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WYPRAWA
do Êrodkowej i po∏udniowej TURCJI
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Monika Bradbury

Po wo dem na szej wy pra wy by ∏o obej rze nie ca∏ ko wi te go za çmie nia S∏oƒ ca,
któ re 29 mar ca 2006 roku, wi docz ne by ∏o w ca ∏ej Tur cji, od oko lic An ta lyi w kie -
run ku pó∏ noc ne go wscho du kra ju. By∏ to czas ptasich w´drówek.
ObserwowaliÊmy wiel kie zgru po wa nia dud ków (10-20 osob ni ków), któ re
w piasz czy stym pod ∏o ̋ u grzeba∏y w po szu ki wa niu po kar mu... Przez otwar -
ty las prze la ty wa ∏y sta da ra niusz ków, kul czy ków, szczy g∏ów, szpa ków i re mi -
zów. Dzi´ cio ∏y bia ∏o szy je pra co wa ∏y na pi niach i ku ∏y dziu ple w licz nych aga wach
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Ja i mój mà˝ uczest ni czy li Êmy, pod bez -
chmur nym nie bem, w wy jàt ko wym wi -

do wi sku na tu ry-zaçmieniu s∏oƒca. Po go -
da te go dnia by ∏a wy jàt ko wo pi´k na. W po -
zo sta ∏e dni tem pe ra tu ra wy no si ∏a od po wied -
nio do po ry ro ku, 10-18oC, a w gó rach Tau -
rus pa da ∏o pra wie co dzien nie tak, ˝e so lid -
ne bu ty i p∏asz cze prze ciw desz czo we by -
∏y nie zb´d ne.

Nasz po byt za cz´ li Êmy w Ka triye, ma -
∏ej miej sco wo Êci nie opo dal Be lek, po ∏o ̋ o -
nej na wy brze ̋ u, ok. 20 km na po ∏u -
dnie od An ta lya. Wy na j´ li Êmy tam sto sun ko -
wo ko rzyst nie do mek let ni sko wy (jesz cze
przed se zo nem). Wa lo rem tej miej sco wo -
Êci jest las pi nio wy, cià gnà cy si´ ca ∏y mi ki lo -
me tra mi wzd∏u˝ wy brze ̋ a, mi´ dzy pla ̋ à
(z licz ny mi ho te la mi) a osa dà. Nie ste ty za -
uwa ̋ y li Êmy, ˝e drze wa mu szà wie lo krot -
nie ust´ po waç miej sca ko lej nym ho te -
lom, a przede wszyst kim po lom gol fo wym,
wi´c nie wia do mo, jak d∏u go utrzy -
ma si´ tu tak du ̋ e za drze wie nie. Jest to na -
tu ral ny raj, w któ rym znaj du je my piasz czy -
sty, pu sty kra jo braz oraz tor fo wi ska.

Po nie wa˝ zna leê li Êmy si´ na miej -
scu w cza sie pta sich w´ dró wek, ob ser wo -
wa li Êmy wiel kie zgru po wa nia dud ków
(10-20 osob ni ków), któ re w piasz czy -

stym pod ∏o ̋ u grzeba∏y w po szu ki wa niu po -
kar mu... Przez otwar ty las prze la ty wa ∏y sta -
da ra niusz ków, kul czy ków, szczy g∏ów, szpa -
ków i re mi zów. Dzi´ cio ∏y bia ∏o szy je pra co -
wa ∏y na pi niach i ku ∏y dziu ple w licz nych aga -
wach.

W wie lu kwit nà cych aku rat krze -
wach Êpie wa ∏y po krzew ki, jak np. po krzew -
ka ak sa mit na, wà sa ta i kap tur ka. Po za
tym w krze wach i do sa dza nych do pi nii eu -
ka lip tu sach, g∏o Êno da wa∏ o so bie znaç bil bil
arab ski (Pyc no no tus xan tho py gos), któ ry
wy st´ pu je wzd∏u˝ ca ∏e go wy brze ̋ a, a˝ do
Ada ny. Cz´ sto spo ty ka li Êmy sier pów k´,
a na te re nach otwar tych dzier lat k´. CzymÊ
wy jàt ko wym by ∏a dla mnie ob ser wa cja sycz -
ka, któ ry spa∏ na m∏o dej so Ênie. Przez
mo kra d∏a w´ dro wa ∏y wod ni ki, od po czy wa -
∏y na nich Êle pow ro ny, da wa ∏y si´ te˝ ob ser -
wo waç ka spij skie ˝ó∏ wie b∏ot ne. Na ka˝ -
dym kro ku spo ty ka ∏o si´ tu rec kie ˝ó∏ wie
là do we, któ re nie ste ty oka zy wa ∏y si´ po wol -
ne. Miej sco wi po zwa la li so bie na ̋ ar ty i prze -
kr´ ca li zwie rz´ ta na grzbiet.

Wie czo ra mi, w na szej miej sco wo Êci, mo -
gli Êmy ob ser wo waç to ki pa ry pój dziek, któ -

W Ka triye na wy brze ̋ u za cho wa∏ si´ pi´k ny las pi nio wy.

Po nie wa˝ by∏ to czas prze lo tów wi dzie li Êmy na wet
ca ∏e gru py dud ków

Na otwar tych te re nach cz´ sto spo ty ka li Êmy dzier lat -
k´.
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re przy sia da ∏y na wet na da chu na sze go ta ra -
su. Pójdê ki sà w Tur cji doÊç cz´ ste i nie -
raz by ∏y przez nas ob ser wo wa ne. 

W cza sie wy ciecz ki do Par ku Na ro do we -
go w Körülü, któ ry roz cià ga si´ wzd∏u˝ rze -
ki o tej sa mej na zwie, wkra cza jàc w gó ry
Tau rus, po dzi wia li Êmy nie tyl ko kwit nà ce ∏à ki
za wil ców, ale te˝ ga do ̋ e ra w lo cie za wi sa jà -
cym i kur han ni ki – naj cz´st sze pta ki dra pie˝ -
ne w Tur cji.

W Ka triye sp´ dzi li Êmy ty dzieƒ. W oko li -
cy ob ser wo wa li Êmy pta ki, a tak ̋ e zwie dzi li -
Êmy wie le po nad 3000-let nich an tycz -

nych miast. Szcze gól nie war te zo ba cze -
nia by ∏o Aspen dos, z naj le piej za cho wa nym
an tycz nym am fi te atrem (w ka na le ka spij -
skie ˝ó∏ wie wod ne) i Ter mes sos – ru iny mia -
sta po ∏o ̋ o ne na za chód od An ta lya, na wy so -
ko Êci 1300 m. Te go mia sta nie da∏ ra dy zdo -
byç na wet Alek san der Wiel ki. Z Ka triye wy -
bra li Êmy si´ do Ko nya.

Cho cia˝ Ko nya (w g∏´ bi là du) jest od da lo -
na od Ka triye za le d wie o 320 km, po dró˝,
cz´ Êcio wo z po wo du kiep skich dróg, trwa -
∏a ca ∏y dzieƒ. Prze kro czy li Êmy gó ry Tau rus,
i je zio ro o tej sa mej na zwie, w oko li cach Ak -
se ki. Kra jo braz by∏ tu wy jàt ko wo pi´k -
ny. Pod czas od po czyn ku ob ser wo wa ∏am ko -
wa li ki skal ne. Wo dy je zio ra sà nie sa mo wi -
cie tur ku so wo -nie bie skie, jed nak oprócz
per ko zów nie by ∏o wi daç ˝ad nych cie ka -
wych pta ków wod nych.

Li czà ce 700 tys. miesz kaƒ ców mia sto Ko -
nya le ̋ y na wy ̋ y nie (1000 m) i jest oto czo ne
wieƒ cem gór. Zo sta ∏o za ∏o ̋ o ne przez Sel -
d˝u ków. Jest mia stem bar dzo re li gij nym,
o czym Êwiad czà  licz ne me cze ty i okrzy ki
mu ezi nów o 5.15, do któ rych trze ba by ∏o
si´ przy zwy cza iç. Ho te le znaj do wa ∏y si´
je dy nie w cen trum, co wy mu sza ∏o na nas
d∏u gie do jaz dy do te re nów po za mia stem.
Ten skà py, ste po wy kra jo braz zwra ca∏ jed -
nak ten trud w ob fi to Êci pta ków. Set ki ty si´ -
cy ka landr sza rych i bia ∏o rzy tek p∏o wych
za miesz ki wa ∏y ste py, do te go do ∏à cza ∏y
si´ skow roƒ czy ki krót ko pal co we i ma ∏e, cz´ -
ste by ∏y dud ki, tak sa mo jak wro ny si we, sta -
da srok i szpa ków oraz wró bli skal nych. Wie -
czo ra mi w nie bo wzbi ja ∏y si´ sta da bo cia -

U pod nó ̋ a gór Tau rus po dzi wia li Êmy kwit nà ce ∏à ki
za wil ców.

W górach Taurus

Wi dok na Park Na ro do wy w Ko ru lu
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nów, po nie wa˝ Ko nya le ̋ y na wschod -
niej tra sie ich prze lo tów.

W cza sie wy ciecz ki do Tuz Gölü, jed ne go
z naj wi´k szych s∏o nych je zior Êwia ta (2 ra -
zy wi´k sze od Je zio ra Bo deƒ skie go) i bar -
dziej s∏o ne go ni˝ Salt La ke w Utah (30% so -
li), na po bli skich s∏od ko wod nych je zio rach
ob ser wo wa li Êmy fla min gi, ro ̋ eƒ ce i Êwi stu -
ny, nie ste ty ster nicz ka, jed na z rzad ko Êci je -
zio ra Tuz Gölü, nie po ka za ∏a si´ na szym
oczom. Licz nie spo ty ka ne by ∏y siew ki,
przede wszyst kim ba ta lio ny, kwo ka -
cze, krwa wo dzio by i ry cy ki, któ re po szu ki -
wa ∏y w skà pym te re nie po kar mu. ˚u ra -
wie prze szu ki wa ∏y po la, w wio skach drze -
ma ∏y w s∏oƒ cu pójdê ki, a na li niach elek trycz -
nych sie dzia ∏y pu stu ∏ecz ki. Nad wszyst -
kim krà ̋ y ∏y kur han ni ki, któ re wy pa try wa -
∏y su s∏ów.

Da lej na sza po dró˝ za wio d∏a nas do Ere -
gli, gdzie nie ste ty stwier dzi li Êmy, ˝e s∏yn ne
mo kra d∏a Ere gli zo sta ∏y osu szo ne. W nie -
wiel kiej wio sce zo sta ∏y jesz cze tyl ko ko lo -

nie pu stu ∏e czek... W dro dze do Ere gli mi ja
si´ nie sa mo wi te, wy ga s∏e wul ka ny, któ re
mo˝ na zwie dzaç. Tak ̋ e ˝ó∏ wie là do we lu bià
te te re ny i mo˝ na je oglà daç w cza sie go -
dów. 

Z Ere gli po je cha li Êmy z po wro tem, przez
gó ry Tau rus, w kie run ku wy brze ̋ a. Na dro -
dze, tu˝ przed Tau rus, wi dzie li Êmy krà ̋ à -
ce w po wie trzu Êcierw ni ki.

Na szym ko lej nym ce lem by ∏a del ta Göksü,
przy Si lif ke, je den ze s∏a biej po zna nych te re -
nów chro nio nych, a na pew no wart od wie -
dze nia. Jed nà z atrak cji te go miej sca jest
Czaj ka szpo nia sta (Ho plop te rus spi no sus)
i ∏a two uda ∏o nam si´ jà wy pa trzyç. Siew ki
na dal by ∏y re pre zen to wa ne przez kwo ka -
cze i krwa wo dzio by oraz ba ta lio ny i ry cy ki.
Po dzi wia li Êmy cza ple na dob ne, z∏o ta -
we oraz pur pu ro we. L´ g∏y si´ tam ka zar -
ki, to ko wa ∏y czar no g∏o we plisz ki ˝ó∏ te, na -
wo ∏y wa∏ fran ko lin ob ro˝ ny, ale si´ nie po ka -
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Sztu ka ka mu fla ̋ u sycz ka
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Mia sto Ko nya le ̋ y na wy ̋ y nie o ste po wym kra jo -
bra zie, jed nak w cza sie prze lo tów oko li ca jest pe∏ na
stad ró˝ nych ga tun ków pta ków
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za∏. Kor mo ra ny czu ba te od po czy wa ∏y na pa -
li kach nad s∏od ko wod nym je zio rem Äkgöl,
ob ser wo wa li Êmy tak ̋ e fla min gi i pe li ka ny.

Zi mo rod ki ∏o wi ∏y ry by w stru mie niach,
gdzie po win ny po ja wiç si´ tak ̋ e zi mo rod -
ki kra sno dzio be. B∏ot nia ki sta wo we i zbo ̋ o -
we oraz kur han ni ki krà ̋ y ∏y nad wo da mi
i gdy by Êmy mie li wi´ cej cza su, na pew no
sp´ dzi li by Êmy go na ob ser wa cjach. Na po -

zna nie te go te re nu na le ̋ y prze zna czyç
2-3 dni.

My jed nak spie szy li Êmy si´ do An ta lya
i na lot ni sko. Pe∏ na za kr´ tów dro ga, wzd∏u˝
wy brze ̋ a, za pew nia ∏a pi´k ne wi do ki na mo -
rze i kwit nà cà ro Êlin noÊç Êród ziem no mor -
skà. Wi dzie li Êmy licz nie w´ dru jà ce cza ple
pur pu ro we oraz wie le ma ∏ych pta ków.
Na an tycz nych wy ko pa li skach, w po bli ̋ u An -

ta lya, prze szed∏ nam dro g´ ˝ó∏ to pu zik ba∏ -
kaƒ ski, ogrom ny pa da lec.

Na nie któ re ga tun ki by ∏o jesz cze za wcze -
Ênie. Czy sto or ni to lo gicz na po dró˝ do Tur -
cji po win na od by waç si´ w ma ju. Po sta no wi -
li Êmy, w ka˝ dym ra zie, od wie dziç ten
kraj jesz cze raz, w póê niej szym ter mi nie.

W wio skach opo dal je zio ra Tuz Go lu na li niach ener ge tycz nych mo˝ na by ∏o ob ser wo waç pu stu ∏ecz ki i pójdê ki.

Au tor ka – Mo ni ca Brad bu ry z m´ ̋ em Al la nemczajka szponiasta


