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De Kaçkar

Highlights:

De Kaçkar zijn een verlenging van het Kaukasus gebergte die de Zwarte Zee
scheiden van Anatolië. Het Kaçkar gebied is een van de regio’s met een grote
biodiversiteit in de wereld. Er zijn grote gebieden met volwassen en altijd
groene bossen, zomerweiden waar ooit kuddes stieren graasden, drie gletsjers
en vele gletsjermeren. Sinds de jaren tachtig genieten wandelaars van het
Nationale Park en de hoge bergen, maar hebben veel bewoners hun dorpen verlaten door de
bouw van dammen en mijnbouwpojecten.

rivieren – wildste rivieren van Turkije (1)
kapellen in schitterende natuurgebieden
(2)
soort fondu van kaas (3)

De Wandelroutes
De wandelroutes bestaan uit 32 met elkaar verbonden paden met een totale lengte van ongeveer
500 km, goed voor 35 wandeldagen. De paden hebben geen wegwijzers maar de GPS punten zijn
op de website te vinden. De boomgrens bevindt zich op ongeveer 2100 m en veel routes bevinden

vol orchideeën, van klokjesbloemen tot
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klaprozen

elkaar en gaan door steile, dichte sparren- en dennenbossen. Enkele routes verbinden dorpen met
hoger gelegen weiden, andere zijn oude handelsroutes, maar de meeste routes gaan door steile
en rotsachtige gebieden. Alle routes werden onderzocht, in kaart gezet en gepubliceerd door Kate
Clow in 2008.
De meest bekende wandelroute is de
beklimming van de rond 4000 m hoge Kaçkar
berg. Lager gelegen routes zijn 5-6 maanden
geschikt voor wandelaars, maar bergtoppen
en routes over de hoge passen zijn, tenzij u
sneeuwschoenen gebruikt, alleen geschikt
van juli tot september. U kunt muilezels
en chauffeurs huren voor het vervoeren
van bagage voor lange trektochten. Er zijn
accommodaties in grotere dorpen en veel
water en kampeerterreinen.
De routes in het zuidelijke deel van het
gebergte zijn te bereiken vanaf luchthaven
Erzurum en de noordelijke delen vanaf
luchthaven Trabzon. Dagelijks zijn er bussen
tussen steden en dorpen. Het weer op de
Kaçkar is meestal slecht – vooral mist – met
name aan de noordzijde. Check daarom de
weersvoorspellingen voordat u vertrekt.

en blues vlinders in overvloed en vele
schitterende zeldzame soorten
steenbokken, wolven en herten rond op
de berghellingen en in steile valleien
hoogste berg van Turkije, langs
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beeldschone bergmeren en een gletsjer
dorpen met stevige stenen huizen en het
binnenhalen van de hand gemaaide hooi

Reisgids
Reisgids met routekaarten zijn beschikbaar
op de website en veel boekhandels. GPS
coördinaten kunnen gedownload worden
op www.trekkinginturkey.com.
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