
           

                        Sundregruppen Goes Turkey  14 – 28 maj 2006 

 

 
Deltagare: Leif Eriksson, Stockholm 

                   Matti Eriksson, Stockholm 

                   Paul Elfström, Nynäshamn 

                   Roger Mellroth, Stockholm 

                   Tord Jeppsson, Stockholm 

 

Vårt mål med resan var fågelskådning på en lugn nivå, med tid att studera de fåglar vi ser utan 

att behöva stressa. Samt att vi ville lägga in lite kultur och sevärdheter under vår resa (Göreme 

och Nemrut Daği). Och bland det viktigaste, att ha tid att njuta av landet, dess mat och dryck. 

 

Här kommer lite prisuppgifter och annan info om vår resa: 

 

Växlingskursen den 11/5 – 2006 på Forex var 1 Euro = 9,46 kr. 1 Turkisk Lira (TL) = 5,55 kr 

Kursen den 21/5 – 2006 i Turkiet var: 1 Euro = 1,95 Turkiska Lira. 

 

Flygstol med charterbolag Stockholm – Antalya – Stockholm för 3048 kr + 130 kr för mat. 

Flygresan tog ca 4 timmar. 

Turkiet ligger en timme före Sverige i tid. 

 

Bilen vi hyrde var en dieseldriven Hyundai minibuss med 8 platser var 50 Euro/dag inkl alla 

försäkringar utom glas och däck. Här kan du hyra vanliga bilar www.sabahpansiyon.8m.com  

och här hyrde vi vår minibuss enligt rekommendation från Sabaha Pansiyon 

www.antitrentacar.com , båda ställena ligger i Antalya och de lämnar bilen på flygplatsen om 

man vill det. 

Bränslet kostade: Diesel 2,20 – 2,35 TL/liter, bensin knappt 3 TL/liter. 

 

Vägarna var generellt bra med lite trafik, utom mellan Gaziantep – Birezik – Sanliurfa (väg 

400) där det var mycket tung trafik och halvdålig väg. 

 

Boendet låg mellan 15 – 25 TL/natt och person. 

 

Maten var billig och för det mesta god även om kebab blev lite tjatigt ibland. 

Soppa ca 3 TL, Turkisk Pizza (Pide) 2 – 3 TL, Fisk 8 – 10 TL, Kebab från ca 2 TL i gatukök o 

5 – 6 TL på restaurang. Sallad ca 2 TL, Mez smårätter ca 4 TL per rätt på bättre restaurang. 

1,5 liter vatten 1 TL i butik o 2 TL på restaurang, Neskaffe ca 2 TL, Efes öl 3 – 4 TL,  

 

Kartor. Vi hade tre olika med oss. Bra var Marco Polo Türkei, 1: 750000 Vi hade även Freytag 

& Berndt Türkei och Lonely Planet Turkey med oss. Här är en bra adress med karta över 

Turkiet, www.adiyamanli.org/MapofTurkey/turk_map.htm  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sabahpansiyon.8m.com/
http://www.antitrentacar.com/
http://www.adiyamanli.org/MapofTurkey/turk_map.htm


Vår resväg: 

 

14/5: Antalya flygplats till Manavgat (väg 400), 11 km efter Manavgat norrut mot Akseki (väg 

695). Körning idag ca 14 mil.  

Boende i Akseki Star Hotel 15 TL/person och natt. Vissa rum var ok medan andra var mindre 

bra, toa o dusch på rummen. 

 

15/5: Akseki - Taşucu . Skådning vid New Site och Valled Plantation på förmiddagen. Lunch i 

Akseki och sen norrut till Seydisehir, från Seydisehir sydost mot Bozkir (väg 340) från Bozkir 

väg 350 ut till Konya – Silifke vägen (väg 715) och sen söderut till Silifke och Taşucu. Ca 46 

mil, 8 timmars körning med skådarstopp. 

Boende i Taşucu: Fatih Hotel 35 TL/dubbelrum och 45 TL/trippelrum. Rena och fina rum, men 

rätt så små. 

 

16/5: Skådning vid Aköl och Silifke hela dagen. 

 

17/5: Taşucu – Birecik. Morgonskådning vid norra tornet och sen, under förmiddagen, vid 

östra tornet. Kört Silifke till Mersin (väg 400) och sen motorvägen E90 till Gaziantep via 

Adana och sen Gaziantep till Birecik (väg 400), ca 50 mils körning, ca 6 timmars körning. 

Motorvägsavgift sammanlagt 4,5 TL. 

Boende i Birecik: Mirkelam Motel, singelrum 30 TL, dubbelrum 45 TL, extra säng i rum kostar 

15 TL. Rena och fina rum och vi valde att bo på baksidan så trafiken störde inte. Ett Det fanns 

ett litet samlingsrum på andra våningen som vi använde för våra dagsrapporteringar. 

 

18/5: Skådade runt Birecik. Först runt Ibiscentret på morgonen för att kolla in flyghönsen som 

kommer ca kl åtta på morgonen för att dricka och senare på eftermiddagen skådade vi längs 

Eufrat söder om Birecik. 

 

19/5: Birecik – Gaziantep – Durnalik – Isikle - Birecik (väg 400 mot Osmaniye) På 

eftermiddagen skådning i Birecik - norr om motellet - och på kvällen längs Eufrat söder om 

Birecik och avslutade med att lyssna efter Blek dvärguv vid caféet. 

 

20/5: Birecik – Halfati – Birecik. Många stopp längs vägen. 

 

21/5: Birecik – Nemrut Daği. Från Birecik körde vi österut till Şanliurfa längs väg 400. Från 

Sanliurfa körde vi norrut mot Adiyaman (väg 885 och E99). Ca 10 km efter Sanliurfa vrider 

man vänster mot Adiyaman (väg 875). Vid väg 875:s slut kör man mot Adiyaman och Kahta 

(väg 360). I Kahta vrider man norrut mot Karadut och Nemrut Daği (brun skylt). Följ vägen 

mot Nemrut Dagi. Efter att vi fått våra rum åkte vi upp till toppen för att därifrån skåda in 

solnedgången, en aktivitet som inte bara lockade skådare. Från hotellet var det ca 10 km till 

toppen.  Man betalar ett inträde (4 TL) för att komma till toppen men det är det värt sett ur 

såväl fågel- som kulturell synvinkel. Sista biten är rätt så brant. Det finns en del hotell och 

camping längs vägen upp mot Nemrut Daği. Birecik till Kahta nästan 24 mil, Kahta till Karadut 

ca 4 mil. 

Boende i Karadut: Karadut Pension, 20 TL/person och natt inkl. frukost. Små, men mysiga 

rum.  

 

22/5: Nemrut Daği. Hade vår kulturdag och kollade in stenansiktena som stod på toppen samt 

en hel del fågel som flera Kurdstenskvättor, Gulgrå sparvar, Snöfinkar mm på några meters 

håll. På eftermiddagen körde vi en bit ner i dalen och spanade fågel. 

 



23/5: Karadut-Narince-Demirkazik. En lång dags körning. Körde ner till vägen som går till 

Kahta där vi gjorde ett stopp vid Narince. Körde till Kahta och förbi Adiyaman längs väg 360. 

Vred av mot Besni (väg 850) och fortsatte ner till Gaziantep för lunch innan vi fortsatte på 

motorvägen och ca 40 km efter Adana tog vi motorvägen norrut mot Pozanti. Precis efter 

Pozanti tar man vägen mot Çamardi. Körde förbi Çamardi och Safak Pension och vred av mot 

Demirkazik (vit skylt Demirkazik 4 km) vid skylten Ski Center. Ca 67 mils körning totalt med 

lunchstopp o lite felkörningar. 

Boende i Demirkazik: Demirkazik Ski Center 20 TL/person o natt. Bra boende, men ingen 

restaurang i närheten. Frukost gick att få på Ski Center för 4 TL. En mkt bra fiskrestaurang 

hittade vi i byn norr om Skicentret. Vid restaurangen fanns fiskdammar med bl.a. häckande 

Forsärlor. 

 

24/5: Hel dag vid berget Demirkazik.  

 

25/5: Demirkazik-Nidgesumpen- Ürgüp (Göreme). Första riktiga sovmorgonen då vi var totalt 

slut efter gårdagen. Efter frukost körde vi till Emli valley för att leta Lammgam. Ingen 

Lammgam hittades dock men en Kungsörn. Körde sen norrut mot Nidge för lunch och sen till 

Nidgesumpen. Fortsatte sen norrut längs väg 805 och vred av mot Nevşehir (väg 765). I 

Nevsehir körde vi mot Ürgüp. 

Boende i Ürgüp: Hotel Elvan, singel 30 TL, dubbel 50 TL, trippel 70 TL inkl. frukost. Ett bra 

hotell med fina rum och takterrass. 

 

26/5: Kulturdag i Göreme. Kollade in det märkliga landskapet med hus uthuggna i sockertopps 

liknande klippor och utomhusmuseet och dess grottkyrkor med fantastiska fresker. 

 

27/5: Ürgüp- Akseki. Körde via Nevşehir till Aksaray (väg 300). Några km efter Aksaray vred 

vi in på en liten väg till höger (Atakay 2 stod det på skylten) till en liten sumpmark, gott om 

häckande Rödvingade vadarsvalor o en del andra fåglar. Fortsatte sen längs väg 300 gjorde en 

del stopp innan vi kom till Konya. Från Konya fortsatte vi på väg 330 till Beyşehir och vidare 

mot Akseki längs väg 695. Kvällsskådning vid Valled Plantation. Ca 50 mils körning. 

Boende i Akseki: Star Hotel 15 TL/person och natt. 

 

28/5: Akseki-Antalaya. Efter morgonskådning i New Site körde vi mot Antalya via Manavgat 

och hemresa kl. 13.20. 

Vår totala körning i Turkiet blev 364,2 mil. 

Totalt stannade vår artlista på  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                          Våra fågellokaler: 

 

          Akseki  

 

New Site: 

Från Akseki kör man ut till stora vägen (väg 695), Från Akseki korsningen är det 18,7 km till 

New Site. Kör norrut, följer vägen till vänster där den delar sig. Vid en stor vit skylt på höger 

sida går det in en väg åt vänster. Vid första besöket var stora stenar utrullade och blockerade 

infart. Nästa besök var stenarna borttagna. De första 100 metrarna in på den vägen hade vi flera 

Krüpers nötväckor och Mellanspettar. 

 

Valled Plantation: 

Precis söder om korsningen upp till Akseki ligger det en stor uterestaurang som heter Toros. 

Mitt emot restaurangen går en väg västerut skyltad Ibradi. Följ den vägen tills den delar sig (2-

300 meter) och parkera. På vänster sida finns det en träddunge med stora träd och en stenmur 

runt. I området runt och i dungen fanns mycket fågel som flera Masktörnskator, Svartpannade 

törnskator, Olivsångare, Balkansångare, Eksångare, Svarthakad sångare, Aftonfalk, Dvärguv, 

Balkanspett, Blåkråkor, Härfåglar, Biätare, Dvärgörn m.m. Följer man vägen upp till höger så 

har man ett stenbrott på vänster sida efter några 100 meter. Bra för Klippnötväcka, och på 

sluttningarna efter stenbrottet hade vi sjungande Rostsparv. Sluttningarna är lättaste området att 

hitta Svarthakadsångare i. 

 

          Göksedeltat 

 

Aköl norra tornet:  

Från Tuşucu kör man mot Silifke. Vrid av till höger precis efter den stora fabriken på höger 

sida. Följ kanalen på vänster sida. Kör vänster vid andra (sista) bron. Vrid vänster precis efter 

bron och följ kanalen och sen sidokanalen som är på vänster sida. Kör förbi semesterbyn som 

man har till höger och följ vägen som går längs sidokanalen. Vid tredje bilburna bron (över 

sidokanalen) kör man åt höger och följer grusvägen tills man är några 100 meter ifrån tornet. 

Parkerar och går ner till tornet. Vi hade minst 3 Kaveldunssångare där. Vill man komma nära 

fåglarna så är nog norra tornet bäst. 

 

Aköl östra tornet: 

Följer man vägen österut längs kanalen istället för att köra ner till norra tornet kommer man till 

en liten fiskeby. Kör igenom byn och följ den nya grusvägen söderut så kommer man till det 

östra tornet och hotellet som inte blev färdig byggt. I lagunerna innan tornet fanns det mycket 

vadare. Vi hade cirka 1000 Småsnäppor, 70 Brushanar, 20 Spovsnäppor, Myrsnäppa och 

Smalnäbbad simsnäppa, 22 Flamingos. Fortsätter man vägen så kommer man till södra sidan av 

Aköl och de andra tornen. 

 

Aköl södra tornen: 

Från Tuşucu är det samma väg som till norra tornet. Efter några 100 meter längs sidokanalen 

vrider man ner i semesterbyn. Följ vägen tills den blir en gata och vrid till höger där. Där finns 

även en 3 meter hög blå stolpe med en stor vit skylt som det står Logan restaurant på. Följ 

vägen ner igenom semesterbyn och vrid till vänster. Följ vägen (över flygplansrakan) och vrid 

ner till första tornet som är det bästa för änder. Där hade vi Vitögd dykand, Marmorand, 

Rödhuvad dykand, Vitvingade tärnor, Rallhäger, Sporrvipa och i buskarna sjöng Levantbulbyl 

och Streckad prinia.                                                                                                                                     

För att komma till de två andra tornen kör man mot Fishermans Hut. Man kommer först till ett 

gömsle och sen till mittersta tornet och till sist till det östra tornet 



 

Silifke: 

Från Silifke kör man mot Mersin (väg 400) och efter 3,8 km vrider man åt höger precis efter 

det gråa betong vattenröret på höger sida av vägen. Följ vägen och efter ca 1,6 km parkera bilen 

nedan för det ensamma vita huset som ligger på vänster sida, ca 100 meter från vägen. Gå ner 

till floden och på sandbankarna på andra sidan floden häckar Biätare och Blåkråka. Vi hade 

även Smyrnakungsfiskare och Natthäger där. Kolla även efter Smyrnan längs stranden innan ni 

kommer fram till det vita huset, vi hade minst en Smyrnakungsfiskare till längs strandkanten. 

 

          Birecik och Halfati 

 

Birecik: 

På västra sidan av floden Eufrat och norr om Motel Mirkelam vid dammarna var rätt så 

fågelfattigt men ett bra ställe för Gråfiskare. Norr om bron över Eufrat vid Ibiscentrat var bra. 

Vill man se Flyghönsen så gå upp till masten som ligger på kullarna norr om Ibiscentrat, de 

kommer flygande ca 08.00 på morgonen. För oss kom de norr om masten och gick ner vid 

dammkanten. Nere i ravinen vid Ibiscentrat hade vi flera Östliga sammetshättor och 

Visselhöns. 

Längre norrut, vid korsningen mot Halfati (vid bensinstationen) hade vi Gulstrupig stensparv 

och Ökenfink precis öster om macken. 

Kör man söderut från bron så kommer man till Bleka dvärguv kaféet som ligger på vänster sida 

av vägen. Kör in genom porten med Coca Cola reklamen och parkera vid kaféet. Vi hade fått 

tips av ett annat gäng svenskar att den bleka Dvärguven spelade i sitt jaktområde (beskrivet i 

Gooders) men att man måste komma helt inpå den för att höra den då lätet var mycket svagt. 

För att hitta jaktområdet- gå igenom kaféet och förbi de två vita murarna. Vi hittade ingen Blek 

dvärguv medan det var ljust, men trodde att vi hörde en på kvällen (och vanlig Dvärguv 

spelade samtidigt). Ett tunt läte som påminde om Dvärguven men hördes bara 20 – 30 meter. 

Senare under resan, vid Nemrut Daği, hörde vi en hona och hane Dvärguv spela i duett (de 

parade sig, så vi tar för givet att det var två Dvärguvar) och det lätet som honan hade påminde 

mycket om lätet som vi trodde var Blek dvärguv vid kaféet.  

De som jobbade på caféet hade inte koll på dagplatsen för Dvärguven så vi undrar om uven 

verkligen finns kvar i teparken. Vi var där vid tre tillfällen och letade. Lätet vi hörde har vi 

inspelat men vi har inte lyckats hitta någon inspelning av Blek dvärguv för jämförelse. 

Fortsätter man söderut från kaféet så kommer man till några fotbollsplaner på höger sida. Vrid 

till höger vid den sista fotbollsplanen och sen vänster och igenom grinden. Om grinden är 

stängd så fortsätt förbi fotbollsplanerna och ta första till vänster och sen höger och följ den 

vägen tills ni kommer till floden igen. Grinden var stängd efter kl. 18.00). Kör över vallarna 

och följ vägen söderut (man kan även köra på vallarna). Vid slakteriet och de små dammarna 

som ligger vid floden på höger sida kan vara värt att spana av. Det fanns gott om 

Tamarisksparvbon i allén på vägen till vänster just söder som slakteriet. Vi fortsatte köra så 

långt söderut vi kunde på vallarna och gick sen ytterligare en bit så att vi kom nästan till där 

floden svängde. Bra marker för Vitögda dykänder, Trastsångare, Dvärgrördrommar, 

Dvärgskarv. Vi hade här i kvällningen sträck/passage av bl.a. Ko- Rall- Purpur- Natt- och 

Gråhäger samt flockar av Smalnäbbade måsar, Änder, Rosenstarar.  

 

Halfati: 

Om man fortsätter från Ibiscentrat och vrider av mot Halfati vid bensinstation så kan man 

stanna och lyssna efter Gulstrupig stensparv längs fruktodlingarna. När man passerat 

barrskogen och kommer till den långa S – kurvan så är man i bra lokal för Finschstenskvätta 

och ökenfink. När man passerat krönet efter S-kurvan går det en väg av snett åt höger (ca 14 

km från Ibiscentrat). Parkera där men gå över på vänster sida av asfaltsvägen och upp mot de 



mjuka kullarna 2-300 meter bort. Detta är den plats som kallas ”lärkslätten och där Ökenlöpare 

setts någon gång historiskt enl. Gooders. Vi lade mycket tid på att hitta denna plats som är 

dåligt beskriven i reserapporter (men finns omnämnd som ”lärkslätten”). Detta var enda stället 

mellan Birecik och Halfeti som vi hittade Dvärglärkor på. Dalen till höger om vägen spelade 

Tjockfot. Lite längre fram går det in en väg till vänster. Parkera där och spana av fälten på 

höger sida för Asiatisk kalanderlärka och andra lärkor. Här hade vi även Svartbukiga flyghöns 

och Ormörn. Precis innan man kör ner mot Halfati, mitt emot ett inhägnat område på vänster 

sida av vägen och före den lilla soptippen i 1:a kurvan ner mot Halfeti, (tror att det stod Halfati 

10 på skylten och en annan skylt med S – kurvor på) fanns det en del lärkor på höger sida bl. a. 

Asiatisk kalanderlärka och en del mindre lärkor. Vid betongbyggnaden i det inhägnade området 

sjöng Gulstrupig stensparv. Vid den stupande klippan på höger sida av vägen precis innan 

Halfati fanns det Östlig klippnötväcka. Nere vid moskén i Halfati hittade vi ett par 

Stubbstjärtseglare.  

 

          Durnalik och Isikle 

 

Durnalik: 

Följ väg 400 från Birecik mot Osmaniye. Kör igenom Gaziantep. 1,2 km efter Yesike bygräns 

ligger det ett stenbrott på höger sida av vägen, där vrider man vänster (vit skylt Durnalik 1 km). 

Efter knappt 1 km parkerar man innan byn, nedanför kyrkogården. Följ den lilla vägen ner i 

dalen. Vi hade flera Vitstrupiga näktergalar och Orientsångare där. 

 

Isikle: 

Från Durnalik vrider man höger ca. 200 meter innan Yesike bygräns och kör ca 4 km och 

vrider vänster vid en vit skylt som det står Ögümsögüt 8 km på. Kör ca 100 meter och parkera 

precis efter vänstersvängen. Gå igenom fruktodlingarna precis ovanför vänstersvängen och 

fortsätt upp mot de två ravinerna och välj den högra för Kurdstenskvätta och Blek stensparv. 

Vitstrupig näktergal, Gulgrå sparv och Orientsångare sjöng i fruktodlingen. 

 

Kurdstenskvättor, Bleka stensparvar, Vitstrupiga näktergalar och Gulgrå sparvar hade vi mer 

och bättre obsar på vid Nemrut Dagi där även andra arter plussades på. Så ta detta område på 

tillbakavägen om ni missat någon art vid Nemrut Dagi.  

 

          Grön Biätare 

 

Från Birecik kör väg 400 till Şanliurfa. Följ vägen genom Şanliurfa och vrid vänster i rondellen 

och kör mot Andyaman (Väg 885 och E99). Ca 10 km norr om Şanliurfa kör man vänster mot 

Andyaman (väg 875). Kör till första stora floden (Karababa står det på en skylt precis innan 

man kör över bron). Kör över bron, precis efter bron så går det in en väg till höger. I 

sandbankarna där häckade några Gröna biätare samt vanlig Biätare. Fortsätter man stora vägen 

ytterligare 100 meter så har man ett stort grustag på höger sida av vägen. Där var det minst 30 

gröna biätare. Vanlig Biätare, Blåkråka och Stensparv häckade också i grustaget. 

Ca 3,2 mil norr om floden finns en liten sjö på höger sida av vägen vid en liten fabrik med 

pipelines. På öarna på södra sidan av sjön fanns det några Rödvingade vadarsvalor, Tärnor och 

Vadare. 

 

 

 

 

 

 



          Nemrut Daği 

 

I hela området från stora vägen upp till Karadut och Nemrut Daği fanns det mycket fågel. Vid 

vårt hotell i Karadut hade vi sjungande Vitstrupig näktergal precis utanför fönstret och på 

kvällen hade vi spelande Dvärguv på hotelltaket. Från entrén upp till toppen av Nemrut Daği 

(ca 2150 m) hade vi ca 25 Kurd-, 10 Medelhavs-, 5 Finch- och 15 vanliga Stenskvättor, ca 40 

Gulgrå sparv, 10 Blek Stensparv. På toppen sjöng Berglärkor, Snöfinkar och Stentrastar. 

Alpkajor, Alpkråkor, Bergökenfink och Berghöna var några andra fåglar som också var där.  

Väl på toppen så hade man en underbar utsikt åt alla håll och alla dessa stenansikten som stod 

på rad på östra och västra sidan av toppen. Ansiktena ca 2 meter höga och föreställer de gamla 

grekiska gudarna och kungen över Nemrut Daği och som en gång i tiden varit placerade på de 

10 meter höga kropparna som stod bakom huvudena. Ett enormt ställe både ur kultur och 

fågelperspektivet. 

 

          Demerkazik 

 

Demerkazik: 

Vår tanke var att gå upp till Demirkazik och skåda längs vägen, men frukosten tog för lång tid. 

Mannen som dagen innan hade erbjudit sig att köra oss upp till platån för 150 TL stod utanför 

Ski Center tidigt på morgonen och erbjöd sig att köra oss upp för 50 TL vilket vi tackade ja till. 

Sex personer i en liten jeep, inte den skönaste tur jag gjort, men vi kom upp till sist. Fick 

reparera vägen på ett ställe så att vi kunde fortsätta att köra med jeepen. En Svartkronad 

järnsparv på nära håll och Berghöna sågs på vägen upp. Kom upp till platån vid soluppgången 

ca 06.30. Inte så mycket fågel. Berghöna, Bergökenfink, Snöfink sågs vid platån och några 

Kaspiska snöhöns hördes på långt håll. Efter en stund fortsatte vi längs stigen på höger sida av 

grytan och gick upp i dalen så långt som det var möjligt. Att ta sig upp till slutet av dalen var 

jobbigt, men en fantastisk utsikt fick en att glömma sina plågor. Vi hade för mycket kläder på 

oss redan från tidig morgon, då vi trodde att det skulle vara kallt. Vilket det aldrig blev, men 

riktigt varmt mitt på dagen. Vid slutet av dalen hade vi Alpjärnsparv på nära håll (3 meter), 

Murkrypare, Bergökenfink, Klippsvalor, Rosenstare, Alpseglare, Alpkajor och Alpkråkor. Vi 

såg några Kaspiska Snöhöns som hastigast på långt håll. Snöhönsen var väldigt tysta hela 

dagen. På vägen upp såg vi stora flockar med Bergsgetter på båda sidor av dalen. På vägen 

tillbaka gick vi ner i grytan och kollade in genvägen ner till Ski center, en trång och smal ravin 

som blev rätt så brant en bit in i ravinen. Väldigt vacker ravin, men ingen genväg för oss. 

Alpseglare häckade i ravinen, men vi såg inga Murkrypare där. Nere i grytan sjöng 

Mästersångare, Klippsparv och Rödpannad gulhämpling och Svart rödstjärt häckade där. Vid 

platån mitt på dagen hörde och såg vi Dvärguv, Vattenpiplärkor, Klippsparvar, Svartkronad 

järnsparv, Stenskvättor och Rödpannad gulhämpling. Vi tog den långa vägen ner och den var 

jobbig på sitt sätt, knäna fick rätt så mycket stryk. På vägen ner så sågs flera Berglärkor, 

Finchstenskvättor och Rödpannad gulhämplingar. 

 

Emli valley: 

Kör österut vid Öz Safak Pension (det riktiga Safak ligger på andra sidan av vägen). Kör över 

bron och ta till höger vid T-korsningen (Cucerbag åt vänster) och kör igenom byn. Fortsätt upp 

mot bergen. Kör över stenbron i första ravinen. Håll höger tills man kommer till nedfarten mot 

nomadtälten. Där har man bra utsikt över dalen och bergssidorna. Fortsätter man ner i dalen 

och passerar nomadtälten så finns det någon sorts gärde en bit in i dalen som var bra för 

Rödpannad gulhämpling. Vi hade även Berghöna och Kungsörn där. 

 

 

 



          Nidgesumpen 

 

Från Nidge kör man söderut mot Bor och universitetsområdet. Några km söder om Nidge 

ligger universitetsområdet. Kör igenom Universitetsområdet (säg till vakten att ni är 

fågelskådare så släpper han in er på området) till norra sidan av Nidgesumpen. Vid byggnaden 

närmast sjön finns det fina trappor att stå på, så att man kommer upp en bit. Vi hade 7 

Kopparänder, ca 170 Flamingos, 20 Skäggtärnor och 4 Svarttärnor, 200 Rödhuvade dykänder 

och en del andra änder och vadare. Södra sidan var tom på fågel då vi var där. 

 

          Aksaray 

 

Atakoy: 

Strax väster om Aksaray och norr om väg 300 finns det en del mindre våtmarker. Lite svåra att 

komma åt, men man ser dem från vägen och att det är en del fågel vid vattensamlingarna. Svårt 

att hitta något bra ställe att parkera på. Kommer man från Aksaray så titta efter en vit skylt som 

det står Atakoy 2 på. Kör upp ca 1 km på den vägen och spana av området. Inte mycket till 

våtmarker men vi hade en hel del fågel där. Mınst 40 Rödvıngade vadarsvalor, Rallhäger, 

Småsnäppa, Svart stork, Ängshök, Dvärgrördrom m.m. 

Längre västerut hade vi en del rovfågel, Dvärgörn, Örnvråkar och en större obestämd örn.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


