komen we bij een soort oase in een 
grotendeels zanderige woestijn. Het is dan 12.40 
uur en we gaan hier lunchen. Alle spullen voor de 
lunch zijn meegekomen in de auto's. Bij aankomst 

zien we een enorme hoeveelheid Oostelijke Zwarte Wouwen in de lucht, eerst een stuk of 80 wat verder weg, 
later ook nog flink wat dicht bij de oase en de lunchplek. In de zanderige duintjes rond de oase (met poeltjes) 
lopen fraaie Zandhagedissen rond, in de poeltjes bevinden zich wat Casarca's en Steltkluten. We hebben daar 
even de tijd en kunnen met wat geduld en speurwerk ook een Ortolaan en een paar Vale Woestijnvinken 
vinden, toch weer heel aardige soorten! We vertrekken weer om 14.35 uur. Na een stukje 'offroad' rijden door 
het zand komen we weer op de verharde weg. We rijden nog een aantal kilometers door om te speuren naar 
Groene Bijeneters op de elektriciteitsdraden langs de weg.  
15.20 stoppen we voor een wat langere wandeling door het gebied langs de weg. Naast hagedissen en een 
slangetje zit hier o.a. Duinpieper, Izabeltapuit en een Slangenarend.  
15.45 stappen we weer in de auto's om terug te gaan richting verblijfplaats, het lijkt niet echt te lukken met de 
groene bijeneters en we moeten nog zo'n 125 kilometer rijden. We stoppen nog even bij een stel 
Bruinnekraven met een nest op een elektriciteitsmast, inclusief 3 juvenielen. Het moment lijkt gekomen om het 
gaspedaal in te trappen en echt terug te gaan totdat iets voorbij de Bruinnekraven toch een Groene Bijeneter 
wordt gespot! Dit levert uiteraard weer een stop op van een half uurtje en er zijn uiteindelijk 2 Groene 
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Bijeneters die mooi op 
de foto kunnen 
worden gezet. Ook 
treffen we er een 
Steppeagama aan, ook 
een leuke 
waarneming!  
Rond 18.30 zijn we 
weer terug. Een lange 
dag met redelijk 
gunstig weer, een 
beetje warm maar 
meestal bewolkt 
waardoor het goed te 
doen was. Alleen op 
momenten dat de Zon 
doorbreekt wordt het 
eigenlijk een beetje te 

warm. Na het eten en het doornemen van de 
vogellijst wordt de Saxaulmus gekozen als 
vogel van de dag. Wat hierbij wellicht heeft 
geholpen is dat deze soort prijkt op de 
voorpagina van de door iedereen gebruikte 
'Birds of Central Asia'.  
Als het wat donker wordt, na 21.00, lopen we 
nog een rondje om te kijken of de Gestreepte 
Dwergooruil zich wil laten horen of zien. En 
dat lukt inderdaad, een deel van de groep 
vindt het uiltje in een boom op het terrein van 
de accommodatie waar hij zich laat horen en 
ook in het licht van sterke zaklantaarns gezien 
kan worden. 
 
 

Zondag 22 mei. Regio Kanshengel.  (door Hans v. O.) 

 
Araltobe, 05.30u ontbijt, 06.00u vertrek. 
Oorspronkelijk was het de bedoeling dat we enkele dagen in een min of meer centraal gelegen hotel in de regio 
Kanshengel zouden verblijven. Door een brand was dit hotel echter niet beschikbaar en werd het noodzakelijk 
in Araltobe te verblijven; want dit was nu het enige hotel/gastenverblijf in de wijde omgeving. De ritten naar de 

geplande vogelplekken werden 
hierdoor wel veel langer. 
Vandaag is de afstand ongeveer 140 
km, dat zo’n twee uur rijden 
betekent. De voorspelling is dat het 
‘s middag hard zal gaan waaien, 
maar dat klopt niet, want het waait 
de hele dag hard. De jassen kunnen 
te voorschijn worden gehaald, maar 
het blijkt dat niet iedereen hier 
rekening mee heeft gehouden. 
Bij het eerder beoogde hotel is ook 
het enige tankstation in de wijde 
omgeving. We hebben hier al een 
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keer getankt en we komen er nu weer terug. 
Aan beide zijden van de weg is een groot 
parkeerterrein en er staan enkele restaurants. 
Op deze plek valt, gedurende het tanken van 
de vier auto's, even goed te vogelen. Een 
Indische Huismus heeft er zijn nest, enkele 
Treurmaina's hebben er ruzie, de Grauwe 
Vliegenvanger en Grasmus blijven vanwege de 
harde wind laag in de takken. 
Na het tanken rijden we meteen de droge 
Taukumwoestijn in om de gewenste soorten 
van de dag te zoeken. Zoals gezegd het is een 
zeer winderige dag en op de vlakte wordt dat 

nog meer duidelijk. Als de weg erdoor dan ook nog, 
vanzelfsprekend, lang is kom je al snel uit bij The Long 
and Winding Road ....,maar of de Beatles zo’n lange 
slechte weg hebben bedoeld, betwijfel ik. Ik gun het in 
ieder geval niemand! 
We zien o.a.: Bijeneter, Bonte Tapuit, Bruinkopgors, 
Duinpieper, Bergkalanderleeuwerik, Kalanderleeuwerik 
en Kortteenleeuwerik. 
Na enige tijd wordt het vlakke landschap heuvelachtig 
om daarna weer over te gaan in een enorme vlakte. 
Stel je dit gebied eens voor bij -20°C en een koude 

wind. Eerlijk gezegd weet ik nog steeds niet of dit nu nog woestijn is of toch steppe. In de zandheuvels zoeken 
we nog naar meer soorten leeuweriken, maar we kunnen alleen Veldleeuwerik en Kuifleeuwerik toevoegen. 
Twee mogelijke soorten zien we niet namelijk de Heines of Mongoolse Kortteenleeuwerik en de Kleine 

Kortteenleeuwerik. Op dit punt ben ik even het verhaal 
van de ondersoorten helemaal kwijt. Ook de 
ondersoorten bij de andere vogels vragen voortdurend 
de aandacht en zullen na de reis nog eens goed onder de 
loep genomen moeten worden. 
Op de terugweg over dezelfde weg stappen we uit en 
lopen naar een rots waar een Arendbuizerd heeft 
gebroed. Het nest is leeg, maar goed te bekijken. Op de 
rots staat een tekening die doet denken aan de 
petrogliefen die ik in Azerbeidzjan heb gezien. Ik kan 
echter moeilijk geloven dat deze hier duizenden jaren 
oud zijn, maar onze gids zegt het. We struikelen bijkans 
over de Vierteenschildpadden die druk bezig zijn zich in 
te graven. Verder zien we nog wat Bijeneters. 
De lunch is dit keer in het wegrestaurant tegenover het 
tankstation. Het hoofdmenu is sjasliek kebab dat op de 
veranda voor het restaurant wordt geroosterd. Het 
smaakt uitstekend. Achter de restaurants hangen enkele 
Oostelijke Zwarte Wouwen, die ook nog moeten 
lunchen. 
Na de middag bezoeken we het drasplassen gebied aan 
de andere kant van de grote weg. In en bij de 
verschillende plassen zien we (broedende) Kleine 
Plevieren. Grauwe gors, Kuifleeuwerik, Oeverzwaluw, 
Steenuil, Torenvalk, Temmincks Strandloper en een 
Kleine Strandloper.  
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Tijdens deze rit rijden we langs een paar yurt 
tenten. Aanvankelijk zouden we hier ook een  
paar nachten in doorbrengen, maar vanwege 
minimalen faciliteiten is dat niet doorgegaan. 
Twee rangers komen langs om de vergunning te 
controleren, die in orde blijkt te zijn. We zien o.a.: 
Kalanderleeuwerik, Bruinkopgors, Boerenzwaluw, 
3 Bruinnekraven, Steenuil, Arendbuizerd en een 
Steppebuizerd donkere vorm. Duiven zien we 
genoeg, maar een echte Rotsduif er tussen uit 
pikken is lastig. De vluchtende Tolaihaas komt wel 

op de lijst. Op de terugreis naar Araltobe, die best 
vermoeiend is, zien we in een lage boom een 
Arendbuizerdnest met jongen, die uiteraard op de foto 
moeten. 
Soort van de dag wordt de Bruinkopgors, de vogel die tot 
nu toe overal opduikt. 
 

 

Maandag 23 mei 2022 (door Arjo) 

Een kwartiertje later dan gepland rijden we om kwart over vijf weg van ons verblijf in de verdroogde 

deltagebied om weer noordwaarts te rijden richting het steppegebied. Dat betekent dat we weer twee uur 

verder kunnen dommelen in de auto. Om kwart over zeven onze eerste stop bij een nest van een Arendbuizerd 

niet zo ver van de weg. Het nest bevat twee pulli; de ouders vliegen in de buurt rond. Onderin het nest van de 

Arendbuizerd nestelen enkele paartjes Spaanse Mus. 

Kort daarna zien we onze eerst nieuwe soort: de 

Jufferkraanvogel. Een twintigtal exemplaren loopt goed 

zichtbaar op een akker. Kort daarna verlaten we de 

verharde weg om de (eindeloze) steppe in te rijden. Het is 

nog steeds wat fris en bewolkt, maar gelukkig bijna geen 

wind. 

Om half negen stoppen we op de steppe voor het ontbijt. In 

de verte is een busje te zien met ‘concurrentie”: een andere 

groep vogelaars. Waarschijnlijk zijn ze net als wij in dit 

gebied op zoek naar de vrij zeldzame Kaspische Plevier.  
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Er wordt 1 overvliegend 

plevier gezien, die na 

bestudering van de foto’s 

een Woestijnplevier blijkt te 

zijn. Er passeren diverse 

groepjes 

Zwartbuikzandhoenders. 

Even over tienen rijden we 

een stukje verder, waar een 

broedende Woestijnplevier 

is te zien. Het mannetje blijft 

wat op afstand, maar 

uiteraard klikken/ratelen de 

fototoestellen. 

Hoe is mij niet geheel 

duidelijk, maar op een of 

andere manier 

worden 

coördinaten 

verkregen waar een 

Kaspische Plevier is 

waargenomen. Die 

blijkt er inderdaad 

aanwezig en ook 

nog vijf 

foeragerende 

Woestijnplevieren. 

Alles wel op enige 

afstand, maar goed 

te zien. Er passeren 

opnieuw ook nog wat Zwartbuikzandhoenders. 

Het is ook meteen een mooie plek voor de lunch en 

die is weer keurig verzorgd: iedereen krijgt een 

bakje met macaroni, kippenbout (voor de niet-

vegetariërs) en aardappels. En zakjes Heinz 

ketchup. 

Vlak bij de lunchplek wordt het eerste slangetje van 

de reis gevonden: een kleine Zandboa, die 

uiteraard uitgebreid op de foto wordt gezet. 

Tegen enen gaat het verder over de steppe met 

wat stops voor onder andere een 

Kortteenleeuwerik (ssp longipennis).  Zelfs in dit 

droge steppegebied vliegen libelles rond. Ik zet in 

dit droge gebied een mooie libelle op de foto, die ik 

thuis wel zal proberen te identificeren.  

We komen langzaam aan weer in de buurt van de hoofdweg en de (iets) bewoonde wereld. 

Een groep hengsten zorgt voor de nodige reuring bij een waterbak met waterplas. Er zit ook een mooie feldegg 

(Balkankwikstaart) en twee Bruinkopgorzen. We wandelen wat rond in de omgeving. Bij een stoffig boerenerf 

laat een Humes bladkoning zich mooi zien in een boom. Twee Oostelijke Zwarte Wouwen zweven langs en een 

Izabeltapuit en Witte Kwikstaart zijn druk aan het foerageren. Iets verderop bij wat verlaten huizen zit een 
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Grauwe Vliegenvanger en een Steenuiltje. Aan de 

andere kant van het grotendeels verlaten 

gehucht is nog een gebied met plasjes.  Een 

nestelende Kleine Plevier, Oeverloper en 

Temmincks Strandloper en zowaar een soort pad 

(Bufotes turanensis) vult de daglijst aan. 

Er wordt weer koers gezet naar ons verblijf in de 

grotendeels verdroogde delta van de rivier Ili. 

Onderweg wordt nog van alles gezien, zoals een 

drietal halfwassen Vossen bij een hol.  In een flits 

steekt een mannetjesfazant over en verdwijnt in 

de struiken. Onze chauffeur rijdt onmiddellijk van 

de weg af en daardoor het lukt zowaar nog om de 

fazant goed te zien en er een foto van te maken. 

De vogel ziet er heel anders uit dan onze fazant! 

Aangekomen bij ons verblijf is er weer een goede 

maaltijd en uiteraard het lijsten. De daglijst telt 

zo’n 70 (vogel)soorten. Niet geheel verrassend 

wordt de Kaspische Plevier verkozen tot soort van 

de dag. 
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Dinsdag 24 mei. Zhelturanga regio. (door Maurice) 

 
Het is dinsdag 24 mei 2022. De dag begint om zes uur, ontbijt en 
vertrek met de vier busjes om zeven uur. Vandaag werden 25000 
stappen gezet, zeg 16 kilometer gelopen. Daarbij zouden we tot 
voorbij onze knieën in het water hebben moeten staan en diep 
wegzakken in de modder, maar alles was drooggevallen. Zijn het 
de Chinezen die de rivier hebben afgedamd? Is het de 
opwarming van de aarde? Wie zal het zeggen. Feit is dat het hele 
stroomgebied van de Topar rivier te lijden heeft onder de 
toenemende droogte. Een 
ecologische ramp waar de flora en 
fauna en dus ook de mensen onder 

bezwijken. In deze streken kon men ooit leven van de visvangst en de pelzen van 
otters. Het is voorbij. De huizen staan er vaak verlaten bij, de bussen rijden niet 
meer en het is overal stoffig. 
 
Om 8 uur kwamen we aan bij een relatief oud ratelpopulieren bos (populus 
euphratica). Daar broedt de Oosterse Holenduif. Een mooie duif met een gele 
oogrand. Helaas ernstig bedreigd, onze gids Gregory schatte de totale 
wereldpopulatie op nog 100. We hebben daar een uurtje rond gestruind en de 

Azuurmees, de Struikrietzanger kunnen 
horen en zien. Ook veel kauwennesten met jonge vogels in de bomen.  
Een eind verder gestopt met de busjes bij een brug over deTopar rivier 
en de groep gesplitst om te zoeken naar de Buidelmees. Er zitten hier 
in Kazachstan twee soorten: de Black-headed en de White-crowned 
Penduline Tit. Met veel moeite en taping door onze deskundige gidsen 
Gregory en Nika horen we reactie, iemand heeft een glimp 
opgevangen. Daar moeten we het mee doen. Tegen één uur staat er 
weer een heerlijke lunch klaar met altijd aandacht voor de 
vegetarische maaltijden. Dank aan Anar van de Kazachstaanse 
partnerorganisatie van Jos. 

Na de lunch verder het rietveld in. Langs de bomen met een flinke reigerkolonie. Ook Kwakken en Grote 
zilverreiger zitten hoog tussen de bladeren. De nesten met jonge vogels zijn mooi te zien. De reigers cirkelen 
getergd boven ons maar we komen onbescheten onder de bomen door. Mooie tocht door het riet, maar triest, 
droog, weinig vogels. Op de terugweg komen we langs een dorp met winkel. We kopen allemaal een ijsje en 
Gregory deelt Russische cola uit. Terug op het verblijf gaan we met bijna de hele groep van 17.15-19.00 nog 
een wandeling maken net buiten het hotel terrein. Mooi open gebied, wat struiken en in de verte een bomenrij 
langs de rivier. 
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Na het avondeten wordt er zoals gebruikelijk gelijst. We turven 55 soorten en kiezen de Oostelijke Holenduif 
als soort van de dag. Dan is het bedtijd, morgenochtend vertrek om zeven uur naar een ander hotel. We zullen 
deze plek nog gaan missen met de eetzaal die aan de visnet decoratie te zien in de jaren zeventig z'n 
hoogtijdagen moet hebben gekend. Basic, maar prima eten en met toegewijde bediening. En ook niet te 
vergeten de Russische sauna, het houten buitentoilet en altijd de zang van Nachtegalen om je heen. Een 100 
procent eco verblijf, unique sellingpoint. Typisch Kazachstan. Gùstè (!) zou Johan de Kazachen nazeggen. Met 
het duimpje omhoog. 
  
  

Woensdag 25 mei. Verplaatsing van Araltobe naar Bayseit. (door Peter) 

 
Vandaag verlaten we de plek waar we de eerste 5 nachten hebben 
doorgebracht. Dat was even wennen, slapen in een soort container of 
in een hotelkamer waar wel een toilet en douche aanwezig zijn, maar 
zijn afgekoppeld van het waternet en dus onbruikbaar. Dat heeft een 
reden. Er is te weinig water. Daaraan ligt een ecologisch desastreuze 
beslissing op Chinese grondgebied ten grondslag. Het enige en dus 
waterloze toilet 
lag aan de 
andere kant van 
het terrein en 
was niet meer 
dan een houten 
optrekje met 
een gat in de 
grond. Dit 

ongerief werd enigszins gecompenseerd door het 
Russisch bad, ècht voortreffelijk. De echte climax 
vormden de Hop en Nachtegaal, die ’s morgens de 
wekker vervingen. Gelukkig was het goed weer. Zo’n 

eind-19de-eeuws comfort is al snel geen comfort 
meer als bv het weer slechter zou zijn geweest. Het 
vaak gehoorde verlangen naar de tijd van vroeger, is 
alleen mogelijk bij een ernstig gebrek aan historisch 
besef, hoe het toen echt was. 
Enkele 100-en km 's oostelijker hebben de Chinezen 
de rivier afgedamd. Het gevolg is een verlaagde 
grondwaterstand stroomafwaarts, een verdrogende 
bodem, einde visserij, otters weg, en half verlaten 
dorpen. Behalve voor vogelaars heeft toerisme hier 
weinig toekomst meer.  

Een uur na vertrek zoeken we, achter indrukwekkende 
bouwsels, zijnde een begraafplaats, naar de Rosse 
Waaierstaart, lopend door een duinachtige gebied 
waarin een stelsel van gangen  ligt. We bevinden ons 
op het thuisland van de gerbils. Tijdens de rit naar het 
zuiden wordt de omgeving geleidelijk vochtiger en er 
verschijnen zelfs rijstvelden en steeds meer bloemen: 
Steppevorkstaartplevieren en enkele Lachsterns.  
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De volgende stop is net voorbij Qapshaghay en vóór 
het dorp Kazachstan. Een canyon en van boven een 
geweldig uitzicht over de rivier. We dalen af, 175 m 
omlaag, tot aan de rivier. De beloning is groot: een 
weids gebied, bloemig, en voorts Rotsmus, Aziatische 
Steenpatrijs, Steenarend, Grote Rotsklever, 
Roodstuitzwaluw. Tsja, en dan weer 175 m omhoog. 
Tenslotte aangekomen in Bayseit in Oeigoerengebied. 
Veel water, bomen, fruitteelt, prima hotel, een 
domein met eigen tuin, bewoond door Nachtegalen en 
een Dwergooruil. 
Soort v/d dag: Grote Rotsklever. 
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Donderdag 26 mei. Big Boguty bergen. (door Jos) 

Voor het ontbijt was er deze dag een 
bijzondere plek uitgekozen waarvoor 
we eerst ongeveer 1 uur op weg 
gingen over de kale hoogvlakte 
gelegen op 1200 meter. Waar we 
uitkwamen bleek een keurige 
parkeerplek te zijn waar houten 
chalets stonden met banken en 
tafels naast een frisse bergrivier. 
Wat ons daar echter het meest 
verraste was een overdaad een 
vlinders, om precies te zijn de 
Oostelijke Vos, die massaal aanwezig 
was in de bomen en struiken en 
waar we ook maar keken; niet alleen 
de imago maar ook rupsen en 

poppen. Al met al vele duizenden (tienduizenden?) en wie weet hoeveel en over hoe groot het zich uitstrekte! 
Na het heerlijke ontbijt begon de zoektocht naar de 
Witkruinbuidelmees die zich al snel liet horen maar 
pas na goed zoeken ook in beeld kwam en gelukkig 
was het een paartje dat aan een mooi buideltje 
bezig was te bouwen. Andere leuke soorten die we 
op die locatie vonden waren Steenortolaan 
(ondersoort neobscura), Chukar, Kleine Klapekster, 
Alpengierzwaluw (ondersoort tuneti), Grote Lijster, 
Monniksgier en Grijskopputter. 
De volgende bestemming was een kleine 
begraafplaats waar Kleine Torenvalk, Rotsmus en 
Izabeltapuit een leuke show gaven en de fotografen 
vermaakten. Hierna passeerden we een klein dorpje 
en was het tijd voor onze dagelijkse ijsjespauze 
waarvoor de plaatselijke “supermarkt” werd aangedaan, waarbij we erg vermakelijk bezoek kregen van een 
man die ons trots fotoboeken van zijn familie kwam tonen inclusief een mantel gemaakt van 
sneeuwluipaardvellen! 
Daarna ging het omhoog naar 1700 meter terwijl onderweg de eerste Himalayagier langs kwam zeilen en het 
landschap wat ruiger werd. Turkestaanse Klauwier, Steenortolaan, Bonte Tapuit en Rotszwaluw konden nog 
worden opgemerkt tijdens de rit omhoog. Tijd voor onze buitenlunch die weer prima verzorgd was terwijl we  
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intussen genoten van de 
fraaie alpiene flora, enkele 
fraaie Azuurmezen, een 
overvliegende Slangenarend 
en een leuke kudde paarden 
die kwamen likken aan zoute 
rotsstenen. Na de lunch ging 
het omhoog naar 
schitterende bergweiden 
waar we uitstapten om naar 
een canyon te wandelen. De 
daar gevestigde kolonie 
gieren was intussen 
uitgevlogen maar gelukkig 
kwam er toch nog een 
Himalayagier erg fraai 
voorbij vliegen met op de 

achtergrond de besneeuwde bergtoppen. Ook een Zwarte 
Ooievaar en Alpenkraaien (ondersoort centralis) gaven 
acte de presence. Voor de naderende bui uit doken we 
snel weer in onze busjes en ging het op weg naar een 
locatie voor de Witkopgors die we gelukkig snel vonden 
terwijl op dezelfde plek ook Tapuit (van de ondersoort 
libanotica), Aziatische Roodborsttapuit, Roodmussen (van 
de ondersoort ferghanensis) en Duinpieper rondhingen. 
Daarna kwam er toch echt een giga regen- en hagelbui op 
ons dak en veranderden kleine stroompjes die we 
passeerden in snelstromende rivieren. Deze bui duurde 
niet lang en zodoende konden we op de terugweg naar 

ons hotel nog een mooie fotostop maken bij een erg 
fraaie en kleurrijke canyon die doorsneden werd door 
een brede rivier. Enkele oplettende deelnemers 
noteerden hier nog overvliegende Slangenarend, 
Raven (van de ondersoort tibetanus) en zingende 
Nachtegalen. 
Terug in het hotel wachtte ons een heerlijk diner met 
koude blikjes bier en werd er weer tevreden gelijst 
waarbij als soort van de dag Himalayagier werd  
gekozen. 
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Vrijdag 27 mei. Door de canyons van de Charyn 
rivier. (door Maurice) 

 

In het oosten van Kazachstan, niet eens zo heel ver van China met in de verte de hoge bergen van Kirgizië zitten 
we zowat een uur op lage krukjes naast elkaar. Zwijgzaam en afwachtend in ochtend van de Cheryn woestijn bij 
een piepkleine waterbron. Hier zien we 10 Zwartbuikzandhoenders, twee Steppehoenders, een paar 
Strandleeuweriken en een Mongoolse Woestijnvink. Daar doen we het voor, daar willen we wel de hitte voor 
trotseren en ons niet verroeren. Vanmorgen om 5.30u ontbijt en om 6.00u vertrek vanuit Baiseit met de 

busjes. 
7.00u Verkeersslachtoffer steenmarter langs de weg bekeken. Daarna opent zich de 
vallei, heel breed en uitgestrekt. 
7.30u We passeren een wolfraam mijnbouw gebied in bergruggen links. Ze is 
gelegen midden in een natuurgebied met een unieke waterbron, maar ja, gekocht 
en geëxploiteerd door de Chinezen. Daar mogen we niet meer in. Een eindje 
verderop, het is net acht uur geweest, uitstappen en turen. We zien een 
Kropgazelle (subgutturosa). Een Duinpieper vliegt voorbij, hij piept als soort snel 
politieauto alarm. We zien een Strandleeuwerik en zijn getuige van de 
Woestijntapuit met jong. We rijden dichter richting de berghellingen naar een soort 
van woestijnwachtershuis. Om 8.50u stapt er een parkwachter in. Hij wijst de weg 
naar kunstmatig aangelegde bron via een hobbelige route door de droge 

steenwoestijn. Gregory onze gids heeft een fantastische tactiek bedacht: we gaan met onze krukjes zitten op 
een rij en afwachten. Een mooi tafereel, de hele groep vogelaars komt tot rust, bijna een meditatief moment. 
Behalve de geluiden van vogels en een enkele Jumbo hoog boven ons, is het gesnor van fototoestellen te horen 
als de hoenders en de Strandleeuwerik zich laten zien. Ze komen hier allemaal af op het kleine beetje water dat 
hier in een plasje sijpelt. 
10.30 we zitten nog steeds 
10.36 er vliegt een Steppenhoen over. 
Na uurtje zitten zo, staan we op, voldaan, een beetje Zen en lopen nog even dichter naar het plasje water. 
Gregory toont een Blauwvleugelsprinkhaan. Bij het plasje vertoont zich plots de Mongoolse Woenstijnvink. Het 
is een plaatje. Bij de auto's een koffie momentje verzorgd door Anar. Het is nu 30 graden in de schaduw. Terug 
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bij het parkwachters huis om 12.00 uur. Hier gaan we ieder voor zich nog wat struinen. De meesten zien mooi 
de Steenortholaan, de Rode Rotslijster en een Bonte Tapuit. 
13.00 lunch, zittend onder de bomen. Iedereen krijgt weer een plastic bakje met een uitstekend maaltje van 

Anar.  
13.30 vertrek met busjes naar een andere berghelling ietsje verder. Daar zien we vier ons onbekende 
berggeiten op de bergkam. 
14.30 Met busjes gaan we de woestijn weer verlaten en moeten natuurlijk nog eenmaal stilstaan bij drie 
Zwartbuikzandhoeders die links voor ons landen. We stoppen een half uur later bij een kleine kloof en via een 
geitenpaadje lopen we omhoog. We zien de Blauwe Rotslijster en een Stewards Gors met jong. 

16.50 vertrek naar hotel met korte stop bij een parkeerplaats 
met winkeltjes en eetgelegenheid. Stalletje met kleine 
kaasbolletjes.  
17.30 We zijn terug in Bayseit. Een dorpje aan de doorgaande 
weg. Er leven hier veel Oeigoeren. Langs de weg, zij aan zij staan 
groente -en fruitwinkeltjes en eetlokaaltjes. In de tweede 
wereldoorlog zijn veel slachtoffers gevallen waar een flink 
monument ons aan laat herinneren. 
Half zeven avond eten en uitleg over het vertrek en het 
programma van morgen. We gaan morgen weer naar een 
volgend hotel. Het hooggebergte in. In totaal hebben we nu met 
de groep 168 vogelsoorten gezien. Een mooie score zo 
halverwege de reis.De Mongoolse Woestijnvink wordt vandaag 
als soort van de dag gekozen.  
 
 

Zaterdag 28 mei. Op reis naar het Big Almaty Meer. (door Bob) 

 
Vandaag verlaten we ons verblijf in Baiseit en reizen we via Almaty naar het berggebied ten zuiden van Almaty. 
We ontbijten om 6.00 uur en vertrekken met alle bagage weer ingeladen klokslag 7.00 uur. Het is zonnig weer 
met een stevige en frisse wind. Na een kort stukje rijden over de snelweg AH5 richting Almaty slaan we 
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zuidwaarts af om binnendoor te rijden langs een aangelegd kanaal, de Big Almaty Canal. Het valt direct op dat 
het landschap heel anders is dan op de plekken waar we voorgaande dagen zijn geweest. De hele vlakte waar 
de snelweg doorheen loopt is gecultiveerd, je ziet er bebouwing, akkerbouw op het land en veel bomensingels 
langs wegen en percelen. De weg langs het kanaal is de scheiding tussen het cultuurland aan de noordkant en 
ruig heuvelland aan de zuidkant. Om 8.00 hebben we een eerste stop om wat rond te lopen in/bij een klein 
kloofjes in het heuvelland. Er vliegen war Roodstuitzwaluwen en een Shikra rond, altijd leuk om te zien! Ook 

wordt er een Spireazwever (vlinder) gevonden.  
8.30 gaan we weer een stukje verder en komen 
(8.45) bij het dorpje Taukaraturyk.  
In het dorpje zitten Palmtortels en Groenlingen, 
beide nieuw voor de reislijst. Leuk om weer 
Groenlingen te zien en te horen en het is natuurlijk 
een andere ondersoort dan die we thuis in de tuin 
hebben! Net buiten het dorpje, vlak bij de auto's 
wordt opeens de Langstaartklauwier gespot! Een 
felbegeerde soort want de route deze ochtend was 
juist gericht op het vinden van deze soort.  
We lassen ook meteen maar een koffiepauze in op 
die plek en blijven nog wat hangen en rondkijken. 
Daarbij worden o.a. nog Bijeneters, Scharrelaars en 

2 Turkestaanse Klauwieren gezien. 
10.20 gaan we weer verder, door het gecultiveerde 
laagland weer terug naar de snelweg. 
Tegen het einde van de ochtend hebben we 
ongeveer 100 km gereden en is te zien dat het weer 
omslaat, de bewolking neemt toe en het begint er 
dreigend uit te zien, de bergrug in het zuiden 
verdwijnt uit het zicht. Als we Almaty naderen 
neemt de drukte in het verkeer snel toe en eenmaal 
op de rondweg is te zien dat Almaty een echt grote 
stad is (1.8 miljoen), filevorming op de weg en grote, 
moderne gebouwen in de wijken waar we doorheen 
komen.  
 
12.00 slaan we af om een stukje de stad in te gaan voor de lunch bij een behoorlijk luxe restaurant. Het eten is 
uitstekend maar overdadig, de meesten kunnen het lang niet allemaal op.  
13.25 gaan we weer door. Als we buiten komen blijkt het te regenen, niet helemaal onverwacht want dat was 

voorspeld. Het nationale park waar we 
naartoe gaan ligt vlakbij Almaty aan de 
zuidkant van de stad. Er is nog wat tijd 
nodig omdat enkelen nog wat geld 
willen pinnen en we zijn in het park 
rond 14.20. Ondanks het slechte weer 
is het behoorlijk druk in de lagere 
delen van het park, de lokale 
bevolking heeft er duidelijk plezier in 
om de stad uit te gaan en tijd door te 
brengen in de natuur!  
We moeten nog een stuk rijden om bij 
hotel Alpenrose te komen waar we 
verblijven en dat op 2250 m hoogte 
ligt. We komen daar 15.00 uur aan, 
nog steeds in de regen.  
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Een Roodvoorhoofdkanarie laat zich nog even zien op het terrein (foto) We nemen hier afscheid van onze 
chauffeurs en brengen de spullen naar de kamers. Er wordt nog geprobeerd om een rondje te lopen in de 
regen, maar het regent echt serieus en vrijwel iedereen gaat na een paar minuten weer terug om lekker binnen 
te kunnen zitten bij de verwarming in afwachting van het avondmaal. Na het eten nemen we de lijst door die 
deze keer iets beperkt is.  
Als vogel van de dag wordt de Langstaartklauwier bijna unaniem gekozen.  
 

Zondag 29 mei. Nationaal Park Big Almaty Meer. (door Leo) 

Halfzes ontbijt, dus 5 uur opstaan 
zodat we om 6 uur de berg op 
kunnen gaan. De 3 busjes staan 
klaar en we maken een rit van 
3,5 kilometer. Evenals de 
voorgaande middag is het weer 
onaantrekkelijk. Het regent en 
het is koud en mistig. Eigenlijk zie 
je geen twintig meter vooruit. 
Hoe moet je zo vogelen, maar 
misschien valt het mee? Toen we 
boven kwamen bij het Big Almaty 
Meer, sneeuwde het zelfs. Hoe 
hoger we komen hoe witter het 
wordt. Toch is er wel 
vogelactiviteit. Tenminste we 
horen vogelgeluiden. De eerste 
vogels die we herkennen zijn 
Roze Roodmussen. Verder horen 

we een Sprinkhaanzanger en Boompieper zingen. 
Geleidelijk wordt het zicht beter en het weer knapt iets 
op. De volgende soorten die we goed kunnen zien zijn 
de Zwartkeelheggenmus, de Eversmanns Roodstaart en 
de Blauwkoproodstaart. Stuk voor stuk prachtige 
vogels en door het beter wordende licht kunnen we ze 
mooi bekijken. Voor de meesten van ons zijn dit 
nieuwe soorten.  
De top vogel van dit gebied is de Ibissnavel, een 
prachtige vogel, die bij iedereen hoog op de 
verlanglijst staat. De vogel zou langs de snel stromende 
geul zitten die uitmondt in het Big Almaty Meer, maar 
vindt ze maar eens. Grigory, onze gids, vindt uiteindelijk 
2 vogels. Zelfs met de telescoop zijn ze nog niet goed te 
zien. Behalve de afstand komt dit ook door de 
mistwolken. Gelukkig zien we ze 2 dagen later beter.  
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Op de weg terug gaan we nog wat hoger de berg op, 
een gladde onderneming omdat er steeds meer 
sneeuw blijft  liggen, hierdoor gaat niet iedereen mee. 
De sneeuw heeft als voordeel dat veel vogels hoger uit 
de bergen naar beneden zijn afgedaald. Dit levert ons 
een grote groep Hodgons Bergvinken op. Verderop 
naar beneden zien we een paartje 
Himalayazwartborstnachtegalen. Wat een 
schitterende vogels! Onderweg terug naar de busjes 
zien we nog een paartje Spiegeldikbekken. Na de 
lunch gaan we te voet nogmaals een stukje naar 
boven de bergen in omdat 's morgens door enkelen 
van ons een Waterspreeuw gezien was. Helaas wordt 
de vogel niet meer gezien, maar we zien en horen o.a. 
wel Zwarte Mees, Koolmees, Humes Bladkonig. Al met al toch een mooie vogeldag ondanks het weer. Als soort 
van de dag wordt de Ibissnavel gekozen.  
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Maandag 30 mei. Big Almaty area. (door Peter) 

Deze ochtend rijden we met jeeps de berg op richting 
Big Almaty Peak, waar we al snel op een slagboom 
stuiten, 5 km van de grens met Kirgizië, met 
observatorium, tot militaire zone verklaard. De 
passage van dit soort versperringen kent doorgaans 
zijn eigen onnavolgbare dynamiek en na een half uur 
(af)wachten/rondkijken mogen we, mits we met ons 
paspoort wapperen, erdoor. Helemaal verloren tijd 
was het niet. We worden prettig onderhouden door 
wat foeragerende Roodvoorhoofdkanaries en een 
setje Eversmanns Roodstaarten. De rit gaat van 2100 
naar 3350 m. We worden getrakteerd op zon en op 

een grotendeels verlaten terrein met verlaten gebouwen uit de Sovjettijd, waar de tand des tijds zijn werk 
efficiënt heeft gedaan. Goed voor Witkruinroodstaart, Hodgons Bergvink, alsmede de Himalaya- en de Bruine 
Heggemus. Het Himalayaberghoen wordt overtuigend en in meervoud gehoord maar niet door allen gezien. 
Alpenkraaien verschaffen zich toegang door een engte tussen de ijspegels tot een desolaat gebouw om hun 
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jongen te voeren, als er ook twee Alpenkauwen 
overvliegen. Tijdens de wandeling omlaag naar 
3050 m toont zich een aantal grijze Marmotten. 
In de middag tillen we ons achter ons verblijf 
‘Mountain village Alpen Rose’ de berg op. Stijl, 
stevige mist; slecht zicht. Maar 130 m hoger 
aangekomen, drijft de mist plotseling weg en 
strekt zich voor ons een bloemrijke vlakte met 
enkele verspreide dennen uit. En hoewel, naar 
later blijkt vergeefs, op zoek naar de Songarmees, 
zijn daar wel: de Blauwkoproodstaart, 
luidroepende Spiegeldikbekken en Grauwe Fitis. 
‘n Uur vogelen en dan vult de vlakte zich weer in 
enkele minuten met dichte mist en beperkt het 

zicht zich tot 30 m. Onmiddellijk terug naar het pad en omlaag. Na de schemering nog naar uilen gespeurd. 
Niets van dat. Maar wel een baltsende Houtsnip en ... de roep van de Goudlijster. 
Soort v/d dag: Himalayaberghoen 
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Dinsdag 31 mei. Big 
Almaty area en 
verplaatsing naar 
Almaty.  
 
Vandaag alleen een 
fotoverslag. 
Soort van de dag: 
Chinese Fluitlijster 
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Woensdag 1 juni. Vlucht naar Nur Sultan en 
reis naar Korgalzhyn. (door Jos) 

 
Voor vanochtend stond de binnenlandse vlucht naar 
Nur-Sultan gepland waarvoor we erg vroeg uit onze 
kamers werden gedreven door de strenge maar 
lieftallige assistente van Anar. Helaas bleek na aankomst op het vliegveld (gelukkig op loopafstand van ons 
budgethotel) dat de vlucht 6 uur vertraging had en dat was wel een domper. In het restaurant op het vliegveld 
moesten we die tijd zien door te komen maar gelukkig werd er ter plekke een alternatieve excursie geregeld 

waar helaas maar 4 mensen gebruik van wilden 
maken. Dit tot verdriet van sommige ‘achterblijvers’ 
want die misten daardoor beeldvullende 
Woudaapjes, IJsvogels, Kwak, Indische Karekiet en 
nog zo wat spul, allemaal bij een meertje dichtbij het 
vliegveld. De voucherbon van Air Astana ter 
compensatie voor de vertraging bracht enige 
verlichting. 
Om 12:30 uur konden we dan eindelijk vertrekken 
en om 15:00 uur kwamen we al aan – een afstand 
van ca 1400 km overbruggend en vanuit de lucht zie 
je pas wat een immens leeg land dit is. 



Reisverslag Kazachstan mei juni 2022  pag. 24 

 
 
 
 

Na aankomst kwam Jos erachter dat onze gids 
voor deze dagen ons zou opwachten in het 
pension en waren we dus aangewezen op de 
nieuwe bus met chauffeur; dat was wel even 
wennen om met z’n allen in een Sprinter te 
kruipen incl al onze bagage en dat gaf vooral 
in het begin nog wel wat consternatie. De 
wegen zijn er een stuk slechter en de bagage 
kon niet zo handig worden ingepakt…. 
De lange weg naar het in het zuidoosten 
gelegen Korgalzhyn bleek wel zeer interessant 
en bood weer nieuwe biotopen en bewoners 
ervan. De eerste Steppekiekendieven van de 
reis en het werden er steeds meer, Zwarte en 
Witvleugelleeuweriken en Roodpootvalken 
die er langs de weg broeden. Een vreemde 
gewaarwording was het zien van een andere 
bus met vogelaars die ergens midden in een 
akker stonden en rondliepen. Behalve 
broedende Steppevorkstaartplevieren was 
hier ook een Steppekievit aanwezig en die 
waren niet zo gediend van al die 
belangstelling. Wel enkele goede soorten. 
Het pension in het kleine plattelandsdorpje 
Korgalzhyn bleek tevens een 
natuurinformatiecentrum te zijn waar 
toeristen in kennis worden gesteld van de 
regionale hoogtepunten en natuurgebieden. 
Onze gids Aleksaandre wachtte ons 
vriendelijk op en we konden direct aan het 
eenvoudige diner waarvan we toen nog 
dachten dat het ons uitgestelde lunch was 
(maar wat achteraf toch het diner was…). 
Vervolgens ging het allemaal de bus weer in 
om een eerste verkennende excursie in de 
omgeving van het zanderige dorpje te maken. 
Langs de prachtig meanderende rivier bleken 
echter vooral veel irritante mugjes te huizen 
waardoor niet iedereen de wandeling lang 
overleefde en snel de bus weer indook. Wel 
werd een skelet van een Saiga gevonden, de 
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eerste overvliegende Flamingo’s, Oosterse Gele Kwikken en nog 
wat gewonere soorten. 
Bij terugkomst in het pension kregen we tot onze verbazing 
alsnog de uitgestelde lunch voorgeschoteld, die zoals het in dit 
land gebruikelijk is, standaard bestaat uit 3 gangen, dus hierna 
had iedereen toch wel meer dan genoeg gegeten en werd als 
soort van de dag Steppekievit gekozen. 
 

Donderdag 2 juni 2022 (door Arjo) 

  

Vandaag hoeven we pas om half zeven te ontbijten. Het 

ontbijt bestaat dit keer uit een soort pap, die prima 

smaakt. Alles verloopt inmiddels geroutineerd en iets over 

zeven zit iedereen in de bus. Na wat gepruts met de 

stoelen vertrekken we. Prachtig weer vandaag: strak 

blauwe lucht en een stralende zon. Bij het verlaten 

van het dorp zien we vier Oosterse Tortels. Daarna 

loopt de daglijst snel op met onder andere 

Steppekiekendief, Zwarte Leeuwerik, Tapuit, 

Arendbuizerd, gewone (..) Torenvalken en een 

vrouwtje Roodpootvalk op de draad. Omstreeks 

acht uur stopen we bij een dorpje; duidelijk een 

voormalige kolchoze. In een klein moeras annex 

dorpsvijver lopen wat Poelruiters; een Hop vliegt 

langs. In en rond het meer vlak bij het dorp 

zwemmen Meerkoet, Bergeend, Tafeleend, 

Slobeend en diverse Geoorde Futen en verder 

heel veel steltlopers, vooral Grauwe 

Franjepoten (>1500!). Deze laatste zijn prachtig 

in zomerkleed (die van de vrouwtjes is het 

fraaist bij deze soort) en ze laten zich mooi 

fotograferen.  
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Al deze steltlopers 

zijn nog op doortrek 

naar hun 

broedgebieden 

verder naar het 

noorden. Vlakbij zit 

in een groepje 

bomen zit een 

kolonie 

Roodpootvalken. Als 

we iets voor tienen 

verder rijden 

zwemmen er in de 

dorpsvijver 7 Wilde 

Zwanen. 

Het leven is echter 

niet alleen prachtig, 

want ook vandaag 

zijn er weer veel 

kleine 

muggetjes/vliegjes. 

De meesten steken 

weliswaar niet, 

maar het gekriebel 

is niet erg 

aangenaam. Ik ben blij met mijn muskietennet over mijn hoofd. 

Het volgende meertje is niet zo ver. Hier bevindt zich op een eiland een gemengde kolonie van 

Reuzenzwartkopmeeuw en Pontische Meeuw. Diverse pulli lopen er rond. Hier zijn niet zoveel 

steltlopertjes, maar er landen nog wel vijf Flamingo’s. Kees ontdekt een prachtig gekleurd mannetje 

Zandhagedis. 

Omstreeks kwart over tien gaan we weer iets verder naar een derde meertje, waar diverse 

Flamingo’s en steltlopertjes zijn. In de verte zijn Jufferkraanvogels te zien. En in de randvegetatie zit 

een prachtige Citroenkwikstaart.  

Weer iets verder voorbij een Islamitische begraafplaats komen we bij het vierde meertje waarin een 
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grote groep zwanen zwemt. Vooral Wilde 

Zwanen, maar ook diverse Knobbelzwanen. 

Verder nog Smient en Krooneend. Er 

passeren enkele Witvleugelsterns en een 

Steppevorkstaartplevier. In de verte zijn weer 

Jufferkraanvogels en ook een Roze Pelikaan 

te zien. Ook zijn hier weer steltlopertjes, 

waaronder Grauwe Franjepoot, maar niet zo 

veel als bij het eerste meertje. Een Roerdomp 

laat zich horen en wordt even later ook 

vliegend gezien. Het is duidelijk dat bij deze 

meertjes een telescoop wel handig is. 

Tegen 1 uur rijden we weer terug naar ons 

verblijf in Qorghalzhyn voor de lunch; een 

klein uurtje rijden. Tegen drie uur gaan we 

weer op pad. Dat de gravelwegen niet goed 

zijn voor de banden blijkt als we een uurtje 

later moeten stoppen vanwege een lekke 

band (en enkele Jufferkraanvogels). Het 

verwisselen van de band is een moeizaam en 

zeer warm karwei. Terwijl de chauffeur daar 

al zwetend mee bezig is zwermt iedereen uit, 

vooral richting een meertje. Daarin 

zwemmen onder andere een groot aantal 

(>1400) Tafeleenden, een Wilde Zwaan met 

jongen en in de oevervegetatie zit Rietgors 

en Citroenkwikstaart. Het kost enige moeite 

om iedereen weer te verzamelen bij de bus, 

maar tegen vijf uur kunnen we weer verder 

rijden. We rijden een gebied in met 

glanzend Stipagras en dan volgt de 

verrassing: in de trillende lucht in de verte 

lopen enkele tientallen (honderden?) Saiga-

antilopen. 

Zelfs op deze afstand is de typerende dikke 

kop met slurf te zien. Als we verder rijden zien 

we meer Saiga’s en ook wat dichterbij. 

Uiteindelijk zien we een jonge Saiga op enige 

tientallen meters. Aangezien deze unieke 

antilopensoort mijn wenssoort was voor deze 

reis is de reis voor mij nu zeker geslaagd! Wel 

valt het mij op dat de Saiga’s erg schuw zijn, 

wat doet vermoeden dat er wellicht toch ook 

nog wel op ze wordt gejaagd. 

Even over half zeven komen we aan bij een 
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nest van een Steppearend dat op een 

heuveltje ligt. De broedende arend kijkt ons 

aan maar blijft rustig zitten. Onze gids 

verteld dat veel van dit soort nesten worden 

verstoord en beschoten. Triest…. 

In de omgeving vliegen diverse Zwarte 

Leeuweriken. Tegen zeven uur rijden 

(hobbelen) we weer terug naar ons verblijf 

waar we om negen uur avonds aankomen 

en we een klein half uur later ons avondeten 

nuttigen (soep en salade). 

Uiteraard wordt er gelijst, maar er is ook discussie over de vertrekdag morgen. Besloten wordt dat 

we het grootste deel van de dag nog zullen vogelen in de omgeving om in de avond, maar nog wel 

grotendeels bij daglicht (vooral vanwege de 

somtijds erg slechte weg met hobbels en 

potholes) naar Nur Sultaan (v.h. Astana) te 

rijden. 

Na het lijsten wordt de Grauwe Franjepoot 

als soort van de dag gekozen. Dit moet 

(volgens Jos) een vogel zijn, anders had ik 

natuurlijk op de Saiga gestemd! Maar het 

grote aantal Franjepoten in zomerkleed was 

ook wel erg indrukwekkend. 

Tot nu toe zijn er elke dag nieuwe soorten 

gezien en met de score van vandaag is de 

stand nu 232 soorten voor de reis. Niet 

slecht……… 

 

 

Vrijdag 3 juni. De laatste dag van de vogelreis naar Kazachstan. (door Hans v. O.) 

 
Op zoek naar de laatste wenssoorten. 



Reisverslag Kazachstan mei juni 2022  pag. 29 

 
 
 
 

Het is alweer de laatste dag van onze prachtige vogelreis door Kazachstan. Er moet een besluit worden 
genomen wanneer we terugrijden naar Astana, dat tegenwoordig Nur-Sultan heet, naar de voornaam van de 
oud-president. Ons vliegtuig vertrekt 03.20u. Gaan we nog gebruik maken van een hotel in Nur-Sultan om een 
paar uur te slapen of vertrekken we vanavond laat zonder te slapen. Er wordt gekozen voor het eerste. Dit 
betekent verder dat er naast de ochtendronde ook nog een korte middagronde tot 17.00u zal zijn en dat op de 
terugreis naar Nur-Sultan wordt gestopt op twee plaatsen waar de Steppekievit mogelijk kan zitten. 
De dag begint zoals altijd weer vroeg. Net als gisteren is het de bedoeling om enkele meren te bezoeken. Om 
de dag zo goed mogelijk te benutten wordt er door enkelen al vóór het ontbijt (06.00u) gevogeld in ‘ons’ dorp 

Korgalzhyn. Het mooiste resultaat van de ronde 
zijn de drie plekken waar de Wielewaal wordt 
waargenomen. In het ochtendlicht kan deze 
knalgele vogel mooi op de foto worden gezet. 
Na het ontbijt rijden we deze keer in zuidelijke 
richting het dorp uit. De weg is weer slecht. 
De eerste meertjes liggen naast de vuilnisbelt 
iets buiten het dorp. Enige structuur zit er niet 
in de belt; een gedeelte smeult nog na en 
daardoor stinkt het behoorlijk. De wind heeft 
vrij spel en het plastic en andere rotzooi ligt 
overal. Gelukkig is de afvalverwerking in ons 
land beter geregeld. De vogels trekken zich er 
overigens niet veel van aan. Vier Oostelijke 

Zwarte Wouwen hangen boven de belt en 
proberen een graantje mee te pikken. In de 
plasjes naast de belt vinden we een nieuwe 
soort voor de lijst: de Blauwborst. Het aantal 
wordt geschat op 6. Totaal zien we ongeveer 
16 soorten bij de belt. De schrijver dezes 
moet toegeven niet goed te zijn in rietvogels, 
de liefhebbers van deze soorten komen deze 
reis echter volledig aan hun trekken. Bij de 
tweede stop wordt een Reuzenstern gezien, 
mooi herkenbaar aan zijn rode snavel. 
Verder een groep van zo’n 60 
Dunbekmeeuwen. Waar we thuis gewend 
zijn aan de Knobbelzwaan zien we hier de 
Wilde Zwaan geregeld. De derde stop levert een groep Dwergsterns waarvan er een aantal op hun nest zitten. 
Ook Steppevorkstaartplevieren hebben er hun broedplaatsen. In het riet is een Grote Karekiet hoorbaar 
aanwezig naast de Veldrietzanger die wat rustiger is. Onderweg zien we in een elektriciteitsmast een nest met 

een broedende Bonte Kraai. Iets verderop vlucht 
een Tolaihaas. De typisch zwarte streep in oren 
en de zwarte staart zijn duidelijk zichtbaar. 
Flamingo's in een keurige v-vorm vliegen over. 
We gaan nu op zoek naar een plek waar 
mogelijk de zeldzame Steppekievit zit. We 
pikken eerst nog twee overvliegende 
Witvleugelsterns mee en in de verte zien we in 
een meer weer Flamingo's, dé vogel van deze 
streek. Op een klein plasje zit de Geoorde Fuut, 
mooi als hij is, in zomerkleed. We slaan een 
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veldpad in. Inmiddels leert de ervaring dat deze 
paden meestal beter berijdbaar zijn dan de 
hoofdwegen. We rijden door het dorpje Ushsart, 
dat een paardendorp lijkt te zijn, we zien 
verschillende kuddes opgejaagd door zichzelf of 
door de cowboys op de motoren. Direct na het 
kleine dorp komen we in het gebied waar de 
Steppekievit zou kunnen zitten; het is de vierde 
stop. Het voetbalveld net buiten het dorp ligt er 
desolaat bij. Geen nieuwe Cruijffs hier, schat ik 
zo in. Er staat een harde wind met als grote 
voordeel dat we weinig last van insecten 
hebben. Op het meertje zitten 18 Grutto's en 
zowaar zien we de eerste wilde Grauwe Ganzen. 
Verder de gebruikelijke soorten. Door de harde 
wind waait mijn scoop (voor de derde keer) om. 
Geen schade gelukkig, maar wel blijven 
opletten. Om het gebied goed te onderzoeken 
wordt de groep opgedeeld. Er heeft hier meer 
water gestaan. We kunnen dat zien aan de witte 
zoute grond waar we overheen lopen voordat 
we in de buurt van het water komen. Daar 
treffen we aan: Kleine strandloper, Poelruiter, 
Steltkluut, Bergeend, Gele Kwikstaart, Tureluur, 
Kleine Plevier, Witvleugelstern, Krooneend, 
Slobeend, Kokmeeuw, Steppevorkstaartplevier, 
er omheen vliegen Huismussen, Oever- en 
Boerenzwaluwen, terwijl de Steltkluten luid 

protesteren, want ze nestelen daar. Elke keer weer zien we deze grote variëteit aan vogels. Tussen de hopen 
afval en het verwaaide plastic liggen half vergane dode paarden en karkassen of delen daarvan. Op de zoute 
grond groeit zeekraal dat we dit keer, gezien de grote hoeveelheden verspreide mest, maar niet proeven. 
We gaan verder langs Kokmeeuwen, Kauwen, Roeken, Pontische Meeuwen, Tapuiten en Gele Kwikken op zoek 
naar de Steppekievit. Onderweg de eerste Steppekiekendief, die keurig op een paaltje voor de fotografen 
poseert. Links vliegt een Bruine Kiekendief. Zo komen we aan onze vijfde stop, uiteraard weer bij een meertje. 
Belangrijkste ontdekking daar is onze eerste Roodhalsfuut. Verder opvallend veel Meerkoeten (±50) en 
Geoorde Futen (±40). Zwarte Stern, Witvleugelstern, Steppevorkstaartplevier, Kleine Plevier, Poelruiter, Kievit, 
Steltkluut, Knobbelzwaan en Wilde Zwaan maken de lijst compleet, maar geen Steppekievit. We gaan terug 
naar het hotel voor de lunch. 's middags wordt door een gedeelte van de groep nog een meer bezocht met als 
belangrijkste treffer, toch nog in de verte, de Steppekievit. Bij terugkomst inpakken en wat eten. We ontkomen 
niet aan het lijsten en als soort van de dag wordt de Steppekiekendief gekozen. Meteen na deze stemming 
wordt met een puntenwaardering gestemd op de vogel van de reis. Hieraan heeft Jos wat rekenwerk dus deze 
zal pas bekend  worden gemaakt in de bus. Op de terugweg hoeven we ons, net als op de heenweg, niet te 
vervelen “Velduil stop stop stop”. Het totaal aantal soorten wordt hiermee aangescherpt tot 247. Heel veel 
Roodpootvalken, verder Steppekiek, Arendbuizerd, Oosterse Tortel en groepjes Spreeuwen. Een Vos met een 
opvallende gebandeerde staart gaat er als een haas vandoor. Op twee plekken wordt gestopt voor de 
Steppekievit. Op de eerste locatie is het lastig om in het hoge gras iets te zien, en helaas de vogel wordt niet 
ontdekt. 13 km verderop bij de tweede poging is het wel raak. Op ruime afstand worden maar liefst 13 
exemplaren ontdekt. Goed voor de lijst, maar niet goed genoeg om mooie foto's te maken. In de schemering 
wordt een Ransuil gezien door Jos. Nog een laatste Oostelijke Zwarte Wouw en Steppekiekendief en in de bus 
wordt de top 3 van de vogel van deze reis bekend gemaakt. Op 3 de Saxaulmus ex eaquo met de Kaspische 
Plevier, op 2 de Grauwe Franjepoot en op 1 de Ibissnavel 
In de (lange) schemering rijden we Nur-Sultan binnen, om er na een rustperiode van enkele uren, op de drukke 
straten langs de bombastische gebouwen met hun felgekleurde ledverlichting, richting vliegveld weer uit te 
rijden. 
 



Reisverslag Kazachstan mei juni 2022  pag. 31 

 
 
 
 

 
 

Fotoverantwoording: 
Pag. 1 Jos:  Lunchfoto, Treurmaina, Roze Pelikanen, Scharrelaar 
Pag. 2 Jos: Witvleugelsterns en Aalscholvers, Roze Spreeuwen 
Pag. 3 Jos: Woestijnbraamsluiper, Struikrietzanger, hotel 
Pag. 4 Bob: Brug, Turkestaanse Koolmees 
Pag. 5 Bob: Lunchplek, Groene Bijeneter. Jos: onderste foto 
Pag. 6 Jos: Koffieplek, Bonte Tapuit, Bruinkopgors, Kortteenleeuwerik 
Pag. 7 Jos: Arendbuizerd, Acanthophyllum pungens. Arjo: Jufferkraanvogels, Kaspische Plevier 
Pag. 8 Arjo: Uitrusten, Zwartbuikzandhoenders, Zandboa 
Pag. 9 Arjo: Libelle, Fazant, Humes Bladkoning, Vossen 
Pag. 10 Maurice: Oosterse Holenduif, overige foto’s. 
Pag. 11 Jos: Consolida camptocarpa, Rotsmus. Hans B.: Saxaulmus, Steppenvorkstaartplevier 
Pag. 12 Jos: Grauwe Kiekendief, Zandboa. Peter: Algemene foto 
Pag. 13 Jos: Oostelijke Vossen, Witkruinbuidelmees, overige foto’s 
Pag. 14 Hans B.: Kneu, Scharrelaar. Jos: Maskerkwikstaart, Himalayagier, uitzichtsfoto 
Pag. 15 Jos: Azuurmees, Eremurus fuscus. Maurice: groepsfoto, Kropgazelle 
Pag. 16 Maurice: groepsfoto, combinatiefoto. Bob: algemene foto, Spireazwever 
Pag. 17 Bob: algemene foto’s, Langstaartklauwier 
Pag. 18 Jos: groepinsneeuwfoto, Himalayazwartborstnachtegaal. Hans B.: Eversmanns Roodstaart 
Pag. 19 Jos: Blauwkoproodstaart, Hodgons Bergvink, Pulsatilla campanella, Spiegeldikbek, Roze Roodmus, 
Hermelijn, groepsfoto in de sneeuw 
Pag. 20 Peter: sneeuwbergen. Hans B.: Roodvoorhoofdkanarie. Jos: Witkruinroodstaart, Himalayaberghoen 
Pag. 21 Jos: Himalayaheggenmus, viool spec, Steenarend, Marmot. Hans B. : Bruine Heggenmus 
Pag. 22 Jos: algemene foto, viool sp. Hans B.: Steenboszanger, Zwarte Waterspeeuw 
Pag. 23 Jos: Chinese Fluitlijster, overige 3 foto’s. Hans B.: Woudaapje 
Pag. 24 Hans B.: Steppekievit, Roodpootvalk. Jos: Steppekiekendief, paarden 
Pag. 25 Jos: Plantago maxima. Arjo: groepsfoto, Zwarte Leeuwerik, Grauwe Franjepoot 
Pag. 26 Arjo: Grauwe Franjepoten, sfeerfoto, Reuzenzwartkopmeeuwen 
Pag. 27 Arjo: Reuzenzwartkopmeeuw, Flamingo, Zandhagedis, Oosterse Gele Kwikstaart 
Pag. 28 Arjo: Saigas, Vos, Steppearend  
Pag. 29 Hans B.: Wielewaal, Veldrietzanger, Steppekiekendief 
Pag. 30 Hans B.: Poelruiter. Jos: Dunbekmeeuw 


