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Algemene samenvatting
Een mooie trip met veel indrukken in vijf dagen! Veel geluk gehad met het weer, maar ook erg
professionele lokale gids/kapitein. Door deze omstandigheden bijzonder veel foto’s van gevarieerde
settings kunnen maken en kunnen genieten van de bijzonderheden van het Kerkini meer. Het hotel is
prima voorzien en ligt erg gunstig. Door de ontspannen groep hebben we, natuurlijk naast de gepaste
aandacht voor de kroeskoppelikanen, diverse leuke gebieden in de omgeving aangedaan. Daardoor
ook lokale specialiteiten gezien als Syrische bonte specht, goudjakhals, Cirlgors, witoogeend, wilde
kat en schreeuwarend!

Afb. Een steng kijkende Kroeskoppelikaan in prachtkleed in het zachte licht van de ochtend… De
kenmerkende kopveren zijn extra opvallend zo!
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Reisverslag
Dag 1 – 18 februari
Amsterdam – Thessaloniki – Kerkini
We verzamelen op tijd op Schiphol vandaag, om 6.45. De reis naar Thessaloniki verloopt voorspoedig
en we zijn dan ook een paar uurtjes later al in Griekenland. Als we de auto hebben opgehaald, rijden
we in ongeveer een uurtje naar het hotel. We checken in en nemen een veldrugzak mee. Na een
snelle hap hebben we nog paar uurtjes rond het meer doorgebracht om een eerste indruk van het
gebied te ervaren. Met tegenlicht en op grote afstand de eerste pelikanen, flamingo’s, vele
aalscholvers en eenden gezien. Wel pijlstaart herkent, maar teveel tegenlicht voor verdere herkenning
van eenden. Langs de oostoever noordelijk gereden, met aan de andere zijde akkers met bomenrijen.
In de bomen oa buizerds, grote bonte specht én Syrische bonte specht (in 1 boom!). Op de velden
een grote zilverreiger en een tweetal kleine zwaan. Ook een groep van de in totaal 4000 waterbuffels
in de regio zien terugkomen naar de stal, wat leuk en bijzonder was. Later zien we ook een arend in
een boom, welke we allemaal goed kunnen zien en zelfs kunnen fotograferen. Het blijkt een
schreeuwarend.

Afb. Een schreeuwarend rust wat in de bomen.

Op de weg terug naar het hotel zien we nog een steenuil op een oude schuur zitten. De zon is helaas
al te ver onder om goede foto’s te maken. Bij het hotel kunnen we ons even opfrissen om vervolgens
in een restaurant nabij te eten van salades, buffel worstjes van de grill en lokale kazen.
Als we na het eten ‘lijsten’, kwamen we nog niet op een groot aantal, maar wel de eerste leuke
soorten!
Dag 2 – 19 februari
Kerkini
Om 6 uur komen we bij elkaar voor koffie met een plak cake, om dan richting de boot te vertrekken.
Het is rond het vriespunt, waardoor alles nog koud is. Door het donker, maar met schijnsel aan de
horizon rijden we richting de boot. De pelikanen zijn al nabij de bootplaats en wachten ons op. Rond 7
uur varen we uit met het eerste licht. Met deze reis werken we samen met een lokale gids, die de
omgeving, de dieren en werken met de fotografen vertrouwd is. Hij is een van de mensen die in het
Nationaal park van het Kerkinimeer mag werken met de beschermde soorten. Hiervoor gebruikt hij
een paar bootjes en heeft een jarenlange band opgebouwd met de lokale mensen, dieren en
organisaties.
Geïnstalleerd op de boot is het licht eerst nog wat mager, maar zoeken we alvast een gunstige plek op
het meer. Er is nog een boot met fotografen, maar er is ruimte en pelikanen genoeg! Al snel komt de
zon op en neemt het rode ochtendlicht toe. De dieren laten zich goed zien en fotograferen en zijn niet
erg schuw. De lucht is helder, en er staat bijna geen wind. De pelikanen zijn mooi op kleur en rustig,
waardoor we alle kans krijgen ze te vast te leggen. Het is duidelijk dat de dieren onze lokale gids
kennen en vertrouwd zijn met hem.
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Hij behandelt de dieren met respect en heeft een band met ze opgebouwd. Daardoor komen de
pelikanen dicht bij de boot en laten zich fotograferen. In ruil voor hun vertrouwen krijgen ze af en toe
een visje toegeworpen. Deze band van wederzijds vrijwillig gezelschap is merkbaar en bewust, van
beide zijden lijkt het. De dieren voelen zich op hun gemak en laten zich benaderen, maar vliegen
soms ook weer weg wanneer ze er genoeg van hebben. Het is mooi om het samenspel te zien tussen
de lokale gids en de dieren, waarbij gezocht wordt naar houdingen en gedrag waar beide zich goed bij
voelen. Het zijn immers wilde dieren en laten zich daarom niet altijd verleiden tot meewerken voor het
ideale plaatje. We, inclusief lokale gids, genieten van de aanwezigheid van de dieren en hun markante
broedkleed met bijzondere kopveren en rood/ oranje keelzak. Door de rustige weersomstandigheden
wordt het wateroppervlak een spiegel en met een achtergrond van de sneeuw op de bergen is de
setting erg fraai!

Afb. De Kroeskoppelikanen zijn prachtig, vooral met hun opvallende koppen en rode keelzakken in het ochtendlicht.

Ook zijn er naast de tientallen kroeskoppelikanen die we zien, enkele Roze pelikanen. Er overwinteren
altijd zo’n 5-10 dieren weet de lokale gids te vertellen. Rond maart komen er honderden bij. Ook de
roze pelikanen zijn mooi van kleur, namelijk volledig in roze broedkleed. De camera’s klikken wat af,
zeker wanneer er actie is, gevochten of gepoetst wordt, dieren gaan jagen of vliegen. Het warme
strijklicht zorgt voor optimale omstandigheden, waardoor de details in de veren mooi naar voren
komen.
Na een twee uurtjes op het water, hebben we een goede eerste indruk van de dieren en de
omstandigheden. Er zijn al veel foto’s
gemaakt, maar nu geven onze magen
aan dat het tijd is voor ontbijt.
Bij het hotel kunnen we even bijkomen
van de indrukken en ons enthousiasme
delen onder genot van het buffet met
ontbijtgranen, ei, toast, verse koffie en
sappen en tiropitakia (Feta met bladerdeeg omhuld). Als we verzadigd zijn
krijgen we lunch mee in vorm van
spinazie brood, fruit, sap en koffie.

Afb. Een van de roze pelikanen liet zich ook mooi zien!
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Na ontbijt rijden we richting de noordoost hoek van meer, bij een geïsoleerde ‘vijver’ met rietkragen.
Hier zijn diverse eenden (oa smient, tafeleend en witoogeend) rietgors, knobbelzwaan en veel
buizerds in de buurt. In bomen horen we tjiftjaf en Cetti’s zanger als eerste lente bode zingen. We
rijden door totdat het plas/dras over gaat in een grassige schor. Helaas geen steltlopers gevonden,
maar wel kuddes waterbuffels die de vegetatie langs de overstromingsvlaktes van het meer kort
houden. Als we terugkeren zien we nog wel leuk een baltsende sperwer.
Dan richting de rivier, maar daar is het erg rustig. Op enkele aalscholvers en meeuwen na, is er niet
veel te zien. Wel is het uitzicht mooi, wat het een prima plek maakt voor de lunch. We besluiten terug
te rijden om nog wat tijd te hebben voor rust en foto’s terugkijken. Later vanmiddag pakken we met
laatste licht weer een tochtje voor de pelikanen. Om te weten of instellingen goed waren is het handig
om wat terug te hebben gekeken…
Om 15.15 verzamelen we weer en varen om iets over 16 uur uit. Eerder heeft niet veel zin omdat het
licht dan nog erg hard is waardoor het bleke kleed uitgebeten wordt op foto’s. Wederom erg mooie
omstandigheden met voor een groot deel een rimpelloos oppervlak en heldere hemel. Het licht komt
nu vanaf de andere kant en weer werken de dieren goed mee. We zijn nu wat gewend aan de boot en
de dieren en weten welke instellingen tot optimaal resultaat leiden. De camera’s ratelen dan ook stevig
door wanneer de dieren vliegen, poetsen, jagen of rusten. Het is weer bijzonder om zo dicht bij de
dieren te zijn en het gedrag vanuit dit perspectief te mogen bekijken. Er zijn momenten van rust en
poetsgedrag, en momenten van actie en gespetter. Vooral wanneer er een visje tegenover staat
natuurlijk. Wanneer de dieren verzadigd zijn van de aandacht en het licht afneemt, gaan we terug naar
de auto met een hoofd vol indrukken en een geheugenkaartje vol plaatjes.

Afb. Door het kalme water, de heldere lucht en de dieren in rust, ontstaat een bijzondere sfeer.

Vandaag veel foto’s kunnen maken onder zeer gunstige omstandigheden. Het zal dan ook lastig
worden dit te evenaren!
‘s Avonds praten we nog wat na aan de tafel van het lokale visrestaurant. Ook de kapiteins eten mee
van de uitgebreide salades en gefrituurde karpers, een lokale specialiteit die bij de dinsdag avond
hoort!
Dag 3 – 20 februari
Kerkini
Wederom vroeg op om op tijd op de boot te zijn. Na een kopje koffie en een plak cake de auto in.
Vanochtend hebben we een lange sessie op het programma, beginnend op de boot. Onderweg zien
we nog een jakhals in een veld bij de weg. Het dier laat zich goed zien, maar helaas niet fotograferen.
Bij de boot krijgen we vandaag veel kansen om te sturen in onze gewenste foto’s van de pelikanen.
Het weer is ook zeer gunstig, dat helpt natuurlijk ook. De wens tot vliegbeelden, visgedrag en ‘stills’
met een mooie bergachtergrond zijn dan ook uitgesproken. De kapitein doet erg zijn best en we
krijgen voortdurende kansen, een paar uur achter elkaar. Er worden dan ook weer honderden plaatjes
gemaakt, om maar niets moois te missen. De kapitein kent het meer, de dieren en de wensen van
fotografen merkbaar, wat tot een optimale beleving leidt! We realiseren ons ook wel dat we het erg
treffen met de weeromstandigheden; helder, zonnig en bijna windstil… We genieten van de fraaie
vogels en hoe wendbaar en snel zulke grote en ogenschijnlijk logge dieren kunnen zijn.
Door de mooie omstandigheden krijgt iedereen de kans om van alle hoeken van de boot foto’s te
maken, waardoor iedereen aan zijn trekken komt.
Als we verzadigd zijn met de mogelijkheden op de boot, krijgen we de kans om foto’s te maken vanaf
de kant. De dieren komen op de voorgrond en de bergen erachter. Door op de buik te liggen wordt
een erg laag standpunt gekozen wat een bijzonder oogcontact geeft met de dieren.
Dan zijn we toch echt aan ontbijt en koffie toe, omdat het al over tien uur is en we al veel hebben
gedaan. In het hotel genieten we weer van heerlijk ei, tiropitakia en verse koffie.
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Afb. Onder de zeer gunstige omstandigheden kunnen we bijzonder
veel fraaie foto’s maken. Zowel
actiefoto’s, vliegbeelden als portretten.

Fotoreis Griekenland – Pelikanen special Kerkini – 18 t/m 22 februari 2019

6

Na het late ontbijt even een paar uurtjes rust genomen om de inspannende ochtend te laten landen.
Er zijn immers weer veel foto’s gemaakt op een lege maag. We spreken af om elkaar om 14.30 weer
te treffen, om in de buurt nog wat te verkennen. We rijden naar de zuidpunt van het meer, waar we
onder genot van ook een late lunchpakket, dwergaalscholver zien. Bij een parkje lopen we een rondje,
waar we soorten als Cirlgors, appelvink, raaf en een buizerd treffen. Ook vliegen er diverse vlinders
rond en in een kerkgebouwtje zien we vleermuizen tussen de balken.
We rijden via de oostkant noordelijk, om wat bekende gunstige vogelspots aan te doen. De diverse
kanaaltjes en bosjes, alsmede de oevers van het meer zijn rustig. We treffen naast veel buizerds in de
bomen en op afstand flamingo’s, pelikanen en aalscholvers op het meer echter niet zo veel. Wel is het
landschap erg mooi en geeft een (blauwe?) kiekendief in de verte wat afleiding. Ook zien we grote
groepen vogels, waarschijnlijk eenden, in de verte in paniek boven het meer. We vermoeden een
roofvogel als dader, maar kunnen het helaas niet vinden.
Onderweg terug naar het hotel zien we nog een beverrat.
Bij het hotel is er nog genoeg tijd nog even op te frissen, voordat we (wederom samen met de
kapitein) eten in het restaurantje en de dag nog even doornemen.
Dag 4 – 21 februari
Kerkini
Vandaag hebben we 1 boottrip op het programma, rond het middaguur. Daarmee is er genoeg
gelegenheid in de omgeving van het meer nog wat leuke plekken aan te doen. We starten vandaag
wat later als de andere dagen, en gaan na het ontbijt van 8 uur meteen op pad. Ten noorden van het
meer zijn een aantal bossen, parallel aan de rivier en onder de voet van de bergen. Deze bieden
goede mogelijkheden voor diverse zangvogels en spechten. Hier beginnen we met vogelen vandaag.
Als we de auto geparkeerd hebben, zien we meteen de bijzondere landschap van rivierduinen met
zachthout ooibos. Veel oude populieren en wilgen op zandduinen met extensieve landbouw en
struwelen.

Afb. Met sneeuw op de Rhodopen als achtergrond, genieten we van de rivierduinen, bossen en moerassen.

We zoeken de diverse leuke spechtensoorten, maar treffen slecht een enkele roffelende grote bonte
specht. Na wat zoeken zien we ook groene specht, welke zich kort maar goed laat bekijken. In de
bomen horen en zien we vinken, putter en mezen (waaronder staartmees). In de laagtes van het
landschap zijn moerassen ontstaan van riet en lisdodde. Helaas nog geen rietvogels of reigers, maar
roepende waterral en grauwe gans. Als we langs de rivier terug lopen, is de temperatuur al aan het
stijgen en is er al een goede thermiek aan het ontstaan. We zien een zeearend in een ‘bel’ klimmen
en er komen twee zwarte ooievaars over. Uit het moeras beginnen boomkikkers te roepen. Na een
twee uurtjes komen we terug bij de auto en vertrekken richting een oude groeve iets verderop.
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Als we uitstappen bij de groeve horen we meteen veel appelvink, samen met een samengestelde
groep van mezen, vinken en putters. De helling van de groeve is bedekt met veel struweel,
afgewisseld met volwassen bomen en rotsen. Er zijn naast vogels ook veel vlinders actief, waaronder
een rouwmantel. Het is met ongeveer 17 graden ook wel erg fraai weer! Als we doorlopen, treffen we
in de groeve cirlgors, zwarte roodstaart en twee blauwe rotslijsters. Deze laatste begint zelfs nog te
zingen! Al echt een voorjaarsgevoel, ondanks dat het nog maar februari is. Ondanks het afspeuren
van de kliffen, treffen we geen oehoe of slechtvalk… Mogelijk hebben we einde van de dag meer
geluk.
Dan richting haven Kerkini voor een boottocht flamingo’s. We zijn bij de noordelijk afgemeerde boot
van de kapitein en gaan het meer op. Deze zijde van het meer is ondieper, waardoor het meer soorten
als flamingo’s, maar ook soorten eenden aantrekt. De flamingo’s zijn op afstand, en geven te kennen
een sterke benadering niet te waarderen. We genieten dus op afstand, met de besneeuwde
bergtoppen als achtergrond.

Afb. Met sneeuw op de Rhodopen als achtergrond genieten we van de
flamingo’s op afstand.

Ook zijn er nog pelikanen die op de boot reageren (zie foto onder), waaronder een roze pelikaan. Ze
vliegen mee en komen weer langs zij. Er zijn honderden kokmeeuwen aan het jagen op muggen
boven het meer. Vanaf deze kant kunnen we de broedplatforms van de pelikanen ook goed zien, waar
met enkele maanden de honderden pelikanen zullen broeden. Ze zijn recentelijk vernieuwd vanuit
oogpunt van natuurbescherming en -behoud.
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Als we de boot weer hebben afgemeerd, gaan we noordelijk de oever af. Er loopt deels een dijk langs
het meer, en we hebben nog een interessant stuk te gaan. Er zijn populierenrijen, elzen, wilgen en
(braam-)struweel. Helaas vinden we hier vooral putter, vink en een enkele grote bonte specht. Langs
deze kant van het meer zien we op het water wel andere soorten, als smient, krakeend, slobeend en
fuut. Aan de teen van de dijk is een sloot aanwezig, waar we een aantal keer een beverrat goed
kunnen bekijken. Als we langs wat braamstruweel rijden, zien we ineens een wilde kat naast de auto!
Op een meter of 10 kijk het ons aan, en gaat er dan snel van door. Als we proberen er meer van te
zien, verstopt het zich onder het struweel. Jammer, want niet iedereen heeft het kunnen bekijken, laat
staan een foto maken…. Ook met wat geduld en zoeken lukt het niet meer het dier terug te vinden.
Uiteindelijk komen we bij de noordkant van het gebied, en treffen zelfs enkele steltlopers, namelijk
kluut en een oeverloper.
We rijden door naar de Mandraki haven. Het water is erg laag en de waterlijn is ver van de haven.
Helaas geen steltlopers hier en rietvogels zullen komen in met de voorjaarstrek. Wel is er een zwarte
ooievaar en zien we een arend ver weg in de bomen. We kunnen het niet op naam brengen, daarvoor
is het simpelweg te ver.
Als afsluiter rijden we terug naar de verlaten groeve waar we eerder waren vandaag. Wellicht kunnen
we met de schemer de vermeende oehoe wel treffen. De lucht kleurt snel rood en het uitzicht is mooi
vanaf hier, over de rivier en het meer. Verder blijft het echter stil en is er geen oehoe te zien of te
horen… Er vliegt nog een slechtvalk over, maar daar blijft het bij.
Op de weg terug naar het hotel, genieten we nog van een vijftal steenuilen op de diverse gebouwen
en schuren, waarvan enkele zich goed laten fotografen. Een leuke afsluiter!

Afb. Eén van de vele steenuiltjes die we hebben gezien in de regio.

Dag 5 – 22 februari
Kerkini – Thessaloniki – Amsterdam
We eten nog eenmaal een ontbijt in het hotel en nemen dan afscheid van de lokale gids. De andere
gasten zijn al richting de pelikanen. Voordat we richting het vliegveld gaan, hebben we nog enkele
uren om wat rond het meer te vogelen.
Als de koffers in de auto zitten, rijden we naar de zuidkant van het meer. Daar kijken we nog een keer
naar de dwergaalscholvers, maar deze laten zich dit keer niet veel beter zien dan eerder.
Als we iets verderop een vallei bekijken met struweel begroeiing, vinden we daar veel vinken en
gorzen. Er zijn appelvinken, cirlgors, gaai, mezen, raaf en tjiftjaf. Sommige laten zich goed bekijken.
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Even verderop zien we een struik met een twintig tal grauwe gorzen. Een van ze was zelfs aan het
zingen. Leuk om deze soort nog zo te treffen.
Onze laatste stop is bij de brug bij Kerkini. Daar vinden we nog een gele kwikstaart en op de slikken
zien we pijlstaarten en wintertalingen. Op het meer zien we nog een keer aalscholvers, pelikanen en
meeuwen.
Met een vijf kwartier rijden komen we aan bij de autoverhuur en het vliegveld. Ook nu verlopen de
check-in en dergelijk vloeiend en kunnen we mooi buiten nog even lunchen bij de huismussen.
De vlucht terug is zonder vertraging en rond 17.30 nemen we afscheid bij Schiphol. We keren
huiswaarts met een hoofd vol indrukken en geheugenkaartjes vol mooie foto’s.

Met vriendelijke groet,
Uw reisleider Vincent Nederpel.
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Bijlage 1: Beknopte fotorapportage

Afb. Een groepje van de kroeskoppelikanen, met één roze pelikaan erbij. Mooi om de jongere dieren te kunnen onderscheiden
aan hun faal gekleurde keelzak. Door het zeer lage standpunt, krijg je een fraai beeld van de imposante vogels.

Afb. Een indringende blik van de dieren wanneer ze zo dichtbij komen dat een close-up het enige is wat rest…
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Afb. Een kroeskoppelikaan in vlucht. Door het lage standpunt en strijklicht, komen zelfs de kleinste details goed naar voren.

Afb. Tijdens visacties komen de grote keelzakken pas goed van pas. De vis wordt erin gelepeld waarna het water weer
wegloopt. Door het van zo dichtbij te kunnen meemaken, zie je de details van de kop, keel, ogen en veren, het opspattende
water en de achtergrond van de nog besneeuwde Rhodopen in één beeld.
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Afb. Bijzondere details van acties kunnen worden vastgelegd, waarbij iedere druppel, veertje en blik meetelt.

Afb. Soms willen alle vogels dezelfde vis…Met mooie actiefoto’s als resultaat.
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Afb. De omgeving van het meer van Kerkini is fraai om te vertoeven. Langs de oevers van het meer is het leuk speuren en de
omgeving is afwisselend. De blauwe lucht en besneeuwde bergtoppen voegen nog meer toe.

Afb. Een mooie actiefoto van een overvliegende
pelikaan tijdens een van de boottochten.
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Bijlage 2: checklist van waargenomen soorten tijdens deze trip

Checklist Fotoreis Griekenland
18 t/m 22 februari 2019
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Ardea alba

5

5
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x

Zw arte Ooievaar

Ciconia nigra

1

Lepelaar

Platalea leucorodia

5

Europese Flamingo

Phoenicopterus roseus

x

Knobbelzw aan

Cygnus olor

Grauw e Gans

Anser anser

Bergeend

Tadorna tadorna

Wilde Eend

Anas platyrhynchos

2

Pijlstaart

Anas acuta

6

Tafeleend

Aythya ferina

10

Witoogeend

Aythya nyroca

1

Zeearend

Haliaeetus albicilla

Sperw er

Accipiter nisus

Buizerd

Buteo buteo

Torenvalk

Falco tinnunculus

Slechtvalk

Falco peregrinus

Waterhoen

Dodaars

Tachybaptus ruficollis

3

Fuut

Podiceps cristatus

10

Roze Pelikaan

Pelecanus onocrotalus

10

Kroeskoppelikaan

Pelecanus crispus

Aalscholver

Phalacrocorax carbo

Dw ergaalscholver

Phalacrocorax pygmaeus

Blauw e Reiger

Ardea cinerea

Grote Zilverreiger

x
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1
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1

x

x

x

5

1

1

Gallinula chloropus

10

5

Meerkoet

Fulica atra

x

x

Kluut

Recurvirostra avosetta

Oeverloper

Actitis hypoleucos

Geelpootmeeuw

Larus michahellis

x

x

x

x

x

Kokmeeuw

Larus ridibundus

x

x

x

x

x

Houtduif

Columba palumbus

x

x

x

Turkse Tortel

Streptopelia decaocto

x

x

x

Steenuil

Athene noctua

1

5

Grote Bonte Specht

Dendrocopos major

1

1

Syrische Bonte Specht

Dendrocopos syriacus
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