
Vogels kijken in een weinig toeris-
tische, waterrijke omgeving op het 
grensgebied tussen Griekenland en 
Bulgarije. Met prachtig weer, schil-
derachtig landschap en dan vanuit 
een bootje watervogels kijken op 
een meer, twintig keer zo groot als 
het Naardermeer: vogelen op z’n 
comfortabelst. Ook het berggebied 
van Bulgarije had dagelijks vele vo-
gelverrassingen in petto. Naast alle 
plezier en ontspanning is zo’n reis 
ook altijd weer een inspanning, 
maar je moet er wat voor over heb-
ben als je wat moois wilt zien. En 
dat moois hebben we in overvloed 
op een presenteerblaadje voorge-
schoteld gekregen!

Dit verslag verschijnt wat later dan be-
doeld, maar hier is het dan. De voorbe-
reiding van een buitenlandreis is altijd 
een heel gedoe. Je moet eerst besluiten 
waarheen, en daarna moet alles eigen-
lijk al in november rond zijn. Het exact 
plannen is dan nog niet mogelijk. De 
vliegschema’s zijn er nog niet, hotels zijn 

nog niet zo ver en busjes huren werkt 
vaak niet op zo’n termijn. Gelukkig heb-
ben we inmiddels de nodige contacten 
die ons willen bijstaan. In Bulgarije is dat 
Neophron, de organisatie van Dimiter 
Georgiev, die ons inmiddels bij drie rei-
zen door Bulgarije en een reis in Roeme-
nië heeft geholpen met het plannen en 
organiseren. Zijn teamgenoten Mladen 
en Mirco zijn eersteklas gidsen die door 
hun kennis en enthousiasme een ex-
tra dimensie aan onze excursies geven.

Deze keer gingen we van 27 mei tot 6 
juni. Onder normale omstandigheden 
is dat de beste tijd, maar door de te 
zachte winter dit keer misschien wat 
aan de late kant. Oost-Europese be-
stemmingen hebben altijd wat avon-
tuurli jks en dat begon nu meteen bij 
de start. Het vliegtuig had ruim twee 
uur vertraging, zodat we pas rond een 
uur of vier van vliegveld Sofia naar onze 
eerste bestemming, het meer van Ker-
kini, in Noord-Griekenland, konden 
vertrekken. Dit meer ligt net over de 
Bulgaars-Griekse grens, dus zo’n drie-
honderd kilometer rijden pal naar het 
Zuiden. Dwars door de spits van Sofia 
om vervolgens met nog een uur extra 

vertraging, in het stikdonker bij hotel 
Erodios aan het Meer van Kerkini, aan 
te komen. Toen iedereen uiteinde-
lijk zijn kamer gevonden had, snakten 
we naar een biertje en wat eten. Dat 
was gelukkig goed voor elkaar. Daar-
na gauw naar bed en gezond weer op.

De eerste dag stond een excursie op het 
meer gepland. We konden in heerlijk 
zwoel weer, rustig varend, genieten van 
grote groepen pelikanen (roze en kroes-
kop), aalscholvers (dwergaalscholvers 
en gewone aalscholvers), en allerlei 
soorten reigers, kwakken en dergelijke. 
We zagen vreemd genoeg weinig soorten 
sterns, maar het was een schitterende 
ervaring: ‘vogelen op z’n comfortabelst’.

De tweede dag deden de zes busjes, in 
groepjes van twee, elk hun eigen excur-
sie rond het meer, waar weer heel ande-
re waarnemingen werden gedaan zoals 
koekoek, karekiet, woudaap, ooievaar 
en ralreiger. Aan het eind van de dag 
gingen we noordwaarts naar Bulgarije.
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Het gebied rond Kerkini heeft een mi-
cro-klimaat met heel zacht en relatief 
warm weer. De grens met Bulgarije 
wordt gevormd door een bergketen, 
die zowel een natuurlijke, alsook een 
klimaatgrens is. In Griekenland is het 
heel zacht; in het zuiden van Bulgarije 
is het veel kouder, vochtiger en ook 
qua landschap veel ruiger. We zaten 
vier dagen in hotel Bolyarka in Melnik, 
het Bordeaux van Bulgarije, maar over 
de wijnen zullen we het hier maar niet 
hebben. Van hieruit deden we al onze 
excursies. De omgeving was zeer af-
wisselend: heuvel- , rots- en bergachtig 
met bossen en kale bergweiden. In het 
gebied rond Sofia zie je duidelijk dat 
er economische activiteiten worden 
ontplooid; de omgeving van Melnik is 
nog vrijwel onontgonnen. Slechts hier 
en daar wat keuterboertjes, die naar 
onze standaard een armoedig leven 
leiden. Slecht onderhouden huisjes en 
wegen; een primitieve keuken met veel 

aardappelen, stuk gekookte groenten 
en hompen vlees met veel vet en bot.

Maar . . . een omgeving, zonder de mo-
derne economische ontwikkelingen, 
is meestal goed voor flora en fauna. 
We hebben kunnen genieten van vele 
soorten in een ongerepte natuur, die 
bij ons eigenlijk niet meer voorkomt. 
Opvallende waarnemingen waren 
kruisbekken, goudhaantjes en rouw-
mezen. Helaas wordt deze natuur hier 
en daar wel als vuilnisstort misbruikt.

De vlucht terug naar Amsterdam was 
erg vroeg, zodat we de dag voor ver-
trek naar Sofia gingen voor onze laat-
ste overnachting dicht bij het vliegveld. 
Op weg naar Sofia hebben we, net als 
een paar jaar geleden, weer de wet-
lands bezocht (zeer de moeite waard), 
en zijn we naar het skigebied boven So-
fia gegaan. We hadden de notenkraker 
en de waterspreeuw nog niet gezien, 

maar tussen de werkeloos hangende 
skiliften wemelde het van de notenkra-
kers. En de waterspreeuw dan? Die zat 
met jong in het beekje naast het hotel!
 
Al met al weer een mooie reis met bij-
zondere vogelervaringen en met 175 
waargenomen soorten. In dit verslag 
geen opsomming van de waarnemin-
gen, want daarvan kunnen de deelne-
mers na-, en de thuisblijvers meege-
nieten tijdens de reünie te houden op 
23 november om 20.00 uur in de In-
fo-schuur vcan GNR. Ook worden dan 
de bestemming en verlokkingen van 
de reis in 2017 bekendgemaakt. Het is 
zonder meer een droombestemming! 
Deze reis zal gemaakt worden tussen 
18 en 26 april, en alle details staan 
vanaf 23 november op de Nieuwsbrief 
en op de website. Let daar goed op, 
want: als vogelaar moet je toch één 
keer in je leven aan een buitenland-
reis van de VWG hebben meegedaan.

Vuurgoudhaantje poseert op drie meter afstand     Bert Roelofs
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