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Dagprogramma 
22 mei  vertrek Schiphol, vlucht via Istanbul naar Almaty 
23 mei  verkennen Ili Alatau NP (t.z.v Almaty) en bezoek centrum Almaty 
24 mei  excursie westelijk deel Ili Alatau NP (Qaskeleng) 
25 mei transfer naar yurtkamp Taukum woestijn, excursie Sorbulak meer 
                    en nabij wensboom Qanshengel 
26 mei excursies rond kamp Taukum woestijn en naar het Alakölmeer bij 

Aqsügek 
27 mei         excursie naar petroglyphen van Tamalgy Tas NP 
28 mei excursie naar de Topar meren 
29 mei  transfer naar Almaty via de Topar meren, het Zelthoranga 

(Turanga) bos en de Ili-rivier  
30 mei transfer naar de Sharyn regio, verblijfplaats Shilik, excursie 

Sogety Plains 
31 mei  excursie richting grens Kirgizië, Kegenpas en de Sharyn Canyon 
1  juni  excursie naar Kokpekpas en Sogety Plains en transfer naar Almaty 
2 juni transfer via het Big Almaty Lake naar het Astronomisch 

Observatorium; middagexcursie vanuit het Observatorium 
3  juni excursies naar en rond het Big Almaty Lake en rond het 

Observatorium 
4  juni ochtendexcursie naar hoger gelegen Kosmos Station; 
                   ’s middags transfer naar Almaty 
5  juni  a-groep: terugvlucht via Istanbul naar schiphol 
                    b-groep: vlucht naar Astana, transfer naar Tengiz-Kurgalzino NP  
6  juni    excursies steppengebied Kurgalzino NP 
7  juni    excursies steppengebied en het Tengizmeer 
8  juni  excursie steppengebied en transfer naar Astana;  

excursie centrum Astana 
9  juni  terugvlucht via Istanbul naar Schiphol 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dagverslagen 
 
vrijdag 22 en zaterdag 23 mei 
reizen en Almaty verkennen 
We verzamelen rond half negen bij de balie van Turkish Airlines voor onze vlucht via Istanbul 
naar Almaty. Iedereen is op tijd en het inchecken verloopt zonder problemen. De aansluiting in 
Istanbul is niet optimaal. Hier moeten we enkele uren overbruggen en nuttigen een warme 
maaltijd. Iedereen waaiert uit om het vliegveld te verkennen en de koelste of rustigste plek te 
zoeken. De vlucht naar Almaty vertrekt op tijd en na een kort nachtje met weinig slaap komen we 
s’morgens vroeg aan in Almaty. Hier wacht Madina, manager van Central Asia Birding ons op, 
tezamen met de plaatselijke gids Evgeniy en (onaangekondigd) assistente Altynay en de 
buschauffeur Leonid.  Direct een volle bak, op weg naar ons verblijf in het Ili Alatau National 
Park, op de berghelling ten zuiden van Almaty. We rijden door een aaneenrijging van dorpjes die 
tot het stedelijk gebied van Almaty behoren. Wennen aan Russische en Kazachstaanse 
opschriften. Het hotel ligt op een mooie plek bergopwaarts langs een rivier met bloeiende 
bloemen en enkele bijzondere vogelsoorten, zoals de Azuurmees, de Roodmus en de 
Maskerkwikstaart. Dit is onze uitvalsbasis naar de drie verschillende gebieden die we in de regio 
van Almaty zullen bezoeken. We kunnen gelukkig al naar onze kamers (helaas geen lift) om wat bij 
te slapen voor de middagexcursie. Een paar fanatiekelingen gaan al direct op zoek naar 
bijzonderheden.  
De middagexcursie gaat naar het centrum van Almaty. Een eerdere reis heeft geleerd dat er 
later geen gelegenheid meer is voor een bezoek aan deze interessante stad. De gidsen vinden het 
maar niks dat we hier voor hebben gekozen, maar de klant is nu eenmaal koning. We bezoeken de 
ondergrondse bazaar, waar de etenswaren op voorbeeldige en artistieke wijze liggen opgestapeld.  
Foto’s maken is verboden, maar daar vinden we wel wat op. Vervolgens wandelen we door het 
Panfilov park naar een groot oorlogsmonument dat herinnert aan de tijd dat Kazachstan deel 
uitmaakte van de USSR. Een onheilspellende uitstraling, die echter niet verhindert dat de 
trouwpaartjes hier graag heengaan om hun boeket neer te leggen voor de gevallenen en duiven los 
te laten voor nobele wensen. Na een wandelrondje langs enkele karakteristieke, oude Russische 
gebouwen en kerken, waaronder de kathedraal van de Heilige Opstanding, hebben we genoeg het 
gevoel gekregen in een bijzonder land met een andere cultuur en diversiteit aan 
bevolkingsgroepen te zijn aangekomen en rijden voldaan terug naar het hotel.  Gerard en Erik 
zijn deze middag bij het hotel gebleven en langs de rivier, door bosgebied omhoog gegaan. Zij 
hebben soorten gezien als de Hume’s bladkong, Grauwe fitis, Sprinkhaanzanger.  
De eerste maaltijd wordt geserveerd in de ‘gaarkeuken’, in een gebouw onder aan een serie 
trappen op het terrein. ’s Avonds zijn de Dwergooruilen goed te horen en te zien. 
Jopie 
 
zondag 24 mei  
Alatau NP bij Qaskeleng  
Om 7.00 uur ontbijten we, want we gaan om 8.00 uur op pad. We gaan een ander stuk van het 
Alatau National Park bezoeken. Daarvoor moeten we twee uur met de bus rijden. 
Aangekomen bij onze bestemming zien we dat ten behoeve van de Kazachstanen de weg naar het 
park wordt verbreed om zo de gelegenheid te scheppen om te kunnen picknicken, wat veel wordt 
gedaan in het weekend. Wij vinden dat hiervoor wel heel veel natuur overhoop wordt gehaald. 
Eenmaal in het park over een hobbelige weg, zien we velden vol prachtige bloemen. Bij aankomst 
op onze eindbestemming in het park drinken we eerst koffie en thee. Daarna gaan we eerst de 
weg naar boven verkennen. Hoe hoger we komen, hoe mooier het wordt: we zien prachtige  



 



bloemen, veel witte en gele soorten, echt weiden vol, met daartussen paarse Graslelies, 
paarsrode Pioenrozen, op enkele plaatsen gele Tulpen, een paar keer een roze Morgenster, rode 
Papavers en enkel gele Papavers. Ook vogels natuurlijk, waaronder Grijze gors, Oosterse tortel, 
Steppenbuizerd en de Chukar (Aziatische Steenpatrijs). 
Rond 13.00 uur waren we weer bij de bus voor de lunch. Lekker Turks brood en een lunchbox met 
spaghetti en een worstje met daarbij een uienbroodje. Met daarbij nog komkommer en tomaat. 
Als fruit kregen we een banaan, met koffie en thee. 
Na de lunch gingen we beneden langs de rivier, met wederom overal bloemen. Ook de Bruine 
waterspreeuw liet zich zien. Verschillende hangnestjes van de Buidelmees waren te zien, maar de 
Buidelmees zelf bleef voor mij onzichtbaar. Aan het eind van de begaanbare weg stond een 
armoedig huisje, met aan de overkant van de weg een stal met twee paarden ervoor. De andere 
paarden waren waarschijnlijk verhuurd, wat daar in de bergen veel voorkomt. Bovenop het dak 
van de stal lagen een paar schapenvachten te drogen, wat verschrikkelijk stonk. Maar daar zat 
ook een paartje Maskerkwikstaart heel mooi in beeld. Wat wel heel lekker rook waren de 
kruidengeuren die vrijkwamen als je door het gras liep. 
Iedereen waaiert uit over het gebied op zoek naar zijn eigen interesses. Om 15.30 uur zijn we 
weer terug bij de bus. Onderweg naar onze basis willen we nog even stoppen bij een gebiedje 
waar ’s morgens vanuit de bus aparte bloemen zijn gesignaleerd. Zoeken op de terugweg naar die 
plek, ziet Erik vanuit de bus een Kleine klapekster. De bus stopt, en wij allemaal eruit. 
Het blijkt een paartje Kleine klapekster te zijn, met een nest, dat zich van alle kanten laat 
bewonderen. 
Corrie ontdekt in de hoek van een enorme muur die was gebouwd om lawines tegen te houden, een 
heel mooi bloeiend plantje. Iet, die mij eerder in de bus vertelde dat ze nog geen Scharrelaar 
heeft gezien, wordt op haar wenken bediend. Als ze bijna weer in de bus zit, moet ze er weer uit 
want er laten zich plotseling enkele Scharrelaars in de lucht en later ook zittend op 
elektriciteitsdraden goed zien. 
Op weg naar ons verblijf rijden we door de buitenwijken van Almaty, waarbij de bovengrondse 
gasleidingen, die soms ook over de weg heen zijn gebouwd, ons opvallen. Verderop door Almaty 
rijdend passeren we uiterst moderne hoge gebouwen: twee werelden zo dicht bij elkaar. Het is 
intussen gaan regenen en rond 18.00 uur zijn we bij ons hotel. 
Om 19.00 uur lopen we in de regen naar de eetzaal. Ook de rest van de avond zal het blijven 
regenen. 
Carla 
 
maandag 25 mei 
naar de Taukum woestijn 
De pap van deze ochtend was van griesmeel en natuurlijk met een stevige klont boter. Gelukkig 
was er ook voldoende te eten voor de niet-pap-liefhebbers en er waren zelfs oliebollen. Om 7.45 
zijn we vertrokken; het was koud maar wel droog. Voordat we Almaty verlieten hebben we nog 
een supermarkt bezocht en de nodige (luxe) voorraad ingeslagen. Cola, bier en yoghurtjes. Na 
anderhalf uur rijden zijn we uit de bebouwing en rijden we door een landbouw gebied. De 
telefoondraden zitten vol vogels vooral de Scharrelaar valt op. Op de velden veel kleuren van 
wilde bloemen vooral veel rood van de klaprozen. De fotostop was dan ook meer dan welkom. Bij 
het Sorbulakmeer was de koffiestop, er waren zo veel vogels en planten te zien dat we er wel de 
hele dag wilden blijven. Na een eerste verkenning vanaf het dijkje naast de bus ging iedereen 
zijn eigen weg. Gerard en Maaike waren al snel tussen de planten verdwenen. De vogelaars 
zochten een strategische plek bij een uitloper van het meer en vogelden daar onder het luide 
gezang van de Grote karekiet. Het was al één uur geweest voor we vertrokken. Nu gingen we op 
weg naar de wensboom waar de lunch geserveerd werd. Na het eten was er een uur tijd om de 



omgeving te bekijken. Een heuvel met veel rotsen een waterplas en de steppe. Bij Qanshengel, 
een kruispunt van wegen met kleine winkeltjes en een paar huizen, zagen we veel Zwarte wouwen. 
Er werd een Arendbuizerd gesignaleerd en de eerste Grondeekhoorn gespot. Even verder gingen 
we van de weg af en stopten bij een waterplaats. Het is een drinkplaats voor het vee, maar ook 
de vogels maakten er gebruik van. Er groeiden daar leuke plantjes die op Goudknopjes leken, 
maar daar hadden de vogelaars geen oog voor, de plantjes werden vertrapt. Gelukkig stonden er 
heel veel, zodat de schade meeviel. Na de waterplaats gingen we over een zandpad dwars door de 
steppe, er waren overal vogels en het landschap was prachtig, heel wijds en leeg. Om half zeven 
kwamen we aan bij de yurts. Het was echt een verrassing om te zien hoe luxe ze waren ingericht, 
vooral de eetyurt was erg leuk met kussens en lage tafels. We moesten met vier personen in een 
yurt slapen en het verdelen van de slaapplaatsen had nogal wat voeten in de aarde, maar 
uiteindelijk had iedereen een slaapplaats. Na een biertje (cola) en een heerlijke maaltijd werd de 
vogellijst bijgewerkt en toen was het tijd om het bed op te zoeken. Het was erg koud en de 
extra slaapzak die op het bed lag kwam goed van pas.  
Corrie  
 
dinsdag 26 mei 
eerste dag Taukum-woestijn 
De eerste overnachting in wat in het reisprogramma stond aangekondigd als “the luxurious 
yurts”, is een koude. Woestijnen kunnen ‘s nachts behoorlijk afkoelen. Nou, de Taukum is daar 
geen uitzondering op. 
Maar het “luxurious” was niet overdreven: de traditionele tenten blijken zonder meer geriefelijk, 
en met voldoende beddengoed en een comfortabele slaapzak, al dan niet aangevuld met nog wat 
persoonlijke kleding voor de echte koukleum, wordt de nacht goed doorstaan. 
Op de voorgaande dag van aankomst in het yurtkamp waren we al getuige van de sanitaire 
voorzieningen: twee houten barakjes, de een met een douche, de ander met een provisorisch 
toilet, nodigen in de koude ochtend nog niet echt uit voor een bezoek, maar als je moet, dan moet 
je. 
Ikzelf beperk mijn ochtendroutine tot wat watergeplas aan de “wastafels” die aan de zijkant van 
de gemeenschappelijke yurt zijn geplaatst. Bovendien heeft de ochtendstond goud in de mond, 
want nog vóór het ontbijt gaan we op pad voor onze eerste excursie van die dag, op zoek naar de 
Oostelijke Kraagtrap. Onze bus brengt ons – althans degenen die besloten hebben om zo vroeg al 
op pad te gaan – naar een geschikte locatie in de woestijn met wat hoger gras. 
Helaas zit het ons niet mee, een ruim uur het gebied afturen en een beetje rondstruinen levert 
geen kraagtrap op. Wel horen en zien we her en der vluchtjes Zwartbuikzandhoenders en één 
Witbuikzandhoen. Verder zijn er veel Kortteenleeuweriken, Izabeltapuiten, een enkele 
Bruinnekraaf en we stuiten nog op een Steppenarend. Bij een waterput treffen we een Boomvalk 
aan. Volgens mij is hij ernstig van slag: in de wijde omtrek is geen boom te herkennen.  
Uiteindelijk wordt het tijd voor het ontbijt en gaan we terug naar het yurtkamp. Het ontbijt is 
overvloedig, met veel zoetigheden en koekjes. Als beginnende kazakken moeten we nog wat 
wennen aan het zitten op de grond en het eten aan de lage tafels, maar het is weer eens wat 
anders en het is gezellig. 
Na het ontbijt vertrekken we richting het Ala Köl  (köl = meer). Het wordt een pittige busrit van 
twee uur: het begrip “klein ritje” is in Kazakstan onbekend. De rit wordt wel opgesierd met een 
paar Arendbuizerds en Oostelijke Zwarte Wouwen.  
Bij het Ala Köl aangekomen zien we de eerste Reuzenzwartkopmeeuwen al langs de oevers van 
het meer vliegen. Helaas biedt het meer zelf – en forse binnenzee, waarvan de overkant niet te 
zien is - verder niet veel meer dan een paar Reuzensterns, een enkele Visdief en wat Heuglins 
Meeuwen. Op een gegeven moment besluit ik de oever wat verder te verkennen. Verderop blijkt  





wat oevervegetatie te staan, er is een soort modder/zoutvlakte en de oever wordt overschaduwd 
door een lage klif. Ik loop goed en wel langs het begin van de klif of ik hoor geschreeuw van 
degenen die achter mij lopen. Ik blijk een grote uil te hebben opgestoten, die blijkbaar op de 
rand van de klif aan het rusten was en over de klif is weggevlogen. Helaas heb ik hem zelf niet 
gezien, maar de beschrijvingen van de anderen duiden op een Oehoe. Als de commotie weer wat is 
geluwd, gaan we terug naar de bus voor een lunch in het veld, die door onze begeleiders keurig 
wordt verzorgd. Tijdens de lunch worden we bezocht door een soort Franjeteen (hagedis) en een 
landschildpad. 
Na de lunch lopen we opnieuw langs de klif en de oever van het meer. We worden afgeleid door 
een groepje Vorkstaartplevieren, een paartje Bonte Tapuit en een Wielewaal. Ik doe wat 
pogingen een foto te maken van een Turkestaanse Klauwier die steeds weer een stukje verderop 
vliegt. 
Opeens is er rumour in het struikgewas aan de voet van de klif. Een jonge Oehoe maakt zich los 
uit de struiken en beklimt een smal geitenpaadje de klif op. Consternatie alom, iedereen komt 
aangesneld. Eenmaal aangekomen op een voldoende veilige hoogte komt het jong tot rust en kan 
door iedereen worden bewonderd, met behulp van de nodige aanwijzingen, want het jong blijkt 
over goede schutkleuren te beschikken. 
Na een poosje vervolg ik mijn weg en ontdek ik achter een andere struik een pluizige bol met 
veren. Het blijkt een tweede Oehoe jong te zijn, dat zich doodstil houdt om zo ontdekking te 
voorkomen. Maar ik heb hem in de gaten en nog een paar anderen reisgenoten komen ook kijken. 
Toch zit het me niet helemaal lekker: het jong ligt open en bloot in de inmiddels brandende zon 
en geeft geen krimp. Uiteindelijk besluit ik om het jong voor zijn eigen bestwil een beetje op te 
jagen in de richting van de klif, waar ik het nest vermoed. Het jong begrijpt mijn bedoelingen 
(beter dan mijn reisgenoten) en zet het ietwat onbeholpen op een lopen naar de klif om ook langs 
een schuine richel de veiligheid en schaduw van de wand van de klif op te zoeken, in de richting 
van zijn broertje/zusje. 
Uiteindelijk werken ook de Turkestaanse Klauwieren mee aan een foto-reportage en de 
Vorkstaartplevieren blijven ook heel goed te bewonderen. Uiteindelijk lopen we langs de 
bovenkant van de klif terug naar de bus, voor een terugtocht van opnieuw twee uur. 
Wanneer we terugkomen in het yurtkamp, blijkt er nog tijd voor een lekker koel biertje in de 
zon. En het water van de douche blijkt minder koud dan gevreesd. Het diner is traditioneel 
Kazachstaans. Na afloop worden de vogelwaarnemingen van die dag doorgenomen en dan naar bed. 
Erik 
 
woensdag 27 mei  
naar de Toparmeren 
Vandaag is het niet koud meer en is de harde wind gaan liggen. 
De meeste van ons staan vroeg op: koffie met koekjes om 5:15 uur en vertrek om 5:30 uur. 
Proberen of ze vandaag de Kraagtrap wel zullen zien. Lopend in een brede colonne, is het gelukt. 
Als dan ook nog Jufferkraanvogels worden gezien, is de dag al bijna volmaakt. 
Om 8 uur voeg ik mij bij het gezelschap om van het rijke ontbijt te genieten. Waarna we 
vertrekken.  
De eerste stop is bij een drinkplaats. Overal in het land zijn in de Sovjettijd, drinkplaatsen  
aangelegd. Dit is een plaats vlakbij een boerderij, met niet zo ver ervandaan een aantal graven. 
De plas is rijk aan vogels, die komen drinken. Dan opeens een kudde geiten, die komen ook 
drinken. Hun herder wordt per auto afgezet.  
Dan Jopie: ‘Ik ben mijn kijker vergeten en dat is echt wel lastig. Mag ik die gaan halen?’ 
‘Natuurlijk!!!’ Dit is voor ons de gelegenheid om wat verder rond te lopen. 



Ik ben wat rond gaan kijken bij de graven, waar de koepel van een rijk graf de nestplaats blijkt 
te zijn van mussen. En waar een Tapuit zijn uitkijkpost heeft gevonden op een maansikkel, het 
religieuze symbool van de Islam.  
Het duurt niet lang of Jopie is er weer en wij kunnen verder met de bus. We stoppen bij een 
aantal kleine meertjes, waar van alles te zien is: een slang in het water, honderden kikkers, 
libellen, vlinders, diverse vogelsoorten en wat ik bijzonder vond een Balkankwikstaart. Verder kon 
je je helemaal mee laten slepen door de geur van bloeiende bomen. 
Nadat we hier een tijdje rondgelopen hebben, gaan we met de bus op zoek naar een lunchplek. 
Die wordt gevonden bij de brug over de rivier Topar bij de ingang van het natuurpark. Na de 
lunch, bestaande uit door ons zelf samengestelde aardappelsla, en het spotten van een aantal 
vogels, gaan we weer terug naar de meertjes van die morgen. 
Het is nu heel warm, 31oC in de schaduw. Ieder gaat zijn weg en geniet op zijn eigen manier van 
de meertjes en alles er omheen. Er wordt, op één plek zelfs een gelijkenis met de 
drinkwaterduinen bij ons, ontdekt. Het is zo warm, dat er nog maar een enkel vogeltje 
rondfladdert. 
Dan weer terug naar het kamp. En wat zien wij onderweg?  Zes Jufferkraanvogels, dezelfde van 
’s morgens. 
In het kamp aangekomen is het tijd voor een biertje in de schaduw van de eettent onder veel en 
vrolijk gelach. Waarna wij genieten van het avondmaal uit die simpele, maar voortreffelijke 
keuken.  
Een aantal gaat nog lijsten en ik houd mij bezig met wat bladeren in het vogelboek. Dan mag ik 
gaan slapen na een volle dag. 
Iet    
 
donderdag 28 mei  
cultureel uitstapje naar Tamgaly Tas, Unesco- werelderfgoed 
Om 5 uur stond de thee met koekje en jam weer klaar, waarna we voor onze laatste poging om de 
Kaspische plevier te vinden, vertrokken. Deze ochtend was het niet koud, de zon scheen heerlijk 
en we bleven keurig op lijn over de steppe met Zeekraal speuren. 
Eerst vals alarm van Rita, ‘alleen maar’ Woestijnplevier. Een poos van stug doorlopen later een 
schreeuw van Erik, die ook meteen rennend met de telescoop vertrok; wij er achteraan. 
En ja, na een stevig stuk rennen waren ze in zicht, een mannetje met twee jongen. 
We hebben ze uitgebreid kunnen bewonderen en op Ben na, die de arme beesten voor zijn foto 
nog niet mooi genoeg had, trokken we langzaam richting bus. Ben was er ook nog net op tijd en 
miste het ontbijt van acht uur niet. 
Om negen uur vertrek van de hele groep, en nog op het zandpad om 9.10 een mooie slang, Zandboa, 
volgens Evgeniy. Hij demonstreerde ook, hoe hard zo’n beest om je arm kan trekken. 
9.20 een Arendbuizerd, 
9.50 weer een Arendbuizerd, 
10.00 Bruinkopgors, Zwartbuikzandhoenders vlakbij, 
10.15 Hop op paaltje, roepend naast de bus: fotogeniek, 
10.30 velden vol apart staande asperge-achtige planten, geelgroen, uitgestapt om te kijken. Geen 
Asperges, maar wat wel????  Een raadsel, zoals veel planten, 
11.00  de weg wordt steeds slechter, we komen in wat heuveliger terrein en het wordt warm, 
11.30  plotseling een eenzame slagboom met twee keten en informatieborden, in het Kazachs,     
Russisch en Engels. Met twee geüniformeerde wachten die nogal wat misbaar maakten.  
Na optreden van Evgeniy en Altynay en BETALING, konden we uitstappen. Als KNNV-er blijf je 
dan niet op je plek: grote irritatie en geschreeuw van de bewakers, we bleken met meneer aan 
het handje te moeten lopen en keurig binnen de paden te moeten blijven. 



Ondanks dat was het een heel leuke belevenis, met mooie prehistorische en middeleeuwse 
rotstekeningen. De gids vertelde triomfantelijk dat hij er zelf ook wat bijgemaakt had: een 
vliegtuig met zichzelf er in, zijn naam en jaartal. 
 
Na een rondleiding van een uur hadden we het wel gezien, inclusief koepelgraven. 
Het was ook behoorlijk heet (volgens de thermometer van Maaike 40 gr. Celsius)en we waren blij 
een heuvel met wind te vinden even verderop voor de lunch, net naast een nest met eieren van de 
Kalanderleeuwerik. Om 13.45 was iedereen weer in de bus en gingen we op de terugweg. 
We zagen de Zwartbuikzandhoenders op de weg lopen: STOP!!!  Leonid trapte stevig op de rem en 
daar lag HET EI, MIDDEN OP HET ASFALT. 
In een kuiltje, dat wel, gelegd terwijl wij in Tamgaly Tas waren. 
En dat zegt alles over het aantal bezoekers voor dit Unesco-monument. 
Onderweg weer Arendbuizerd en 7 Jufferkranen in het veld langs de hoofdweg, en als toetje  
bij de waterplaats nog 22 Jufferkranen! Prachtig gezicht, ook zoals ze opvlogen toen we langs 
kwamen. 
Heet was het ook nog, dus de douche en het bier waren erg welkom. 
Als verrassing was er ’s avonds barbecue , geweldig lekker vlees aan spiezen met frites. 
Met wijn, en als extra een uit het niets langs scherende Nachtzwaluw, tot tweemaal recht langs 
de tafel. 
Een heel mooi afscheid met een roze lucht over de Taukum peški, zoals dit gebied op de 
Russische kaart van Altynay heette. Madina verraste een ieder nog met een vilten yurtje als 
aandenken. Wij bedankten onze yurtkamp gastheer en –vrouwen. We waren hier verwend. 
Romke 
 
vrijdag 29 mei 
Vandaag moeten we afscheid nemen van ons leven in de yurts en van de 3 aardige Kirgiezen die 
ons elke dag zulke uitnemende maaltijden voorschotelden. Maar bovenal moeten we afscheid 
nemen van de woestijn, met z’n eindeloze verten, z’n verrassende flora en fauna en z’n prachtige 
kleuren. 
Om 8.00 uur stappen we in de bus, terug naar Almaty. Eerst wordt de bus volgetankt in 
Qanshengel, waar Maaike en ik van de gelegenheid gebruik maken om snel even al die 
merkwaardige uitspanningen te bekijken waar we al zo vaak langsreden en die meer leken op een 
lange rij primitieve winkeltjes. Bij nadere beschouwing blijken het een soort cafeetjes te zijn, 
met een open veranda achter kleurige vliegengordijnen. De lege flessen van de te verkrijgen  
drankjes zijn op een ruwhouten stellage buiten uitgestald. Volgens het opschrift op de gevel is er 
ook gefermenteerde paardenmelk te krijgen (Kymiz).  
Daarna rijden we richting Topar, waar we al eerder waren, om naar weer andere meertjes te 
kijken. 
De weg wordt even later versperd door een grote groep overstekende paarden met veulens. Mooi 
is het te zien hoe een der leidende merries inhoudt en haar deel van de groep laat wachten tot 
de bus is gepasseerd. 
Rond 10 uur zijn we bij de bedoelde meertjes aangekomen en de groep verspreidt zich. Tussen 
struikjes en riet wordt gespeurd naar de Buidelmezen die zich daar zouden moeten bevinden, 
maar die niet worden gevonden. Onze volgende stop zal het Zhelthoranga populierenbos zijn, 
waar we ook onze koude, ‘warme’ middagmaaltijd zullen nuttigen. Dit bos bevindt zich halverwege 
Topar en Zheltorangghy. De populieren (Populus diversifolia) zijn oud en als soort bedreigd. Ze 
komen nog maar in kleine concentraties voor over de hele lengte van de Ile vallei, en dan 
voornamelijk aan de rechterkant. 



Vlak voor we bij het bos aankomen zien we langs de weg een grote begraafplaats met prachtige 
grafkoepels, in de vorm van langgerekte bijenkorven of perzische mutsen. Elk anders van vorm en 
anders gedecoreerd. 
Ons bezoek aan het populierenbos, dat eigenlijk meer op een park lijkt, is zeer succesvol. We 
zien de Witvleugelspecht, de Sauxalmus, de Geeloogduif, de Turkmeense koolmees, 2 Casarca’s, 
maar vooral….!, als we al klaar zijn met eten, de Gestreepte dwergooruil. 
Het volgende stuk van de route voert door een steeds veranderend landschap, op sommige 
plaatsen armoedig en droog, op andere prachtig glooiend met steeds veranderende kleuren, dan 
weer door een laagvlakte met afgesleten heuvelruggen, korengeel onder een dreigende 
onweerslucht. 
Bij de stad Baqanas is er zelfs iets te zien van restanten van een, vermoedelijk door de Russen 
aangelegd, aquaduct, en natte velden waar rijst op wordt verbouwd. 
We gaan op zoek naar een nabijgelegen canyon, uitgesleten misschien door vroegere gletsjers, 
waar de rivier Ile doorheen stroomt. Eerst komen we per abuis bij een boerderij uit, waar de 
bewoners onze bus vol buitenlanders met verbaasde blikken aanstaren, maar dankzij hun 
aanwijzingen komen we uiteindelijk waar we willen zijn. De canyon met de rivier is erg mooi, en 
men is bezig de omgeving ‘aan te passen’ voor de te verwachten dagjesmensen. Gezien de nu al 
indrukwekkende hopen plastic afval die daar overal verspreid liggen, belooft dat niet veel goeds 
voor de omgeving. Als onze filosofisch aangelegde gids Jevgeni wordt gevraagd waarom hier 
werkelijk door iedereen alle verpakkingsmateriaal gewoon wordt weggesmeten, antwoordt hij met 
een verontschuldigend schouderophalen: ‘In Russia we have a proverb: a fish starts stinking at 
its head’. 
De canyon heeft als attractie op twee verschillende rotsblokken ingekerfde afbeeldingen van 
Buddha’s met tekst. 
’s Avonds om half negen arriveren we eindelijk in hotel Tau-Samal bij Almaty. Die dag hebben we 
450 km gereden, bij een temperatuur van bijna 40 graden C. 
Bij het hotel is het aangenaam koel. We zijn blij dat we het stof van de reis en van het verblijf in 
de yurts van ons af kunnen spoelen. 
En zoals iedere dag ontdoet Leonid de bus zorgvuldig van alle vuil en woestijnzand. 
Gay 
 
zaterdag 30 mei 
De nacht hebben we doorgebracht in het Tau-Samal hotel op een korte afstand van Almaty. Het 
ontbijt in de grote eetzaal bestond uit: in de pan gebakken boterhammen, rijstenpap, yoghurtjes, 
Russisch ei, Turks brood, jam, kaas, worst, koffie en thee. Al met al voor elk wat wils. Na een 
uitnodiging te hebben afgeslagen om mee te doen met de ochtendgymnastiek van een sportieve 
groep ook aanwezige in het hotel, gingen we, na alles en iedereen te hebben ingeladen, op weg 
naar de volgende slaapplaats.  
Onderweg zagen we de mevrouw met haar melk alweer langs de kant van de weg zitten. In Talgar 
was er even kort een boodschappen stop waarna we onze weg vervolgde  door Isik. (Talgar en Isik 
zijn enkele van de kleine steden die we onderweg zijn gepasseerd.) Na Isik was er even een korte 
plaspauze die toch veel verassingen opbracht. Naast een soort weide champignon, Thijm, nog vele 
andere planten, een nog werkend irrigatie systeem, diverse gorzen en klapeksters, werd er door 
Erik een olifant gespot! Helaas is dit niet op foto vastgelegd, waarschijnlijk was het moment te 
overweldigend. Daarnaast heeft Gerard een nieuw gat in de markt van Kazachstan ontdekt waar 
hij direct onderzoek naar ging doen. Hij ging tijdens de plaspauze de hoogte van het gras 
opmeten om er op deze manier achter te komen welke grasmaaier het beste gebruikt kan worden 
voor zijn nieuwe grasmaaier onderneming. Gerard succes!  



Rond het middaguur arriveerde we in Shilik. Hier staat Hotel Mupac (uitgesproken Mieras) waar 
voor ons een kamer was geboekt. Er was heel goed nieuws want er waren kamers genoeg voor 
iedereen, het minder goede nieuws was dat de sanitaire voorzieningen gedeeld moesten worden. 
(Wat achteraf nog hilarische momenten opleverde!) Nadat iedereen zijn spullen op de kamer had 
neergezet, gingen we naar het gebouw naast het hotel om daar in de eetzaal onze lunch te 
nuttigen. De lunch bestond uit: aardappel, augurk, 2 balletjes gehakt (van dit geheel maakte we 
een slaatje), brood, een soort oliebollen, een banaantje, koffie, thee en als dessert een plak 
chocolade. Na de lunch werd afgesproken dat we om 14.00 uur naar de Sogety Plains zouden 
vertrekken.  
Even na tweeën zijn we zonder Iet en Rita vertrokken. De rit duurde ruim een uur toen we van de 
doorgaande weg een zandpad op reden, richting een waterplas. Het landschap was vlak, 
steenachtig met her en der een klein struikje met op de achtergrond de bergen. Om 15.30 uur 
waren we op de plaats van bestemming. Iedereen kreeg uiteindelijk een uurtje de tijd om te 
bekijken wat zij het leukste vonden dus vertrokken er een aantal naar de nabij gelegen 
waterplaats om vogels te spotten en een aantal liepen de bergen in opzoek naar bijzondere 
planten en bloemen. Helaas begon het al snel te regenen en het leek even of het uitje in het 
water zou vallen maar na een kwartiertje bleef het dan toch droog en kon iedereen bekijken wat 
zij leuk vonden. Na een uurtje stond Altynay (ook wel genoemd Miss Saigon) klaar met een kopje 
koffie of thee. Tijdens het bakkie keek ik, net als even eerder mijn moeder had gedaan, of ik een 
schorpioen kon vinden. En jawel, al snel had ik onder een steen een schorpioen gevonden.  
Om 16.50 uur gingen we weer op de terug weg toen er ineens ‘een KIP’ werd geroepen. Er 
ontstond enige commotie want er werd even gedacht dat  de Pallas’ Sandgrouse was gespot, het 
was dan ook een teleurstelling dat het toch een Zwartbuikhoen bleek te zijn. Besloten werd om 
toch nog even te zoeken naar de Pallas Sandgrouse. We stopte zo’n zeven kilometer verderop 
waar het de bedoeling was dat we op een rij gingen lopen, dit lukte niet helemaal volgens plan 
doordat er diverse ideeën waren. Helaas maakte een hevige onweersbui een versneld einde aan de 
zoektocht en de hoen is niet gevonden. Wel werd er een Woestijn Tapuit, een dode Steenarend 
en een Toad-headed Agama (Phrynocephalus Versicolor) gespot, ook werd er van dichtbij een 
blikseminslag ervaren die de betroffen personen als de bliksem naar de bus dwong. Iedereen zat 
gelukkig net in de bus toen het hard begon te regen.  
Om ongeveer 19.15 uur passeerde we in Bycik een lokale markt, of we even wilde stoppen, 
‘Natuurlijk!’  Iedereen begon heerlijk te shoppen; drankjes, Halal kip chippies en zelfs aardbeien. 
We stapten net weer in de auto toen het ook hier begon te regenen. Dat noem ik nog eens timing! 
Na een korte opfris beurt gingen we om 20.00 uur dineren. Het diner bestond uit kippensoep, een 
soort slaatje, brood, koude patatjes en twee vleesburgers en natuurlijk de op de markt gekochte 
aardbeien. Ben ging rond met bier en wijn, dit compenseerde het eten goed. Als toetje kregen we 
taart met koffie en thee. Na het diner ging iedere zijns weegs om zich klaar te maken voor de 
nacht. 
Janneke 
 
zondag 31 mei 
De route van vandaag is goed te zien op het kaartje van  Evgeniy: Shilik, Kokpek, Temirlik, Kegen. 
Snel heen en stops op de terugweg. Een aantal valleien dwars over, de slonzige waar ons dorp in 
licht, één met kleine glanzende donkere steentjes, één lichter van kleur met de op één na 
grootste canyon ter wereld. En één groen, die zag er ingezaaid uit. Wat onderweg steeds opvalt 
is dat ook dikke wegbomen zo dicht naast elkaar staan, met vaak nog geen twee meter 
tussenruimte. Ezelkarretjes met piepkleine soort ezel. Klein marktje.                                        
Na de eerste berg braadpan in, geen boom te zien, heel enkel huisje tegen de bergvoet aan.  



 

Kegen, dorp met veel propagandaborden en 
standbeelden. We stoppen bij een rivier op een 
paardenbloemenveld, ongeveer 1900 meter hoog. 
Snuffelen tussen de lage begroeiing levert onder 
meer op: twee soorten primula, edelweiss, 
Vrouwenmantel, Manschild, Vergeet mij niet en 
een orchidee in knop en een heel mooi irisje met 
blauwe streepjes (foto links).  

 

Tweede stop van deze dag op mooiste berg van Kazachstan, de Kegenpas. Rode stenen bergen, 
paarsrood met knalgeel en subtiel grijze korstmossen. Ook de rode berg met geel korstmos en 
zeegroene Artemisia is een lust voor het oog. Het woest gekleurde stukje op de foto.  

 

Verder Paarse Verbascum (foto onder).  

  

Leeuwenbekje, paars met geel; Scutellaria, paars met lila; Salie. Op de grond tapijtjes van 
steentjes korstmos en vetplant (zie foto plantenlijst). 



Door een kale grijze vlakte op weg naar stop drie: State National Park Sharyn. Aan het eind van 
een karrespoor parkeerplaats met bussen, en terecht. Enorme canyon, enorme diepte, rozige 
steen (zie voorplaat verslag). Ik bekijk ook de ‘grijze vlakte’, daar staat nog heel wat tussen het 
gruis, soort bonzai boompjes; vrolijk oranje bloempjes; grappige vruchtjes. Al deze punten waren 
wel een dagexcursie waard geweest.                                                                                                    
’s Avonds goulash. Oogjes dicht en snaveltjes toe.                                                                              
Maaike  

maandag 1 juni 
Na een onrustige nacht, raam open lawaai of raam dicht zweten, voor de eerste optie gekozen en 
dus wat minder geslapen. Maar gelukkig staan de gebakken eitjes en voor de liefhebbers de pap 
al klaar in de eetzaal. Het busje geladen, iedereen erin en op naar de schoenlapper voor Ben zijn 
kapotte schoenen. De eerder gespotte schoenlapper verricht een ouderwets stukje vakwerk 
maar nog veel belangrijker is dat er voor vele dagen gespreksstof is in het dorp Shilik. Na deze 
kleine aanpassing in het programma zetten wij onze trip voort naar de Kokpekpas waar wij, de 
plantenliefhebbbers, worden afgezet bij een soort canyon. De vogelaars gaan verder naar de 
Sogety Plains op zoek naar wat wij oneerbiedig “ kippen” noemen. In werkelijkheid gaat het om 
het Pallas’ zandhoen en nog enkele andere soorten. Wij besluiten om de canyon helemaal tot het 
eind te volgen en alle planten te noteren. Dit doen we met behulp van het boekje van Evgeniy. De 
plaatjes in het boekje zijn handig maar het Russisch leest nogal lastig. Wanneer we er niet uit 
kunnen komen geven we de planten zelf een naam. Die bestaat uit, indien mogelijk, de familienaam 
met meestal een geslachtsnaam die wij uit de Nederlandse flora kennen. Bijvoorbeeld, een plant 
die in het groene schutblaadje een miniscuul klein bloempje heeft wat op een Euphorbia lijkt, 
noemen wij de Groene schutbladige Euphorbia. Zo vinden wij nog de Zuringstruik ( heeft 
zuringachtige zaden) de Spireastruik en de Stekelloze meidoorn met kruisbessen. Maar buiten 
dat kunnen we nog heel wat planten op naam brengen. 
Zie de plantenlijst. Ondertussen spotten we ook nog een groep van 50 Roze spreeuwen, Grijze 
gors, Nachtzwaluw, Bruinkopgors, Bonte tapuit, Steenortolaan en “onze kip” de Aziatische 
steenpatrijs. 
We worden weer keurig op de afgesproken tijd door het busje opgepikt en gaan op zoek naar een 
geschikte picnickplaats. Maar eerst trekken we nog wat tijd uit om boven op de Kokpekpas de 
Stewart gors in beeld te krijgen. Helaas laat hij zich niet zien. Ondertussen draait een 
Steenarend hoog boven ons zijn rondjes thermiek hierbij lastig gevallen door een Torenvalk. Het 
enorme verschil in grootte wordt zo mooi zichtbaar. Voor, tijdens en na de lunch determineren 
we nog wat planten en genieten we van het geluid van de Wielewaal. 
Onderweg naar onze thuisbasis in Almaty, bezoeken we in een van de dorpen die we passeren de 
markt. Het aanbod bestaat voornamelijk uit groente en fruit van voornamelijk Chinese 
handelaren. Weer in het busje verheugen we ons al weer op de maaltijd uit de ons welbekende en 
door enkelen onder ons ‘de gaarkeuken’ genoemd. 
Gerard 
 
dinsdag 2 juni 
naar het Astronomisch Observatorium  
Vandaag een jarige, Iet. Toegezongen en een leuke tekening van Gay op de felicitatiekaart. 
We gaan naar het hoogste gedeelte van het Ili Alatau NP. Drie 4WD’s met jonge kerels staan 
klaar voor passagiers en voorraad. We nemen een andere route door Almaty, door oude wijken 
met bovengrondse gasbuizen. Ook door het ‘booming’ nieuwe gedeelte met luxe nieuwe kantoren 
en appartementen voor de gefortuneerden. In konvooi over een slecht wegdek omhoog. Eerste 
spot bij een kleine waterval, proberen de Chinese fluitlijster te zien. Geen succes. Bij de tweede 



optie was de fluittoon te horen in de auto; Erik en Jopie springen het busje uit, naar de rivier 
waar het geluid vandaan kwam. De vogel vloog door de rivierbedding achterom langs de 
bebouwing. Een fraaie donkerblauwe lijster met gespikkeld bovenlijf. Het gehobbel daarna leidde 
tot een derde (nood)stop, waarbij een busje een moeilijke passage nam zonder passagiers. 
Inmiddels was de misselijkheid bij sommigen toegeslagen en kozen Maaike en Gay er voor de 
tocht hikend voort te zetten. Langs het Big Almaty lake verder naar boven en een weerzien op 
2700 m hoogte met de plek van de telescopen en grote schotelantennes voor ruimteonderzoek. 
Het prille voorjaar was alom herkenbaar aan krokussen, gele tulpen, primulaatjes, net opkomende 
Vrouwenmantel, Knikkend nagelkruid. De vogels zijn er ook actief. De eerste Black-throated 
Accentor en White-winged Grosbeak.  Na de kamerverdeling en lunch met de vogelaars op stap, 
op zoek naar de bijzonderheden van het hooggebergte. Een kolkende rivier over om helemaal 
achter in het terrein aan de voet van de hoger gelegen bergwanden te komen. We zien onder 
meer de Rubythroat, de Güldenstädt’s Redstart, de Brown Accentor, horen de Himalayan 
Snowcock en een bergmarmot. Dan snel terug vanwege het verslechterende weer naar ons warme 
verblijf. Diner met een wijntje van de jarige en na het lijsten vroeg naar bed.  
Jopie 
 
woensdag 3 juni 
op zoek naar de Ibissnavel 
Het is onze eerste volle dag in het Tien Shan Observatory. Een eerste blik door de ramen toont 
dat het de afgelopen nacht heeft gesneeuwd en ons wereldje, omringd door bergtoppen, is 
bedekt met een witte laag.  
Na het ontbijt is het de bedoeling dat we met de 4WD’s naar het hoger gelegen station gaan, 
althans degenen die dat willen. Het sneeuwt nog stevig en het blijft de eerste uren twijfelachtig 
of het weer voldoende zal opklaren. In afwachting van weersverbetering blijven we in het 
observatorium. Er worden diverse privé excursies gehouden. Een aantal gaat alvast in de sneeuw 
een korte wandeling in de omgeving maken. Later op de ochtend zal beslist worden of we alsnog 
naar boven gaan. Erik gaat samen met Evgeniy de hellingen langs het plateau afzoeken naar 
vogels. Daarbij stuit hij nog op twee Struikhaantjes en een Roze Roodmus, beide Tien Shan-
specialiteiten.   
Na de lunch besluit een groepje om een wandeling langs de weg naar beneden te maken om de 
typische hooggebergteflora te bekijken. Een ander groepje, waaronder ondergetekende gaan 
naar het Almaty-stuwmeer, waar de laatste Ibissnavel van de regio de laatste 10 jaar met succes 
heeft gebroed. Ik was erg nieuwsgierig of ik de vogel net als 2 jaar leden opnieuw zou zien. 
Machiel had mij in Almaty verteld dat er in de delta in het vroege voorjaar door de plaatselijke 
bevolking tractorrace wedstrijden zijn gehouden, waarbij waarschijnlijk de laatste Ibisbill was 
gesneuveld. 
Met twee auto´s dalen we af naar het stuwmeer. Daar aangekomen splitst onze groep zich: de 
meesten dalen af om langs de grindbanken te lopen. Evgeniy en Erik houden de weg aan die wat 
hoger langs het dal van de rivier loopt, met een beter uitzicht op de grindbanken. De andere 
groep gaat net als 2 jaar geleden dwars over het grindgebied. 
Na een uur zoeken wordt de Ibissnavel opgestoten, waardoor de hele groep heeft gezien dat-ie 
nog leeft. Erik slaagt er nog in de vogel op de gevoelige plaat vast te leggen. 
Nadat de groep gezamenlijk terug wil gaan naar de busjes, ontstaat er enige discussie. Evgeniy 
zegt dat het tegenwoordig verboden is op de grindbanken te lopen. Romke regeert door te 
zeggen dat hij dat kan begrijpen, maar dat hij dat dan tevoren had moeten zeggen en niet 
achteraf. Ook voor mij is de mededeling van Evgeniy nieuw. 
Op de terugweg naar de auto’s worden we nog opgehouden door een groep Roodvoorhoofdkanaries 
en krijgen we als toegift nog een Blauwkoproodstaart in beeld.  



Toen we terug waren vernam ik van Jopie dat Evgeniy er de brui aan heeft gegeven, zijn spullen 
had gepakt en naar Almaty was teruggekeerd. Hij heeft in een emotionele bui zijn functie als 
reisleider neergelegd. De verwarring is compleet, niemand begrijpt het nog! 
Ben  
 
donderdag 4 juni  
laatste dag voltallige groep 
En deze dag was het stralend weer! 
Dus een prima gelegenheid om met de jeeps naar de top (3350m) te gaan en te zoeken naar de 
Altai accentor en de Güldenstadt’s roodstaart die bij het Kosmisch Station moesten zitten. 
Gay en Maaike gingen na de ervaringen op de heenreis naar beneden lopen en vertrokken meteen 
na het ontbijt (met de laatste pap) voor een stevige tippel in de zon en nog vijf mensen haakten 
af om verderop op de hoogvlakte bij het observatorium te gaan kijken. 
Met 6 personen in 2 jeeps dus hotsebotsend naar boven: vergeleken met de heen rit was dit een 
peulenschil. 
Kwart over acht waren we boven, Altynay voor de sneeuw, hollend en poserend, Erik om de 
bijzondere vogels te fotograferen, Gerard voor de planten, Iet voor alles wat er te beleven was, 
Romke voor de bergen (en om de telescoop te dragen) en Rita om de vogels te observeren. 
Wat een troep was het daar! Modder van de smeltende sneeuw, vervallen gebouwen, oud ijzer 
nog erger dan beneden. Niemand te zien. Wel vlogen er Alpenkraaien en Alpenkauwen. 
En prachtig uitzicht over het volgende diepe dal en de daarachter liggende nog veel hogere 
toppen in Kirgizië. En allemaal even steil. En naar het Noorden een oneindige blik over de steppen. 
Langs de helling lopend vloog eerst een tapuit op, toen een Bruine accentor, die steeds heen en 
weer bleef vliegen. Hij had kennelijk een nest onder wat roestig spul. 
Achter ons was een hoge schutting, waartegen behoorlijk wat sneeuw lag en na een kwartier 
landde daar de Altai accentor. FOTO!! Nog even wachten. En ja, daar was hij opeens, de ster van 
het station: prachtig zittend op een antenne, in de volle zon met zijn witte kuif: de Güldenstadt’s 
roodstaart. FOTO, foto, foto en weg vloog hij. 
Even later, lopend tussen de gebouwen met Iet, was hij er weer. 
We hebben de gewenste soorten dus uitgebreid kunnen bewonderen en opeens kregen we ook 
gezelschap: uit het huis achter ons kwam een dik ingepakte man, die iets zei, en gelukkig begreep 
dat we ‘ornitologski’ waren. Er bleken meer mensen te voorschijn te komen, kennelijk wordt er ’s 
zomers nog gewoon gewerkt en gewoond. 
Achter het station liep een mooi bergpaadje en dat nodigde uit tot verdere verkenning. 
Voor Iet was dat te veel en ook Altynay was al terug naar de bus. 
Gerard liep voorop en schrok op: 3 Himalaya sneeuwhoenders vlogen recht over zijn hoofd! 
Ze landden een eind verderop, dus Romke en Gerard zoeken met de telescoop terwijl  
Erik en ik nog bezig waren met een roofpiet die in gevecht was met twee zangvogels. 
Op hun geroep er achter aan en de hoenders werden gevonden, genieten was dat, zo mooi als ze 
bleven eten en de veren pikken, de heuvel aflopend. 
Voor Gerard waren er weinig plantjes, dus hij vertrok toen de sneeuwhoenders de heuvel op 
vlogen naar een nieuwe plek, even later Erik ook, en wij bleven nog even . Het werd wat warmer 
en het uitzicht was echt mooi, we zouden nog even verder lopen, toen er nog 5 hoenders over de 
bergtop aan kwamen scheren en bij de anderen landden. 
Bij het zoeken naar de nieuwelingen kwamen opeens zo’n 10 steenbokken/gemzen in beeld,  
met zeker 5 jongen, grazend op de helling. Het is ons niet gelukt er een bok bij te vinden 
en wat voor dieren het waren was dus niet te zeggen. Ik gok op de Steenbok, Ibex 
die volgens internet daar voorkomt. Ten afscheid kwam nog een Lammergier over. 



Om half twaalf moesten we terug zijn bij de bus (Altynay was streng), dus Erik nam nog even een 
afsteekje: tot zijn kruis in de door de zon zacht geworden sneeuw. 
Na de afdaling nog wat vogelen bij het observatorium en geluncht en om 14.00 uur terug in de bus 
naar Almaty en het Tau-Samal guesthouse  - met nog een laatste stop om de manshoge Eremurus 
te fotograferen, tot irritatie van de jeepchauffeurs. Dit was de laatste nacht in deze regio voor 
de doorreizenden en de laatste nacht in Kazachstan voor de vijf terugkeerders . 
Bij het diner namen we afscheid van Altynay en onze onvolprezen chauffeur Leonid. 
Rita 
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Astana Baiterektoren 
 
 



vrijdag 5 juni 
naar huis of Astana 
Gezamenlijk naar het vliegveld, waar de groep zich splitst en afscheid wordt genomen. Madina is 
op tijd met de tickets voor Astana en een excuusbrief met twee flora’s van Evgeniy. Mooie 
gelegenheid om hem per enveloppe met inhoud alsnog onze blijk van waardering over te laten 
brengen.  
Een soepele vlucht over woestijngebied, kale steppen, af en toe een grote binnenzee of 
zoutmeer. Van het moderne vliegveld op zo’n 20 km buiten Astana, gaan we met nieuwe 
begeleidster per taxibusje naar de stad om daar onze nieuwe metgezel Walter op te halen. Het 
contrast met Almaty is groot: veel hypermoderne gebouwen en brede boulevards. Bij het hotel 
staat de chauffeur voor de komende dagen, met busje klaar.  Een paar uur is het rijden naar 
Tengiz bij het Kurgalzino NP, dat ligt ten westen van Astana.. Een enkel dorpje onderweg, verder 
vlak steppengebied, dat groener oogt dan de woestijnen bij Almaty. We proberen rond lunchtijd 
aan te komen. Onderweg is Erik alert op de roofvogels en hij vraagt terecht te stoppen, omdat 
hier reeds de Steppenarenden en Turkestaanse klauwieren met regelmaat in de bomen en op 
telefoonpalen langs de route zitten.  
Bij de ingang van het NP is een slagboom en staat een groot informatiebord met toelichting over 
dit belangrijke, internationaal erkende ‘Wetland’ in Midden-Azië, met getekende vluchtroutes 
van het hoge noorden via dit steppengebied, langs of over het Himalya bergmassief, naar zuid 
Azië. Het duurt nog even voordat we ons verblijf bereiken. Inmiddels zien we de Zwarte 
leeuweriken, Steppenkiekendieven en Bruine kiekendieven, Arendbuizerden, Flamingo’s, Kluten, 
verschillende meeuwensoorten. De plek is prachtig, maar de primitieve houten slaaphutten en het 
sanitair voorspellen enkele dagen behelpen. De terreur van steekvliegen, muggen en vliegjes dient 
zich al gauw aan. Niet voor niets muskietennetten meegenomen en een enkeling met vooruitziende 
blik, de klamboe. De maaltijd moet noodgedwongen in een afgesloten binnenruimte worden 
genuttigd, maar de kokkin doet haar best en het smaakt (ook de dagen hierna) best lekker.   
De middagexcursie voert kris kras over de steppen. Onze gids Alex weet na 35 jaar ervaring in 
het gebied, uitstekend de weg en leidt ons naar meren en vlaktes met bijzondere vogels. Het 
begint al goed met een ontelbare hoeveelheid Grauwe franjepoten, talingen, Pijlstaarten, Kleine 
strandlopers in zomerkleed, Kroeskoppelikanen en vele eendensoorten. Hij weet knap een vlakte 
te vinden waar de Steppenkieviten hebben gebroed en met jongen rond stappen. De voor dit 
gebied speciale Zwarte leeuwerik en Witvleugelleeuwerik zijn talrijk en we zien ook de Kalander- 
en Veldleeuwerik.  Veel van de waargenomen soorten kennen we al van West-Europa, maar hier 
zijn het vooral de grote aantallen die bijzonder zijn. Tegen de avond zien we mega vluchten met 
Flamingo’s tegen de kleurende lucht.    
 
zaterdag 6 en zondag 7 juni 
de steppen en het Tengiz-meer 
’s Morgens voor het ontbijt gaan Erik, Walter en Jopie spotten in het riet achter de hutten. Hier 
zijn onder meer het Baardmannetje en de Citroenkwikstaart te fotograferen. Zij horen of zien   





ook andere soorten die het riet verkiezen, zoals de Grote karekiet en de Snor. De 
Witvleugelstern zwiert over het meer. Op het terrein zijn de gewone soorten als   
Als Nederlandse gids zou het onmogelijk zijn geweest hier de weg te vinden.  Vele kilometers 
met geen enkel herkenningspunt aan de horizon. Alex weet ons naar nieuwe plaatsen te brengen. 
We verlaten het NP en keren er ook weer terug. Eerst gaan we naar een nieuw meer waar we 
Brilduikers waarnemen. Verderop komen we bij een vlakte met Steppenvorkstaartplevieren; een 
prachtige vogel die meer rechtop zit dan de gewone Vorkstaartplevier. Regelmatig vliegen er 
groepjes Jufferkranen over de steppe. In bosjes bij water zien we Blauwborstjes en Russische 
gele kwikstaarten. We spotten niet alleen vogels, maar ook zoogdieren op de steppe: de Korsac 
vos en Saiga antilopen. Tijdens de middagexcursie naar het onmetelijke Tengiz köli  zien we een 
familie Bobakmarmotten, waar we in polonaise naar toe wandelen om foto’s te nemen. De 
binnenzee ligt ver weg en levert één nieuwe soort op, de Oostelijke wulp met een heellange 
snavel. Het is bijzonder om op deze gigantische vlakte te zijn.   
 
maandag 8 en dinsdag 9 juni 
terugreis en dagje Astana 
’s Morgens gaan we op herhaling en doen nogmaals met het busje enkele bijzondere plekken aan. 
We zien nu de Parelduiker. We vinden de vogels en de omgeving prachtig, maar zijn de vliegen en 
muggen zat. Carla, Corrie en Janneke kiezen voor een wandeling terug over de weg, in plaats van 
de waterkant met muskietennet, waarna Erik en Iet zich bij hen voegen. De anderen blijven nog 
even om de laatste en mooiste foto’s te maken. De groep wil direct na de middagmaaltijd naar 
Astana om de stad te kunnen verkennen. Walter gaat met ons mee. Opnieuw afscheid en 
waarderingen met fooi. Onderweg zien we eindelijk de Roodpootvalken, die we op de heenweg 
hebben gemist. Verder groepjes Rosse spreeuwen en herhaling van soorten.   
In Astana parkeren we bij het eerste echte restaurant waar we deze avond gaan eten en nu 
alvast het heuse toilet opzoeken en wat drinken. Om te shoppen is er de keuze tussen een soort 
markt met verkoop uit containers in het buitengebied of de hypermoderne winkels vlakbij. We 
kiezen ervoor in de buurt te blijven en wandelen over de boulevard met beelden en bloemen naar 
de Baiterek toren, het beeldkenmerk van Astana. Het blijkt ook een uitzichttoren te zijn waar 
Kazachstanen uit alle delen van het land hun moderniteiten willen aanschouwen. Wij doen mee; in 
de groep wordt wisselend gedacht over het fenomeen. De wandeling leert ons dat ook in 
Kazachstan de crisis heeft toegeslagen. Veel gebouwen en flats blijven in de steigers en worden 
voorlopig niet afgebouwd. Wat klaar is heeft uitstraling; de kwaliteit van de gekozen architecten 
is herkenbaar.  
Deze avond is er een heerlijk diner naar westerse smaak. We vermaken ons met een laatste 
avondwandeling rond verlichte fonteinen en rijden om elf uur naar het vliegveld.      
Midden in de nacht gaat de vlucht. We zoeken een hoek waar de spullen veilig staan en proberen 
op het vliegveld wat te slapen of te lezen. Het is er stil en ‘blinkend marmer’ schoon, dus aan de 
omgeving zal het niet liggen. We vertrekken op tijd. Vroeg in de morgen is het in Istanbul al 
spitsuur. We hoeven niet lang te wachten op de aansluiting en vertrekken en landen weer op tijd. 
Na een lange reis is het weer goed thuiskomen. Enkelen worden opgehaald door man, vader of 
dochter met kleinkinderen. Afscheid nemen van elkaar en de gang naar huis begint. De draad van 
het dagelijkse, Hollandse leven wordt al weer bijna opgepakt. Maar wel met veel nieuwe 
herinneringen aan een speciaal land.  
Jopie    
 
 
 
 



Inleiding plantenlijst  
 
Een plantenlijst maken van een reis door slecht een klein deel van Kazachstan lijkt op het eerste 
gezicht gemakkelijk, je schrijft gewoon alles op wat ziet en herkent. Maar dat is meteen ook al 
het probleem, je ziet heel veel en herkent heel weinig. Bovendien zijn er geen uitgebreide 
plantengidsen in een voor ons begrijpelijke taal. Desondanks wil ik hierbij een poging wagen om 
redelijke weergave te geven van de door ons gevonden en op naam gebrachte planten. Deze 
plantenlijst is onvolledig, niet wetenschappelijk en bovendien is de opzet waarschijnlijk anders 
dan te doen gebruikelijk. De beschrijving geeft een weergave van het landschap zo als wij het 
zagen met daarin de planten de we het meest tegen kwamen en op naam konden brengen. Voor 
het op naam brengen gebruikten we het boekje met foto’s van 300 planten in Kazachstan, van 
onze gids Evgeniy. Met zijn hulp, de plaatjes en de Latijnse naam (de rest van de tekst is in het 
Kazachstaans) is deze lijst tot stand gekomen. 

 
 
 
 
Ili Ala-Tau National Park 
 
 
Alsem    Artemisia turea alba, A turanica, A heptapotamica 
Wilde tulp geel             Tulipa dasystemon 
Wilde pioenroos  Paeonia intermedia 
Soort lente klokje 
Een Sedum    Rhodiola linearifolia 
Geel viooltje   Viola altaica 



Kartelblad   Pedicularis alberti 
Roze sleutelbloem  Primula kaufmanniana 
Tabak    Nicotiana tabacum 
Bilzekruid   Hyoscymus niger 
Kaspisch monnikskruid             Nonea caspica 
Mooie rode papaver  Roemeria refracta 
Pijlkruidkers    Lepidium draba 
Goudvenkel   Ferula ferulaeoides 
Kooltje vuur   Adonis aestivalis 
Duivenkervel   Fumaria vaillantii 
Kleine lelieachtige  Ixiolirion tataricum 
Morgenster    Tragopogon ruber 
Glidkruid    Scutellaria transilliensis 
Beemdooievaarsbek   Geranium pratense 
Doornappel    Datura stramonium 
Gewoon barbarakruid  Barberea vulgaris 
Rode tulp   Tulipa tetraphylla 
Grote gele   Phlomoides speciosa 
Een ridderspoor  Delphinium illiense 
Turkse valeriaan  Valeriana turkestanica en Valeriana chinophila  
Dubbele boterbloem  Trollius altaicus  een  rode bloemrand Trollius dschungaricus 
Vergeet mij nietje  Myosotis asiaticus 
Steppenlelie   Eremurus altaicum 
Blauwe iris   Iris albertii 
Kleine kaardebol  Dipsacus pilosus 
Gele papaver   Papaver croceum 
Grote klaproos              Papaver rhoes 
Kleine gele hoornpapaver Claucium elegans 
Blauwe monnikskap  Aconitum leucostomum 
Marjolein   Origanum vulgare 
Muur met grote bloemen Stellaria umbellatum 
Vleugeltjesbloem  Polygala hybrida en P.comosa 
Sofiekruid    Descurainia sophia 
Rode kamperfolie  Lonicera xylosteum 
Wegdistel   Onopordeum acanthium  
Witte krodde   Thlaspi arvense 
Bleek schildzaad  Alyssum alyssoides 
Espargette   Onobrychis viciifolia 
Schorseneer`   Scorzonera inconspica 
Helmkruid   Scrophularia ssp 
Vlas    Linum pallescens 
Basterdwederik  Epibolium velutinum 
Zwenkgras    Festuca valesiaco 
Een Spirea   Spirea hyperricifolia 
Een kleine centauri  Centaurea squarrosa 
Een geel duizendblad  Achillea micrantha 
Jeneverbes 2 soorten  Juniperus sibirica en een fijnere soort 
Een soort hokjespeul  Astragalus schrenkianus 
 
Een paar soorten waar niet direct een nederlandse naam voor is: 



Ephedra intermedia en equisetius 
Caragana balchaschensis 
Atraphasis spinosa en pyrifolio 
Erodium cicutarium 
Arnebia coerulea 
Vexibia (Sophora) alopecuroides 
 
 
En natuurlijk de prachtige zeer algemene Phlomoidus speciosa 

 
     
 
Observatorium  Tien Shan gebergte en Almaty lake 
 
Tien Shan spar    Picea schrenkiana 
Lijsterbes     Sorbus tianschanica 
Berk     Betula tianschanica 
Jeneverbes    Juniperus sibirica, J. pseudosabina 
Een wilg    Salix depressa alatavica 
Soort aalbes     Ribis meyerii 
Witte kamperfoelie   Lonicera hispida 
Lage kamperfoelie   Lonicera karelinii 
Struikvormige dwergmispel  Contoneaster melano carpes, C. alatavicus 
Een grote geelster   Gagea emarginata 
Kleine fijne geelster   Gagea siliformis 
Sleutelbloem met geel honingmerk Primula algida 
Paars zonder honingmerk  Primula turkestanica 



Drie  mooie sedums   Rodiala corcine, R. linearifolia, R. semonovii 
Lijkt op een maanvaren  Chrysosplenium nutcaula (fam. Saxifragaceae) 
Geknikte anemoon   Pulsatilla campanella 
Kleine anemoon    Paropyrum anomoides 
Gele anemoon    Anemone almaatensis 
Gele tulp    Tulipa dasystemon 
Gele tulp met dikke nerf   Tulipa hetorophylla 
Een helmbloem               Coridalus semenovii 
Een ruige scheefkelk   Arabis hirsuta ssp. 
Lichtblauwe gentiaan   Gentiana karalii 
Witte crocus    Crocus alatavicus 
Muskuskruid    Adoxa moschatellina 
Oranje papaver   Papaver croceum 
Barberakruid    Barberea ssp.  of vulgaris 
Gevinde kortsteel   Brachypodium pinnatum 
Schaduwgras    Poa nemoralis 
Een walstro    Galium turkestanicum 
Een streepzaad   Crepis siberica 
Soort vrouwenmantel   Alchilmilla siberica 
Twee soorten tragant   Astragalus aksuensis, A. lepsensis 
Een viltige ereprijs   Veronica alatavica 
Een mooie oranje soort muurbloem Erysimum transiliensis 
Kartelblad    Peducularis macrochila 
Gletsjerranonkel   Callianthemum alatavicum 
Bruinbloeiende ui   Allium atrasonquineum 
Een vrouwenmantel   Sibbaldia (Dryandanthe) tetrandra 
Een mooie dikke tijm   Thymus seravaschamicus 
Wit geel viooltje   Viola altaica 
Witte grootbloemige heggenrank Atragene sibirica 
Bergzuring    Rumex tianschanicus 
Wintergroen     Pyrola ssp 
Dennenorchis    Goodyera repens 
 
Op de top 
Witte sneeuwranonkel              Ranunculus trautvetterianus 
Engelwortel van vorig jaar  Angelica brevicaulis 
Witte boterbloem met kartelblad Callianthenum alatavicum 
 
Op de terugweg 
1.50 meter hoge  Eremurus tianschanicus 
2.50 meter hoge  Eremurus robustus 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Sorbulak meer, Taukum woestijn, Turange bosjes in Ile vallei 
 
Tamarix    Tamarix ramonsissima 
Bezemstruik     Ephedra fragilis 
Zeedruif     Ephedra distachya 
Lichtblauwe papaver   Papaver somniferum 
Geelrode bloem met stip  Arnabia courulea 
Een kleine Alant   Inula rhizocephala  
Geel viooltje     Viola altaica 
Goudknopje     Cotula coronopfolia 
Wilde rabarber    Rheum tataricum 
Papaver met zwarte bloembodem Papaver pavonium 
Vlasbek    Linaria pedicellata 
Een mooie ruwbladige              Nonea caspica 
Blauwe ui    Allium caesium 
Rode ui                Allium fetisowii 
Een eremurus die op ui lijkt  Eremurus ansopterus 
Een andere eremurus   Eremures ansopterus  
Een goudscherm   Bupleurum aurerum 
Lage gele astragalis   Astragalatus alatavicus 
Een engelwortel    Angelica brevicaulis 
Verschillende kleuren  ridderspoor Delphinium campte carpum 
Hennep                Canabis sativa 
Clematis    Clematis orientalis 
Een venkel in de steppe  Ferula ferulaeoides 
Steppegras     Stipa (div soorten)  Zeker Stipa orientalis 
Blaartrekkende boterbloem  Ranunculus scelertus 
Galigaan    Cladium mariscus 
Lisdodde    Typha latifolia 
Riet     Phragmites australis 
Waterlelie     Nymphaea (alba) 
Gipskruid    Gypsophila paniculata 
Kogeldistel    Echinops nanus 
Turangapopulier   Populus diversifolia en P. prunosa 
Kattedoorn    Ononis antiquorum 
Duindoorn    Hippophea rhamnoides 
Knikkende distel   Carduus nutans          
 
Een paar specifieke zoutplanten bij het Sorbulak meer  
Een grote venkel waarschijnlijk Crithmum maritimum 
Een soort lamsoor   Limonium michelsonii en L gmelinii 
Lijkt ook wel iets op lamsoor              Goniolimon callicomum (fam Limoniaceae) 
Zeekraal    Salicornia 
Saxoul struik    Haloxylon ammodendron, H. aphyllum en H. persicum 
 
 
 
 
 
 



Chilik, Kokpek en Sogeti vlakte 
Struikspirea    Spriraea tianschanica 
Meidoorn zonder stekels  Crataegus …….. 
Kattendoorn     Ononis antiquorum 
Zuringstruik     Een struik met zuringactige bladeren en bloeiwijze Kleine 
gekleurde hoornpapaver             Roemeria…. 
Rafelige euphorbia   Euphorbia rapulum 
Gele tabak    Nicotana tabacum 
Sofiekruid    Descurainia sophia 
Een melde    Waarschijnlijk Artriplex alba (of ondersoort) 
Warkruid    Cuscuta europaea 
Paarse morgenster   Tragopogon porrfolius 
Bergsteentijm    Clinopodium menthifolium 
Kleine gele glidkruid   Scutelaria transiliensis 
Muursla    Mycelis muralis 
Paarse ui     Allium galanthium 
Veldsla     Valerianella ssp    
Huislook    Sempervivum tectorum 
Borage-achtige    Nonea caspica  
Hongaarse raket   Sisymbrium altissimum 
Soort bolletjeskers   Cardamine (bulbifera) 
Kleefkruid    Galium aparine 
Tormentilachtige    Potentilla soongarica 
Naaldenkervel    Scandix pecten-veneris 
Bergdravik    Bromopsis erecta 
Bilzenkruid    Hyoscyamus niger 
Ruw vergeet mij niet   Myosotis asiaticus 
Bergmunt    Mentha asiatica 
Ronde vetplant               Orostachys thyrsiflora (fam. Crassulaceae) 
Winde met stekels   Convulculus pseudocanlabrica 
Andere winde    Convulculus tragoncanthoides 
Lage roze labiatae   Lagochitus pulcher 
Aziatisch zonneroosje              Helianthum songaricum 
Bergsalie    Salvia 
Een witte adonis   Adonis ?  
Hartgespan    Leonurus cardiaca 
Springzaad     Impatiens parviflora 
Kleine roze iris    Iris pallasii of illiensis 
Kleine paarse iris   Iris tenuifolia 
Een schorseneer   Scorzonera inconspicua 
Witte anjer    Dianthus kusschakewiczii 

  



Reptielenlijst Kazachstan 2009 (alle namen onder voorbehoud, foto’s op Picasa) 
 

 

Nederlandse naam Latijnse naam Engelse naam 
   
Adder Vipera Berus Adder 
Ringslang  Natrix Natrix  Ringed or Water or Grass Snake 
Halys Groefkopadder  Agkistrodon Halys Pallas´ Viper 
Russische Zandboa  Eryx Miliaris Sand Boa  
   
Gevlekte Paddekopagame Phrynocephalus Maculatus Spotted Toad Agama 
Paddekopagame Phrynocephalus Versicolor Toad-headed Agama  
 Agama Sanguinolenta  
   
Steppe Renner Eremias Arguta Steppe Runner 
Roodstaartfranjeteen  Acanthodactylus erythrurus Spiny-footed Lizard  
   
Russische 
Vierteenlandschildpad  

Testudo Horsfieldii  

   
Schorpioen  Waarschijnlijk Familie 

Buthidae 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Zoogdierenlijst  
 
Nederlandse naam Latijnse naam 
  
Grootooregel Hemiechinus auritus 
Vos Vulpes vulpes karagan 
Steppenvos Vulpes corsac turcmenicus 
Hermelijn of Wezel   Mustela spec. 
Gerbil-soort  (Engels:  Midday Gerbil) Meriones meridianus 
Dwergsoeslik Spermophilus pygmaeus 
Gele Siesel of Rosse Siesel Spermophilus fulvus of major 
Bobakmarmot Marmota bobak 
Grijze Marmot   Marmota baibacina 
Eekhoorn Sciurus vulgaris 
Grijze muis Ochotona spec. 
Fluithaas Ochotona pusilla 
Steppenpika Lepus tolai 
Tolai Haas   Gazella subgutturosa 
Kropgazella Gazella subgutturosa 
Saiga-antilope   Saiga tatarica 
Siberische Steenbok   Capra sibirica 
  
 
 
 
 



 
Weidegors  en Oehoe 



 

 
 
Taukum woestijn 
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EENDEN, ZWANEN & GANZEN 

DUCKS, SWANS & GEESE 

ANATIDAE                   

Knobbelzwaan 

Mute Swan 

Cygnus olor              X X X X  

Kleine Zwaan 

Bewick’s Swan 

Cygnus bewickii 
zeldzame doortrekker 

             X     

Wilde Zwaan 

Whooper Swan 

Cygnus cygnus                X   

Grauwe Gans 

Greylag Goose 

Anser anser rubrirostris              X X X X  

Casarca 

Ruddy Shelduck 

Tadorna ferruginea   X  X  X  X X     X X   

Bergeend 

Common Shelduck 

Tadorna tadorna   X X          X X X X  

Krooneend 

Red-crested Pochard 

Netta rufina   X  X  X       X X X X  

Tafeleend 

Common Pochard 

Aythya ferina     X         X X X X  

Witoogeend 

Ferruginous Duck 

Aythya nyroca   X  X  X       X  X   

Kuifeend 

Tufted Duck 

Aythya fuligula              X  X   

Witkopeend 

White-headed Duck 

Oxyura leucocephala                X   

Brilduiker 

Common Goldeneye 

Bucephala clangula clangula               X X   

Krakeend 

Gadwall 

Anas strepera              X X X X  

Smient 

Eurasian Wigeon 

Anas penelope               X X X  

Slobeend 

Northern Shoveler 

Anas clypeata   X  X         X X X X  

Wilde Eend 

Mallard 

Anas platyrhynchos platyrhynchos   X X X         X X X X  

Pijlstaart 

Northern Pintail 

Anas acuta              X X X X  
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Zomertaling 

Garganey 

Anas querquedula   X           X X X X  

Wintertaling 

Common Teal 

Anas crecca crecca              X X X X  

PATRIJZEN & FAZANTEN 

PARTRIDGES & PHEASANTS 

PHASIANIDAE                   

Himalayaberghoen 

Himalayan Snowcock 

Tetraogallus himalayensis saurensis  

(NO) & sewerzowi (ZO) 

          X X X      

Aziatische Steenpatrijs 

Chukar 

Alectoris chukar koroviakovi (ZW), 

subpallida (Z), falki (ZO) & dzungarica (O) 

 X    X   X X         

Kwartel 

Common Quail 

Coturnix coturnix coturnix         X     X X X   

Fazant 

Common (Ring-necked) Pheasant 

Phasianus colchicus septentrionalis(NW)  

turcestanicus (ZW) & mongolicus (ZO) 

X X X X   X            

DUIKERS 

LOONS 

GAVIIDAE                   

Parelduiker 

Black-throated Loon 

Gavia arctica arctica                X   

AALSCHOLVERS 

CORMORANTS 

PHALACROCORACIDAE                   

Aalscholver 

Great Cormorant 

Phalacrocorax carbo sinensis   X  X  X            

PELIKANEN 

PELICANS 

PELECANIDAE                   

Roze Pelikaan 

Great White Pelican 

Pelecanus onocrotalus               X X   

Kroeskoppelikaan 

Dalmatian Pelican 

Pelecanus crispus              X X X X  

REIGERS 

HERONS 

ARDEIDAE                   

Roerdomp 

Great Bittern 

Botaurus stellaris stellaris   X            X X   

Woudaap 

Little Bittern 

Ixobrychus minutus minutus   X  X  X            

Kwak 

Black-crowned Night-heron 

Nycticorax nycticorax nycticorax     X              
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Kleine Zilverreiger 

Little Egret 

Egretta garzetta garzetta 
(ZW) 

    X              

Grote Zilverreiger 

Great Egret 

Casmerodius albus albus   X  X  X       X X X X  

Blauwe Reiger 

Grey Heron 

Ardea cinerea cinerea   X  X  X       X X X X  

Purperreiger 

Purple Heron 

Ardea purpurea purpurea       X            

FLAMINGO’S 

FLAMINGOS 

PHOENICOPTERIDAE                   

Flamingo 

Greater Flamingo 

Phoenicopterus roseus 
(ZW+N) 

             X X X X  

FUTEN 

GREBES 

PODICIPEDIDAE                   

Dodaars 

Little Grebe 

Tachybaptus ruficollis capensis 

(Z) 

    X  X            

Fuut 

Great Crested Grebe 

Podiceps cristatus cristatus   X  X  X       X X X X  

Roodhalsfuut 

Red-necked Grebe 

Podiceps grisegena grisegena     X         X X X X  

Kuifduiker 

Horned Grebe 

Podiceps auritus auritus 

(N) 

               X   

HAVIKEN, ARENDEN & BUIZERDS 

HAWKS & EAGLES 

ACCIPITRIDAE                   

Oostelijke Zwarte/ Vorkstaartwouw 

Black-eared Kite 

Milvus migrans) lineatus X X X  X X X X X X  X       

Lammergier 

Lammergeier 

Gypaetus barbatus aureus 

(ZO) 

X           X       

Vale Gier 

Eurasian Griffon Vulture 

Gyps fulvus fulvus 

(ZO) 

X        X          

Himalayagier 

Himalayan Griffon Vulture 

Gyps himalayensis 
(ZO) 

        X          

Monniksgier 

Eurasian Black Vulture 

Aegypius monachus   X      X          

Bruine Kiekendief 

Western Marsh Harrier 

Circus aeruginosus aeruginosus              X X X X  
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Steppenkiekendief 

Pallid Harrier 

Circus macrourus              X X  X  

Grauwe Kiekendief 

Montagu’s Harrier 

Circus pygargus   X  X X X       X     

Havik 

Northern Goshawk 

Accipiter gentilis buteoides (zeldzame  

doortrekker) & schvedovi (N+O) 

X                  

Sperwer 

Eurasian Sparrowhawk 

Accipiter nisus nisus (N+O), dementjevi  

(Z)  & nisomilis (zeldzame doortrekker) 

 X                 

Shikra 

Shikra 

Accipiter badius cenchroides 

(Z) 

  X  X X X            

Steppenbuizerd 

Steppe Buzzard 

Buteo buteo) vulpinus vulpinus  X X  X     X    X X X X  

Arendbuizerd 

Long-legged Buzzard 

Buteo rufinus   X X  X X X       X X   

Mongoolse Buizerd 

Upland Buzzard 

Buteo hemilasius 
(O) 

        X          

Steenarend 

Golden Eagle 

Aquila chrysaetos chrysaetos (N+NO) &  

canadensis (C+Z) 

       X  X         

Steppenarend 

Steppe Eagle 

Aquila nipalensis nipalensis   X X          X X X X  

VISARENDEN 

OSPREYS 

PANDIONIDAE                   

Visarend 

Osprey 

Pandion haliaetus haliaerus 

                                  (Z+O) 
               X   

VALKEN 

FALCONS 

FALCONIDAE                   

Kleine Torenvalk 

Lesser Kestrel 

Falco naumanni     X X X X X X         

Torenvalk 

Common Kestrel 

Falco tinnunculus tinnunculus X X X X X X X  X  X X  X X X   

Roodpootvalk 

Red-footed Falcon 

Falco vespertinus              X   X  

Smelleken 

Merlin 

Falco columbarius aesalon (doortrekker  

& wintergast), pallidus (N) & lymani (ZO) 

 X           X X     

Boomvalk 

Eurasian Hobby 

Falco subbuteo subbuteo X  X X   X X X          
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Slechtvalk 

Peregrine Falcon 

Falco peregrinus peregrinus (N+O) &  

calidus (zeldzame doortrekker/wintergast) 
          X        

RALLEN & BLESHOENDERS 

RAILS & COOTS 

RALLIDAE                   

Kwartelkoning 

Corn Crake 

Crex crex X X X     X           

Waterhoen 

Common Gallinule 

Gallinula chloropus chloropus   X  X  X X           

Meerkoet 

Eurasian Coot 

Fulica atra atra 

 

  X  X  X       X X X   

KRAANVOGELS 

CRANES 

GRUIDAE                   

Jufferkraan 

Demoiselle Crane 

Grus vipio    X X X        X X X X  

TRAPPEN 

BUSTARDS 

OTIDIDAE                   

Oostelijke Kraagtrap 

Macqueen´s Bustard 

Chlamydotis undulatus) macqueenii     X              

SCHOLEKSTERS 

OYSTERCATCHERS 

HAEMATOPODIDAE                   

Scholekster 

Eurasian Oystercatcher 

Haematopus ostralegus longipes   X   X             

IBISSNAVELS 

IBISBILLS 

IBIDORHYNCHIDAE                   

Ibissnavel 

Ibisbill 

Ibidorhyncha struthersii 
(ZO) 

           X       

KLUTEN 

AVOCETS 

RECURVIROSTRIDAE                   

Steltkluut 

Black-winged Stilt 

Himantopus himantopus   X  X X X       X X X X  

Kluut 

Pied Avocet 

Recurvirostra avosetta              X X X X  

RENVOGELS , VORKSTAARTPLEVIEREN 

CURSORS & PRATINCOLES 

GLAREOLIDAE                   

Vorkstaartplevier 

Collared Pratincole 

Glareola pratincola pratincola    X               
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Steppenvorkstaartplevier 

Black-winged Pratincole 

Glareola nordmanni              X X  X  

PLEVIEREN 

PLOVERS 

CHARADRIIDAE                   

Kleine Plevier 

Little Ringed Plover 

Charadrius dubius curonicus   X X X X   X     X X X X  

Strandplevier 

Kentish Plover 

Charadrius alexandrinus alexandrinus    X           X X   

Woestijnplevier 

Greater Sand Plover 

Charadrius leschenaulti crassirostris 
(Z) 

  X X X X X            

Kaspische Plevier 

Caspian Plover 

Charadrius asiaticus       X            

Steppenkievit 

Sociable Lapwing 

Vanellus gregarius              X     

Kievit 

Northern Lapwing 

Vanellus vanellus   X    X   X    X X X X  

SNIPPEN & STRANDLOPERS 

SNIPES & SANDPIPERS 

SCOLOPACIDAE                   

Temmincks Strandloper 

Temminck´s Stint 

Calidris temminckii 
                                                     doortrekker 

  X X X X             

Krombekstrandloper 

Curlew Sandpiper 

Calidris ferruginea 
                                    doortrekker 

  X                

Bonte Strandloper 

Dunlin 

Calidris alpina alpina 

doortrekker 

             X X X   

Breedbekstrandloper 

Broad-billed Sandpiper 

Limicola falcinellus 
                                      zeldzame doortrekker 

               X   

Kemphaan 

Ruff 

Philomachus pugnax 
(NW) 

             X X X   

Kleine strandloper 

Little Stint 

Calidris minuta   X           X X X   

Grutto 

Black-tailed Godwit 

Limosa limosa limosa & melanuroides  

(dwaalgast) 

               X   

Regenwulp 

Eurasian Whimbrel 

Numenius phaeopus phaeopus (doortrek- 

ker) & alboaxillaris (zeldzame doortrekker) 

             X     

Wulp 

Eurasian Curlew 

Numenius arquata arquata/orientalis                X   
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Terekruiter 

Terek Sandpiper 

Xenus cinereus 
                                    doortrekker 

  X X            X   

Oeverloper 

Common Sandpiper 

Actitis hypoleucos 

                                                           

        X   X  X     

Groenpootruiter 

Common Greenshank 

Tringa nebularia nebularia 

zeldzame doortrekker & wintergast 

  X           X X    

Poelruiter 

Marsh Sandpiper 

Tringa stagnatilis              X  X   

Bosruiter 

Wood Sandpiper 

Tringa glareola 
doortrekker 

  X                

Tureluur 

Common Redshank 

Tringa totanus totanus (W) & ussuriensis  

(C&O) 

  X           X X X X  

Steenloper 

Ruddy Turnstone 

Arenaria interpres interpres 

doortrekker 

   X               

FRANJEPOTEN 

PHALAROPES 

PHALAROPIDAE                   

Grauwe Franjepoot 

Red-necked Phalarope 

Phalaropus lobatus 
                                                      doortrekker 

             X X X X  

MEEUWEN 

GULLS 

LARIDAE                   

Dunbekmeeuw 

Slender-billed Gull 

Larus (Chroicocephalus) genei               X X X X  

Kokmeeuw 

Black-headed Gull 

Larus (Chroicocephalus) ridibundus 
 

  X X X X X       X X X X  

Reuzenzwartkopmeeuw 

Pallas´s Gull 

Larus ichthyaetus    X          X X    

Heuglins Meeuw 

Heuglin´s Gull 

Larus heuglini  
doortrekker & wintergast 

             X X X X  

Steppenmeeuw 

Steppe Gull 

Larus heuglini) barabensis 
(N) 

             X X X X  

Pontische Meeuw 

Caspian Gull 

Larus cachinnans   X  X  X   X    X     

Stormmeeuw 

Common Gull 

Larus canus heinei                X   

STERNS 

TERNS 

STERNIDAE                   
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Dwergstern 

Little Tern 

Sternula albifrons albifrons   X  X         X  X   

Lachstern 

Gull-billed Tern 

Gelochelidon nilotica nilotica              X X X   

Reuzenstern 

Caspian Tern 

Hydroprogne caspia    X          X X X   

Witwangstern 

Whiskered Tern 

Chlidonias hybrida hybrida     X              

Zwarte Stern 

Black Tern 

Chlidonias niger niger     X         X X    

Witvleugelstern 

White-winged Black Tern 

Chlidonias leucopterus       X        X X   

Grote Stern 

Sandwich Tern 

Sterna sandvicensis sandvicensis 

(ZW) 

   X               

Visdief 

Common Tern 

Sterna hirundo hirundo   X X X  X X X X    X X X X  

ZANDHOENDERS 

SANDGROUSES 

PTEROCLIDIDAE                   

Zwartbuikzandhoen 

Black-bellied Sandgrouse 

Pterocles orientalis arenarius   X X X X X X X          

Witbuikzandhoen 

Pin-tailed Sandgrouse 

Pterocles alchata caudacutus 

(C+Z) 

   X X              

DUIVEN 

PIGEONS & DOVES 

COLUMBIDAE                   

Oosterse Holenduif 

Yellow-eyed Dove 

Columba eversmanni       X            

Houtduif 

Common Wood Pigeon 

Columba palumbus palumbus (N) &  

casiotis (ZO) 

 X      X X X         

Turkse Tortel 

Eurasian Collared Dove 

Streptopelia decaocto decaocto         X X         

Oosterse Tortel 

Oriental Turtle Dove 

Streptopelia orientalis meena &  

orientalis (dwaalgast) 

 X X X X X   X X    X  X   

KOEKOEKEN 

CUCKOOS 

CUCULIDAE                   

Koekoek 

Common Cuckoo 

Cuculus canorus canorus (N+C) & sub- 

telephonus (Z) 

X X X  X  X X X X X  X X  X   
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UILEN 

OWLS 

STRIGIDAE                   

Gestreepte Dwergooruil 

Pallid Scops Owl 

Otus brucei obsoletus 

(Z) 

      X            

Dwergooruil 

European Scops Owl 

Otus scops pulchellus X X     X X  X   X      

Oehoe 

Eurasian Eagle Owl 

Bubo bubo yenissensis (NO), turcomanus  

(N,C+ZW) & hemachalanus (ZO) 
   X               

Velduil 

Short-eared Owl 

Asio flammeus flammeus 

                                                            mogelijk 
              X    

NACHTZWALUWEN 

NIGHTJARS 

CAPRIMULGIDAE                   

Nachtzwaluw 

Europea Nightjar 

Caprimulgus europaeus europaeus & 

plumipes (doortrekkers) & sarudnyi (resident) 

   X  X    X         

GIERZWALUWEN 

SWIFTS 

APODIDAE                   

Gierzwaluw 

Common Swift 

Apus apus apus (N+C) & pekinensis (Z)    X               

Alpengierzwaluw 

Alpine Swift 

Apus melba tuneti (ZO)         X          

IJSVOGELS 

KINGFISHERS 

ALCEDINIDAE                   

IJsvogel 

Common Kingfisher 

Alcedo atthis   X                

BIJENETERS 

BEE-EATERS 

MEROPIDAE                   

Bijeneter 

European Bee-eater 

Merops apiaster   X  X X X X X X         

SCHARRELAARS 

ROLLERS 

CORACIIDAE                   

Scharrelaar 

European Roller 

Coracias garrulous garrulus (NW+NO) 

& semenowi (Z+O) 

X X X  X X X X X X X  X      

HOPPEN 

HOOPOES 

UPUPIDAE                   

Hop 

Eurasian Hoopoe 

Upupa epops epops   X X X X X X X X         



Vogellijst Kazachstan 23 mei – 9 juni 2009 

 

23 24 25 26 27 28 29 30 31 01 02 03 04 05 06 07 08 09 

Nederlandse Naam 

Engelse Naam 

Wetenschappelijke Naam 
    evt. bijz.heden mbt range/status 

05 

 

05 

 

05 

 

05 

 

05 

 

05 

 

05 

 

05 

 

05 

 

06 

 

06 

 

06 

 

06 

 

06 

 

06 

 

06 

 

06 

 

06 

 

 

 10

SPECHTEN 

WOODPECKERS 

PICIDAE                   

Witvleugelspecht 

White-winged Woodpecker 

Dendrocopos leucopterus 
(Z) 

      X            

LEEUWERIKEN 

LARKS 

ALAUDIDAE                   

Kalanderleeuwerik 

Calandra Lark 

Melanocorypha calandra calandra (W)  

& psammochroa (Z+O) 

     X X X      X X X X  

Bergkalanderleeuwerik 

Bimaculated Lark 

Melanocorypha bimaculata torquata   X X X X X            

Witvleugelleeuwerik 

White-winged Lark 

Melanocorypha leucoptera              X X X X  

Zwarte Leeuwerik 

Black Lark 

Melanocorypha yeltoniensis              X X X X  

Kortteenleeuwerik 

Greater Short-toed Lark 

Calandrella brachydactyla longipennis   X X X X X  X X         

Kuifleeuwerik 

Crested Lark 

Galerida cristata tenuirostris (W) &  

magna (Z+O) 

  X X X X             

Veldleeuwerik 

Eurasian Skylark 

Alauda arvensis arvensis (W) & dulcivox 

(C+O) 

             X X X X  

Strandleeuwerik 

Horned Lark 

Eremophila alpestris fulva (wintergast), 

brandti (W,C,Z+O) & albigula (ZO) 

       X X     X X X X  

ZWALUWEN 

SWALLOWS 

HIRUNDINIDAE                   

Oeverzwaluw 

Sand Martin 

Riparia riparia riparia (N+C) & innomi- 

nata (Z+O) 

  X X X  X            

Rotszwaluw 

Eurasian Crag Martin 

Ptyonoprogne rupestris 
(Z+O) 

      X            

Boerenzwaluw 

Barn Swallow 

Hirundo rustica rustica X X X X X X X X X X  X X X X X X  

Huiszwaluw 

Common House Martin 

Delichon urbicum urbicum & lagopodum 

dwaalgast 

      X  X          

Roodstuitzwaluw 

Red-rumped Swallow 

Cecropis daurica daurica (NO) & rufula 

(ZO) 

      X  X          

PIEPERS & KWIKSTAARTEN 

PIPITS & WAGTAILS 

MOTACILLIDAE                   
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Grote Pieper 

Richard´s Pipit 

Anthus richardi 

(O) 

        X   X       

Duinpieper 

Tawny Pipit 

Anthus campestris griseus    X     X     X X X   

Boompieper 

Tree Pipit 

Anthus trivialis trivialis (N) & haringtoni 

(Z+O) 

 X                 

Graspieper 

Meadow Pipit 

Anthus pratensis pratensis 

zeldzame doortrekker 

  X                

Waterpieper 

Water Pipit 

Anthus spinoletta blakistoni 

(Z&O) 

        X X X X X      

(Russische) Gele Kwikstaart 

(Sykes´s) Blue-headed Wagtail 

Motacilla flava bema 

(N+C) 

   X          X X X X  

Balkankwikstaart 

Black-headed Wagtail 

Motacilla flava) feldegg melanogrisea     X X X     X       

Citroenkwikstaart 

Citrine Wagtail 

Motacilla citreola citreola/werae  

(N,C+O) & calcarata (CZ+ZO) 

  X    X  X     X X X X  

Grote Gele Kwikstaart 

Grey Wagtail 

Motacilla cinerea cinerea (melanope) 

(Z+O) 

X X X  X  X    X X       

Witte Kwikstaart 

White Wagtail 

Motacilla alba dukhunensis 

(N+C) 

  X    X   X X   X     

Maskerkwikstaart 

Masked Wagtail 

Motacilla alba) personata 
(C+O) 

X X X  X    X X      X   

Noordse Kwikstaart 

Yellow Wagtail (ondersoort) 

Motacilla thunbergi    X  X X             

WATERSPREEUWEN 

DIPPERS 

CINCLIDAE                   

Waterspreeuw 

White-throated Dipper 

Cinclus cinclus leucogaster (Z+O) &  

baicalensis (NO) 

X  X                

Zwarte Waterspreeuw 

Brown Dipper 

Cinclus pallasii tenuirostris 

(ZO) 

X X         X        

WINTERKONINGEN 

WRENS 

TROGLODYTIDAE                   

Winterkoning 

Winter Wren 

Troglodytes troglodytes troglodytes 

(zeldzame wintergast) & tianschanicus (ZO) 

X                  

HEGGENMUSSEN 

ACCENTORS 

PRUNELLIDAE                   
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Bruine Heggenmus 

Brown Accentor 

Prunella fulvescens fulvescens (ZO) & 

dahurica (NO) 

          X X X      

Zwartkeelheggenmus 

Black-throated Accentor 

Prunella atrogularis atrogularis (zeldz.  

doortrekker&wintergast) & huttoni (O) 

          X X X      

Himalayaheggenmus 

Altai Accentor 

Prunella himalayensis 
(ZO) 

            X      

Alpenheggenmus 

Alpine Accentor 

Prunella collaris rufilata 

(ZO) 

          X  X      

LIJSTERS 

THRUSHES 

TURDIDAE                   

Nachtegaal 

Common Nightingale 

Luscinia megarhynchos hafizi 
 

 X   X  X X  X   X X     

Blauwborst 

Bluethroat 

Luscinia svecica svecica (doortrekker) &  

pallidogularis (broedvogel) 

      X       X X X X  

Zwartborstnachtegaal 

White-tailed Rubythroat 

Luscinia pectoralis bailloni 

(ZO) 

          X X X      

Eversmanns Roodstaart 

Eversmann´s Redstart 

Phoenicurus erythronotus 
(O) 

          X        

Witkruinroodstaart 

Güldenstädt´s Redstart 

Phoenicurus erythrogaster grandis 

(ZO) 

          X  X      

Aziatische Roodborsttapuit 

Siberian Stonechat 

Saxicola maurus variegatus (W) &  

maurus (rest Kazakstan) 

 X       X     X     

Izabeltapuit 

Isabelline Wheatear 

Oenanthe isabellina   X X X X X X X X    X X X   

Tapuit 

Northern Wheatear 

Oenanthe oenanthe oenanthe         X   X X X X X   

Bonte Tapuit 

Pied Wheatear 

Oenanthe pleschanka   X X X X X X X X         

Woestijntapuit 

Desert Wheatear 

Oenanthe deserti atrogularis        X  X    X     

Rode Rotslijster 

Rufous-tailed Rock Thrush 

Monticola saxatilis 
(C+O) 

         X         

Chinese Fluitlijster 

Blue Whistling Thrush 

Myophonus caeruleus temminckii 

(ZO) 

          X        

Merel 

Common Blackbird 

Turdus merula merula (zeldzame door- 

trekker&wintergast) & intermedius (ZO) 
X X X      X X   X      
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Grote Lijster 

Mistle Thrush 

Trudus viscivorus viscivorus (schaarse 

doortrekker) & bonapartei (C,Z+O) 

 X        X         

Kleine Vorkstaart 

Little Forktail 

Enicurus scouleri 
(CZ) 

           X X      

ZANGERS 

WARBLERS 

SYLVIIDAE                   

Cetti´s Zanger 

Cetti´s Warbler 

Cettia cetti orientalis (W+N) & albiventris  

(C,O+Z) 

             X     

Sprinkhaanzanger 

Common Grasshopper Warbler 

Locustella naevia straminea (N,C+O) & 

mongolica (NO) 

X X X    X X X  X  X      

Snor 

Savi´s Warbler 

Locustella luscinioides sarmatica (W) & 

fusca (C+O) 

             X X    

Veldrietzanger 

Paddyfield Warbler 

Acrocephalus agricola     X  X        X    

Struikrietzanger 

Blyth´s Reed Warbler 

Acrocephalus dumetorum 
(C&O) 

  X X X X X X           

Bosrietzanger 

Marsh Warbler 

Acrcephalus palustris 
(W&N) 

X                  

Kaspische Kleine Karekiet 

Caspian Reed Warbler 

Acrocephalus scirpaceus) fuscus  X                 

Zwartkoprietzanger 

Moustached Warbler 

Acrocephalus melanopogon mimicus 

(W,C+Z) 

               X   

Oostelijke Vale Spotvogel 

Eastern Olivaceous Warbler 

Acrocephalus pallidus elaeicus 

(Z) 

    X      X        

Kleine Spotvogel 

Booted Warbler 

Acrocephalus caligatus 
(N,C+ZO) 

  X           X     

Sykes´ Spotvogel 

Sykes´s Warbler 

Acrocephalus rama 
(W,C+Z) 

    X              

Grote Karekiet 

Great Reed Warbler 

Acrocephalus arundinaceus zarudnyi   X  X  X       X X X X  

Aziatische Woestijngrasmus 

Asian Desert Warbler 

Sylvia nana 
(W,C+Z) 

       X  X         

Sperwergrasmus 

Barred Warbler 

Sylvia nisoria   X  X    X X         

Braamsluiper 

Lesser Whitethroat 

Sylvia curruca curruca (N+C) & halimo- 

dendri (heel Kazakstan) 

  X  X  X X           
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Woestijnbraamsluiper 

Desert Little Whitethroat 

Sylvia curruca) minula 
(Z) 

  X                

Hume´s Braamsluiper 

Hume´s Whitethroat 

Sylvia althaea monticola 

(ZO) 

         X    X     

Grasmus 

Common Whitethroat 

Sylvia communis volgensis (N+C) & 

rubicola (O+ZO) 

X X X X    X X   X X X     

Grauwe Fitis 

Greenish Warbler 

Phylloscopus trochiloides viridanus 

(C+O) 

X X X  X X  X  X X X X      

Hume´s Bladkoning 

Hume´s Leaf Warbler 

Phylloscopus humei humei 

(ZO) 

X X X  X     X X X X      

Steenboszanger 

Sulphur-bellied Warbler 

Phylloscopus griseolus 
(C+O) 

           X       

Siberische Tjiftjaf 

Siberian Chiffchaff 

Phylloscopus collybita) tristis 
(NO) 

X                  

Struikhaan 

White-browed Tit Warbler 

Leptopoecile sophiae sophiae 

(ZO) 

           X       

GOUDHANEN 

GOLDCRESTS 

REGULIDAE                   

Goudhaan 

Goldcrest 

Regulus regulus regulus (wintergast),  

coatsi (NO) & tristis (ZO) 

           X       

VLIEGENVANGER 

FLYCATCHERS 

MUSCICAPIDAE                   

Grauwe Vliegenvanger 

Spotted Flycatcher 

Muscicapa striata striata (N), neumanni 

(O) & sarudnyi (ZW+Z) 

  X  X X X X           

TIMALIA´S 

BABBLERS 

TIMALIIDAE                   

Baardman 

Bearded Reedling 

Panurus biarmicus rossicus              X X X X  

MEZEN 

TITS 

PARIDAE                   

Azuurmees 

Azure Tit 

Cyanistes cyanus hyperrhiphaeus (NO), 

yenisseensis+tianschianicus (O) & koktalensis 

X X X  X  X X  X         

Turkestaanse Koolmees 

Turkestan Tit 

Parus bokharensis bokharensis (W+Z),  

turkestanicus (ZO) & ferghanensis (CZ) 

    X  X            

Koolmees 

Great Tit 

Parus major major X X X  X  X X X X  X X      
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Zwarte Mees 

Coal Tit 

Periparus ater ater (NO) & rufipectus (ZO) X       X           

Songarmees 

Songar Tit 

Poecile songarus songarus 

(ZO) 

     X             

BUIDELMEZEN 

PENDULINE TITS 

REMIZIDAE                   

Zwartkopbuidelmees 

Black-headed Penduline Tit 

Remiz pendulinus) macronyx macro- 

nyx (W+Z) & ssaposhnikowi (O) 

     X X            

Witkruinbuidelmees 

White-crowned Penduline Tit 

Remiz pendulinus) coronatus corona-

tus (Z+O) & stoliczkae (O) 

 X                 

WIELEWALEN 

ORIOLES 

ORIOLIDAE                   

Wielewaal 

Eurasian Golden Oriole 

Oriolus oriolus oriolus (N+O) & kundoo 

(Z) 

   X X  X X  X         

KLAUWIEREN 

SHRIKES 

LANIIDAE                   

Grauwe Klauwier 

Red-backed Shrike 

Lanius collurio collurio 

(N) 

  X                

Turkestaanse Klauwier 

Turkestan Shrike 

Lanius phoenicuroides   X X X  X  X     X X X X  

Langstaartklauwier 

Long-tailed Shrike 

Lanius schach erythronotus 

(Z+O) 

        X          

Kleine Klapekster 

Lesser Grey Shrike 

Lanius minor  X X  X X X X X X         

Klapekster 

Great Grey Shrike 

Lanius excubitor excubitor (wintergast 

N), funereus (wintergast ZO), homereyi (CN)  

       X        X   

GAAIEN & KRAAIEN 

JAYS & CROWS 

CORVIDAE                   

Ekster 

Eurasian Magpie 

Pica pica bactriana X X X  X X X X X X X X X X X  X  

Notenkraker 

Spotted Nutcracker 

Nucifraga caryocatactes macrorhynchus 

(NO) & rothschildi (ZO) 

           X       

Alpenkauw 

Alpine Chough 

Pyrrhocorax graculus forsythi 

(Z+ZO) 

       X    X X      

Alpenkraai 

Red-billed Chough 

Pyrrhocorax pyrrhocorax centralis 

(Z+ZO) 

          X X X      
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Kauw 

Western Jackdaw 

Corvus monedula soemmerringii X  X X X X X X X X X X X X   X  

Roek 

Rook 

Corvus frugilegus frugilegus (heel Ka- 

zakstan) & pastinator (NO) 

  X X  X X X X X X   X     

Zwarte Kraai 

Carrion Crow 

Corvus corone orientalis X X X X X    X X X X X X  X X  

Bonte Kraai 

Hooded Crow 

Corvus cornix cornix (wintergast) &  

sharpii (N+C) 

  X  X   X      X X X X  

Bruinnekraaf 

Brown-necked Raven 

Corvus ruficollis ruficollis 

(C+Z) 

   X X X X       X     

Raaf 

Common Raven 

Corvus corax corax (N), laurencei (Z) & 

tibetanus (ZO) 

X          X        

SPREEUWEN 

STARLINGS 

STURNIDAE                   

Spreeuw 

Common Starling 

Sturnus vulgaris vulgaris/caucasicus (W), 

Poltaratskyi (N+C) & porphyronotus (C+Z) 

X  X  X  X  X X X   X X X X  

Roze Spreeuw 

Rose-coloured Starling 

Sturnus roseus   X X X X X X X X       X  

Treurmaina 

Common Myna 

Acridotheres tristis tristis 
(C+Z) 

X X X X X X X X X X X X X X   X  

MUSSEN 

SPARROWS 

PASSERIDAE                   

Saxaulmus 

Saxaul Sparrow 

Passer ammodendri ammodendri (CZ) &  

nigricans (ZO) 

      X            

Huismus 

House Sparrow 

Passer domesticus domesticus (heel  

Kazakstan) & bactrianus (W,C+Z) 

X X X  X  X X X X    X X X X  

Spaanse Mus 

Spanish Sparrow 

Passer hispaniolensis transcaspius 

(C+O) 

     X             

Ringmus 

Eurasian Tree Sparrow 

Passer montanus montanus (N+C) &  

dilutus (C+Z) 

 X       X X    X X X X  

Indische mus 

Indian Sparrow 

   X X X              

VINKEN 

FINCHES 

FRINGILLIDAE                   

Roodvoorhoofdkanarie 

Red-fronted Serin 

Serinus pusillus  
(ZO) 

           X       
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Groenling 

European Greenfinch 

Chloris chloris chloris (NW) & turkesta- 

nicus (Z+O) 

X        X X         

Putter 

European Goldfinch 

Carduelis carduelis carduelis (wintergast) 

& frigoris (N) 

  X                

Grijskopputter 

Grey-crowned Goldfinch 

Carduelis carduelis) caniceps paropa- 

nisi (Z&O) & subulata (NO) 

X       X X  X X X      

Kneu 

Common Linnet 

Carduelis cannabina cannabina (door- 

trekker/wintergast) & bella (Z&O) 

       X X          

Frater 

Twite 

Carduelis flavirostris kirghizorum (N+C) 

& korejevi (NO) 

               X   

Hodgsons Bergvink 

Plain Mountain Finch 

Leucosticte nemoricola altaica 
(Z+O) 

          X X X      

Brandts Bergvink 

Brandt’s Mountain Finch 

Leucosticte brandti margaritacea (NO) & 

brandti (Z+ZO) 

          X X X      

Vale Woestijnvink 

Desert Finch 

Rhodospiza obsoleta 
(C+Z) 

       X X          

Mongoolse Woestijnvink 

Mongolian Finch 

Bucanetes mongolicus 
(C+O) 

       X           

Roodmus 

Common Rosefinch 

Carpodacus erythrinus erythrinus (N+C) 

& ferghanensis (Z+O) 

X X X X   X X X  X  X X     

Roze Roodmus 

Red-mantled Rosefinch 

Carpodacus rhodochlamys 
(Z+O) 

           X       

Gevlekte Grote Roodmus 

Spotted Great Rosefinch 

Carpodacus rubicilla) severtzovi 
severtovi (zeldzame zomer&wintergast in ZO) 

          X  X      

Spiegeldikbek 

White-winged Grosbeak 

Mycerobas carnipes carnipes 

(Z+O) 

          X X X      

GORZEN 

BUNTINGS & SPARROWS 

EMBERIZIDAE                   

Stewarts Gors 

White-capped Bunting 

Emberiza stewarti 
(ZO) 

        X          

Grijze Gors 

Rock Bunting 

Emberiza cia par 

(Z+O) 

 X        X         

Weidegors 

Meadow Bunting 

Emberiza cioides tarbagataica 
(O) 

        X          

Ortolaan 

Ortolan Bunting 

Emberiza hortulana 
(N&C) 

    X              
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Steenortolaan 

Grey-necked Bunting 

Emberiza buchanani neobscura 

(C+Z) 

       X X X         

Diksnavelrietgors 

Thick-billed Reed Bunting 

Emberiza schoeniclus) pyrrhuloides in-

cognita (N) pyrrhuloides (C+Z), harterti (NO) 
    X  X            

Bruinkopgors 

Red-headed Bunting 

Emberiza bruniceps   X X X X X X X X         

Grauwe Gors 

Corn Bunting 

Emberiza calandra buturlini 

(Z) 

       X      X     

 

Totaal 256 soorten 


