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De route
Zaterdagavond landen we op Antalya. Aangezien we laat in de avond aankomen overnachten we in
de buurt van het vliegveld. Zondagochtend rijden we in oostelijke richting naar Tasucu bij Silifke.
Hier ligt de Gokcu delta. In Tasucu blijven we 2 nachten. Dinsdagochtend brengen we een kort
bezoek aan de Seyhan-Ceyhan en Tarsus delta en buigen vervolgens naar het noorden af, de bergen
in. Nabij Demirkazik ligt Bobuslu waar ons hotel staat. Hier blijven we tot vrijdagochtend en brengen
we een bezoek aan de Aladag mountains en de Sultanmarshes. Vanaf Bobuslu rijden we terug door
het binnenland naar Akseki waar we voor 1 nacht een hotel hebben geboekt. Zaterdagavond vertrekt
onze vlucht weer richting Amsterdam.

De nummers in het kaartje verwijzen naar nummers in hoofdstuk “De Gebieden”

De gebieden
Hoe verder oostelijk hoe interessanter de vogels. Wij vlogen op Antalya maar recent is er een
internationaal vliegveld nabij Alanya geopend. Het scheelt 1,5 uur rijden wanneer vanaf hier wordt
vertrokken.

(1)

Gokcu delta

Vanaf Alanya zijn we rechtstreeks naar de Gokcu delta gereden. Dit is een delta gebied met vooral in
het noordelijke deel veel landbouw en in het zuidelijk deel, richting kust, een groot zoetwatermeer
(Akgol) met brede rietkragen en een groot zoutwatermeer (Paradeniz Golu). Rondom deze meren
liggen bekkens die incidenteel met water worden gevuld en omkadert zijn met lage dijkjes. Met
uitzondering van wat duinen aan de westzijde is het een vlak en kaal gebied.
Wij zagen hier onder andere zwarte frankolijn, grijskoppurperkoet, sporenkievit, gestreepte prinia
(10-tallen), vorkstaartplevier, klein waterhoen, roodpootvalk, cyprustapuit en citroenkwikstaart.

(2)

Seyhan – Ceyhan en Tarsus delta’s

Deze delta wordt in een andere vogelreisgids Cukurova delta genoemd. We hebben deze maar een
halve dag bezocht. Een goede indruk hebben we er dan ook niet van gekregen. Alleen het uiterste
westen van dit enorme gebied hebben we bezocht. Een langer verblijf paste niet in ons schema.
Aangezien we reeds de Gokcu delta hadden bezocht zijn we er van uitgegaan dat het niet zoveel
nieuwe soorten zou opleveren. We hebben lang getwijfeld of we dit gebied überhaupt wel zouden
bezoeken maar aangezien dit 1 van de beste plekken is om de Smyrna ijsvogel te zien hebben we op
weg naar Demirkazik toch maar een bezoekje gebracht.
Dit deel bestond uit extensief gebruikte landbouw- en tuinbouwgrond, eucalyptus-plantages wat
vijvers en kanalen. Rivieren, grote waterpartijen of andere potentieel interessante gebieden hebben
we niet gezien. Hiervoor moet je dieper de delta in.
Wij zagen hier; woudaap, smyrna-ijsvogel, zwarte frankolijn, oostelijke orpheusgrasmus,
sperwergrasmus en maskerklauwier.

(3)

Aladagmountains

Fantastisch gebied! Zowel landschappelijk als wat soortenrijkdom betreft bijzonder interessant. De
meest oostelijke locatie van onze route. De hoogste toppen van de Aladagmountains reiken tot bijna
4 kilometer en zijn bedekt met sneeuw. Goede uitvalsbasis is Demirkazik. Hier is zelfs een skicentrum
gelegen. Dit is de plek voor het kaspische berghoen.
In de dalletjes van de Alladag mountains lijkt alles even vruchtbaar als bv de alpen maar iets hoger op
de hellingen wordt het al snel bijzonder droog en ruig. Vooral de wandeling terug vanaf het plateau

door de kloof is zeer fraai (zie blz 19).Een bezoek aan deze bergen valt goed te combineren met een
bezoek aan de Sultanmarshes (zie hierna). Deze liggen op ongeveer 1,5 uur rijden.
Wij zagen hier; rotskruiper, steenarend, kaspisch berghoen, rode bergvink, alpen heggenmus,
steenheggenmus, rotsmus, roodvoorhoofdkanarie, rotsklever, strandleeuwerik en
bergkalanderleeuwerik

(4)

Sultanmarshes

Mogelijk door het vogelgeweld van de laatste dagen, mogelijk door het slechte weer, maar we
vonden het gebied enigszins tegenvallen. De moerassen in het binnenland zijn erg droogtegevoelig.
In natte jaren zijn dit fantastische plekken om vogels te kijken maar in droge jaren zoals het dit jaar
was geeft het een wat triest beeld. Een overblijfsel van wat ooit een fantastisch gebied moet zijn
geweest. Tijdens ons bezoek woei het ook nog erg hard. In de kern van het gebied waren enkele
grotere waterpartijen aanwezig. De omliggende stuifvlakten waren kurkdroog onderbroken door
enkele kanalen. Toch denk ik niet dat een bezoek aan deze moerassen mag ontbreken. Als
aangegeven moet dit een fantastische plek zijn in nattere perioden.
We zagen hier; kraanvogel, citroenkwikstaart, roerdomp, grauwe klauwier, krooneend,
witwangstern, flamingo, casarca, zwartkoprietzanger en kortteenleeuwerik.

(5)

Akseki

Bosgebied en bergen. In tegenstelling tot de meer oostelijk gelegen Aladagmountains zijn deze
uitlopers van het Taurusgebergte wel groen. Oude bossen afgewisseld met weides. Het gebied voor
de witrugspecht en de turkse boomklever. We zijn hier 1 namiddag en een ochtend geweest.
Ondanks het slechte weer zagen we hier toch nog veel leuke en nieuwe soorten.
We zagen hier; Ruppels grasmus, bruinkeelortolaan, ortolaan, balkanbergfluiter, draaihals,
withalsvliegenvanger, turkse boomklever en roodkeelpieper

(6)

Duingebied ten oosten van Antalya

Nico vetrekt 4 uur eerder met het vliegtuig. De uurtjes die ons nog resten gevuld met een bezoekje
aan dit gebied. Het is omsloten door hoge hotels en massatoerisme. Het gebied zelf ligt direct aan
zee en bestaat uit duinen met dennen.
Op zee en in dit natuurgebied zagen we; scopoli pijlstormvogel, grauwe vliegenvanger, arabische
buulbuul, palmtortel, bonte vliegenvanger, maskerklauwier, roodkopklauwier en hop.

De kosten
We hadden in Nederland zo veel mogelijk geregeld. De auto, de hotelletjes en natuurlijk de vlucht.
De totale kosten van deze 3 posten en alle overige uitgaven zoals benzine, eten en drinken en de gids
kwamen uit op ongeveer 680 euro per persoon.

De hotels
Alle hotels voldeden aan de verwachting. Ze waren schoon en we hadden geen overlast van de
omgeving. Wel overal harde bedden. We waren zo ongeveer in elk hotel de enige gasten.
Lala worldhotel
Dag 1 – plaats; Antalya
beetje overlast van vliegveld. Groot onpersoonlijk hotel. Schone kamers en op 20 minuten van het
vliegveld. 100 meter van zee.
Meltem apart hotel pension
Dag 2 en 3 – plaats; Tasucu (nabij Gokcu Delta)
Klein familiehotel. Slechts 2 etages. Enigszins gedateerd. Kleine kamers met aparte bedden en
uitzicht op zee en groot balkon. Schone kamers en rustige plek. Ideale uitvalsbasis voor Gokcu Delta.
Sezer Motel
Dag 4, 5 en 6 – plaats; Bobuslu (nabij Aladag Mountains)
Groot hotel met landelijke uitstraling aan de weg naar Demirkazik. Hier vandaan 30 minuten
verwijderd. Aan rustige weg. Mooie schone grote kamers. Pension van Hasan Safak nabij Demirkazik
is dichter bij Aladag Mountains gelegen en vermoedelijk een betere optie.
Duruk Hotel
Dag 7 – plaats Akseki
Groot hotel in het centrumpje. Kamers schoon maar klein. Mooi uitzicht over de vallei.

De boeken
Beide door ons gebruikte “Where to find” boeken zijn sterk verouderd. Ze hebben ons vooral
geholpen bij het bepalen van de route door Turkije. Ter plaatse bleek soms de situatie zo sterk
verandert dat ze onaangeroerd op de achterbank bleven liggen. Toch is het wel aan te raden (1 van)
deze boeken aan te schaffen. Meer recente boeken zijn bij mijn weten niet uitgegeven.
Finding birds in Turkey – Ankara to Berecik van David Gosney (1992)
Where to watch birds in Turkey, Greece and Cyprus van oa Hillary Welch (1996)

Dagverslagen
12 april
Om 14:00 uur vertrekt onze vlucht richting Antalya. Martin en ik hebben de tassen al afgegeven en
zitten aan de koffie. Vlak voordat we kunnen inchecken komt Lieuwe aan (illustratief). Even later
checken we gedrieën in. We zitten in een intercontinentaal vliegtuig met eigen tv schermpjes in de
stoelen voor ons. Zelf kiezen welke tv serie je kijkt of spelletje je speelt! In no time komt Antalya in
zicht. Rond 19:00 uur lokale tijd komen we aan. Het duurt wel geruime tijd voordat we de koffers
krijgen. Het is nog licht als we landen, maar nadat we de koffers hebben ontvangen is het inmiddels
donker. Ook de balie van budget cars is gesloten. Nadat we het nummer op de balie hebben gebeld
worden we opgehaald en even later krijgen we een ruime auto toegewezen. We hebben een
hotelletje dichtbij het vliegveld aangezien we ’s avonds
Nico nog moeten ophalen. Nico komt uit Zweden gevlogen
en landt pas om 1:00 uur.
Het hotel ziet er prima uit. Na de warme maaltijd wandelen
we gedrieën nog even naar het strand. Vogels laten zich
niet horen. Lieuwe en ik halen ’s avonds Nico op. Het
navigatiesysteem kent blijkbaar de nieuwe weg naar het
vliegveld nog niet en stuurt ons over een onverharde weg.
Over de weg loopt een egel. Nico is mooi op tijd en rond 2
uur zijn we weer “thuis”.

13 april
Het was een lange reisdag dus toch maar iets later
opgestaan. De tassen ingepakt en rond 8 uur ontbeten.
Buiten vliegen rondom het hotel enkele
roodstuitzwaluwen. Naast de huismussen en spreeuwen
zijn er ook bonte kraaien aanwezig.
De dag staat wederom in het teken van het reizen. De
gebieden die wij willen bezoeken liggen allen een stuk
verder naar het oosten. Hoe verder oostelijk hoe meer
“Aziatische soorten”. Volgens de diverse reisverslagen en
vogelgidsen liggen er geen bijzonder interessante vogelgebieden in de directe omgeving van de D 400 tussen
Antalya en onze eindbestemming voor vandaag Silifke.
Uitzondering hierop is Akseki. Maar hier komen we op de
terugweg langs.
Net buiten Antalya voor een stoplicht horen we door het
open raam de explosieve zang van een cetti’s zanger. Het

Van Antalya naar Tasucu (Silifke).
Van Antalya naar Silifke is iets meer
dan 400 km en volgens het navigatie
systeem ongeveer 6 uur rijden.
Een groot deel van de Turkse
zuidkust is volgebouwd met over het
algemeen aardslelijke
appartementencomplexen. Hierdoor
rijdt je meestal tussen de bebouwing
door, wat door de slecht afgestelde
stoplichten niet erg opschiet. Op
sommige plekken reiken de bergen
tot aan de kust. De lelijke bebouwing
wijkt dan voor een landschappelijk
veel interessantere omgeving. Lekker
doorrijden kun je hier echter ook
niet door gedraai en gekronkel van
de bergweg. Mogelijk dat hier in de
nabije toekomst verandering in
komt. Er wordt gewerkt aan een
snelweg die niet over maar door de
bergen zal gaan. De buizen door de
bergen zijn reeds geboord.

gebied tussen Antalya en Alanya is bijzonder
lelijk te noemen. Veel dorpen en steden die
door de recente bouwwoede aan elkaar lijken
te zijn gegroeid. Af en toe komen we langs een
onbebouwd stukje of over een riviertje. Deze
lijken interessant om naar vogels te kijken. We
zien hier in een flits enkele steltkluten, een
drietal zwarte ibissen en wanneer de weg
dichtbij de zee komt zien we in de verte
enkele flamingo’s vliegen. Het is echter
moeilijk om hier te stoppen. Voorbij Alanya
draait de D 400 het binnenland in, de
bebouwing wordt aanzienlijk schaarser en het
landschap ruiger en bergachtiger. Inmiddels
zitten we ongeveer 2,5 uur in de auto zonder
stop en aangezien het hier landschappelijk
een stuk aantrekkelijk is besluiten we een stop
in te lassen. Net na Guneykoy ligt een
parkeerplaats aan de rechterkant van de weg.
Hier zetten we de auto stil en wandelen een

uurtje rond. We zien hier
withalsvliegenvanger, 4 alpengierzwaluwen
en een slangenarend . De staartmezen die we
zien zijn van de ondersoort Alpinus.
Opmerkelijke beestjes met hun korte staart
en vuilwitte uiterlijk.
Als we zo’n 1,5 uur later Bozyazi binnenrijden
zien we aan de rechterkant tussen de D 400
en de zee een picknickplek. We besluiten hier
weer een korte stop in te lassen. Het blijkt een
interessante vogelkijkplek. We zien hier onze
eerste arabische buulbuul en oostelijk blonde
tapuit en over zee vliegen zes ralreigers in
formatie voorbij. We zetten ook even de
telescoop op om wat verder over zee te
kunnen turen. Maar muv de ralreigers vliegt er
niets. Verder zien we hier nog een
kuifleeuwerik en een 3 tal paapjes. Inmiddels
is het bijna half 3 en we besluiten in gestrekte
draf door te rijden naar Tasucu.

Vlak voor Silifke zien we aan de kant van de
weg op een draad onze eerste
roodkopklauwier van deze reis. Rond half vijf
zijn we bij ons hotel; Meltem apart hotel. Klein
familiehotelletje, met kleine kamers, maar

netjes en een balkonnetje met uitzicht op zee.
Direct maar even de scoop opgezet. Erg rustig
op zee maar tot onze verbazing jaagt er een
volwassen jan van gent op zee. Een soort die
we niet hadden verwacht.

De Gokcu delta

….. = gereden route op 14 april door de delta

1)
2)
3)
4)
5)
6)

kanaal – klein waterhoen, ijsvogel, waterral, gestreepte prinia
vakantiehuisje – zwarte ibis, ralreiger, citroenkwikstaart
vogelkijkhut – witoogeend, grijskoppurperkoet, zwarte frankolijn
klein meertje – temminckstrandloper, strandplevier, flamingo
tussen Paradiz en Akgol – griel, vorkstaartplevier, kortteenleeuwerik
landbouwgebied – grote karekiet, maskerklauwier, roodkopklauwier

In de Goksu Delta net na Tasucu ligt een groot
aantal vakantiehuisjes. Dit vakantiedorp wordt
Denizkent genoemd. Hier moet je eerst
doorheen voordat je de delta in rijdt. Aan de
noordzijde van dit vakantiedorp ligt een
kanaal diep in het landschap. Een zandpad
loopt hier parallel aan. Met nog een paar uur

licht besluiten we hier even te gaan kijken.
Eerst zien we een waterhoen en horen we een
kleine karekiet. Iets verderop zien we een
voor ons totaal nieuwe soort. Een gestreepte
prinia! Eerst horen we deze en dan zien we
hem. Van een paar meter afstand laat hij zijn
karakteristieke getril horen.

Gestreepte prinia

Bij een kruising aangekomen kunnen we
rechtdoor verder langs het kanaal of rechtsaf
richting de grote waterpartij Akgol. We
besluiten deze laatste te nemen. Bij de
kruising in de struiken zit een grote groep
huismussen. 1 van deze mussen is erg vreemd
gekleurd. Op zijn flanken is ze roestbruin. We

kunnen er echter niets anders van maken dan
een vreemd gekleurde huismus.
We rijden om het vakantiedorp heen. Een
paar honderd meter verderop staan enkele
tientallen tenten. Ook een UNHCR tent is hier
aanwezig. Het blijken vluchtelingen uit Syrië te

zijn. Dichter bij de tenten
aangekomen zien we de
erbarmelijke omstandigheden
waarin ze leven, overal zand en
stof en mensen in smerige
kleren. Enkele jochies van een
jaar of 10 staan provocerend
voor onze auto met lange
stokken in de hand. We rijden er
om heen. Snel weg van deze
plek. De ellende achter ons
latend gaan we verder met
vogels kijken met onze dure
kijkers en camera’s, de
tegenstelling kan bijna niet
groter. Iets voorbij het
tentenkamp nabij het
vakantiedorp zit een griel op de
vlakte. Ook zijn er hier 5 sporenkievieten
aanwezig. Het pad wordt steeds slechter. We
rijden net zo lang rechtdoor tot we niet verder
kunnen. In de verte zien we de grote
waterpartij liggen. We zetten de auto aan de
kant en de telescopen op. Inmiddels zakt de
zon langzaam richting de horizon. Over het
water vliegen meerdere bruine kiekendieven.
Een purperreiger zakt in het riet. Vlakbij
meerdere balkan kwikstaarten,
sprinkhaanrietzangers en een snor. De 3
valken die over het riet jagen blijken

Sporenkievit

roodpootvalken te zijn. Al met al een prachtig
plaatje. Als we terug rijden zien we nog een
kleine zilverreiger en een ijsvogel. Snel langs
het vluchtelingenkamp en richting hotel, waar
we tegen 19:00 uur aankomen. De meeste
indruk maakte vandaag het
vluchtelingenkamp. Morgen maar een andere
route nemen naar de delta…
Paar sigaartjes gerookt, enkele biertjes
gedronken en heerlijk Turks gegeten in
Tasucu. Tegen 10 uur uitgeteld in bed.

14 april
Duizelig en met koppijn wakker geworden.
Biertje, sigaartjes of te druk geweest met
regelen? Geen idee wat de oorzaak is, maar
wel bijzonder irritant.
Vandaag een dag vogels kijken in Goksu delta.
Het weer is goed. Bijna windstil en een
onbewolkte hemel. Bij het hotel koert een
duif. Maar het geluid herkennen we niet. Als
we hem in beeld hebben blijkt het een
palmtortel. Eerst het centrum van Tasucu in
om wat boodschappen te doen. Ook even in
de haven kijken. Het schijnt een goede plek te
zijn voor de audouins meeuw. Maar we zien
alleen enkele vissende visdiefjes.
De Goksu rivier waar de delta naar is
vernoemd stroomt door Silifke. Daar waar de

D 400 de Goksu rivier kruist worden soms
Smyrna ijsvogels gezien. We besluiten eerst
hier ons geluk te beproeven en daarna de
delta in te zakken. Met het voortrazende
verkeer op 3 meter afstand werpen we een
blik over de rivier. Maar het is geen plek om
rustig naar vogels te kijken. Al snel geven we
het op zonder een smyrna ijsvogel te hebben
gezien. We proberen via de oostkant de delta
in te komen en zo tussen de 2 grote (zout)
meren Akgol en Paradiz door de delta te
rijden. Wanneer het water niet te hoog staat
kun je zo’n rondje rijden. Na enig zoekwerk
vinden we een afslag de delta in. We hebben
geen idee waar we precies rijden maar we zijn
van de B 400 af en rijden in zuidelijke richting.
Moet dus goedkomen.

Gokcu delta met vogelkijktoren

In dit noordelijke deel van de delta is nog veel landbouw
aanwezig. Ook nog veel struiken en bomen. Achteraf
blijkt dat we richting het dorpje Kurtulus rijden. We
zetten in dit landbouwgebied de auto even aan de kant.
In de bosjes voor ons zit een maskerklauwier op de
uitkijk. Een nachtegaal laat zich horen en aan de andere
kant van de weg zit een roodkopklauwier. Geruime tijd
zijn we bezig met een vogel die geluidloos in de struikjes
voor ons moeilijk te zien aanwezig is. Na veel
gediscussieer wordt deze op naam gebracht. Het is een
grote karekiet op een A typische locatie. Ook hier
aanwezig een gestreepte prinia en 2 arabische
buulbuuls. Deze laatste is eigenlijk langs de gehele zuid
kust van Turkije niet bepaald zeldzaam en door ons veel
waargenomen. De gestreepte prinia zagen we alleen in
de delta’s maar hier zijn ze alom aanwezig. We rijden
door Kurtulus heen. We zitten op de juiste weg om
tussen de 2 meren door te rijden. Inmiddels hebben we
de landbouwenclave achter ons gelaten en bestaat de
omgeving vooral uit een kale zanderige vlakte met dijkjes
en, met wat dichter bij de zee, enkele grotere
waterpartijen. Met het raam open rijden we langzaam
over het zandpad. Van rechts komt er een ranke
roofvogel aangevlogen. Als hij zich bijdraait is goed te
zien dat het een grauwe kiekendief is. De enige die we
deze reis zullen zien. Opeens horen we de karakteristiekeroep van de zwarte frankolijn.
De auto wordt stopgezet en na veel gezoek in
het hoge gras vangt alleen Nico een korte
glimp op van deze vogel. Ik blijf in de auto
achter. Voel me steeds beroerder worden en
wanneer de anderen er uitgaan om te vogelen
probeer ik met wat powerslaapjes er weer
bovenop te komen. In de verte komt over de
zandweg een fietser aangereden. Het is de
eerste persoon die we in dit deel van de delta
zien. Als hij naast de auto stil houdt en we met
hem in gesprek raken blijkt het ook nog een
Nederlander te zijn die in de buurt een huis
heeft. Hij wijst ons op een plek iets verderop
waar een aantal lachsterns aan de grond zit.
We kunnen er naar toe wandelen. Er blijken er
18 te zitten. Hier ook nog aanwezig 2
groenpootruiters en 5 kemphanen. We zijn

Maskerklauwier

iets te ver naar het oosten doorgereden. Als
we deze weg vervolgen komen we bij de
Gokcu rivier uit. Bij een uitloper van de
Paradeniz zien we een foeragerende
slangenarend, 2 poelruiters en een
kortteenleeuwerik. Hierna draaien we om en
gaan richting de zandweg die ons tussen de 2
meren door leidt.
Aan de linkerkant ligt het zoutmeer Paradiz
dat in rechtstreekse verbinding staat met de
zee. Veel vogels zijn er niet aanwezig. Een
Wulp een strandplevier en enkele
dwergsterns. Interessanter is het aan de
ander kant van de auto. In deze droge
zandvlakte zitten 2 vorkstaartplevieren en
een griel. Overal langs de route zijn
kortteenleeuweriken aanwezig.

Ongeveer ter hoogte van de westelijk grens
van het zoutmeer buigt de weg af naar het
noorden richting het andere grote meer Akgol.
Hier is een kleiner meertje aanwezig. Deze zat
tijdens ons bezoek vol met steltlopers. We
zagen hier 1 kluut, een tiental
strandplevieren, een honderdtal kemphanen,
10 groenpootruiters, 2 grutto’s, 4
temminckstrandlopers, 5 bontbekplevieren
en 10 bonte strandlopers. Daarnaast ook nog
7 flamingo’s en 10 zomertalingen.
Als gehoopt kunnen we inderdaad helemaal
tussen de meren doorrijden. We laten de
zanderige droge vlakte achter ons. In
tegenstelling tot het zoutmeer Paradiz is Akgol
omzoomt door bomen en riet. Een tapuit vlak

langs de weg zorgt voor veel discussie.
Gelukkig een foto van kunnen maken. Thuis
hebben we deze uiteindelijk op naam kunnen
brengen. Een cyprus tapuit!
Ik krijg hier echter niets van mee. Ik lig te
slapen. Als ik wakker word vraag ik Lieuwe om
de auto even te stoppen. Niet omdat ik iets
interessants heb gezien maar om mijn maag
via de bovenkant te legen. Lucht enorm op en
ik kan niet veel later eindelijk weer actief
meevogelen. Over de auto neemt een
arendbuizerd het schouwspel waar. Aan de
linkerzijde loopt een duinpieper. Ook zien we
hier een grote zilverreiger en vliegt er een
witgat over. Boven op een struikje zit een
oostelijk blonde tapuit.

Huismussen + kleurafwijking

Langzaam naderen we weer het vakantiedorp
Denizkent. Nadeel van dit met riet omzoomde
meer is dat slechts op een enkele plek een blik
op het meer geworpen kan worden. Gelukkig
hebben ze aan deze westzijde van het meer

een mooie hoge vogelkijkhut geplaatst. Als we
naar de hut toelopen kruipt er een moorse
landschildpad over het pad. Een duidelijk
spoor in het mulle zand achterlatend.

Dit is ook de plek om de grijskoppurperkoet te
zien. We zien echter eerst een tweetal
lepelaars, 2 witoogeenden, 7 krooneenden, 2
casarca’s en 20 smienten. In 1 van de
rieteilandjes laat zich plotseling even een
grijskoppurperkoet zien! We blijven geruime
tijd op deze toren staan en zien meerdere
keren een grijskoppurperkoet tussen het riet
scharrelen of tussen de rieteilandjes vliegen.
Wat een ontzettend mooi beest! In het riet
vliegt een baardman en van achter klinkt de
karakteristieke roep van de zwarte frankolijn.
Ook vanuit onze hoge schuilplek is hij echter
niet visueel waar te nemen. Als we echter
weer in de auto zitten en naar het noorden
rijden via “de vliegstrip” vliegen er plotseling
twee zwarte frankolijnen voor de auto langs.
Ze ploffen aan de kant van de weg neer en
sprinten het hoge gras in. We hebben ze dan
toch nog mooi kunnen zien. Even later rijden
we het vakantiedorp in. Nog niet alle delen
van het vakantie dorp zijn volgebouwd. Als we
er doorheen rijden komen we toevallig langs

zo’n onbebouwde plek. Dit plekje ligt wat
lager. Er staat wat water in en het zit tjokvol
vogels! Er zitten wat balkan kwikstaarten, 3
zwarte ibissen, 1 watersnip, 20 kemphanen,
10 bosruiters en maarliefst 8 ralreigers. Maar
de klapper is de citroenkwikstaart. De vogel
loopt vlak voor ons langs. Dit was toch wel 1
van de soorten die hoog op mijn verlanglijstje
stond.
Het is inmiddels bijna tijd om wat te gaan
eten. We besluiten nog even langs het kanaal
te rijden dat aan de noordkant van het
vakantiedorp ligt. We zien hier maar liefst 3
klein waterhoen. Daarnaast ook nog 4
ijsvogels en een waterral.
Iets verderop ligt het vluchtelingenkamp. We
draaien om. Het is inmiddels ook 18:30 uur en
we rijden dan ook terug naar het hotel. We
eten wederom in hetzelfde restaurant maar
nu geen sigaartjes of bier voor mij.

15 april
Vandaag verkassen we naar de Aladag Mountains. Om half zeven eruit en naar het centrum om wat
inkopen te doen. De bakker is al open, dus het brood is binnen. We hebben gister avond al worst en
kaas gekocht. We eten snel wat in het haventje. De worst is zacht als leverpastei en smaakt niet best.
We eten toch nog een groot gedeelte op om de maag gevuld te hebben. Later horen we dat je de
worst eerst had moeten koken. Dat verklaart in ieder geval de ranzige smaak. In de haven zien we
onze eerste kokmeeuwen. Ook nu weer enkele visdieven. In de bomen in het parkje in het centrum
zingt een zwartkop. Ook dit is pas de eerste die we deze
reis horen.
Aangezien de afstand niet zo heel groot is, gaan we eerst
nog even naar de Cukurova delta. De delta is enorm en
het schijnt een van de beste plekken te zijn om de
smyrna ijsvogel te zien.

Van Silfifke naar de Aladag
mountains (Demirkazik);
Vanaf Silifke tot Demirkazik
is het volgens de
routeplanner ongeveer 3
uur rijden. De afstand is 220
km. Het eerste deel naar
Mersin toe is goed te doen.
De D 400 rijdt hier
makkelijk door, aangezien
er wat minder bebouwing
langs de weg aanwezig is.
Vanaf Mersin naar het
noorden gaat de route over
een rustige en goed
onderhouden snelweg. Na
Pozanti gaat de weg
merkbaar omhoog. Het is
echter niet druk op de weg
en er zijn bijna geen
haarspeldbochten
waardoor je goed kunt
opschieten.

Na ongeveer 1,5 uur rijden komen we aan bij Tarsus. We
gaan de snelweg af en komen via de D 400 Tarsus
binnen. Bij de eerste stoplichten gaan we direct rechtsaf.
Bij het recreatieterrein dat hier ergens zou moeten liggen
worden geregeld Smyrna ijsvogels gemeld. Vooral in het
begin komen we bij een aantal afslagen die niet in de
boeken wordt genoemd. We houden alleen maar
rechtdoor aan. We hebben geen idee of we op de juiste
route rijden maar plots vliegt er een smyrna ijsvogel
over de auto. Totaal onverwacht, want we rijden tussen
de boomgaarden door en er lijkt nergens water in de
buurt. We zetten de auto op een landweggetje, maar hij
laat zich niet meer zien. Wel is hier een grote vijver
aanwezig. Wellicht dat de smyrna ijsvogel hierdoor nog
in de buurt is? Wel zien we hier een sperwergrasmus die
zich prachtig laat bekijken een roodkopklauwier en een
oostelijke orpheusgrasmus. Dan vinden we de smyrna
ijsvogel terug. Niet bij de vijver maar op een draad aan
de andere kant van de weg boven een plantage. Op zijn
menu staat ook niet alleen maar vis, maar ook insecten
en hagedissen. Nu pas valt op hoe groot deze is. Een
prachtige waarneming. Grote waterpartijen zijn in het westelijke deel van de delta niet te vinden.
Daarvoor moet we diep naar het zuiden afzakken. We nemen hier de tijd niet voor, rijden nog een
klein stukje zuidelijker maar gaan bij Hasalnaga weer westwaarts. Twee woudapen zijn op dit rondje
de leukste waarnemingen . Verder nog een gekraagde roodstaart (onze enige), balkan kwikstaarten,
oostelijke blonde tapuiten, een zwarte frankolijn en een maskerklauwier.

Tegen half 12 zijn we weer op de D 400 en
even later op de E 90. We rijden tot aan
Pozanti en daar nemen we de weg omhoog de

bergen in. Het schiet allemaal mooi op en
tegen 14:00 uur zijn we al bij ons hotel Sezer
in Kamisli.

Balkan kwikstaart

Ondanks onze protesten worden onze koffers
en tassen door oude mannetjes naar boven
gedragen. 3 mannen van 60 plus runnen het
hotel. 1 voor de receptie, 1 voor de koffers en
het koken en 1 voor de koffers en het
serveren. Het is een groot hotel maar wij zijn
de enige gasten. ’s Avonds en ’s morgens eten
in een grote lege zaal. Maar het hotel is netjes
en de vierpersoonskamer prima. Vanuit onze
kamer zien we onze eerste nieuwe soorten.
Op het akkertje naast het hotel zijn twee
blauwe rotslijsters druk met elkaar in de
weer. Ook zien we hier een rotsklever.
Als de koffers op de kamer staan rijden we
naar Camardi. Iets voorbij Camardi ligt het
Safak Pension. Eigenaar Hasan Safak is gids en

leidt vogelaars rond. We hebben voor morgen
een tour bij hem geboekt. Weliswaar in
Nederland al gereserveerd bij Hasan maar het
lijkt ons goed toch maar even te checken of
het allemaal in orde is. Bij het hotel van Hasan
vliegen er 2 alpenkraaien over. Hassan komt
aanlopen en we spreken af dat we ons de
volgende ochtend om 5 uur bij hem melden.
Om 19:00 uur hebben we afgesproken te gaan
eten in ons hotel. Aangezien we nog een paar
uur over hebben gaan bij Ascibegirli van de
doorgaande weg af en rijden een
landbouwweggetje in. Een paartje
izabeltapuiten vliegt voor onze auto uit.
Verder zien we hier een hop en een
Arendbuizerd.

Bij ons hotel lopen we voor het eten nog even
rond. Tegenover het hotel gaat een
onverharde weg de bergen in. Als we er naar
toe lopen vliegt er een waterspreeuw onder
de brug voor het hotel door. Ook vliegt hier
een aantal rotszwaluwen. Aan weerszijden
van het landbouwweggetje zien we meerdere
grijskopgorzen. Ook zingt er een
withalsvliegenvanger in het beekdalletje.

Als we om 19:00 uur terugkomen wordt het
eten onmiddellijk geserveerd. We hebben
inmiddels wel in de gaten dat een soepje
vooraf geen overbodige luxe is. Het eten
smaakt prima, maar erg veel is het eigenlijk
niet. Maar samen met de soep en brood is de
maag toch weer lekker gevuld. ’s Avonds op
tijd naar bed want om 4:15 gaat de wekker.

16 april
Foei wat vroeg. Rugtassen ingepakt en naar Hasan Safak gereden. Een half uur later stappen we uit,
we zijn mooi op tijd. Er jubelt al een boomleeuwerik. Het is inmiddels 5 uur en het begin te
schemeren. Hasan is gelukkig ook present en biedt ons eerst een kop koffie aan.
Aangezien we maar met 4 personen zijn gaan we niet met paard en wagen naar boven maar met de
4wd. Bij het skicentrum wordt de onverharde weg verlaten. We hobbelen over een zandweggetje
naar boven. Het is nog te donker om vogels te zien. De diepte van de afgrond die naast de weg ligt is
ook niet te bepalen. Brr niet zo mijn ding. Ben dan ook blij wanneer we bij een plateau aankomen en
Hasan aangeeft dat we uit kunnen stappen.
Aladag Mountains

….. = afgelegde route
˄ ˄ = Aladag mountains

1 = steenheggenmus, roodvoorhoofkanarie, dwergooruil, kaspisch berghoen
2 = Rotskruiper, alpenheggenmus, kaspisch berghoen, rode bergvink
3 = Steenarend, roodvoorhoofdkanarie, rotsklever,

We staan op een kaal plateau boven in de
bergen zonder bomen of water. We zitten dan
ook op zo’n 2 km boven zeeniveau. Witte
toppen in de verte. Er staat gelukkig geen
wind want ook zonder heb je handschoenen
nodig. Hasan zet zijn handen aan de mond en
imiteert de roep van het kaspische berghoen.
Het duurt even maar dan horen we toch uit de
bergen een reactie. Een hoog bijna
wulpachtige roep. Na wat speurwerk zien we
2 kaspische berghoenen lopen. Ze zijn erg
actief. Af en toe zien we ze achter elkaar aan
vliegen en soms zijn we ze even kwijt. Maar de
karakteristieke fluittoon horen we de hele
ochtend. We blijven ongeveer 2 uur op het
plateau en zien prachtige soorten. Een
rotskruiper, een aziatische steenpatrijs, 15
sneeuwvinken, 2 rode rotslijsters, 2

strandleeuweriken, 4 alpenheggenmussen,
25 alpenkauwen en als klap op de vuurpijl ook
nog 2 rode bergvinken. En dat allemaal op
een paar 100 m2. Ontzettende mooie plek.
Hasan heeft het allemaal al eerder gezien en is
de hele ochtend bezig met stenen stapelen.
Erg spraakzaam is Hasan helaas niet. Als we
het idee hebben dat we alle soorten op en
rond het plateau wel hebben gezien, geven we
bij hem aan dat we naar beneden willen
wandelen. Hij geeft ons zijn telefoonnummer
en rijdt via het onverharde weggetje weer
terug. Wij nemen een kortere route door het
ravijn. Nog even horen we het geronk van zijn
auto en daarna wordt het weer stil. Je hoort
hier niets dan vogels. Om de paar minuten
horen we de roep van het kaspische
berghoen.

Vanaf het plateau hoeven we alleen maar de kloof te
volgen om weer bij het skicentrum uit te komen. Het is
een fantastische wandeling. Op sommige plekken is de
kloof maar een 10 tal meters breed en de wanden lopen
loodrecht omhoog. Zon valt er bijna niet in de kloof. Er
zijn andere vogels aanwezig dan op het plateau. Hier
veel winterkoningen, zwarte roodstaarten (semirufus)
en rotskruipers. Halverwege horen we een zingende
vogel die qua zang tussen de europese kanarie en de
putter in zit. We komen tot de conclusie dat het een
roodvoorhoofdkanarie moet zijn. Het is verschrikkelijke
lastig hem in beeld te krijgen maar uiteindelijk lukt het
toch. Iets verderop vliegen er 2 raven over en een
steenarend.
Langzaam dalen we verder af. Soms moet er zelfs met
handen en voeten afgedaald worden. Tegen 11 uur zijn
we beneden. En daar worden we opgewacht door een
parkranger. Of we even 4 dinar willen neertellen voor
het bezoek aan het park. Hoe hij in vredesnaam weet
dat wij in het park waren is een groot raadsel. Als hij het
geld ontvangen heeft sloft hij weer terug naar het
skicentrum zo’n 300 meter verderop. We bellen Hassan
op en zo’n 20 minuten later haalt hij ons weer op.
Inmiddels is het hard gaan waaien. Van het rustige
vriendelijke weer van vanochtend is niet zoveel meer
over. Het is echter droog en onbewolkt.
We geven Hassan de hand en vragen of hij nog
tips heeft om vanmiddag naar toe te gaan. Hij
wijst ons een andere kloof waar we met de
auto doorheen kunnen rijden. En na wat
gegeten te hebben in Demirkazik rijden we
hier naar toe. De weg tegenover het pension
van Hassan rijden we in. De weg voert naar
Cucurbag. Na Cucurbag passeren we een kale
stenige vlakte. Hier zien we een
bergkalanderleeuwerik. Het waait echter zo
hard dat het voor de rest rustig is. Een
arendbuizerd doet nog wel zijn best en ploegt
tegen de wind in voort. Op de y-sprong kiezen
we er eerst voor rechtdoor te gaan maar even
later gaan we terug en nemen we toch de
andere weg die de het ravijn in loopt. Als we
met de auto zo’n 30 meter gedaald zijn is er
van de wind niets meer te merken. Aan beide

Het is mogelijk vanaf het ski
centrum door het ravijn
omhoog te klimmen. Sta je
voor het skicentrum dan moet
je zo’n 300 meter
bergafwaarts lopen (naar
links). Bij het bord Aladaglar
Mili park kun je het ravijn
inlopen. Het is echter een
pittige tocht en alleen goed te
doen voor fitte sportieve
personen. Ook kun je aan de
rechterkant om het
skicentrum heen lopen. Dan
wandel je dezelfde route als
wij deze ochtend met de auto
hebben afgelegd. Deze route
is een stuk makkelijker en het
is dan ook aan te raden
wanneer je gaat wandelen de
route rechtsom te lopen.

zijden zijn de rotswanden enkele tientallen
meters omhoog. Voor ons hoge besneeuwde
toppen. De kloof is zo’n 50 meter breed en de
bodem is vlak met veel struiken en gras. En
het is er dus nagenoeg windstil. We wandelen
door de kloof. Er zijn ontzettend veel
roodvoorhoofdkananaries aanwezig. We zien
er een stuk of 10. Als ik alleen vooruit loop
hipt er door de struiken een steenheggenmus.
Als ik de anderen roep is deze helaas al
gevlogen. Vanuit de rotswand roepen twee
dwergooruilen naar elkaar. Ook is hier het
kaspische berghoen weer te horen. Hij zit
ergens voor ons in de bergen. Hij is echter niet
te zien. Ook hier weer enkele rotsklevers. We
volgen dit idyllische dalletje totdat we bij het
begin van het nationale park komen.

Aladag mountains

Hier is een picknickplek aanwezig. De weg
wordt hierna een stuk slechter. Aangezien we
nu een goed uitzicht hebben op hoge bergen
zetten we nog even de auto aan de kant. We
hopen op een lammergier maar we zien deze
niet, wel enkele grijze gorzen, een oostelijke
blonde tapuit en 2 blauwe rotslijsters.

Als we de kloof uit rijden is het al laat. Vlak
voor Cucurbag zien we nog 2 rotsmussen.
Waarna we terug rijden naar ons hotel. Als we
om 19:00 uur terug komen zijn we 14 uur op
pad geweest. Na het eten en een paar biertjes
nog een turkse voetbalwedstrijd op tv
gekeken. Wesley Snijder speelt ook mee.
Hierna lekker naar bed.

17 april
Om half 7 er uit en na het ontbijt richting de
Sultanmarshes. Onder de brug bij het hotel
wederom een waterspreeuw. Er zingt nog een
nachtegaal en een hop vliegt voorbij. Net als
gisteren struint een kaukasuseekhoorn de
boomtoppen voor het hotel af.
De Sultan marshes liggen op ongeveer 1,5 uur
rijden van ons hotel. Het is prachtig weer en
de omgeving is schitterend. We rijden er dan
ook rustig vogelend naar toe. We besluiten via
Orhaniye te rijden. Vlak na dit dorp zien we
een veldleeuwerik , 5 kalanderleeuweriken
en 2 bergkalanderleeuweriken. Vlak voor

Icmeli ligt een groene vlakte. Er weiden
schapen en er loopt een lieflijk beekje door.
Hier onze eerste kievit. Daarnaast een paapje
en cettiszanger. Hierna naar Hacibeyli. Vlak
voor dit dorpje 2 rotsmussen. In Hacibeyli
linksaf. We komen langs een klein stuwmeer.
De auto naar de oever gereden en de
telescoop opgezet. Er hipt een grasmus door
de struiken maar we kunnen deze niet goed in
beeld krijgen en zingen doet deze ook niet.
Bijzonder frustrerend. Aan de overkant zit een
arendbuizerd aan de grond. Verder een kleine
plevier, 5 steltkluten, een oeverloper en een
casarca.

Arendbuizerd

We komen uit op een drukkere weg zuidelijk
van de sultanmarshes. We hebben echter
geen idee waar we precies zijn. Hasan Safak
had ons enkele folders meegegeven om achter

te laten bij een bevriend hoteleigenaar. We
rijden de weg af en komen in Senirkoy. We
kunnen het hotel echter niet vinden en tot
overmaat van ramp begint het ook nog hard

te waaien. Dit belooft niet veel goeds. We
rijden door Sinerkoy heen en gaan na deze
plaats linksaf naar Musahacili. Vlak voor
Musahacili gaan we linksaf. Een onverhard
pad voert ons richting de moerassen. We
rijden over een dijkje maar rondom is het
kurkdroog en door de harde wind zien we
slechts opgewaaid zand. We hebben weinig
vertrouwen dat dit wat gaat worden. We zien
wat kauwtjes, een oostelijk blonde tapuit en
een hop. Midden in de droge vlakte ligt een
waterplasje. Hier vechten enkele lachsterns
tegen de harde wind. We vragen ons af of er
nog wel wat over is van de eens zo grote
moerassen. Maar naarmate we dieper het
natuurgebied in rijden zien we toch meer
water. Als we bij een kanaal aankomen slaan
we rechtsaf. Aan de horizon staat een grote
vogelkijkhut. Hier willen we naar toe. In het
kanaal staat water maar het talud en de
directe omgeving bestaat uit niets anders dan
zand. In zo ongeveer het enige struikje zit een
grauwe klauwier. Toch de enige die we deze
reis zullen zien. Langzaam
komen we dichterbij de
vogelkijkhut. Bij een
pompstation waar
meerdere wegen bij elkaar
komen is wat meer
begroeiing aanwezig. Een
roerdomp kruipt
voorzichtig langs de
waterkant en enkele kleine
kortteenleeuweriken
vliegen voor ons uit over
de onverharde weg.
Eindelijk zien we dan ook
grotere waterpartijen. Het
is blijkbaar een droge
winter geweest. Het water
heeft zich teruggetrokken
tot de kern van het gebied.
Op het water zijn twee

krooneenden aanwezig en er lopen twee
steltkluten. Bij de machtige vogelkijkhut
aangekomen, blijkt deze lang geen onderhoud
meer te hebben gehad. Enkele treden zijn
verdwenen en boven in de toren moet we
goed uitkijken om niet met een been door de
vloer te zakken. Dit samen met de bulderende
wind die de toren laat kraken, maakt het tot
een hachelijk avontuur. We wagen het er toch
op. Achter enkele balken proberen we
beschutting te vinden tegen de wind. In de
verte is een groep kraanvogels te zien. Verder
hier een 20 tal witwangsterns, een zwarte
ruiter, 2 purperreigers en 2 zomertalingen.
Niet al te lang in de toren blijven hangen.
Verder doorrijden kunnen we niet, dus weer
terug naar het pompstation. Hier komen
enkele “white roads” bij elkaar. 1 ervan leidt
dieper het nationale park in. Bij het
pompstation loopt aan de oever een
citroenkwikstaart. Onze tweede waarneming
van deze prachtige vogel.

Iets voorbij het pompstation kruizen we een
weg die in noord oostelijk richting loopt. Hier
geen water, wel veel wind en veel stof. Het
gebied is helemaal vlak zonder begroeiing.
Het lijken de zoutvlaktes van Nevada wel. Na
enkele kilometers kruizen we een kanaal. Aan
beide zijden ligt een dijkje en in het water

staat veel riet. Het lijkt een mooie beschutte
plek. We stappen uit en wandelen een stukje
langs het kanaal. Direct aan het begin van
onze wandeling zien we een
zwartkoprietzanger. Verder zien we geen
bijzondere soorten. Wel een baardman, een
rietzanger, een ralreiger en 4 bosruiters.

Sultan Marshes

….. = afgelegde route op 17 april
1 – citroen kwikstaart, roerdomp, kortteenleeuwerik
2 - kraanvogel, witwangstern, krooneend
3 – dwergstern, flamingo, zwarte ooievaar
4 – ralreiger, zwartkoprietzanger, baardman

We komen aan in Sindelhoyuk en gaan linksaf.
Bij enkele gebouwen die bij het nationale park
horen zetten we de auto neer. Vanaf hier
lopen Nico en ik een stukje naar het water.
We zien 2 sporenkieviten. Lieuwe en Martin
zien een knobbelzwaan. De eerste van onze
reis! In de auto rijden we door de kleine

nederzetting die aanwezig is rondom de
gebouwen van het nationale park. Wat lemen
hutten afgedekt met golfplaten en veel plastic.
Hier leven de boeren die hun vee in het
nationale park weiden. De hele situatie doet
bijna net zo triest aan als het Syrische
vluchtelingen kamp.

Uitkijktoren - Sultanmarshes

Iets voorbij deze nederzetting zien we weer
een grote uitkijktoren. Als we hier aankomen
blijkt ook deze in een slechte staat te zijn. Ook
hier klimmen we met de grootste
voorzichtigheid omhoog. Lieuwe denkt een
marmereend te hebben gezien net voordat
deze achter een dijkje verdween. We blijven
lang turen maar deze laat zich niet meer zien.
Overal zijn geel oranje puntjes te zien. Het
blijken casarca’s. Als ik ze tel kom ik tot 125.
Naast geel oranje is er ook een grote roze vlek
te zien. Ver weg maar door het aantal toch

goed zichtbaar. Flamingo’s . We schatten het
aantal op 1500! Hier ook 2 dwergsterns, 20
grutto’s, 3 kortteenleeuwerikken en 3 zwarte
ruiters. Onder ons langs sjokken koeien die uit
het moeras komen en terug gaan naar de
nederzetting. De koeien zien er goed
doorvoed uit.
Het pad iets teruggereden en linksaf geslagen
naar het noorden toe. Zoals het er hier uit ziet
zo had ik de gehele sultan marshes verwacht.
Alles staat onder een dun laagje water. We

rijden zelf over een dijkje. Van droogte valt
hier niets te merken. Helaas kunnen we maar
een paar 100 meter rijden. Daarna wordt de
weg te slecht en draaien we om. Veel
steltlopers hier. Echter bijna alleen maar
kemphanen. Enkele 100-en. Daarnaast 1
watersnip, 5 zwarte ooievaars en 3 kluten.
We komen vlak voor Cayerozu weer op de
verharden weg. We zijn dwars door het gebied

gereden. Dit is de noordelijk weg rondom de
moerassen. Het waait nog steeds hard en het
is voor in de avond. Aangezien het nog een 1,5
uur rijden is besluiten we terug te rijden. Al
met al toch wel een wat teleurstellende dag.
Dit met name door de niet aflatende harde
wind. Maar ook door het gebrek aan water in
het moeras.

Sultanmarshes

In het hotel afgerekend. Aangezien het half
pension is en we reeds wisten wat we
hiervoor moesten betalen verwachtte ik geen
verrassing. We blijken echter omgerekend
150 euro extra te moeten betalen. Als ik
verhaal ga halen geeft de eigenaar aan dat dit
door het bier komt dat we hebben gedronken.
Erg veel hebben we echter niet gedronken en

als ik het omreken blijkt hij 5 euro per flesje
bier te hebben gerekend! Vind dit toch wel
een beetje al te gortig en als ik hem er op
aanspreek krijg ik nog wat geld in de handen
gedrukt en verder niet meer zeuren lijkt hij te
denken. Ook met dit geld eraf hebben de
flesjes bier ons nog 4 euro gekost.

18 april
Hierdoor kijken we toch in één keer heel anders naar het hotel. Al was het verder prima geregeld.
Vandaag keren we het hotel echter de rug toe. We rijden via het binnenland terug richting Antalya.
We rijden echter niet helemaal door naar Antalya maar zullen onze laatste dag in Akseki door
brengen. Als ik in het hotel mijn mail nog even check blijkt er bericht te zijn van bookings.com. Het Ali
Pasa Konagi hotel dat we enkele maanden geleden al hebben geboekt blijkt vol te zitten. We kunnen
daar dus niet meer terecht en ze bieden ons een vervangend hotel aan. Wel wat duurder maar het
verschil betaald bookings.com. We verwachten net zoals gisteravond met het bier het geval was,
gepiepeld te worden en nemen het aanbod niet aan. We besluiten op de bonnefooi naar Akseki te
rijden.
Bij ons hotel zien we de kaukasus eekhoorn weer en er zit
een kleine bonte specht in een boompje voor het hotel.
Even later zitten we in de auto. In andere reisverslagen
lezen we over de vruchteloze zoektocht naar de
moerassen die in het verleden op de hoogvlakte aanwezig
waren. Nabij Eregli schijnt zo’n moeras te hebben gelegen
en soms tijdens natte jaren weer aanwezig te zijn. Wij
hebben niet de illusie dat het een nat jaar betreft. Niet na
wat we gezien hebben in de Sultanmarshes en gaan er dan
ook niet naar op zoek. Nabij Ayranci maken we onze
eerste stop. De vlakte is enorm. Het is bijna niet voor te
stellen dat we ons op meer dan 1000 meter hoogte
bevinden. In de verte zijn de bergtoppen te zien. Verder is
de vlakte kaal en vlak. Over ons heen vliegt een
arendbuizerd. Op de grond 2 kalanderleeuweriken en een
kortteenleeuwerik. In de struikjes zit een kleine groep
spaanse mussen. Als we net weer in de auto zitten vliegt
er een zwarte wouw over.

Aladag Mountains –
Akseki; Op papier de
grootste afstand. Ongeveer
430 km vanaf ons hotel.
Met uitzondering van de
laatste 50 km kunnen we
goed doorrijden. Vanaf
Pozanti is er een stukje
snelweg, hierna gaat het
over op een rustige goed
onderhouden verharde weg
over de hoogvlakte. De
hoogvlakte lijkt op sommige
plekken als een biljartlaken
zo vlak. Het schiet veel
sneller op dan de kust
route. We rijden van Eregli
naar Karaman. We nemen
de afslag naar Guneysinir en
vervolgens naar Bozkir.
Vanaf Guneysinir gaat de
weg de bergen in en over.
Hier schiet het niet meer zo
op. We rijden er ongeveer 5
uur over. We hebben niet
veel gestopt .

Zo’n 1,5 uur later hebben we al een groot deel van onze
reis afgelegd. We hebben de droge hoogvlakte achter ons
gelaten en rijden bijna de bergen in als we afwijkende
gierzwaluwen over ons heen zien vliegen. Auto snel aan de
kant gezet. Even laten ze zich opnieuw zien. Het blijken
enkele vale gierzwaluwen. Iets verder op rijden we de
bergen in. Aangezien het er hier een stuk vriendelijker en
vooral groener uitziet zetten we de auto even aan de kant
en wandelen we wat rond. Er zit een oostelijke blonde
tapuit op een steen en een grote lijster roept boven in
een boom. Inmiddels is het, net als de laatste dagen het geval was, weer hard gaan waaien. De derde
dag op rij dat tegen het middaguur de wind stevig aantrekt.
Als we, na flink wat bochtenwerk, de bergkam over zijn komen we op de D695. Vanaf hier is het niet
ver meer en aangezien hier een groot wegrestaurant aanwezig is besluiten we de auto aan de kant te
zetten en wat te gaan eten. Lekkere turkse pizza’s en cadeaus voor het thuisfront. Het is inmiddels

Omgeving Akseki

1 – drinkwater locatie; bruinkeelortolaan, rüppelsgrasmus, balkan bergfluiter, turkse boomklever
2 – vuilnisbelt; raaf, paapje, oostelijke blonde tapuit
3 – havik, roodkeelpieper, turkse boomklever, kruisbek

wat gaan regenen. Totaal ander weer dan op
de hoogvlakte. Het waait ook nog hard en het
is dan ook niet echt aangenaam meer.
Het is inmiddels 13:00 uur en we besluiten
eerst maar eens op zoek te gaan naar een
hotel. We zijn nieuwsgierig naar het Ali Pasa
Konagi hotel waar we vanmorgen een
annulering van ontvingen en rijden hier eerst
langs. Het ligt iets buiten Akseki in de heuvels
aan een rustige weg. Ze hadden aangegeven
dat er per abuis kamers dubbel waren
geboekt maar wanneer we bij het hotel
aankomen lijkt dit alles behalve waar. Er is
geen levende ziel te bekennen. Het maakt
een verlaten indruk en van de buitenkant ziet
het er ook niet echt gezellig uit. We zijn
eigenlijk wel blij dat dit niet wat is geworden.
We rijden naar Akseki en gaan op zoek naar
het hotel wat ons als alternatief aangeboden
is. Wel iets duurder maar hogere kwaliteit
hadden ze aangegeven. We zijn niet
ingegaan op het aanbod van Bookings.com
en dat is maar goed ook. In tegenstelling tot
wat ze hadden aangegeven is het hotel
namelijk veel goedkoper dan Ali Pasa Konagi.
Scheelt de helft! Geen idee welk spelletje er
wordt gespeeld maar voor die prijs nemen
we twee kamers in het hotel.
Als we uit het hotel komen is het hard gaan
regenen. We rijden wat doelloos rond en
wachten tot het weer wat beter wordt. Het
blijft echter regenen. Als het uiteindelijk iets
beter wordt besluiten we de oude weg van
Akseki naar Konya te nemen. Voordat de D695
aangelegd werd was dit de doorgaande weg.
Aangezien deze nu, met uitzondering van een
boer, niet meer gebruikt wordt is het nu goed
en rustig vogels kijken vanaf deze weg.
Volgens de gids van David Gosney “Finding
birds in turkey – Ankara To Bericek” moeten
we vanaf Akseki 7,9 km doorrijden totdat we
bij een parkeerplaatsje aankomen. Net buiten
Akseki passeren we een vuilnisbelt waar wat

Oostelijke blonde tapuit

schapen en varkens over heen lopen. Er
vliegen enkele raven over.
We vinden de parkeerplaats, al mag het die
naam niet echt meer dragen. Het regent nog
steeds en er staat een harde wind. Wel horen
we hier een nieuwe soort; een goudhaan. We
wachten nog even af en zowaar lijkt het na
enige tijd nagenoeg droog te worden. We
stappen uit en lopen zoals “David Gosney”
voorschrijft naar de eerste bocht toe. Vanaf
hier loopt er zoals hij ook al heeft aangegeven

een pad het bos in. Het is het eerste oude bos
dat we deze reis zien. En ook al waait het
hard, het is toch wel een verademing na al dat
stof en die droogte. Er vliegen enkele
kruisbekken over. Ook hier weer veel grote
lijsters. Een havik roept in de verte. Dit is de
plek voor de witrugspecht en de turkse
boomklevers. Na enkele honderden meters
komen we bij een open plek in het bos. Het
begint weer te regenen. Maar plots roept er
vanuit een boom dichtbij ons een turkse
boomklever. Een tweede komt aangevlogen
en gaat boven in de top van de boom zitten en
roept ook nog enkele keren. Het licht is slecht
en het regent weer, maar dit maakt de tocht
toch meer dan waard. Doorweekt maar
voldaan stappen we even later weer in de
auto. Als we weer naar beneden rijden zien
we nog een paapje en 2 oostelijke blonde
tapuiten. Bij de vuilnisbelt schooieren nog wat
raven.
Het is nog niet zo heel erg laat maar we
besluiten naar het hotel terug te rijden om
een warme douche te nemen. Het is 19:00 uur
als het uiteindelijk echt droog wordt. Rondom
de begraafplaats schijnt het soms ook goed
vogelen te zijn. Aangezien deze op
loopafstand van het hotel ligt, gaan we hier
nog even kijken. Er staat een hoge muur
omheen en we weten niet goed of we ook
over de begraafplaats mogen lopen.
Uiteindelijk doen we het toch, maar leuke
soorten treffen we er niet aan.
Inmiddels hebben we wel geleerd dat we ook
een soepje vooraf en flink wat brood moeten
nemen anders zit de maag niet vol. De turkse

maaltijd is heerlijk maar het hoofgerecht
bestaat uit erg kleine porties met weinig vlees
en aangezien we een echte carnivoor in ons
midden hebben was dit wel even wennen.
Maar ook vanavond is de maaltijd weer
heerlijk. Lekkere verse groente, een spies
kebab, wat gekruide rijst en een plat stuk
turks brood.

Daarbij nog een lekker biertje en de maaltijd is
compleet. We worden gadegeslagen door een
hele club turken. Vooral ons eettempo valt
volgens mij op.
Als we buiten komen is het donker en we gaan
dan ook terug naar het hotel.

19 april
We zitten om 7 uur aan het ontbijt. In de boom voor het raam
zit een palmtortel. Als Martin zijn fotocamera ophaalt is deze
echter gevlogen.
Vandaag gaan we terug naar Nederland / Zweden. Nico’s vlucht
vertrekt om 16:00 uur, die van ons om 20:00 uur. Rond 14:00
uur moeten we dus op het vliegveld zijn, waardoor we nog een
halve dag kunnen vogelen. De bruine visuil wordt sinds een
week weer gezien, maar een excursie hier naar toe kost ons €
500 vertelde een gids ons gisteren! Aangezien we dit toch wel
een beetje al te gortig vinden, laten we deze links liggen en
besluiten nog wat rond Akseki te gaan vogelen.
Op de nieuwe weg richting het noorden schijnt er volgens David
Gosney ook een goede witrugspechtlocatie te liggen. Na enkele
kilometers zien we aan de linkerkant in een bocht bij een
recreatieplek een stenen bouwwerkje waarvan het doel ons
ontgaat. Of dit de drinkingwatersite van David Gosney is is de
vraag maar we rijden hier toch in. De onverharde weg wordt
echter na enkele honderden meters al zo slecht dat we
besluiten de auto te laten staan en een stuk te gaan wandelen.
Het is een gebied waar een herder zijn schapen laat weiden. Er
zijn wat boompjes en struiken aanwezig en even verderop
begint het bos. Het ziet er allemaal wel lieflijk uit. Het is gelukkig
droog en er staat weinig wind. Eindelijk goed vogelkijkweer.

Akseki- Antalya; 150
km en volgens het
navigatie systeem 3
uur rijden. Relatief
lang voor 150 km. In
werkelijkheid klopt
dit wel zo ongeveer.
Het eerste deel vanaf
Akseki voert de route
door de bergen.
Geen
haarspeldbochten
maar echt doorrijden
lukt ook niet. Bij de
kust komen we weer
in de drukte terecht.
Veel dorpen, hotels
en stadjes. En dus
veel stoplichten.

Het blijkt een fantastische vogelplek. Eerst zien we enkele rüppelsgrasmussen en daarna 2 balkan
bergfluiters die achter elkaar aan zitten te jagen. We waaieren wat over het gebied uit. De herder die
iets verder zijn bouwvallig verblijf heeft gebouwd dat bewaakt wordt door enkele gevaarlijk uitziende
honden, blijkt een lief oud vrouwtje te zijn. Martin en Nico worden bijna naar binnen gesleurd om
een kopje thee te komen drinken. Ze slaan het vriendelijk aanbod echter af. Over de grond kruipen
wat bruinkeelortolanen terwijl de gewone ortolaan wat verderop in de struiken zit te zingen. Martin
en Nico zien ook nog een draaihals. Verder hier nog een tiental koekoeken, enkele grasmussen, een
boompieper, een roodkopklauwier en een withalsvliegenvanger. Als we in het bos aankomen horen
we ook hier een turkse boomklever. De laatste dag en op deze plek toch nog 5 nieuwe soorten.
Als we bij de auto aankomen hebben we nog een uur. We gaan weer terug naar de plek waar we
gisteren ook geweest waren. Het is nu droog en hopelijk vinden we nu wel de witrugspecht.
Langzaam kruipen we omhoog over de slechte weg richting parkeerplaats bij km 7,9. Onderweg zien
we dezelfde soorten als gisteren. Enkele raven en een oostelijke blonde tapuit. We vinden bij de
parkeerplaats of tijdens de wandeling geen witrugspecht maar we kunnen wel weer enkele nieuwe
soorten bijschrijven. Er roept een groene specht en een boomkruiper. Voor beiden geldt dat dit de
eerste waarneming is tijdens onze reis. Ook de havik en de kruisbekken laten zich weer horen.
Martin en Lieuwe zien nog een roodkeelpieper. Het meest spectaculaire moet echter nog komen
maar kan niet op naam worden gebracht. Als we langzaam de met rotsen bezaaide weg afdalen komt

er van links een grote valk aangevlogen. Op
het moment dat we uit de auto zijn
gesprongen verdwijnt deze boven de bomen
uit het zicht. Veel discussie volgt maar we
komen niet tot een eenduidig oordeel.

Het is inmiddels 11 uur en aangezien we niet
precies weten hoe lang het rijden is besluiten
we maar richting vliegveld te gaan. Als we
over de D695 richting de kust rijden komen we
op een tiental kilometers langs de locatie waar
de bruine visuil wordt gemeld. Toch wel
jammer om zo’n soort te laten lopen. Maar
500 euro vinden we toch echt iets te gortig.
Rond half twee zijn we bij het vliegveld en
nemen we afscheid van Nico die mooi op tijd
is voor zijn vlucht richting Stockholm. Lieuwe,
Martin en ik hebben nog ongeveer 4 uur en
weten eigenlijk niet zo goed waar we deze
gaan slijten. In de reisverslagen en de “where
to find birds in Turkey” boekjes zijn er hier aan
de toeristische kust geen interessante locaties
aangegeven. Eerst maar eens even wat eten
aan de kust. Aan beide zijden van de weg zijn
er gigantische hotels shoppingmals en
eettentjes in overvloed. En natuurlijk veel

toeristen hier. Voor we wat gaan eten rijden
we een wat rustigere weg in naar de kust. Het
is hier nog niet helemaal volgebouwd en de
weg loopt tot aan het strand. Ook nu is het
weer hard gaan waaien. Op zee vliegen enkele
scopoli’s pijlstormvogels. Tijdens onze rit naar
de kust komen we langs wat duinen. Dit lijkt
zo ongeveer het enige onbebouwde
natuurlijke stukje in omgeving.
Het gebied ligt tussen de wegen Lara cd die
strak langs de kust loopt en de Tesisler cd die
overgaat in de Lara Turism yolu. We zetten de
auto aan de kant en lopen er een stukje door
heen. Aan de westkant van het gebied loopt er
ook een verharde weg doorheen. Verrassend
genoeg zien we hier toch nog veel leuke
soorten en zelfs nog enkele nieuwe soorten.
Natuurlijk zien we weer arabische buulbuuls
en palmtortels, maar nieuw voor onze reis zijn
bonte vliegenvanger en grauwe
vliegenvanger. Ook zien we hier enkele
roodkopklauwieren, een maskerklauwier,
een kleine plevier, een boompieper en een
hop. Door het zand loopt nog een moorse
landschildpad. Onverwacht toch nog een
leuke plek om wat verloren uurtjes door te
brengen.

Moorse landschildpad

De bonte vliegenvanger is de laatste soort die
we aan onze lijst toevoegen. Aangezien deze
locatie op een aanrijroute naar een exclusief
hotel ligt duurt het niet lang voordat bewaking
ons vraagt/gebied te vertrekken.

Duinen bij Antalya

1 – duinen; Arabische buulbuul, maskerklauwier, roodkopklauwier, hop
2 – zee; scopoli’s pijlstormvogel

We pakken snel de telescopen in de koffers en
rijden met de bewaker aan onze bumper klevend
van het terrein af en naar het vliegveld toe. We
verrijden ons echter maar komen toch nog mooi
op tijd op het vliegveld aan.
De vlucht vertrekt 20 minuten later dan gepland
in verband me verlate passagiers. Om 23:00 uur
landen we in Nederland. Martin zijn auto kon niet
op slot maar staat gelukkig nog op zijn plek. We
brengen Lieuwe naar Arnhem en rijden zelf door
naar Oldenzaal waar we om 1:30 uur aankomen.
Helaas is er weer een einde gekomen aan onze 2
jaarlijkse vogelreis.
maskerklauwier

Foto’s

Van linksboven naar rechtsonder: hardoen, kuifleeuwerik, sneeuwvink, izabeltapuit, maskerklauwier
en kemphaan

Van linksboven naar rechtsonder; Gokcu delta, Gokcu delta vanuit vogelkijkhut, plateau Aladag
mountains en Hasan Safak, kloof Aladag mountains, Sultan marshes vanuit vogelkijkhut, en wij

Kloof Aladag mountains

Soorten lijst
Soort

Aantal en locatie

Dodaars
Fuut
Scopoli's pijlstormvogel

Enkele waarnemingen. Slechts enkele keer daadwerkelijk gezien, verder
auditieve waarneming
Enkele waarnemingen. Alleen op grotere waterpartijen
Enkele exemplaren bij Antalya

Jan Van Gent
Aalscholver
Roerdomp
Woudaap
Ralreiger
Kleine Zilverreiger
Grote Zilverreiger
Blauwe reiger
Purperreiger
Zwarte Ooievaar
Ooievaar
Flamingo
Lepelaar
Zwarte Ibis
Knobbelzwaan

1 verrassende waarneming aan de kust bij Silifke van een jagend volwassen
exemplaar
Slechts 1 waarneming. Overvliegend in de Goksu Delta
1 prachtige waarneming in de Sultanmarshes
2 exemplaren in Cukurova Delta
6 exemplaren overvliegend bij Bozyazi (Kust)
In moerassen en delta's totaal ongeveer 10 keer waargenomen
1 exemplaar waargenomen in de Goksu delta
Enkele waarnemingen. Alleen aan de kust
Enkele waarnemingen. In Gokse Delta en Sultan Marshes
5 exemplaren in de Sultan Marshes
Regelmatig gezien. Maar niet in aantallen als Zuid Europa
Allleen in de Sultanmarshes. Grote groep van 1500 exemplaren
2 exemplaren in de Goksu Delta
Regelmatig gezien.
1 exemplaar in de Sultanmarshes

Casarca
Wilde Eend
Smient
Slobeend
Wintertaling

In de Sultanmarshes grote groep van 125. Daarbuiten ook regelmatig
waargenomen.
In moerassen en delta's regelmatig waargenomen
Enkele exemplaren in de Gokse Delta
In moerassen en delta's regelmatig waargenomen
Enkele exemplaren in de Goksu delta

Zomertaling

Zowel in de Gokse Delta als in de Sultan Marshes meerdere exemplaren
waargenomen

Krooneend
Witoogeend
Steenarend
Slangenarend
Zwarte Wouw
Grauwe Kiekendief

In grote aantallen aanwezig in de Sultan Marshes, daarbuiten alleen enkele in de
Goksudelta
2 exemplaren in de Goksu Delta
Nabij Demirkazik 2 x waargenomen
2 keer waargenomen. 1 keer aan de kust nabij Antalya en 1 keer bij Demirkazik
1 exemplaar waargenomen op de hoogvlakte nabij Karaman
1 exemplaar in de Goksu delta

Bruine Kiekendief
Arendbuizerd
Steppe Buizerd
Havik
Torenvalk

In de moerassen en delta's meest voorkomende roofvogel. Tientallen
exemplaren gezien.
Regelmatig waargenomen. Voornamelijk binnenland.
3-tal waarnemingen. Allen nabij de kust
Roepend exemplaar 2 dagen gehoord nabij Akseki
Regelmatig waargenomen.

Roodpootvalk

3 jagende exemplaren in de Goksu Delta

Kaspisch Berghoen

Boven skiresort van Demirkazik 2 exemplaren prachtig gezien. In het "dal" bij
Demirkazik gehoord

Zwarte Frankolijn
Aziatische Steenpatrijs
Waterral
Klein Waterhoen
Waterhoen
Meerkoet
Grijskoppurperkoet
Kraanvogel
Griel
Steltkluut
Kluut
Vorkstaartplevier
Kleine plevier
Strandplevier
Bontbekplevier

4-tal exemplaren gezien. 10 tal keer gehoord. Voornamelijk Gokse Delta maar
ook in de Cukurova Delta
2 exemplaren waargenomen. Beiden nabij Demirkazik
1 exemplaar waargenomen in de Goksu delta
3 exemplaren waargenomen in de Goksu Delta
Enkele waargenomen. Met name in de Goksu Delta
Grote aantallen in de Goksu delta. Daarbuiten ook regelmatig waargenomen.
2 exemplaren in de Goksu Delta waargenomen.
15-tal in de Sultan Marshes
2 exemplaren waargenomen. Beiden in de Goksu Delta
Bij water overal aanwezig
1 keer enkele waargenomen in de Sultan Marshes
2 rustende exemplaren in de Goksu Delta
Bij water overal aanwezig
Alleen in de Goksu Delta waargenomen. Hier meerder waarnemingen
1 exemplaar in de Goksu delta

Sporenkievit
Bonte Strandloper
Temminckstrandloper
Wulp
Watersnip
Kemphaan
Grutto
Tureluur
Bosruiter
Witgatje
Zwarte Ruiter
Groenpootruiter
Oeverloper
Poelruiter
Kokmeeuw
Geelpootmeeuw
Dwergstern

Alleen in de Sultan Marshes en in de directe omgeving hiervan een 10-tal
waargenomen
In de Sultanmarshes 2 exemplaren en in de Gokse Delta een 10-tal
waarnemingen.
1 exemplaar in de Goksu Delta waargenomen
Enkele exemplaren in de Gokse Delta
1 exemplaar in de Goksu Delta
2 exemplaren in de Gokse Delta
Grote aantallen in de Goksu delta en in de Sultan Marshes.
Enkele exemplaren in de Gokse Delta
Enkele waarnemingen. Zowel in de Gokse Delta als in de Sultan Marshes
Grote aantallen in de Goksu delta en in de Sultan Marshes.
1 keer waargenomen. In de Gokse Delta.
3 exemplaren waargenomen in de Sultan Marshes
Enkele keren waargenomen. Alleen in de Sultan Marshes en de Goksu Delta
Regelmatig waargenomen.
2 exemplaren in de Gokse Delta
Slechts enkele keren waargenomen. Zowel in het binnenland als aan de kust.
Aan de kust vaak waargenomen
Enkele exemplaren in de Gokse Delta en de Sultan Marshes.

Lachstern
Visdief
Witvleugelstern
Houtduif
Rotsduif

Meerdere keren groepen waargenomen. Alleen in de Gokse Delta en de Sultan
Marshes
Aan de kust vaak waargenomen
Alleen in de Sultan Marshes. Hier veel aanwezig
Bij Demirkazik en Akseki slechts enkele keren waargenomen
Bij Demirkazik veel waargenomen

Kievit

Turkse Tortel
Zomertortel
Palmtortel
Koekoek
Dwergooruil
Gierzwaluw
Vale Gierzwaluw
Alpengierzwaluw
IJsvogel
Smyrna IJsvogel
Hop
Draaihals
Groene specht
Grote Bonte Specht
Kleine Bonte Specht
Veldleeuwerik
Boomleeuwerik
Kuifleeuwerik
Kortteenleeuwerik
Kleine
Kortteenleeuwerik
Strandleeuwerik
Kalanderleeuwerik
Bergkalanderleeuwerik

Overal bij bebouwing aanwezig. Aan de kust minder dan palmtortel.
Alleen in de Goksu Delta 1 roepend exemplaar.
Aan de kust overal aanwezig. Meer dan Turkse tortel. In het binnenland veel
lagere aantallen.
Allleen bij Demirkazik. Hier meerdere exemplaren
2 overdag roepende exemplaren in de kloof bij Demirkazik
Overal waargenomen
Aantal exemplaren bij Sarioglan
Bij Antalya 5 exemplaren
Meerdere keren bij water waargenomen. Totaal 5-tal waarnemingen
2 keer waargenomen in de Cukurova Delta. Vermoedelijk zelfde exemplaar
5-tal waarnemingen. Op diverse locaties.
1 waarneming bij Akseki
1 waarneming bij Akseki
1 waarneming ?
Bij het hotel nabij Demirkazik
Overal waargenomen
Bij Demirkazik. Enkele waarnemingen.
Overal waargenomen
In het binnenland 5-tal waarnemingen
Enkele waarnemingen in de Sultan Marshes
2 exemplaren op het plateau boven het skicentrum van Demirkazik
10-tal waarnemingen. Alleen in het binnenland
3 waarnemingen. Allen bij Demirkazik.

Alpenheggenmus
Steenheggenmus
Nachtegaal

Op diverse plaatsen in het binnenland waargenomen. Ook bij ons hotel nabij
Demirkazik.
3 keer een groep waargenomen. Zowel aan de kust als in het binnenland.
Overal waargenomen
Slechts enkele keren waargenomen. Zowel in het binnenland als aan de kust.
Enkele keren waargenomen. Zowel in het binnenland als aan de kust
3 keer waargenomen. 2 keer contactroep en 1 zichtwaarneming
1 keer waargenomen. In de Gokse Delta
1 keer waargenomen. In Akseki.
Geregeld waargenomen. Zowel binnenland als aan de kust.
Met name de balkan (feldegg) veel waargenomen maar ook de gewone (flava).
Fantastische waarneming in de Goksu Delta. En 1 in de Sultan Marshes
Alleen rondom Akseki enkele keren gehoord.
Dagelijks zelfde exemplaar bij het hotel nabij Demirkazik.
4 exemplaren waargenomen op het plateau boven het skicentrum van
Demirkazik
1 exemplaar waargenomen in een kloof bij Demirkazik
5-tal waarnemingen. Op diverse locaties.

Zwarte Roodstaart

Alleen in het binnenland waargenomen. Hier 10-tallen waarnemingen, met name
nabij Demirkazik

Rotszwaluw
Oeverzwaluw
Boerenzwaluw
Huiszwaluw
Roodstuitzwaluw
Boompieper
Duinpieper
Roodkeelpieper
Witte Kwikstaart
Gele Kwikstaart
Citroenkwikstaart
Winterkoning
Waterspreeuw

Gekraagde Roodstaart

Slechts 1 waarneming. In de Cukurova Delta.

Paapje
Roodborsttapuit
Izabeltapuit

3 keer waargenomen. 1 keer aan de kust, 1 keer nabij Demirkazik en 1 keer nabij
Akseki
1 keer waargenomen nabij Demirkazik
10-tallen waarnemingen. Meest voorkomende tapuit in het binnenland.

Blonde Tapuit
Cyprus Tapuit
Rode Rotslijster
Blauwe Rotslijster
Grote Lijster
Merel
Gestreepte Prinia
Sperwergrasmus
Zwartkop
Braamsluiper
Oost. Orpheusgrasmus
Grasmus
Ruppels Grasmus
Rietzanger
Zwartkoprietzanger
Snor
Cettiszanger
Sprinkhaanzanger
Kleine Karekiet
Bosrietzanger
Grote Karekiet
Balkan Bergfluiter
Fitis
Tjiftjaf
Goudhaan
Grauwe Vliegenvanger
Bonte Vliegenvanger
Withalsvliegenvanger
Koolmees
Zwarte Mees
Pimpelmees
Staartmees
Baardman
Turkse Boomklever
Rotsklever
Rotskruiper
Boomkruiper
Grauwe Klauwier

Op diverse plaatsen langs de route waargenomen. Ongeveer 10 keer
waargenomen.
Verrassende waarneming. Pas na fotodeterminatie op naam gebracht. Goksu
Delta
Twee exemplaren nabij het plateau boven het skicentrum van Demirkazik
Twee keer waargenomen. Paartje bij Sezer hotel en een keer nabij Demirkazik
Alleen nabij Akseki. Hier 10-tal waarnemingen.
Slechts 10 tal waarnemingen. Met name nabij Akseki
20 tal waarnemingen. Alleen aan de kust.
1 exemplaar waargenomen. In de Cukurova Delta.
Enkele keren gehoord en waargenomen
5 tal waarnemingen. Op diverse locaties.
1 exemplaar waargenomen. In de Cukurova Delta.
2 waarnemingen nabij Akseki
5-tal waarnemingen. Alle nabij Aksek
1 exemplaar waargenomen. Sultan Marshes
1 exemplaar waargenomen. Sultan Marshes
1 exemplaar in de Goksu Delta
5-tal keer gehoord en 1 keer prachtig gezien. Op diverse plekken
Alleen gehoord in de Gokse Delta. 3 keer.
10-tal keer gehoord. Allleen aan de kust.
1 keer gehoord. In de Goksu Delta
5-tal keer gehoord. Alleen aan de kust
2 keer waargenomen. 1 keer nabij Akseki en 1 keer nabij Demirkazik
Slechts enkele waargenomen/gehoord
10-tal keer gehoord/waargenomen
Alleen bij Akseki enkele keren gehoord
Alleen laatste dag gezien. Duinen tussen Antalya en Belek
Alleen laatste dag gezien. Laatste nieuwe soort. Duinen tussen Antalya en Belek
3-tal waarnemingen. Langs de kust, bij het hotel Sezer, en nabij Akseki
Voornamelijk rond Akseki. Maar ook in kleine aantallen op andere locaties
Meest waargenomen mees. Overal bij bos aanwezig.
Voornamelijk rond Akseki. Maar ook in kleine aantallen op andere locaties
3-tal groepjes waargenomen. Ondersoort Alpinus.
2 keer waargenomen. 2 in de sultanmarhes en 1 in de Goksu Delta
4-tal exemplaren gezien nabij Akseki
Alleen bij Demirkazik waargenomen. Hier veel aanwezig.
1 maal waargenomen. Op het plateau boven het ski-centrum van Demirkazik
1 keer waargenomen. Bij Akseki.
1 keer waargenomen. Adult mannetje in de Sultan Marshes

Maskerklauwier
Roodkopklauwier
Arabische Buulbuul
Ekster
Gaai
Alpenkraai
Alpenkauw
Kauw
Roek
Bonte Kraai
Raaf
Spreeuw
Ringmus
Huismus
Rotsmus
Spaanse mus
Sneeuwvink
Kneu
Vink
Groenling
Putter
Roodvoorhoofdkanarie
Kruisbek
Rode Bergvink
Rietgors
Ortolaan
Bruinkeelortolaan
Grauwe Gors
Grijze Gors

Totaal 186 soorten

4 keer waargenomen. Nabij Antalya, in de Goksu Delta en 2 keer nabij Tarsus in
de Cukurova Delta
10 tal keer waargenomen. Met name aan de kust.
Alleen nabij de kust waargenomen. Hier veel voorkomend.
Overal waargenomen. Niet in hoge aantallen.
Met name in het binnenland waargenomen. Enkele aan de kust.
2 bij woning Hasan Safak. En 3 hoger in de bergen bij Demirkazik
Tot 25 exemplaren nabij het plateau boven het skicentrum van Demirkazik.
Slechts 5-tal keer waargenomen. Alleen in het binnenland
1 keer 2 exemplaren waargenomen. In de Sultan Marshes
Veel waargenomen. Zowel aan de kust als in het binnenland
In het binnenland regelmatig waargenomen. Nabij Akseki groep van 10
Overal waargenomen. Niet in hoge aantallen.
Slechts 1 keer waargenomen. Groepje van 5 nabij Demirkazik
Overal waargenomen. Soms in enorme groepen met spaanse mus
2 keer waargenomen. Nabij Demirkazik.
Niet vaak waargenomen. Maar soms in grote gemengde groepen met huismus
2 exemplaren op het plateau boven het ski-centrum van Demirkazik.
10 tal waarnemingen. Zowel binnenland als aan de kust
Nagenoeg alleen in het binnenland waargenomen. Hier veel aanwezig.
10 tal keer waargenomen.
10 tal keer waargenomen.
In kloven rond Demirkazik soms in hoge aantallen aanwezig.
3 tal auditieve waarneming en 1 exemplaar gezien rond Akseki
2 exemplaren op het plateau boven het ski-centrum van Demirkazik
1 exemplaar. Vakantiedorp Gokcudelta
2 tal exemplaren nabij Akseki
1 exemplaar nabij Akseki
20 tal waarnemingen.
2 keer waargenomen. Beide nabij Demirkazik

