Bulgarije gaat biologisch

De redding
van de Rhodopen
De Rhodopen zijn van een ongekende schoonheid. De streek is dunbevolkt
en straatarm, maar heeft goud in handen: wilde natuur, biologische landbouw en
een rustig levenstempo. Twee Nederlandse organisaties bouwen er mee aan een
nieuwe toekomst. Journalist Idde Lammers bracht een bliksembezoek aan het gebied.

Wilde natuur gaat hand in hand
met agrarisch landschap

Damherten zie je bij bosjes

Hier nog gewoon: boer met paard en wagen

De oude Thracische heilige stad Perperikon

Muurhagedis

Tekst en foto’s Idde Lammers

Midden in het centrum van Kardzhali, de
onofficiële hoofdstad van de oostelijke
Rhodopen, ligt een moerasbosje. Vanaf de
nieuwe brug over de Arda-rivier heb je er
goed zicht op. Er zouden reigers broeden,
heb ik gehoord. Het zullen wel blauwe
reigers zijn, dacht ik in mijn naïviteit. De
Bulgaarse werkelijkheid overtreft alle verwachtingen. Zeker honderd kleine zilverreigers en even zo veel dwergaalscholvers
verdedigen met veel kabaal hun nesten.
Op het water dobbert een paartje dodaars.
Na vijf minuten verrekijken heb ik ook
drie ralreigers in het vizier. Twintig
kwakken maken het schouwspel
compleet. Vleermuisachtig vliegen ze
rondjes door de schemering. Als je zo’n
spektakel in de stad kunt meemaken, wat
zou het achterland dan te bieden hebben?

In harmonie met de natuur
De Rhodopen is een bergachtige streek in
het zuidoosten van Bulgarije, grenzend
aan Griekenland. Een streek waar de tijd
heeft stilgestaan. Waar boeren hun
wagens vol opgetast hooi nog door een
ezel of muildier laten trekken. En waar in
elk dorpje een ooievaarspaar op een elektriciteitspaal broedt. Maar zouden deze
‘geluksbrengers’ dorpen als Topolovo en
Gadrets kunnen redden? Wie de huidige
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De Rhodopen

Koniks houden het landschap bij Sbor open

werkelijkheid onder ogen ziet, kan het
bijna niet geloven. In sommige gehuchten
is de helft van de huizen en boerderijtjes
vervallen; veel mensen zijn weggetrokken.
Een zwarte ooievaar zweeft boven de Arda,
de rivier die centraal door het gebied
stroomt.
Duizenden jaren oude tradities staan in
deze streek op het spel. De Rhodopen zijn
het vroegere leefgebied van de Thraciërs,
die hier zo’n 2000 voor Christus leefden.
Ze verbouwden op kleine schaal gewassen,
hielden vee en leefden in harmonie met de
natuur. De natuur die in de Rhodopen
hand in hand gaat met het agrarische
landschap. Toen al en nu nog steeds.
Als het aan de Nederlandse organisaties
Ark Natuurontwikkeling en Avalon ligt,
blijft dit zo. Maar dan moet er wel het
nodige gebeuren. Samen met Bulgaarse
partners en gesteund door de Nationale
Postcode Loterij zijn zij het project New
Thracian Gold (NTG) gestart. Net zoals de
Thraciërs destijds langs de Arda naar goud
zochten, zoeken Ark en Avalon naar
manieren om de lokale bevolking aan
inkomsten te helpen en daarmee het
eeuwenoude cultuurlandschap in stand
te houden. Het ‘goud’ van de 21e eeuw
bestaat uit duurzame landbouw, eco
toerisme en natuurontwikkeling.

Overstappen op biologisch
Een bliksembezoek aan de Rhodopen leert
dat de drie pijlers in korte tijd al een
aardig fundament hebben gekregen. De
duurzame landbouw voorop. Medewerkers
van het NTG-project en de Universiteit
van Plovdiv hebben met zo’n 250 boeren
gesproken over de mogelijkheden om over
te stappen op biologische landbouw. “De
opkomst tijdens de bijeenkomsten overtrof onze verwachtingen”, vertelt Frank
Zanderink, projectleider NTG bij Ark
Natuurontwikkeling. “Inmiddels maken
enkele tientallen boeren de omschakeling
naar biologisch. Door samen te werken
met andere boeren uit de streek, kunnen
zij hun biologische producten bovendien
tegen een goede prijs afzetten op zowel de
lokale als internationale markt. Het mooiste van die omschakeling: het is helemaal
niet zo moeilijk, want veel boeren uit deze
streek werken al bijna biologisch. Het is
vooral een kwestie van ze gecertificeerd
krijgen.”

‘Tarpans’ uit de Millingerwaard
De Oostelijke Rhodopen kent een enorme
verscheidenheid aan planten- en diersoorten. Dit komt voor een belangrijk deel door
de afwisseling tussen natuurgebieden en
het extensieve gebruik van het agrarische >

www.

mag.nl

45

Vroeger trokken wilde tarpans door de Rhodopen,
waardoor het landschap open bleef
> land. Wegtrekkende boeren dragen echter
bij aan de verbossing van de bloemrijke
weidegronden. Binnen het project is een
eerste stap gezet dit tij te keren. Bij het
verlaten dorpje Sbor is in 2011 een uit de
Millingerwaard afkomstige kudde koniks
uitgezet. “Vroeger trokken er wilde
tarpans door de Rhodopen. Zij hielden het
landschap open”, vertelt Zanderink. “Die
zijn uitgestorven. Onze koniks komen het
dichtst bij tarpans in de buurt. Ze hebben
nog echte ‘survivalgenen’ en kunnen
onder extreme omstandigheden overleven. Een kudde die aangevallen wordt
door wolven, gaat in een kring bij elkaar
staan, de veulens veilig in het midden.”

Dergelijk oergedrag is in Bulgarije nog niet
waargenomen. De dieren werden tot voor
kort bewaakt door een herder en leefden
in een omheind stuk van de vallei. Maar
inmiddels is er genoeg vertrouwen van de
lokale bevolking en de autoriteiten en is
het hek geopend. Een van de hengsten
draagt een gps om zijn hals. Hierdoor kunnen Zanderink en de Bulgaarse ecologen
Hristo en Stefan vanachter hun computer
de bewegingen van de kudde volgen.

Gierenrestaurant
We overnachten in een jachtchalet aan het
stuwmeer Studen Kladenec. Potige kerels
in camouflagekleding serveren de maal-

Griekse landschildpad

tijd. Polenta en bulgur met kip. “Lokale
specialiteiten”, legt Zanderink uit.
“Ecotoeristen willen graag ouderwetse,
streekeigen producten proeven. We hebben daarom zoveel mogelijk streekgerechten gebundeld in een kookboek. Partners
binnen het project die een gastenverblijf
runnen, worden hierdoor gestimuleerd
om streekeigen te koken.”
De volgende ochtend maken we in het
donker een safari naar een kersverse wild
observatiehut bij een gierenrestaurant.
“We moeten er zijn voor de zon opkomt”,
vertelt ecoloog Stefan Avramov. “Als de
gieren ons naar de hut zien gaan, komen
ze niet op het lokaas, een dood schaap, af.
Het bijvoederen van de vooral lammer
gieren en vale gieren wordt hier al decennialang gedaan.”

Stuwmeer Studen Kladenec

Damherten en raven

Wandelpad
naar Perperikon

Ontdek de Rhodopen zelf

Kardzhali, de hoofdstad van de Oostelijke Rhodopen, ligt op zo’n 2.300 kilometer
rijden van Utrecht. Wie van Schiphol naar Sofia vliegt en daar een auto huurt, is
binnen een dag in het hart van dit adembenemend mooie gebied.
Mihaela Kircheva runt sinds 2005 vanuit Kardzhali een reisbureau dat zich
volledig richt op natuur- en cultuurtrips door haar geboortestreek. Niet voor
niets is zij partner binnen het New Thracian Gold project: gabitour.com. Kijk ook
eens op newthraciangold.eu.
Nog meer informatie: in 2013 verscheen de 120 pagina’s tellende Engelstalige
reisgids Eastern Rhodopes (Crossbill Guides, € 25,95).
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Voordat de eerste vale gieren zich laten
zien, is de expeditie al geslaagd. Oostelijke
blonde tapuiten en leeuweriken maken
het plaatje compleet. Op het dak van de
hut landen twee raven. Zouden zij ook
wachten tot de gieren op het schaap
afkomen? Dat geduld kunnen wij na vijf
uur wachten niet meer opbrengen.
Op de terugweg zien we tientallen damherten. In grote delen van Bulgarije zijn ze
door stroperij verdwenen, maar hier zie je
ze nog bij bosjes.
De jacht op damherten is een belangrijke
bron van inkomsten. De jachtopzichter
zorgt er goed voor dat de populatie
floreert. De damherten hebben inmiddels
gezelschap gekregen van een roedel edelherten en enkele Europese bizons. Ook bij
deze herintroductie is NTG nauw betrokken. “Net als de tarpans houden edelherten en bizons het landschap open”, vertelt
Zanderink. “En natuurlijk zijn deze aansprekende grazers ook een toeristische
trekpleister.”

Phegeavlinder

Reusachtige stenen paddenstoelen bij Beli Plast

Gieren worden hier al decennialang bijgevoederd

Te paard bij het dorpje Gorno Pole
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