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Fågelskådning i södra Turkiet
– en reseberättelse
Peter Schmidt

resor som erbjuds. SOF:s resebolag AviFauna
ordnar varje år ett flertal resor världen över
med inriktning mot fåglar. Av en händelse var
både Peter Schmidt och paret Bill Douhan och
Lena Douhan-Håkansson, alla tre aktiva
UOF-medlemmar, anmälda till vårens version
av en återkommande resa till södra Turkiet.
De områden som besöktes under de drygt 10
dagarna i början av maj låg alla som mest
20–25 mil från storstaden Adana, landets
femte största stad.

Med undantag av lite urbana kryss i form
av palmduva och levantbulbyl från hotell-
fönstret, inleddes skådandet på Cukurova-
slätten som breder ut sig runt Adana och sö-
derut ner mot Medelhavet där det finns fina
laguner att söka av efter vadare och andra
kustförknippade fåglar. Jordbrukslandskapet
erbjuder i övrigt gott om bl.a. lärkor, törn-
skator och sångare. Cukurovaslättens drag-
plåster är annars smyrnakungsfiskarna som
sitter utposterade lite här och var i området,
en annars ganska vanlig asiatisk art som här
har sin västligaste förekomst.

Turkiet, som den sydostliga brygga från
Europa in i Asien det är, kan erbjuda
mängder med spännande fåglar för en

ressugen upplänning som vill uppleva arter
som kaspisk snöhöna, vitstrupig näktergal och
masktörnskata på annat sätt än som tvådimen-
sionella figurer i fågelboken. Landet måste
anses vara ett av de mer lättillgängliga ”exo-
tiska” fågelresmålen för oss svenskar. Dels
går det mängder med charterflighter till plat-
ser vid Medelhavet och dels är det förhållan-
devis okomplicerat (och billigt) att resa runt
som turist. Även om språkbarriären är gan-
ska solid på de flesta platser i Turkiet (engel-
ska talas mycket sparsamt) så är det trots allt
sällan några djupare diskussioner som krävs
och är man bara lite förberedd och har bra
kartor bör ett besök inte vålla några större
logistiska svårigheter.

Är man dock så till den graden bekväm
av sig att man är beredd att lägga några tusen-
lappar extra så kan man förstås undkomma
planering och eventuella ansträngningar på
plats genom att åka med någon av de paket-

En enkel karta över Turkiet med några av huvudlokalerna markerade,
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Nästkommande dag begav vi oss sakta
norrut upp i bergen mot passet Kandil Siirt
på 1370 m, för att söka av den barrdominerade
skogen i omgivningen. I den öppna skogen

var gulhämpling och dubbeltrast karaktärsar-
ter men snart hittades även klippsparv, bal-
kanmes och trädgårdsträdkrypare liksom bal-
kan- och mellanspett. Specialaren häruppe var
annars Krüpers nötväcka som verkade van-
lig, inte så svår att lokalisera med sitt leksaks-
brandbilstutande läte.

Färden fortsatte upp på den kargare Ana-
toliska högplatån. På vägen gjordes ett snabb-
stopp vid vattensamlingen Akkaja Barraje.
Våtmarken låg lättast tillgänglig genom att
köra in på ett universitetsområde som onek-
ligen låg lite udda, utslängt på platåslätten.
En mustaschprydd herre i kostym, som vi-
sade sig vara en docent i zoologi, och några
av hans studenter hängde på och fick tillsam-
mans med teckenspråk ta till de latinska nam-
nen på arterna vi tittade på. Kopparänder,
roständer och rödhuvade dykänder låg bland
de mer välkända ankorna, doppingarna och
alla större flamingos.

Mäktiga snötäckta berg vid passet Kandil Siirt. Här fanns bl.a. klippsparv, balkanmes, balkanspett och
den charmiga Krüpers nötväcka.

Krüpers nötväcka, en av höjdararterna på resan.
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Tillbaka i bussen blev landskapet kargare
och snart tonade snöklädda bergstoppar upp
sig på avstånd. Målet för de kommande da-
garna var Demirkazik, beläget 1600 m över
havet, som enligt undertecknad stod ut som
inte bara den vackraste men kanske också
fågelmässigt mest spännande delen av resan
(så har jag också en förkärlek för just berg).
Väl inkvarterade i en logementliknande bygg-
nad tillsammans med ett gäng turkiska
juniorer på träningsläger var det därför inte
svårt att hitta energi att klättra upp för slutt-
ningarna bakom husen. Det var visserligen
lite blåsigt, men snart hittades isabellasten-
skvätta, rödpannad gulhämpling, stensparv
och berglärka av rasen penicillata. Som av-
slutning innan mörkret kom hittades även
några granna finschstenskvättor som for runt
bland de talrikare vanliga stenskvättorna. I
ravinerna spelade berghönor, medan klipp-
svalorna for runt och klippsparvar smög runt
på marken. På natten hördes både dvärguv
och minervauggla ropa runt byggnaderna.

Start innan gryningen för att till fots ta 700
m i höjdled upp till platån ovanför byn på
2300 m. I småbuskagen längs början av ravi-
nen stöttes flera tättingar inklusive syd-
näktergal, vitstrupig näktergal, stensparv och
inte minst ett par svartkronad järnsparv som
höll till på förvånansvärd låg höjd. I takt med
att det blev brantare och mer svårgånget hade

det dessutom börjat smådugga. Väl samlade
uppe på platån halvannan timme efter start
så var det därför ganska kyligt. Efter kläd-
ombyte, en framtittande sol och en hane sten-
trast kändes det något bättre. Snart hördes de
första kaspiska snöhönsens spovröstade viss-
lingar. Flera snöhöns hittades längs bergs-
kammarna med hjälp av tubarna och ett par
stod ett tag lågt och kunde beskådas på bara
något hundratal meters avstånd. Med den till-
tagande värmen började även tättingarna
komma igång. Alpjärnsparvar, rödmagade
svarta rödstjärtar, småflockar med snöfink, en
klippnötväcka, ytterligare ett par svartkronad
järnsparv och några vattenpiplärkor flög runt

Demirkazik beläget 1600 m.ö.h. bjöd på mäktigt
natursceneri och dessutom en mängd med
spännande fåglar.

Svartkronad järnsparv kallades tidigare Kaukasisk
järnsparv och häckar  i bergsområden från Turkiet
österut till Iran på altituder över 1500 m.
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och en bergsökenfink satt och sjöng på en
klippavsats. En grupp alpstenbockar, inklu-
sive flera baggar med ståtliga horn och skägg,
kunde tubas på sina dödsföraktande utposter
längs bergssidorna. Krokusar och pärlhya-
cinter blommade mellan snölegorna. Tjälen
släppte efterhand från översta marklagret vil-
ket ledde till en del snedsteg i leran med följd
att flera deltagare fick ägna nästkommande
dagar åt att plocka hullingförsedda taggar ur
fingrarna, efter att ha tagit emot sig bland de
ymnigt förekommande nåldyneimiterande
växter som utgjorde den annars magra mark-
vegetationen.

Framåt lunch var det dags att bege sig till-
baka ner mot byn genom en brantare ravin
som erbjöd ett fantastiskt natursceneri. Näs-
tan som på beställning kom en murkrypare
fjärilsfladdrande precis i ravinöppningen. En
vallhund från byn som bokstavligen verkade
ha tagit oss för en skock får hängde med hela
dagen. Alpkråkornas läte ekade mellan berg-
väggarna och klippsvalor och rödpannade
gulhämplingar pilade runt ovanför våra hu-
vuden. På marken blommade balkansippor,
scilla, vårlök och svalört. För en gångs skull
kändes det befogat att tala om klippduvor.
Tillbaka längs vägen mot byn tittade här och
där nyfikna västliga sislar upp i gräset vilka
f.ö. är favoritbyten för kungsörn och örnvråk
i området.

Dramatiskt miljöombyte blev det sedan ef-
ter 35 mils färd ner mot kusten och det vik-
tiga övervintringsområdet i Göksüdeltat vid
staden Tasucu väster om Adana. Dagarna här
gav en uppsjö av olika våtmarksarter och
imponerade också med stora individantal.
Änder, hägrar, sumphöns, bronsibisar, sked-
storkar och vitvingade tärnor en masse i en
salig blandning. I buskmarkerna runt ett ny-
ligen uppfört fågeltorn satt svarta frankoliner
tidvis exponerade i busktoppar och lät för-
färligt. Vi besökte olika delar av det stora
deltat. Arktiska vadare och strandpipare känns
mestadels igen från Sverige men blandades
upp med rödvingade vadarsvalor och sporr-

vipor. Korttålärkor och enstaka kalanderlär-
kor sjöng för fullt och kunde ses fint bland
spridda skurar av lockande feldegg-ärlor,
trädnäktergalar och enstaka kornsparvar. Som
avslutning gjordes en lång dagsvandring ut
mot Göksüflodens mynning för att som
grädde på moset beskåda några yngre röd-
näbbade trutar bland all vitfågel, en art som
numera får anses vara ganska pålitlig här. En
svarthuvad trut var mer oväntad för årstiden
men en vingskada verkade ha tvingat den att
stanna kvar. Över havet sågs ströexemplar av
medelhavs- och gulnäbbad lira samt någon
havssula.

Att sydkusten utgör första anhalten för
många trötta fåglar som anlänt från Afrika
blev vi varse om vid ett flertal tillfällen. För-
utom gott om rastande tättingar i strandvege-
tationen stöttes bl.a. flera vaktlar i kustnära
miljö och andra udda obsar inkluderade en
från himlen nerdimpande kornknarr och
insträckande nattskärror från havet (som på
långt håll först misstogs för labbar!!!).

I samband med vistelsen i deltat spendera-
des också två mornar vid Demircili, en knapp
timmes färd upp i bergen norrut. Biotopen var
dels gles barrskog, dels svårforcerad busk-
terräng med vandringar ner i raviner. Nya
bekantskaper i form av en skatgök, rostspar-
var, svarthuvade sparvar och svarthakade
sångare. En kraftigare röst skilde ut sig och

Rostsparv är en trevlig art som det är bra att lära
känna. Den finns bara i sydöstra Europa, Turkiet
och längs Mellanösterns medelhavskust.
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avslöjade att de normalt sena olivsångarna
hade hunnit komma på plats. Denna trast-
sångarstora Hippolais visade sig dock vara
extremt osamarbetsvillig. Några par maskörn-
skata inne i barrskogen lurade tidvis iväg
vissa av deltagarna på olivsångarjakt med sin
likartade sång. Spaning upp i skyn gav afton-
falk, balkanhök, ormörn och ormvråk av ra-
sen vulpinus.

På väg österut mot resans sista övernatt-
ningar i Birecik spenderades en förmiddag på
borgruinen vid Toprakkale. Här står man stra-
tegiskt med bra utsikt åt alla håll för rov-
fågels- och storksträcket som på vårarna föl-
jer Medelhavskusten norrut längs Israel och
Syrien. Stora flockar med vita storkar och
enstaka svarta släktingar välde upp ur dal-
gångarna och efterhand späddes det hela på
med några småflockar biätare och rovfåglar.
Det blev väl aldrig något imponerande rov-
fågelsträck, men tvåsiffriga antal fina obser-
vationer av mindre skrikörn, ormörn, bivråk
och balkanhök kunde räknas in. Generellt var

andelen ungfåglar stor och skvallrade om att
vi var på plats under sluttampen av vår-
sträcket.

Vi fortsatte färden mot resans östligaste ut-
post Birecik, beläget längs Eufrat något tju-
gotal kilometer norr om syriska gränsen. Från
att på Cukurovaslätten ha noterat odlingar
med allt från potatis och jordgubbar till olika
sädesslag, dominerade här borta pistage- och
olivodlingarna. Det blev snart tydligt att jord-
bruket, liksom en del annat för den delen, var
av mer ålderdomlig karaktär längre österut i
Turkiet. Skådningen inleddes efterföljande
morgon vid Eremitibiscentret. Eremitibisen,
som har blivit en symbol för staden, har an-
nars en mörk historia. Den utrotades redan i
historisk tid från Europa, där den bland an-
nat fanns i Alperna, och den sista kända vilda
häckningen vid Birecik ägde rum 1989. Se-
dan dess har ett återetableringsprojekt med
utgångspunkt från de infångade sista exem-
plaren runt staden haft viss framgång. Detta
tillsammans med nyupptäckta häckplatser

En av de arter som är endemisk för östra Medelhavsområdet är svarthakad sångare.
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längre söderut i Syrien och en naturlig ök-
ning av den ett tag lika hotade nordafrikan-
ska populationen, gör att det kanske ändå
finns en ljusning för arten på sikt. I wadin (=
uttorkad flodbädd) bakom centret frihäckar
flera par eremitibis och de bara några dagar
gamla ungarna, lika vackra som föräldrarna,
kunde skymtas bland pinnarna i boet. På pla-
tån ovanför centret flög små grupper av svart-
bukig flyghöna över mot sina drickplatser och
några flockar med rosenstarar noterades.
Detta till allas glädje, eftersom dessa har
nomadiska tendenser och helt kan saknas
vissa år. Väl nere i wadin igen närstuderades
de lokala blåkråkornas flygakrobatik, en art
som tidigare under resan mest setts från bus-
sen men som runt Birecik var riktigt talrik.
En östlig sammetshätta sjöng och visade sig
efter lite eftersök och två visselhöns sågs kort
innan de tog till vingarna.

Områdena runt och i Birecik är välrenom-
merade i skådarkretsar för flera fågelarter som
annars kräver besök till mer krävande skådar-

mål i Mellersta Östern. De gröna biätarna är
tyvärr sedan ett drygt decennium tillbaka ut-
gångna som lokal häckfågel, men ännu finns
blek dvärguv att beskåda på det vid det här
laget vida kända tefiket i centrala stan. Medan
kyparen serverade te ställdes tubarna in på

Eremitibis var mycket nära att försvinna som häckfågel från Turkiet men räddades i sista stund genom
att man fångade in de sista exemplaren. Nu finns det åter några frihäckande par i Birecik.

Blek dvärguv gillar uppenbart tefiket i Birecik.
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de halvsovande uvarna. På en lokal strax sö-
der om stan, där det året innan konstaterats
häckning av irakskriktrast, hittade vi strax
flera charmiga tamarisksparvar. Trastsångare
sjöng i varenda vassrugge och kunde ibland
beskådas på närhåll, östliga sammetshättor fö-
redrog den insprängda örtvegetationen och
flera dvärgrördrommar gjorde korta flygturer.
Trots ihärdigt letande hittades dock inga
skriktrastar. Värmen var här borta som värst
under resan med bussens termometer som vid
något tillfälle visade på 36,5 grader.

Näst sista dagen besökte vi närbelägna
Halfeti, en stad som till stora delar försvun-
nit under vatten efter ett dammbygge. Från
bussen hittades en grupp med rödfalkar och
väl framme dröjde det inte många sekunder
innan de östliga klippnötväckornas spill-
kråkelika ropande hördes eka mellan berg-
väggarna. Fåglarna var nyfikna och de kraf-
tiga näbbarna bidrog till ett nästan kungs-
fiskarlikt intryck där de satt och glodde på

stenarna. På väg tillbaka en bit söderut gjor-
des stopp vid en slätt där målet var olika lärk-
arter. Omedelbart steg en asiatisk kalander-
lärka drillande i skyn, under närmsta timmen
följd av flera artfränder samt några vanliga
kalanderlärkor, korttålärkor och de som van-
ligt närvarande tofslärkorna. På en närbelä-
gen lokal fullbordades lärkplocken med några
dvärglärkor. En vacker ljusfasig dvärgörn
kunde studeras i flykten och på marken inte
långt från oss. Molnen hade framåt eftermid-
dagen hunnit hopa sig och faktiskt började
det att droppa så smått, egentligen för första
gången under resan. Bill gjorde en av resans
roligare upptäckter när han fick syn på en varg
som långsamt lufsade bortåt på långt håll.

Efter att ha lämnat Birecik besöktes Durna-
lik på väg tillbaka västerut. Denna dalgång
var väldigt vacker med frodig vegetation och
bjöd på en mycket njutbar morgon med gott
om fågel. Under promenaden spelade turtur-
duva i sluttningarna och flera av de sydost-

Charmig tamarisksparv Passer moabiticus söder om Birecik. Tamarisksparv hör till samma släkte som
gråsparv och pilfink. Det är bara hanen som är så här brokig. Honan ser ut som en liten gråsparvhona.
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liga arter som stått på önskelistan innan re-
san var vanliga, t.ex. vitstrupig näktergal, bal-
kanmes, de båda klippnötväckorna, mäster-
sångare, rostsparv, balkanspett och på lite
högre höjd gulgrå sparv. Flera öppet sjung-
ande orientsångare visade på undantaget som
bekräftade regeln att Hippolais-sångare är
svårsedda. Resans sista lokal var Isikli, en by
som ligger bara några kilometer från Durna-
lik. Artsammansättningen är också likartad.
Medelhavsstenskvättor med som vanligt både
ljusa och mörka strupar fanns lite här och där
under vandringen uppför resans sista ravin.
Den stora behållningen blev här de tre kurd-
stenskvättor som lekte tafatt i en brant innan
kosan styrdes tillbaka mot Adana och ett vän-
tande flyg hem till Svedala.

Även om den vardagskultur man stöter på
i byar och längs vägarna på intet sätt är att
förakta, är dylika fågelinriktade resor sällan
förknippade med några större ansträngningar

att pricka av landets mer traditionella sevärd-
heter. Så heller icke i detta fall, men faktum
är att vi trots allt fick möjlighet att besöka
såväl landets näst största moské (Sabanci
Merkez), beskåda världens officiellt äldsta
bro som ännu är i bruk (Tasköprü, som löper
över Seyhanfloden i Adana), fritt skåda runt
det en gång säkert ståtliga Zeustemplet med
omgivning nära Uzancaburç samt räkna rov-
fåglar och storkar från utsiktstornet på en
gammal korsfararborg nära Toprakkale.

Resan inspirerade onekligen till framtida
återbesök. Turkiet är dessutom stort och det
finns mycket att se i andra delar av landet.
Och ännu längre österut finns förstås ytterli-
gare spännande resmål...

Peter Schmidt
Norrlandsg. 38B
752 29 Uppsala

Rosenstaren är en nomadisk art som slår sig ned och häckar där den hittar ett lämpligt område. Man
aldrig kan räkna med att säkert få se den under en resa till Turkiet. Vissa år saknas den helt.


