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I. ALGEMENE INFORMATIE. 
 

Een jaartje voor deze reis had ik al eens contact gezocht met Rienk Geene van 
Ketupa travel. Via via was ik te weten gekomen dat hij nogal goede contacten 
onderhield in de Baltische Staten. In de zomer van 2013 heeft hij mij dan ook 
logistiek ondersteund in het organiseren van een familiereis doorheen deze drie 
landen. Begin 2014 hadden we opnieuw contact en vroeg Rienk mij of ik interesse 
had om mee op zoek te gaan naar de enigmatische Bruine visuil. Een goede 6 
maand daarvoor had ik mij immers reeds opgeworpen tot kandidaat-medereiziger. 
Naast de bekende plek in de omgeving van het Oymapinameer zouden we ook 
andere geschikte locaties bezoeken. Op redelijk korte tijd werd beslist om deel te 
nemen aan deze zoektocht / expeditie. Terwijl Rienk, Erik Sanders als metgezel 
optrommelde, kwam ik met mijn trouwe reismaatje (en papa) Henri Felix aanzetten. 
Wat later gingen we samen op zoek naar een van zeldzaamste en “most wanted” 
soorten in de WP. 
 

    
• Felix Henri, Rupelmonde       
• Felix Ronan, Rupelmonde  
• Geene Rienk, Middelburg 
• Sanders Erik, Middelburg       

 

Nadat we besloten hadden om samen de reis te maken werden er e-mails en 
telefoontjes uitgewisseld in verband met de te boeken vluchten. We moesten er 
gewoon voor zorgen dat de Nederlanders en de Belgen op dezelfde vluchten van en 
naar Antalya zaten. Gezien de Nederlanders uit Zeeuws Vlaanderen kwamen werd 
vertrekpunt Brussel gekozen. Zoals gewoonlijk regelden wij het transport van en naar 
de luchthaven via Airport business uit Sint Niklaas. Dit keer werd gekozen voor 
gemengd transport gezien de groepsgrootte een pak kleiner was dan dat we gewoon 
zijn. Het lokale transport in Turkije werd geregeld door Ketupa. Daarbij maakte Rienk 
bij aankomst in Antalya de kanttekening dat de manier waarop de wagen werd 
afgeleverd steeds verschillend was.  
 

De reis werd volledig verzorgd door Ketupa travel. Gezien het karakter van de reis 
meer in de richting van een expeditie ging werden eerder gebieden dan where-
abouts van soorten uitgezocht. Wel werd er vanaf het begin afgesproken dat indien 
de mogelijk nieuwe plekken van bruine visuil niets zouden opleveren er in elk geval 
een poging zou ondernomen worden via de zogenaamde gemakkelijke en bekende 
plek langs het Oymapinameer. 

http://ketupa-travel.nl/
https://www.youtube.com/user/PandionH
http://ketupa-travel.nl/
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Donderdag 10/04/2014 
Antalya – Manavgat - Oymapinar 
 
Vrijdag 11/04/2014 
Oymapinar – Yaylaalan – Ürünlü – Omana – Ibradi – Üzümdere – Akseki 
 
Zaterdag 12/04/2014 
Akseki – Üzümdere – Akseki – Bucakkisla – Akseki – Üzümdere – Akseki 
 
Zondag 13/04/2014 
Akseki – Cendeve – Minarelli – Gödeme – Akseki – Üzümdere – Akseki  
 
Maandag 14/04/2014 
Akseki – Oymapinar – Manavgat – Antalya 
 

De verblijven werden geregeld door Ketupa travel. De eerste nacht verbleven we op 
een leuke plek net buiten het dorp Manavgat. Verzorgde kamers in een verzorgd 
resort voorzien van een eigen badkamer. De volgende nachten verbleven we in een 
hotel in het centrum van Akseki. Dit dorp ligt redelijk hoog in de heuvels en was zo 
goed als toeristenvrij. Gezien de beschikbaarheid van de kamers had iedere 
deelnemer een eigen kamer. 
 

 

Ook de huurwagen werd op voorhand geregeld door Rienk. Niet op de luchthaven 
zoals gewoonlijk maar in het dorp Manavgat. Een driver kwam ons oppikken en 
afzetten op de luchthaven van Antalya. De wagen was verzorgd, alleen hadden we 
bij aanvang van de tocht een probleem met het 12V contact, iets wat we broodnodig 
hadden. Mits wat improvisatie en door het versteken van verschillende zekeringen in 
het zekeringkastje werd uiteindelijk de mistlamp opgeofferd. 
 
II. BEZOCHTE GEBIEDEN IN DE ANTALYA REGIO TURKIJE. 
Het hoofddoel van deze korte reis was de Bruine visuil en potentiële gebieden waar 
deze soort zich zou kunnen ophouden. Naast de gekende plek rond het 
Oymapinameer werd de ruime omgeving rond Akseki uitgekamd. Zo werden 
verschillende fishfarms en afgelegen dorpen bezocht met de Manavgat Nehri als 
leidraad. Naast enkele sightings en sporen van de doelsoort werden ook gebieden 
teruggevonden waar deze soort zeker nog te vinden zou / zal zijn. Dat geeft alvast 
hoop op genetische uitwisseling tussen verschillende koppels en het verzekeren van 
het voortbestaan. Naast deze targets werden tevens andere plekken bezocht die één 
voor één interessante soorten opleverden. Eén van die soorten was de 
Witrugspecht, een toekomstige kandidaat split, iets waar onze Noorderburen gek op 
zijn. Verder werden lokale beauty’s zoals Oostelijke blonde tapuit, Rüppels 
grasmus, Maskerklauwier, Arabische buulbuul, Rotsklever en Turkse 
boomklever elk in hun natuurlijke habitat teruggevonden. Dit alles samen met 
migrerende soorten maakte van deze reis een unieke ervaring. 
 
 

http://ketupa-travel.nl/
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III. DAGVERSLAGEN. 
 
1. Inleiding. 
Klokslag 3.00 uur lift ik mij zonder problemen uit mijn warme bedje. 8 minuutjes 
ervoor was mijn natuurlijke klok al afgegaan. Geen dubbele controle van de papa 
deze keer, het vertrouwen in de tandem is en blijft groot. We zijn klaar om een 
nieuwe bladzijde te schrijven in de ondertussen lange lijst reizen en reisverslagen. 
Mijn madam kan ook niet meer slapen en checkt of ik alle nodige documenten wel bij 
heb. Het gaat dan over het pasje van de mutualiteit, het eerder aangevraagde visum 
en andere stuff. Om kwart over 3 krijg ik een telefoontje dat het luchthavenvervoer 
een kwartiertje later zal zijn. Een kus van mijn benjamin net voor vertrek geeft mij een 
boost. Het busje zit goed vol, gemengd transport weet je wel. De chauffeur vraagt 
aan mij om even GPS te spelen om eerst mijn vader op te pikken en vervolgens 
Rupelmonde city uit te rijden. Daar ga ik graag op in, kan ik meteen plaatsnemen 
vooraan. Mama is het laatste familielid dat deze morgen de revue passeert. In haar 
lichtblauwe peignoir wuift ze haar man en zoon uit. Het is (nog) rustig op de baan. De 
tocht verloopt smooth inclusief de passage aan de wegenwerken op de A12 ter 
hoogte van Londerzeel. We worden gedropt op een voor ons tot op dat moment 
onbekende parking, grenzend aan de nieuwste vleugel van de steeds groter 
wordende terminal. In dit deel van de terminal hebben de Jetairs en Sunjets hun 
vaste stek gekregen. Check-in moeten we doen via balie 14 en net zoals het verkeer 
verloopt ook dit vlot. Er wordt na verloop van tijd zelfs een extra laan geopend. We 
maken er dankbaar gebruik van. Het is een kleurrijke bedoening, de meeste 
aanschuivers, zoniet alle, gaan immers op “zon-zee-strand”-vakantie. Na een 
grondige security-check, waarbij we beiden apart worden genomen, is het struinen 
naar gate B37. Onderweg een koffie en croissant voor mij en een large coffee voor 
dad. Aan de gate zelf herkennen we meteen Rienk en Erik. Altijd leuk om vooraf te 
weten dat de hele partij aanwezig is. De begroeting is hartelijk en de zin om er iets 
goed van te maken zit er duidelijk in. Ook in het vliegtuig zitten we niet ver van 
elkaar. Kunnen we lekker keuvelen en de reisplannen doornemen. Het programma 
ziet er goed uit. Tijdens het tweede deel van de reis zie ik geregeld de achterzijde 
van mijn oogleden. Papa doet geen oog dicht, waarschijnlijk te wijten aan de lekkere 
chick die naast hem zit. Een echte bom, zo eentje die een extension cord nodig heeft 
om haar seatbelt vast te gespen. Zij is trouwens ook de reden waarom de papa geen 
dranken aanneemt tijdens de vlucht, er is namelijk geen ruimte om zijn tafeltje uit te 
klappen. Awkward! In tegenstelling tot het grootste deel van de vlucht zijn de lange 
afdaling en landing venijnig. 3/4 van het reisgezelschap heeft pijn in de oren. Hoewel 
ik zo’n 10 jaar geleden reeds op de luchthaven van Antalya was herken ik er bitter 
weinig van. In de aankomsthal staan er lange rijen aan te schuiven aan de paspoort- 
en visumcontroles. Het Nederlandse duo moet hun visa nog aankopen, het Belgische 
duo heeft dat reeds elektronisch geregeld in hun thuisland. Gevolg is dat na de 
verplichte aankoop van deze documenten de file zo goed als opgelost is en de 
valiezen al rondjes draaien op band 201. De gevleugelde uitspraak van Johan Cruijff 
“elk nadeel heb ze voordeel” draagt toch wel wat waarheid in zich mee. Na kort 
overleg wordt afgesproken om per persoon 200 Turkse lire af te halen aan de 
betaalautomaten. De traditionele, doch broodnodige beslommeringen zijn achter de 
rug. Dra worden ijzer, staal en kunststof vervangen door bomen, water en rotsen.   
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Dag 1: Donderdag 10 April 2014 
 
Tocht 
Antalya – Manavgat - Oymapinar 
 
Waarnemingen Dag 1 
Aan de uitgang bij de arrivals staat een autochtoon met een naambordje waarop 
“Rienk” staat vermeld. De naamdrager had hier namelijk uitdrukkelijk om gevraagd. 
Alles verloopt voorlopig volgens plan. Naar buiten en de wagen in ontvangst nemen 
of toch niet? Toch niet dus. De chauffeur geeft de sleutels niet door en zal ons naar 
het verhuurkantoor in downtown Manavgat voeren. Wat we wel mogen doen is 
betalen voor de benzine. Dat impliceert meteen ook dat de wagen later toch ons 
bezit zal worden. “Ah ja, het is elke keer wel anders” zegt de Nederlandse 
begeleider. In de omgeving van de luchthaven is het op avifaunisch gebied niet veel 
soeps met enkel wat Turkse tortels, Zwaluwen, Huismussen en Bonte kraaien. 
De Slangenarend en de Roodstuitzwaluwen onderweg kunnen ons meer bekoren. 
Het administratieve werk in het verhuurkantoor neemt serieus wat tijd in beslag. Ik 
maak dankbaar gebruik van dat tijdverlies, of beter -verspilling, om wat drank en fruit 
aan te schaffen. Klaar voor vertrek via een onverharde verbindingsweg naar de straat 
achter het kantoor. Het duurt niet lang of we gaan terug naar start. Reden is dat de 
12V-lader het niet doet en die hebben we broodnodig de komende dagen (o.a. om 
onze GPS te voeden). De bediende komt naar buiten maar heeft geen kant en klare 
oplossing en/of beslissingsrecht. Volgens hem zullen we met de baas naar de 
garage moeten ware het niet dat de baas net uit eten is. Om nog meer tijdverlies te 
vermijden zoek en vind ik een alternatief. Een korte zoektocht leidt naar het 
zekeringkastje. Zekeringen met dezelfde kleur worden van plaats gewisseld met een 
positief resultaat tot gevolg. Alleen weten we nu niet welk onderdeel van de wagen 
op zijn beurt niet meer functioneert. Zullen we later waarschijnlijk wel ondervinden. 
Later komt sneller dan verwacht op het ogenblik dat we de ruitenwissers uitproberen. 
Juist, dat is hem. Met dit weer hebben we die voorlopig niet nodig en hopelijk kunnen 
we het uitzingen tot maandag. Via het drukke dorp Manavgat en de vooral in de 
zomer druk bezochte beroemde watervallen gaat het richting eerste hotel. Een leuk 
hotel in een leuke omgeving. Het bestaat uit meerdere paviljoenen, een meer 
geschikte naam kan ik er niet aan geven. In een deel kan geslapen worden, in een 
ander deel wordt eten geserveerd. In dat laatste deel nemen we plaats op een 
terrasje voor een colaatje en een watertje. Het uitzicht is prachtig. Uitzicht op de 
typisch mediterrane heuvels inclusief begroeiing en een kronkelende groene rivier. 
Enkele Slangenarenden entertainen ons samen met Roodstuitzwaluwen en een 
luidruchtige Cetti’s zanger. Later komen daar ook nog Ooievaar en Torenvalk bij. 
Alles wordt minutieus bijgehouden door Erik, daardoor kan ik me permitteren om af 
en toe eens iets over te slaan. Het is eindelijk begonnen. Nu we stilaan bij positieven 
komen en full in the mood geraken kunnen we inchecken. Het bedwingen van de 
wenteltrap naar de bovenste verdieping is voor de Belgen een lichte beproeving. De 
Nederlanders liggen een stelling lager. Kamers zijn netjes en volledig uitgerust. Op 
naar de stuwdam van Oymapinar met een tussenstop bij een brug. Daar lopen 
Kleine zilverreiger en Groenpootruiter langs de oevers. Vooralsnog blijft het 
redelijk stil. De derde Slangenarend is hier wel een feit. Zowel Rienk als Erik vinden 
dat opmerkelijk gezien het aantal dat we vandaag hebben gezien het totaalaantal 
van eerdere reizen reeds evenaart.  

https://www.youtube.com/watch?v=wPShkVLC_4A
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De tocht naar de stuwdam loopt via de zogenaamde toeristische route of betreft het 
een fout in de GPS? De baan is dan ook navenant. Gezien de beperkte 
verkeersdrukte kan een Moorse landschildpad rustig van links naar rechts cruisen. 
Voor alle zekerheid geven we hem (hol buikschild) toch een zetje. Tijdens de laatste 
klim naar de stuwdam weerklinken verschillende Grauwe gorzen. Op de dam zelf is 
het niet echt leuk verblijven. Het is er winderig en koud en dat doet geen deugd aan 
neus, keel en oren. Nog steeds een rechtstreeks gevolg van het laatste deel van de 
vlucht. Een krijsende Slechtvalk krijgt kort het gezelschap van een Raaf. Betekent 
meteen dat de druk van de schouders van de aanwezige Rotszwaluwen en de 
overvliegende Kruisbek valt. Bij het zien van opnieuw enkele Slangenarenden 
neemt Rienk zijn verbazing over de aantallen alleen maar toe. Tijd om het culinaire 
Turkije te ontdekken. Dat doen we langs het Oymapinar Barajii met 3 x forel en 1 x 
köfte. Het grotendeels lege restaurant wordt tegen sluitings- en opruimingstijd bevolkt 
door enkele noorderburen. Eén van de garçons stopt met tafels en stoelen op te 
bergen en doet opnieuw zijn schort aan. Eten zit er niet meer in. Drankjes wel, zowel 
koud als warm. We zijn er klaar voor, zeker als we een foto zien van een bruine visuil 
zittend op de balustrade van het restaurant. Een korte afdaling met de wagen langs 
een derderangsbaantje is niet echt een goed idee. De losliggende stenen en 
niveauverschillen zijn iets te nadrukkelijk aanwezig en alle zeilen moeten bijgezet 
worden om veilig terug op het horizontale vlak te geraken. Dan maar een iets langere 
wandeling. Heuveltje op, heuveltje af, brugje over, tunneltje door en langs het wrak 
van een oude vissersboot. De laatste klim naar het uitzichtpunt is een dooddoener. 
Ieder neemt een plek in die voor hem het meest geschikt lijkt. Henri blijft op de 
achtergrond. Stil zijn is nu de boodschap. Laat de vogels maar naar ons toe komen. 
Kool-, Staart- en Zwarte mezen zijn de eersten die een kijkje komen nemen naar de 
nahijgende tweevoeters. Een verre Fluiter speelt een spelletje hard-to-get maar 
verraadt zoals gewoonlijk zijn locatie met zijn triller. Winterkoning is makkelijker te 
spotten. Geelpootmeeuwen passeren geregeld laag door de smalle kloof, hogerop 
is het de beurt aan een koppeltje Arendbuizerd. Na lang turen zoeft een Bruine 
visuil net na het ondergaan van de zon de canyon in. De vogel komt uit de holte die 
we al geruime tijd in de gaten hielden. Mogelijk zit zijn partner daarin te broeden. De 
views zijn niet wat we wilden, hopelijk hebben we de komende dagen meer geluk. 
Zowel Blauwe als Rode rotslijster wordt gespot, de eerste blijft het langste zingen. 
Ronan en Henri dalen rustig af in de schemering. Erik wacht op Rienk die een 
serieuze zoektocht moet inlassen om zijn taperecorder terug te vinden. Bij de 
samensmelting is het pikdonker en komen de headlights goed van pas. Bos- en 
Dwergooruil laten van zich horen en dat uit de 4 windstreken. In de plassen zitten 
nog enkele Groene padden en in de tunnel scheren 1 of 2 Vleermuizen rond onze 
hoofden. De auto is welkom, de tocht gaat in sneltempo en via de reguliere weg naar 
het hotel. Stops worden nog ingelast aan de dam voor een Steenmarter, aan een 
slagboom bij het verlaten van het Oymapinar park, en voor een Hyena die tot 2 keer 
toe in de lichten van de wagen verschijnt. De views zijn jammer genoeg enkel voor 
Erik weggelegd. De andere Nederlander let op de baan en de zuiderburen zitten 
achteraan. Jammer. In het hotel genieten Rienk en Henri nog van een late volle 
maaltijd. Erik en Ronan houden het bij de gepresenteerde hapjes. De eerste dag zit 
er op en voor het slapengaan worden de nodige afspraken gemaakt wat betreft het 
ontbijt voor morgen. Het zal vroeg dag zijn. Het nieuwe management belooft plechtig 
dat alles zal klaar staan om 5.00 uur. Maar zoals onze begeleider al eerder op de 
dag zei: “Waarschijnlijk komt het allemaal in orde maar hier weet je maar nooit”. De 
bedjes komen net op tijd.  

https://www.youtube.com/watch?v=wPShkVLC_4A
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Dag 2: Vrijdag 11 April 2014 

 
Tocht 
Oymapinar – Yaylaalan – Ürünlü – Omana – Ibradi – Üzümdere – Akseki 
 
Waarnemingen Dag 2 
De wekker loopt af om 4.30 uur maar dat heeft eigenlijk totaal geen zin. De papa is 
op dat ogenblik al ruim een half uur bezig met zijn toilet te maken. En hij doet dat 
grondig. Hij schuift waarschijnlijk mede daarom als laatste aan de ontbijtafel. Er is 
weinig volk in de refter maar de bediening is zoals beloofd stevig in de weer. Ze 
serveren per persoon een rijkelijk gevuld bord met allerlei groenten, olijven, honing, 
brood en verschillende soorten kaas. Nog even naar boven om de tanden te poetsen 
en vervolgens in volle duisternis de koffers in de wagen te laden. Cetti’s zanger is 
dan al luidruchtig zijn plek aan het opeisen. Op naar Oymapinar voor een tweede 
poging om de “gemakkelijke” bruine visuil te spotten. Bij de slagboom aan het ingang 
van het park geen levende ziel te bespeuren, maakt het ons gemakkelijk. Onderweg 
nog een middelgrote Uil spec. en 2 Groene spechten in het schemer. Die dingen 
tonen verdomd altijd groter in het donker. We rijden minder ver dan gisteren en laten 
het vervoermiddel achter in de buurt van het restaurant. Het wordt stilaan licht en 
headlights moeten enkel in het tunneltje gebruikt worden. Vleermuizen zijn 
prominenter aanwezig dan gisteren. Ronan en Erik trekken de kop, de andere 2 
reizigers volgen op hun gemakje. De steile klim lijkt nog zwaarder dan gisteren en 
verzuurt de kuitspieren. Puffend, hijgend en zwetend worden de posities bemand. 
Rouwmees vult de mezenlijst van gisteren aan. Verder opnieuw Blauwe rotslijsters 
boven en een Grote gele kwikstaart beneden in de canyon. Rienk heeft ales enige 
vandaag een zo nodig nog kortere waarneming van de Bruine visuil ten opzichte 
van gisteren. Het doet Henri besluiten om vervroegd de verraderlijke afdaling aan te 
vatten. Aan het scheepswrak tape ik de Turkse boomklever en die antwoordt 
meteen. De vogel maakt een grappig geluidje, vergelijkbaar met een klaxon van een 
oldtimer. Alé, dat is mijn persoonlijke mening. Hij blijft wel hoog hangen in de toppen 
van de ceders. Op het eiland zingt en zit een andere klever, namelijk een 
Rotsklever, ook al een zalige vogel en altijd mooi meegenomen. Meerdere Rots- en 
Houtduiven verlaten hun rustplaatsen op het ogenblik dat een Raaf te dicht komt. 
Grootte primeert hier duidelijk op aantal. Op de terugweg tussen het wrak en het 
tunneltje komen Gaai, Witte kwikstaart en Boompieper nog een kijkje nemen. Van 
de langzaamaanactie aan de auto maak ik dankbaar gebruik om al een eind voorop 
te lopen. Zingende Baardgrasmussen en een Balkanvliegenvanger zijn mijn 
beloning. De medereizigers zijn wat verrast van de afstand die ik ondertussen heb 
afgelegd. Ze hebben wel dezelfde birds gespot onderweg. Het open weer van 
vanmorgen wordt ingepakt door wolken en ter hoogte van de dam zit alles opnieuw 
potdicht. Het mobiele souvenirwinkeltje stalt toch alles uit, zij verwachten blijkbaar 
een goede dag, zowel zakelijk als meteorologisch. Vogels die van rotsen houden en 
met het woord rots in hun naam laten zich gemakkelijk zien en bekijken. Het 
koppeltje Slechtvalk laat zich gelden tegenover een nieuwsgierige Buizerd. Deze 
stek is van hen. Rotsduif en –klever zijn van de partij, zij het in kleine aantallen, 
Rotszwaluwen zijn alomtegenwoordig. De pas gearriveerde Huis en Roodstuiten 
zijn begonnen met het opknappen en herstellen van hun nesten die met de dam 
verbonden zijn. Het vertrek richting Akseki kondigt zich aan. We volgen de kleine 
baantjes ten westen van het Oymapinar meer. In de lager gelegen gebieden volgen 
die baantjes kleine riviertjes, altijd meegenomen.  

https://www.youtube.com/watch?v=MmNfMsk2-jc
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Daar waar een Hop over de baan vliegt is het leuk vogels kijken en wandelen. Een 
Boomvalk heeft het gemunt op de vlindervogel en 2 van zijn soortgenoten. De eerst 
nog rustig foeragerende Grote lijsters transformeren op dat ogenblik in onrustig 
vluchtende schichten, hun heil zoekend in de aanwezige canada populieren. Daar 
huizen ook Mezen en Vinken. Bij het vallen van de eerste druppels wordt de wagen 
opgezocht. Het is de voorbode van meer, veel meer, neerslag. Een groep van 40 
Kraanvogels zet zijn weg richting noord ongestoord en rechtlijnig verder. Wij doen 
dat ook al is dat eerder kronkelend. Maar eerst opnieuw prutsen met het 
zekeringkastje, de ruitenwissers moeten aan de slag. Creativiteit komt naar boven op 
het ogenblik dat we geen zekeringen met dezelfde kleur meer kunnen uitwisselen. 
Hoe dan ook, na de technisch-chirurgische ingreep, werkt bijna alles naar behoren. 
Dit keer hebben we de mistlamp achteraan opgeofferd. Na een eerste stevige 
regenbui komen we in laaghangende wolken terecht. We zitten dan ook op 1200 
meter hoogte. Draaihals en Oostelijke blonde tapuit geven aanleiding om de 
benen te strekken. Rienk zit snel terug in de wagen, de anderen blijven in de buurt 
rondhangen. De tochtjes leveren leuke waarnemingen en soorten op. Tussen de 4 
Oostelijke blonde tapuiten zit ook een man gewone. Koekoeken, zowel de grijze 
als de rosse fase, vliegen van de ene waarnemer naar de andere. Eindelijk laten 
Turkse boomklevers zich excellent bekijken. Mooi. De omgeving waarin ze 
vertoeven is een beetje luguber. Zonder het te weten staan we middenin een oude 
en ogenschijnlijk verlaten begraafplaats. Het prieeltje wat verder doet anders 
vermoeden. Voor ons komt het gebouw geen moment te vroeg gezien de 
hemelsluizen opnieuw volle bak opengaan. Vinken, Groenlingen, Putters, Sijzen 
en Europese kanaries ondervinden er weinig hinder van en blijven struiken en 
bloemen pluimen. Stilaan beginnen we aan de afdaling, eerst te voet en later met de 
auto. De regen blijft met bakken uit de lucht vallen en op het ogenblik dat het al eens 
wat minder wordt zoeken we naar vogels. Plekjes op een hoogte van respectievelijk 
867 en 744 meter krijgen zo extra aandacht. Naast de Oostelijke blonde tapuiten 
levert dat nu ook Balkanbergfluiter en een subliem ♂ Rüppels grasmus op. 
Akkoord, de omstandigheden zijn niet super maar het blijft één van mijn, zoniet mijn 
favoriete, sylvia. In Ibradi is het tijd om de koppen bij elkaar te steken om na te gaan 
hoe we toch nog een leuke namiddag vogels kijken kunnen organiseren. Dat doen 
we in het lokale theehuis. Opgaan in de massa lukt niet, daarvoor hebben we een te 
Noord-Europees uiterlijk. Maar het staren ebt snel weg en we krijgen na verloop van 
tijd zelfs gezelschap. Een vriendelijke Turk en hevig supporter van Fenerbahce wil 
ons wel wegwijs maken in de stad. Dat is niet nodig, daar zijn we trouwens niet voor 
naar hier gekomen. Hij laat zich echter niet snel afwimpelen en is hardleers. Op een 
bepaald punt moeten we hem zelfs uit de auto weren. Dat doen we kordaat en 
uiteindelijk moet hij toch de duimen leggen. Eten doen we in een typisch lokaal 
restaurant. Zo een langgerekte rechthoekige ruimte met achteraan de keuken. Er is 
keuze uit pide en pizza en dat in 2 maten: groot en klein. Het middagmaal wordt zo 
lang als mogelijk gerokken maar het heeft geen zin. Buiten is het nog steeds “drash 
national”. Hopelijk is het sebiet in de omgeving van de fish farms nabij Üzümdere 
beter weer. Dat is het ook, het is eindelijk gestopt met regenen. We bezoeken deze 
farms omdat er geruchten de ronde doen dat ook hier geregeld bruine visuil wordt 
gezien. Het bezoek maakt trouwens ook deel uit van onze uitgebreide 
prospectieronde in de omgeving en biedt misschien de mogelijkheid om hier één van 
de volgende avonden op stake-out te komen. Waterspreeuwen en Grote gele 
kwikstaarten zoeken op eigen wijze naar voedsel langs de oevers van de rivier.  

https://www.youtube.com/watch?v=tLPnIkcKg6s
https://www.youtube.com/watch?v=HC0bnZtFaLw
https://www.youtube.com/watch?v=19fFdkgJU7o
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Om bij de fish farms te geraken moet je ofwel via een mandje bengelend aan een 
kabel ofwel via een half ondergelopen weg door de rivier. De neerslag van de 
afgelopen uren heeft in dit laatste zeker zijn aandeel. Een Witgat en een IJsvogel 
volgen de stroom tot aan de brug. Wij doen dat ook en genieten voor het eerst 
opnieuw van blauwe lucht al zijn het maar kleine plekjes. Een mooie adulte 
Slangenarend glijdt met gehoekte vleugels over. Een korte wandeling naar de rivier 
via een open plek levert 2 Withalsvliegenvangers op. Volgens de GPS loopt het 
baantje richting noord dood in een bos. Volgens de applicatie MAPS.ME op mijn iPad 
is dit niet het geval en kunnen we via deze weg wel naar Akseki. Er van uitgaande 
dat de app de meest recente informatie bevat gaan we toch in die richting. Het is een 
leuke klim door dicht naaldwoud waarbij de GPS op een gegeven moment het spoor 
inderdaad letterlijk bijster is. De iPad is dat niet en wanneer we bij de T-splitsing naar 
rechts gaan moeten we uitkomen in het dorp Cevizli. Een Grauwe klauwier maakt 
daar zijn opwachting in de buurt van het voetbalpleintje. Opnieuw naar rechts op 
baan 07-11 richting Akseki. Een rover die wordt lastig gevallen door een 10-tal Bonte 
kraaien krijgt vele namen. Er is er maar 1 de correcte en dat is donkere fase 
Dwergarend. Dat wordt pas duidelijk als hij frontaal komt aanvliegen en zijn 
landingslichten laat zien. Buizerd, zwarte wouw en bruine kiekendief kunnen 
bijgevolg uitgesloten worden. Toegegeven, het was geen gemakkelijke opdracht in 
de gegeven omstandigheden. Een Ooievaar zoekt verder naar prooi in het hoge 
gras. De eindbestemming van vandaag is niet ver meer. Een Arendbuizerd op een 
telefoonpaal langs de toegangsweg naar Akseki is de op één na laatste 
bezienswaardigheid voor het inchecken in het hotel. Palmtortel is de laatste. Wat 
onderhandelen met de uitbater levert ons 4 eenpersoonskamers op in plaats van 2 
en 1 tweepersoonskamer. Het is vooral op mijn aandringen gezien mijn eerdere 
ervaring deze ochtend met interieurinrichter Henri Felix. De papa vindt dat ik overdrijf 
maar na bijna 25 jaar samen reizen was dit event toch redelijk nieuw voor mij. De 
volgende nachten wordt Akseki onze uitvals- en invalsbasis. Er wordt afgesproken 
om de kamer in te richten naar believen en tegen 18 uur aan de receptie te staan. 
Vandaar gaat het richting Manavgat Nehri, meer bepaald naar een onafgewerkt 
viaduct. Het weer is en blijft wisselvallig en geregeld moeten we onder het betonnen 
gedrocht gaan schuilen om niet nat te worden. De korte uitstappen zijn goed voor 
Waterspreeuw en Withalsvliegenvanger en een doordrenkte Zwarte ibis. Het 
beestje is zo nat dat het zelfs niet meer op de wieken kan gaan. We zullen het dan 
maar niet te veel extra stress bezorgen. De duisternis treedt iets sneller in dan 
normaal, het sein voor een Dwergooruil om te beginnen “tju-en”. Iets later wordt een 
groep reigeractigen een speelbal van wind en wolken. Het gaat om 110 
Purperreiger, 41 Zwarte ibis en 7 Kwakken. De groep wordt heen en weer 
geslingerd, uit elkaar getrokken en opnieuw samen gebracht. Ze zullen vandaag 
echter niet over de heuvelrug geraken. Een Kwak die een pak lager vliegt heeft dat 
snel door en nestelt zich in de dichte struiken langs de rivier. Voor ons heeft het geen 
zin om hier nog langer te blijven rondhangen. In Akseki wordt de lokale kruidenier 
bezocht om een biertje en wat pistache noten aan te kopen. Die zullen er straks aan 
moeten geloven tijdens het overlopen van de dag en het bespreken van het 
programma van morgen. Eten hoeft niet meer vanavond, de pide’s en pizza’s van 
vanmiddag geven nog voldoende energie af. Alleen het ontbijt voor morgen moet nog 
geregeld worden. Voor de uitbater is het geen probleem om ontbijt te serveren heel 
vroeg in de morgen of zelfs midden in de nacht. Later begrijpen we waarom, het is 
namelijk zijn medewerker die wordt opgezadeld met de taak. Tja, we zullen het maar 
delegeren noemen zeker? Morgen Akseki en omgeving verkennen en ontdekken. 

https://www.youtube.com/watch?v=gc9iDoqn0_E
https://www.youtube.com/watch?v=Y1v6Z6qFIs0
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Dag 3: Zaterdag 12 April 2014 
 
Tocht 
Akseki – Üzümdere – Akseki – Bucakkisla – Akseki – Üzümdere – Akseki 
 
Waarnemingen Dag 3 
Wake-up call om 4.30 uur, vertrek om 5.00 uur. Rienk heeft er duidelijk zin in want hij 
zit al in de wagen aan de GPS te frommelen wanneer de anderen het pand verlaten. 
Via het viaduct zullen we verder rijden naar de gisteren kort bezochte viskwekerij. 
Onderweg is het nog half bewolkt, aan de fishfarm zelf is er geen blauwe lucht meer 
te bespeuren. In de schemering pikken we een Vleermuis spec en een Vos mee. 
Het waterpeil van de rivier staat hoog en de enige toegangsweg naar de farm is 
flooded. We wandelen heen en weer aan de overkant en genieten van de stilte en de 
natuurpracht. Die stilte is relatief. Uit bijna elke struik of boom weerklinkt een meer of 
mindere melodieuze zang. De verschillende strofen kunnen gelinkt worden aan 
onder andere Turkse boomklever, Balkanbergfluiter en hoger op de helling aan 
Rotsklever. De mezenfamilie is het best vertegenwoordigd met Kool-, Pimpel-, 
Staart-, Kuif- en Zwarte mees. Een plaatje, al zijn het eerder plaatjes. Langs de 
waterkant foerageren ten minste 2 Grote gele kwikstaarten en een Waterspreeuw. 
Terug voor koffie en thee, we kunnen het best gebruiken. Onderweg nog een ♀ 
Roodborsttapuit en Grote lijsters die van hun slakkenaltaar of beter -slachtbank 
wegvliegen. Net voor we de hoofdweg verlaten om Akseki binnen te rijden vliegt er 
nog een groepje Grauwe gorzen op van een puinhelling. In het dorp heersen 
Turkse tortels en Huismussen om en rond de gebouwen en palmen Europese 
kanaries de cipressen in. Tijdens de opwarmingspauze praten we over verschillende 
zaken. Erik is vooral geïnteresseerd in het vogelgeluidenbestand dat ik op mijn 
BlackBerry heb staan. We spreken af dat ik hem na de reis de bestanden eens per e-
mail zal bezorgen. Gezien de bestandsgrootte zal dat wel via WeTransfer of zo zijn. 
Verder komen we in het gesprek uit bij het verspreidingsgebied van katachtigen zoals 
caracal en nevelpanter. Onvermijdelijk komt dan ook de voor mij ondertussen zeer 
vertrouwde reisorganisatie Europe’s Big 5 aan bod. Met die organisatie trekken we 
trouwens binnen enkele weken richting Spanje. Maar nu Turkije dus. De volgende 
uitstap gaat naar een vallei die Rienk heeft gevonden via Google Maps. Het zal een 
verkenningstocht worden, dit om na te gaan of deze plek ook potentieel heeft om 
bruine visuil te accommoderen. Tijdens de rit zullen enkele stops ingelast worden 
waar het leuk vogelen is. De eerste stop is nabij het dorpje Cendeve. Een aantal 
terrassen omzoomd door lage stenen muurtjes en natuurlijke wallen, her en der 
dichte struiken en een kronkelend riviertje kan niet anders dan een schot in de roos 
zijn. En dat is het ook. Links en rechts van de weg voeren 2 koppeltjes Oostelijke 
blonde tapuit een langdurige show op. Eén van de wijfjes leidt ons zelfs naar de 
vermoedelijke toekomstige nestplaats. De mannetjes zingen en baltsen. Een 
vlinderende Hop geraakt in paniek wanneer een Havik het gemeenschappelijke 
territorium komt overzien. Vanuit de top van een boom aanschouwt hij de plek en ziet 
dat het goed is. Tijd om een wandeling te maken. De grasmussen trekken meteen de 
meeste aandacht. Braamsluiper en Grasmus zijn mooi meegenomen maar het is 
ons vooral te doen om de meer exotische Kleine zwartkop, Baardgrasmus en de 
skulkende Orpheusgrasmussen. Wat een bakbeesten die laatsten. Een ♀ 
Gekraagde roodstaart zit in hetzelfde bosje als 2 Withalsvliegenvangers. Dat 
brengt meteen kleur in het geheel. Wat verder zitten enkele Roodkopklauwieren die 
angstvallig hun hoofd schuin naar boven gericht houden.  

https://www.youtube.com/watch?v=Cf7CIPi6OU0
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In plaats van de Havik of een andere rover vliegen er nu continu groepjes 
Boerenzwaluwen en Spaanse mussen voorbij. Aan het riviertje stappen enkele 
Boompiepers en schokken ten minste 8 Bruinkeelortolanen in groep vooruit. 
Beiden laten niet toe om ze te vereeuwigen op foto of film. Een fantastische plek om 
te blijven rondhangen maar de plicht roept. Om in de bewuste vallei te geraken 
slalommen we door een zeer mooie omgeving. Blonde tapuiten komen geregeld 
voor de wagen, net zoals Vinken en Huismussen. Een Raaf legt de talrijke 
Europese kanaries het zwijgen op. Aangekomen in het dorp wijst een vriendelijke 
dame ons de weg om door het dorp en dichter bij de rivier te komen. Dit gaat niet 
zonder slag of stoot. Door de regen van gisteren heeft een muurtje rondom een tuin 
het begeven en moeten we aan de bak om de weg vrij te maken. Wat verder gaat de 
wagen aan de kant. Een inwoner begroet ons, is benieuwd naar wat we komen doen 
en verdwijnt vervolgens in het niets. De semi-geïrrigeerde (of zijn het ondergelopen?) 
velden en olijfboomgaarden zijn verraderlijk. Het is goed uitkijken waar de voeten te 
zetten om geen natte sokken te krijgen of onnodig enkele kilo’s slijk mee te zeulen. 
De plek op zich is opnieuw een schot in de roos. Naast het feit dat het een geschikt 
biotoop voor bruine visuil zou kunnen zijn, zijn er ook andere dingen te beleven. 
Gemengde groepjes Huis-, Boeren- en Roodstuitzwaluwen foerageren boven de 
natte weilanden. Nachtegalen zingen vanuit het dichte wilgenstruweel langs de 
oevers van de rivier, waar een IJsvogel (Eindelijk! Inderdaad, tot onze scha en 
schande hebben wij Belgen die tijdens onze vorige bezoeken aan Turkije nog nooit 
gezien) een heldere plek in het water zoekt. In de dode takken van een omgevallen 
populier ontdekt de papa een prachtige Purperreiger. Na wat aandachtig zoeken 
vind ik zelf een tweede. Al schertsend opperen we dat het mogelijk exemplaren van 
de slingerende groep van gisterenavond zijn. Op het moment dat Rienk nog dichter 
gaat, gaat de ene na de andere purperen stelt op de wieken. We klokken af op 45 
exemplaren en het zijn echte showbeesten. Minutenlang entertainen ze ons bij het 
zoeken naar een geschikte thermiekbel. Wat verder panikeert Erik wanneer hij denkt 
een maskerklauwier te hebben gezien. Uiteindelijk blijkt het één van de 5 
Roodkopklauwieren te zijn die om en rond de olijfbomen jagen. De terugtocht gaat 
via een goed begaanbare karreweg. Het pad zit vol Boompiepers met links drie 
Paapjes en rechts twee Withalsvliegenvangers. In een van de plassen in het 
tractorspoor zitten opnieuw enkele Zoetwaterkrabben. Erik en vader willen ze van 
naderbij bekijken en trappen ei zo na een Bokje plat. Totaal onverwacht op deze 
plek maar wel heel leuk! Om uit de cul de sac te geraken moeten we dezelfde weg 
terug. Een korte stop bij een verlaten fishfarm levert een dozijn Europese kanaries 
op. Ook Koekoeken zingen nog steeds uit volle borst. De zon begint zijn werk te 
doen en dat resulteert in rovers. Eerst een Slangenarend, kort gevolgd door een 
Arendbuizerd. Er ontstaat wat verwarring maar ze zijn wel degelijk beiden aanwezig. 
Hoog tijd om een fondke te leggen. Langs de hoofdbaan treffen we een authentiek 
wegrestaurant aan. Terwijl het overgrote deel van de groep nog op de parking staat 
te leuteren zit de reisleider al in het café. Buiten eten zit er niet in, daar is het te fris 
voor. Ook de vers geslachte en uitgestalde geit zou de appetijt wel eens kunnen 
bederven. Er staat bij onze tafel een groot TV scherm veel te luid te schreeuwen. De 
slecht afgestelde kleuren maken het ongemak alleen maar erger. Op de menukaart 
vinden we niet direct ons ding, improviseren dan maar. Een mixed grill aangevuld 
met een slaatje en een groot glas water ziet iedereen wel zitten. Het komt er nu nog 
op aan om dat te vertalen naar de autochtonen die geen andere taal dan het 
Anatolisch spreken noch begrijpen. Gebarentaal doet veel!  

https://www.youtube.com/watch?v=Y1v6Z6qFIs0
https://www.youtube.com/watch?v=gc9iDoqn0_E
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Kort daarna verschijnen de aangeduide vleesartikelen mooi bruingebakken op onze 
borden. Het zacht knisperende haardvuur geeft letterlijk en figuurlijk warmte. Het is 
alleen jammer dat het pas goed begint te branden wanneer we vertrekken. 
Afrekenen is een formaliteit en kost belachelijk weinig vergeleken met wat we zonet 
geconsumeerd hebben. De volgende te bezoeken plekken leiden ons naar de andere 
kant van de stad. Rienk slaagt er tot 2 keer toe in om dwars door en tussen de 
kraampjes van de lokale wekelijkse markt te rijden. Hoe hij er in slaagt om de 
marktkramers en -bezoekers op zijn hand te krijgen is ons tot op de dag van vandaag 
nog steeds een raadsel. Net buiten Akseki komt de ontnuchtering. Een grote en 
verschrikkelijke vuilnisbelt is de oorzaak. Het doet pijn aan neusgaten en ogen. 
Buiten wat straathonden zijn het enkel Raven en Bonte kraaien die zich hier 
ophouden. De weg naar boven wordt smaller en minder comfortabel maar nog 
steeds goed berijdbaar. Op een hoogte van ongeveer 1200 meter gaat de wagen 
aan de kant. Het is winderig en koud. Een wandeling in de omgeving zou goed 
moeten zijn voor witrugspecht. Vooral de Nederlanders willen de vogel erg graag aan 
hun lijst toevoegen. Deze specht staat immers op het punt van gesplit te worden en 
dan weet je het wel met onze noorderburen. We stappen rustig naar een open plek in 
het dennenbos waar anemonen en krokussen welig tieren. Een luidruchtige Groene 
specht overstemt het zachte gefluit van Goudhaan en het “suskewiet” van de talrijke 
Vinken. Turkse boomklevers houden gelijke tred qua decibelniveau maar enkel en 
alleen omdat ze met 5 keer zo veel zijn. Tussen de Europese kanaries zit een 
soortgelijk gekleurde zangvogel met een afwijkende roep. Het levert wat verwarring 
of beter vertraging op wat betreft de determinatie ervan. Uiteindelijk kunnen we het 
diertje catalogeren als Sijs. Terug aan de wagen komt nog kort een koppeltje 
Kruisbekken postvatten in een alleenstaande den en wipt de zoveelste Oostelijke 
blonde tapuit voorbij. Het lijkt alsof de altitudemeter op de GPS na-ijlt want we 
hebben de indruk dat hij het hoogste punt aangeeft telkens wanneer we er voorbij 
zijn. Het gesprek in de wagen gaat deze keer over godsdienst. Van de islam hebben 
we niet veel kaas gegeten en kennen we enkel de basisprincipes. De tegenstellingen 
tussen de katholieke en protestantse kerk kennen we beter. Als atheïst moet ik wel 
passen wanneer er dieper wordt ingegaan op het verschil tussen Calvinisten en 
Lutheranen. Best wel interessante materie, ik luister dan ook aandachtig mee. Op de 
top (1500 meter) zingt een Boompieper en komt een groepje van 4 Groenlingen en 
dubbel zoveel Kruisbekken kort pleisteren. Roodstuitzwaluwen blijven 
rondhangen, misschien kiezen ze de verlaten controlepost wel als zomerverblijf. Na 
kort overleg besluiten we om de weg verder te zetten wetende dat dit door de 
recente regenval wel eens voor problemen zou kunnen zorgen. De afdaling langs de 
noordflank is link maar mits enige stuurkunst en goede aanwijzingen van de 
medereizigers komen we een heel eind. Het zal ook moeten, want de weg is zo 
slecht of zelfs onbestaande dat een terugkeer er niet in zit met deze tweewiel 
aangedreven automobiel. Op 2 plaatsen is het zelfs zo erg dat een deel van de crew 
moet uitstappen om alles in goede banen te leiden. Turkse boomklevers, 
Boomkruipers en Zwarte mezen doen er alles aan om de aandacht af te leiden 
maar falen één voor één. Het ♀ rosse fase Koekoek doet beter in dat opzicht ook al 
is het maar voor even. In de vallei is het weer een stuk beter en komt de zon opnieuw 
piepen. Het is druk en gevaarlijk op de hoofdbaan. Vrachtverkeer dat zowel langs 
links als rechts wil inhalen en enkele lokale discobars vormen daarvoor de 
ingrediënten. Vlug opzij om deze gevaren te ontwijken is de boodschap. De eerste 
stop loopt af op een sisser. Het veelbelovende wegje loopt snel dood en de 
krachtpatserij (verleggen omgevallen boom) van Ronan en Rienk levert ook niks op.  
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Dan valt er op de terugweg naar Akseki veel meer te beleven. Een Arendbuizerd, 
een lichte fase Dwergarend, twee heel hoge Slechtvalken en in totaal wel 5 
Slangenarenden is een imposant lijstje raptors te noemen. Net buiten de stad en 
dicht bij de D695 zullen we de namiddag tot aan het avondeten doorbrengen. De 
eerste uitstap loopt langs een droge rivierbedding naar enkele alleenstaande huizen. 
Een dode Egel is een valse start te noemen. Verder geen uitschieters hier maar wel 
mooie waarnemingen van Zomertortel, Hop, Rotsklever, Turkse boomklever en 
natuurlijk de altijd aanwezige Oostelijke blonde tapuiten. Het gebied aan de andere 
kant van de veldweg is vergelijkbaar met de terrassen in de omgeving van Cendeve 
welke we deze ochtend bezochten. De verwachtingen zijn dan ook hoog gespannen. 
Rienk zoekt een plekje op om te pitten. Hij is naar eigen zeggen niet 100% fit en kan 
een uurtje extra slaap wel gebruiken. De anderen omsingelen en kammen bosjes uit, 
scannen de lucht af en onderwerpen veldjes, muurtjes, bossen en rotspartijen aan 
een grondige controle. Het levert, naast de voor ons ondertussen gewone soorten, 
juweeltjes op. De eerste in lijn is een mooie Maskerklauwier. Hij poseert in een 
alleenstaande laagstam en vliegt geregeld naar de grond om wat lekkers te 
verzamelen. Op de rotsen alweer Rotsklever. Het ingesloten veldje tussen bos en 
rots herbergt Draaihals, verschillende Hoppen en een Bruinkeelortolaan. Die 
maken bij onze intrede korte vluchten maar blijven wel in de buurt foerageren. Mijn 
aandacht gaat op dat moment uit naar de verbleekte schedel van een wild zwijn. Dat 
wordt de mijne, een mooi souvenirtje om aan mijn tuinhuis te hangen. De aanwezige 
Boompiepers kiezen wel eieren voor hun geld en vluchten de dennenbomen in. Hier 
weerklinkt ook de triller van verscheidene Bergfluiters en een enkele Fluiter. En de 
naaldbomen hebben nog meer te bieden. De Middelste bonte specht is een 
makkie, de Witrugspecht is een ander paar mouwen. Niet qua herkenning, wel qua 
zichtbaarheid. Elke keer we hem lokaliseren besluit hij om dieper het bos in te 
trekken. Terug naar de meer open terrassen om nog wat klein grut te verzamelen, 
een Gaai wijst de weg. Eerst nog even de geitenhoeder en zijn verschrikkelijk grote 
honden trotseren. Het loopt goed af. Het is werken geblazen om de Kleine 
zwartkoppen en de Orpheusgrasmussen goed in beeld te krijgen. Geduld en 
common sense leiden ertoe dat beiden na verloop van tijd langdurig in beeld komen. 
Een bonus in de vorm van een Balkanvliegenvanger tussen de vele 
Withalsvliegenvangers is ruim verdiend. De voorlaatste leukerds zijn 2 zingende 
Boomleeuweriken met daarboven 2 thermiekende Slangenarenden. Bij het 
afzakken naar ons transportmiddel volgt de kers op de taart: Rouwmees! Wat een 
zalige plek was dit om de namiddag te spenderen. Voor de derde keer vandaag 
trekken we terug naar de stad, nu om te gaan dineren. Het bestelde lam moet nog 
gevangen worden veronderstellen we, de bediening is wel heel traag. Na het eten 
volgt een verfrissing en maken we afspraken voor het ontbijt van morgen. Zes uur 
a.m. wordt vastgelegd. De deur van papa Henri zijn kamer gaat niet meer open. Het 
is te zeggen, even op een kier om mee te delen dat hij het voor vandaag bekeken 
houdt. De rest trekt een derde keer naar de fishfarm bij Üzümdere. Onderweg 
worden meerdere stops ingelast, vooral bij vermeende goede visplekken langs de 
oevers van de rivier. Sporen in zand en slib en resten van vis geven alvast veel hoop. 
Hoog in het bladerendek foerageert nu ook een gewone Boomklever en Middelste 
bonte specht zoekt naarstig naar insecten verborgen in de plooien van boomschors. 
Tot in het schemerlicht komen IJsvogel, Waterspreeuw en Grote gele kwikstaart 
meerdere keren voorbij. Het gaat telkens om dezelfde vogels. Klokslag kwart over 8 
is het avontuur van deze dag voorbij. In de salon wordt bij een biertje en wat 
pistachenoten nog wat nagepraat. Conclusie: wat een fantastische dag! 

https://www.youtube.com/watch?v=QVbR2gfys8s
https://www.youtube.com/watch?v=BfVQytN-F3c
https://www.youtube.com/watch?v=HC0bnZtFaLw
https://www.youtube.com/watch?v=gc9iDoqn0_E


KETUPA TURKIJE                                                                                                                    April 2014             

 

Dag 4: Zondag 13 April 2014 
 
Tocht 
Akseki – Cendeve – Minarelli – Gödeme – Akseki – Üzümdere – Akseki  
 
Waarnemingen Dag 4 
Pas om 6 uur opstaan, dat is dus uitslapen. De volledige crew zit al aan de 
ontbijttafel op het ogenblik dat ik mijn opwachting maak. De straffe koffie smaakt 
heerlijk en verwarmt de binnenkant. Het is ook nodig, vannacht heeft het immers 
gevroren en dat voel je in de ruime zaal. Er staat wat te weinig brood op tafel. In de 
ruime en goed uitgeruste keuken vind ik de nodige aanvulling. Het gaat er relaxed 
aan toe en Rienk denkt dat hij op 40% van zijn capaciteiten zit. Zo’n 10% meer dan 
gisteren. De plassen bij de wagen zijn bevroren. Palmtortels en hun Turkse neefjes 
zijn dan al druk in de weer. Net buiten het dorp ligt een dode Vos. Net zoals de 
veldjes bij Cendeve wordt het beestje bedekt met een laagje rijp of rijm. Enter 
Walhalla! De terrassen zitten lekker gevuld met zowel blijvers als trekkers. Eerst de 
blijvers, zowel de korte als lange termijn. Oostelijke blonde tapuiten zijn opnieuw 
druk in de weer om en rond de lage muurtjes. Langs de buitenkant van de open 
struiken zitten goed benaderbare Withalsvliegenvangers en Roodkopklauwieren. 
Verschillende sylvia’s skulken in de dichte struiken. Met wat geduld sluipen 
Orpheusgrasmus, Sperwergrasmus, Rüppels grasmus en Kleine zwartkop in 
een zichtbare positie. Op de velden huppelen een Duinpieper, enkele Grauwe 
gorzen en Bruinkeelortolanen. Uit de omringende hoge bomen weerklinken 
Koekoek, Koolmees, Zwarte mees, Turkse boomklever, Bergfluiter en deze keer 
ook Cirlgors. Wat een weelde! Vervolgens de trekkers. Geregeld trekken groepjes 
Boerenzwaluw, Boompieper, Spaanse mus, Vink en Europese kanarie over, 
soms lassen ze zelfs een korte stop in. Vanop verschillende plekken wordt door 
vrijwel alle deelnemers Kraanvogel waargenomen, jammer genoeg enkel auditief. 
Als een Buizerd begint te thermieken en koppeltjes Raaf en Bonte kraai, Gaai en 
Ekster en Middelste en Grote bonte specht onderling beginnen te kibbelen houden 
we het hier letterlijk en figuurlijk voor bekeken. Je kunt de waarnemingsdag echt niet 
beter starten! Op naar het dorp Gödeme voor een volgende prospectieronde. 
Onderweg is het opnieuw fantastisch en het is selecteren om te stoppen. Bij een 
tijdelijke wetland nabij Minarelli moet de wagen aan de kant. Tussen de foeragerende 
Boerenzwaluwen houden zich ook 2 Roodstuiten op. Vier Witte en 1 Gele 
kwikstaart vinden het een geweldige plek. Een Waterral laat zich kort zien langs de 
kant in de bosjes met natte voeten. Een grote traag vooruit bewegende warbler in de 
lage struiken in de velden blijkt een Grote karekiet te zijn. Aan de andere kant van 
de weg is het een pak droger en zitten alle vogels die we ook al in de weilanden in 
Cendeve zagen. Enkel de aantallen verschillen. Of is er toch meer te zien? 
Inderdaad, op de grond zijn dat Hop en Kortteenleeuwerik, in lage boompjes 
Groenling en Putter en in de hoge bomen Syrische bonte specht. In het dorp zelf 
zit een Ooievaar op nest en er net voorbij fladderen wat Rotszwaluwen rond. Het 
voorlopige eindpunt van de dag komt in zicht. Via de smalle straatjes van Gödeme 
bereiken we via het “trial en error”-principe ons doel. Daar waar het te risky wordt om 
met de wagen verder te rijden gaan we te voet. Er is weinig plaats om te parkeren 
maar een local wijst ons een plekje aan. Het uitzicht is hier adembenemend mooi en 
wordt alleen maar mooier tijdens de afdaling naar de rivier. De grote waterval is het 
orgelpunt. Er wordt besloten om niet tot aan de rivier te gaan, dit zou te veel tijd in 
beslag nemen.  

https://www.youtube.com/watch?v=Cf7CIPi6OU0
https://www.youtube.com/watch?v=19fFdkgJU7o
https://www.youtube.com/watch?v=O4AkCB4Rf5Q
https://www.youtube.com/watch?v=WUTl6_ZePz8
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Maar dat de kloof potentieel biedt daar zijn we nu al zeker van. Even een uurtje 
genieten van de omgeving. Nieuw voor vandaag zijn Zwarte ooievaar, 
Slangenarend, Alpengierzwaluw, Huiszwaluw en Rouwmees. Er zijn ook vele 
vlinders te zien, de ruime variatie aan bloemen hebben daar zeker een hand in. Als 
leek op dit gebied is het niet gemakkelijk om er een naam op te plakken maar 
Blauwtje spec, Zandoogje, Luzerne-, Citroen-, Distel- en Argusvlinder en een 
soort Koninginnepage worden in elk geval herkend. En wat de libellen betreft is het 
nog erger gesteld. Hier moet ik het houden bij grote en kleine. Tijdens de rustige klim 
is het genieten van de zangvogels. Deze zijn nu mooi en van dichtbij te bekijken met 
het zonnetje in de rug. Net zoals de Stekelstaarthagedis. In een verwilderde tuin in 
het dorp bakkeleien 2 Kleine bonte spechten met elkaar tot een groepje Gaaien er 
zich mee gaat bemoeien. De Syrische bonte specht heeft het ook in de smiezen en 
scheert over de wagen naar een meer kalme, of beter, minder drukke foerageerplek. 
De terugweg loopt via een andere route. Een geitenhoedster kan of wil haar honden 
niet onder controle houden. Met ware doodsverachting vallen ze de wagen aan. Het 
is niet de eerste keer dat we dat meemaken. Het begint zowaar zelfs een traditie te 
worden in de Mediterrané. Een Arendbuizerd zorgt daarna nog voor animo en het is 
leuk om Paapje, Roodborsttapuit en Kneu zij aan zij te zien zitten op een 
afrastering. Wagen en reizigers hebben voedsel nodig. Het lampje van de 
brandstoftank licht op net op het ogenblik dat we een tankstation naderen. Onze 
eigen lampjes doen dat ook wanneer we een sterrenrestaurant betreden. Linzensoep 
en kebab staan op het menu. De kok vraagt wel wat geduld tussen de soep en het 
hoofdgerecht. Dat geeft mij de mogelijkheid om de notities van Erik te kopiëren tot en 
met vandaag. Lekker makkelijk. Mede door het gebrek aan papier om het 
fax/kopieerapparaat te voeden kom ik maar net op tijd voor de lekkere maar (te) 
zoute kebab. Wat zullen we deze namiddag doen? Er wordt besloten om de terrasjes 
die we gisterenmiddag deden nogmaals een bezoekje te brengen. Lijkt ons de ideale 
aanloop voor het avondprogramma. Net zoals gisteren doet Rienk een dutje in de 
steeds warmer wordende zon. De rest gaat struinen waarbij Erik en Ronan de 
grootste afstand afleggen. Slangenarend (3), Arendbuizerd en Buizerd zijn niet uit 
de lucht, ook zij genieten van het warme weer. Zo goed als heel het gebied wordt 
uitgekamd. Heeft meteen ook tot gevolg dat er een pak nieuwe soorten op de lijst 
verschijnen. Zo komen Tuinfluiter, Zwartkop en Gekraagde roodstaart de hitlijst 
binnen. De Maskerklauwier zit in een boompje waar een Turkse boomklever zijn 
nest heeft gemaakt. Zo te zien zit de laatste al met jongen want er wordt continu af 
en aan gevlogen met een goedgevulde bek insecten. Alle Withalsvliegenvangers 
worden goed gescreend en dat levert een Balkanvliegenvanger op. Bij het 
bestuderen van de soorten in de boekjes is het altijd een gedoe met vleugelpatronen 
maar als je ze in het veld samen kan bekijken en vergelijken wordt het een pak 
gemakkelijker. Gelukkig maar. In het bos zitten zowel Syrische als Middelste bonte 
spechten. Bergfluiter is belachelijk talrijk. De schedel van het wilde zwijn ligt er nog, 
net zoals zijn onderkaak. Deze keer neem ik hem mee, gisteren was ik het in al mijn 
euforie vergeten. De Rotsklever vindt het maar niks dat ik hier blijf rondhangen, net 
zoals een Boompieper en niet minder dan 5 Hoppen. Terug in de veldjes gaat een 
Duinpieper eerst de confrontatie aan met 5 Kortteenleeuweriken en later ook met 
enkele van de lokale Oostelijke blonde tapuiten. Waarschijnlijk een lastige nacht 
gehad. Verzamelen aan de vierwieler. De geproduceerde decibels door Mezen, 
Vinken en Lijsters worden naar een aanvaardbaar niveau gebracht bij het sluiten 
van de portieren en doven langzaam uit bij vertrek. Een Eekhoorntje wipt nog op zijn 
typische manier over de weg. 

https://www.youtube.com/watch?v=QVbR2gfys8s
https://www.youtube.com/watch?v=gc9iDoqn0_E
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We hebben nog tijd met hopen vooraleer de duisternis zal intreden. Misschien 
moeten we de andere oever van de rivier in de omgeving van de fishfarms maar 
eens uitproberen. Via een derderangsbaantje opnieuw naar het hotel alwaar ik de 
schedel drop en onder water zet in de badkuip. Koekjes en water worden 
aangeschaft in de naburige shop. Het tochtje van Akseki naar de viaduct levert niet 
veel nieuws op. Opnieuw 3 Slangenarenden waarvan er eentje het aan de stok krijgt 
met een Bonte kraai, een foeragerende Ooievaar en wat dartelende Rots- en 
Roodstuitzwaluwen. Het tochtje langs de andere oever duurt precies 300 meter. 
Het cafeetje met zomer- en winterterras nodigt uit. Een half litertje Efes kan er wel in. 
Het drukke schema maakt plaats voor dat zalige vakantiegevoel. Alles bij elkaar 
hebben we tot nu toe een prachtige reis met zalige waarnemingen achter de rug, 
alleen de star-bird moet zich nog wat beter laten bekijken. Ik neem plaats op het nog 
onder water staande zomerterras maar geef het al snel op. De temperatuur van het 
stromende water is nog te koud voor de blote voeten. Dan maar op het hoger 
gelegen winterterras in het zonnetje. Een Oeverloper op de rechteroever, een Grote 
gele kwikstaart op de linkeroever en een familie foeragerende Waterspreeuwen 
verspreid op de grootste keien entertainen ons gedurende het uurtje ontspanning. 
Buizerd en Torenvalk cirkelen boven het bladerendek. Op vraag van de padre bel ik 
naar huis om een stand van zaken te weten op het einde van de wielerklassieker 
Parijs-Roubaix. De toppers Van Marcke, Cancellara, Sagan en Stybar liggen op kop 
maar de verschillen zijn klein en alles kan nog. Net voor we vertrekken verneem ik 
via een tweede telefoontje dat Nikki Terpstra de ruiker bloemen en de kassei in 
ontvangst heeft mogen nemen. Vader vindt het maar niks. Bij de eerste fishfarm 
krijgen we te horen dat bruine visuil hier geregeld wordt gezien door de werknemers. 
Helaas is het geen zekerheid en pendelt de vogel / pendelen de vogels tussen de 
verschillende kwekerijen. Omdat het nog te licht is rijden we tot aan de brug. 
Opnieuw een familie Waterspreeuwen, Grote gele kwikstaarten en enkele zalige 
Rotszwaluwen. Zalig in die zin dat ze onder ons en de brug door vliegen. Een 
roepende Dwergooruil is het sein om af te zakken naar de farm waar we mogelijk de 
beste kans hebben om te scoren. Terwijl het wachten is op de duisternis doet 
iedereen wel iets verschillend. Initieel werk ik aan het verslag en lopen de anderen 
wat heen en weer. Daarna stellen we ons strategisch op. Rienk aan de ingang, 
Ronan aan het pendelkarretje en Erik en Henri ergens tussenin. Het wordt nog 
donkerder en ik zeg tegen de papa dat hij moet beginnen turen. Nog geen minuut 
later vliegt de Bruine visuil van de farm naar de overkant en terug. Iedereen ziet de 
uil behalve de pater familias. We blijven nog een tijdje in de buurt en schijnen met de 
verschillende headlights maar het is een maat voor niks. Verder dan nog enkele 
roepende Dwergooruiltjes komen we niet. Het is stil in de wagen, de ontgoocheling 
bij Henri is groot en ook wij zitten verveeld met de situatie. De traditionele afsluit met 
bier en nootjes is er dan ook eentje met mixed feelings. Er wordt een plan bedacht 
om de laatste dag zo succesvol mogelijk door te brengen. Een poging via de 
commerciële boottocht op het Oymapinar meer lijkt ons de beste mogelijkheid om de 
uil alsnog te scoren. Het zal een lange en intense dag worden, maar daar zijn we 
tenslotte voor naar hier gekomen. 
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Dag 5: Maandag 14 April 2014 
 
Tocht 
Akseki – Oymapinar – Manavgat – Antalya 
 
Waarnemingen Dag 5 
Het wordt een lange dag vandaag, vandaar dat we pas ontbijten om 7.00 uur. Een 
half uurtje daarvoor speelde op elke kamer wel een verschillend alarmdeuntje. In de 
tijdspanne tussen ontwaken en ontbijten werden de valiezen reisklaar gemaakt en 
verpakte ikzelf in het bijzonder de schedel van het wild zwijn in mijn rolmatje. Extra bij 
het ontbijt is een eitje, lekker. Vervolgens worden de kamers leeggemaakt en de 
wagen volgestouwd. Eerste reisdoel van vandaag is de stuwdam aan het Oymapinar 
meer. Er zitten een pak meer Palmtortels dan Turkse tortels in de straten om en 
rond het hotel. Bij het verlaten van de agglomeratie van Akseki komt de stand op 15-
4. Er is tijd genoeg voorhanden dus in plaats van de hoofdweg naar Manavgat te 
volgen, nemen we de kleine kronkelende wegjes er naartoe. Het valt ons op dat er 
veel zwaluwen, en dan met name Boerenzwaluwen, op trek zijn. Af en toe zit er 
Roodstuit- en Oeverzwaluw tussen, altijd een leuke afwisseling. De rovers laten het 
tijdens deze tocht volledig afweten, op een mannetje Torenvalk na. De zangertjes 
maken daar optimaal gebruik van. Zo passeren laag met enige regelmaat groepjes 
Spaanse mus en hoog een warrelende cluster Gierzwaluwen. Andere leukerds zijn 
Roodkopklauwier, Rüppels grasmus, Grauwe vliegenvanger en Grauwe gors. In 
de dichte struiken aan de outskirts van Manavgat duiken de eerste Arabische 
buulbuuls op. Deze hadden we niet verwacht en zijn bijgevolg een leuke bonus. 
Even op de klok kijken. Binnen anderhalf uur vertrekt de commerciële rondvaart op 
het stuwmeer, dus ruimschoots de tijd om nog wat te roamen. Een leuk, spontaan 
ontstaan en waarschijnlijk zeer tijdelijk ondiep meertje is de ideale plek om te 
exploreren. De rietkraag langs de kant van het dorp herbergt een leuke verzameling 
gevederde vrienden. Zowel Klein als Kleinst waterhoen, bij ons verschrikkelijk 
zeldzaam en moeilijk te benaderen, laten zich met enige regelmaat goed bekijken. 
Een Grote karekiet zit bovenaan te kelen terwijl Kleine karekiet en Rietzanger 
tussen de stengels skulken. Tijd om naar de aanlegsteiger van het meer te gaan. 
Een Visarend toont ons de weg en vliegt ook richting grote plas. Misschien moeten 
we vanavond bij ondergaande zon nog wat tijd spenderen op deze plek, we hebben 
allen het gevoel dat er hier nog wel wat schatten kunnen gevonden worden. Het is 
druk aan de veerboot. Goedgevulde bussen uit de wijde omgeving spuwen één voor 
één bakken toeristen uit. Het is een bont en internationaal gezelschap, vooral 
bestaande uit Russen en Europeanen. Ons groepje vormt een uitzondering. Geen 
veelkleurige of opvallende outfits en een arsenaal aan optische middelen die dat van 
de gemiddelde toerist ruim overschrijden. Het bovendek wordt ingepalmd op de 
meest strategische plekken. Er worden boxen geplaatst waaruit bonkende tonen 
klinken. De bemanning bedoelt het goed maar ons zegt het niks. Kwartdraai dan 
maar. De boxen wel te verstaan, niet wij. Verder worden door Turkse (semi-) 
fotografen de nodige foto’s gemaakt van de microcruise-reizigers. Die zullen straks 
zeker en vast te koop worden aangeboden tegen de gekende woekerprijzen. 
Geelpootmeeuwen doen ons uitgeleide en blijven de hele tocht in de buurt van de 
boot. Eerste doel van de reis is de grote canyon. Nog voor we die binnenvaren zien 
we een Slechtvalk met prooi voor de bergwand wegglijden. Het wordt al snel 
duidelijk om welke prooi het gaat, namelijk een buizerdjong. Hoe hard het koppeltje 
Buizerd ook roept, tiert en schijnaanvallen uitvoert, het zijn vijgen na Pasen.  

https://www.youtube.com/watch?v=19fFdkgJU7o
https://www.youtube.com/watch?v=5KOlJNC5lFs
https://www.youtube.com/watch?v=5KOlJNC5lFs
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Aan de ingang van de canyon weerklinken verschillende Blauwe rotslijsters. Ze in 
het vizier krijgen is een ander paar mouwen, slechts 1 poging op 4 lukt. De wanden 
worden van boven tot onder en vice versa afgespeurd, inclusief richels, bomen en de 
typische bordeauxrode kronkelende takken waarop in het verleden al menig bruine 
visuil werd gefotografeerd. Het brengt voorlopig geen zoden aan de dijk. We gaan er 
wel van uit dat we goed werk verrichten gezien Rotsklevers, Turkse boomklevers 
en Vinken relatief gemakkelijk worden teruggevonden. Bij het draaien aan de 
kolkende bron komt de zoveelste Slangenarend op visite, kort daarop gevolgd door 
een tweede en een derde. Waar rovers zijn, zijn ook Bonte kraaien en Raven. De 
Raven schenken niet zoveel aandacht aan de prooivogels. Zij zijn druk bezig met 
hun liefdesrelatie op en uit te bouwen. Jammer genoeg levert ook de terugtocht door 
de grote kloof niks extra’s op. Terug aangekomen bij de steiger gaat meer dan 
driekwart van de toeristen van boord, hun uitstap zit er op. Wij en enkele andere 
diehards varen verder door naar het restaurant. Beter nog, kort na het vertrek voor 
het tweede luik van de trip wordt ons meegedeeld dat we ook door de Little canyon 
zullen varen. Dat verhoogt de kans op het zien van de doelsoort aanzienlijk. Alles 
wordt opnieuw in stelling gebracht en de hele bende staat op scherp. Heel traag 
naderen we de smalle kloof, de spanning is te snijden. En dan plots klinkt het luid en 
duidelijk: “DAAR ZIT IE! MIDDEN IN DE BOOM!” Het is Erik die de vogel ontdekt en 
de groep trakteert op een fantastische adrenalinerush en geweldige smile! De 
gewaarwording is onbeschrijfelijk en eindelijk kan ook de papa Bruine visuil op zijn 
lijst bijschrijven. Een Frans gezin wordt na het passeren van de smalle kloof half 
ingelicht waarom we zo euforisch reageren. Traag glijdt de boot verder om even later 
een bocht van 180° te maken. Dat wordt dus smullen bij de volgende passage! 
Camera’s in aanslag en daar gaan we. Opnieuw laat de Bruine visuil zich zoals 
verwacht uitmuntend bekijken. De vogel blijft stoïcijns zitten en kijkt letterlijk en 
figuurlijk op ons neer. Het levert fantatstische beelden op van één van de 
zeldzaamste vogels in de WP. De druk is er eindelijk en definitief af, de reis heeft zijn 
climax bereikt. De volgende uren kunnen we bijgevolg rustig uitbollen. De eerste 
halte na de boottocht is het restaurant, honger en dorst hebben zich van ons meester 
gemaakt. Naar het einde van de lunch toe zonder ik mij even af, samen met de 
fotografen van de cruise. Ik bied hen aan om alle foto’s die ze van ons hebben 
genomen aan te kopen. Ze vragen daarvoor natuurlijk een belachelijk hoge prijs. 
Afbieden dus, “Let the games begin”! Na wat vijven en zessen bereiken we een 
akkoord en net voor we de deal bezegelen krijg ik het nog voor elkaar om de 
originele foto’s op DVD te verkrijgen. Als dank voor de afgelopen dagen en het 
aangename gezelschap verspreid ik de bekomen buit onder de deelnemers. De 
wandeling van dit naar het Golbasi restaurant bij de steiger is ontspannend en goed 
voor de spijsvertering. Baardgrasmussen blijven skulken, net zoals de luidruchtige 
Cetti’s zanger. Gierzwaluwen klieven in formatie door de lucht terwijl een 50-tal 
Rotszwaluwen clusteren. Waarschijnlijk heeft de aanwezige Arendbuizerd er iets 
mee te maken. Aan het veer zitten nog enkele Futen, Geelpootmeeuwen en 
Blauwe reigers. Nadien maken we nog een uitstap in de ruime omgeving van het 
meer. Rienk wil immers nog enkele plekken bezoeken waar zich soorten zoals 
notenkraker en witrugspecht zouden ophouden. Meer dan enkele Gaaien, 5 
Koekoeken, waarvan het merendeel bruine fase, en een boel Bonte kraaien komen 
we niet. De laatste van maar liefst 5 Slangenarenden zeilt met gemak over de 
stuwdam terwijl enkele Duitse mountainbikers zich hier naar boven hijsen. Sommige 
torso’s zijn meer geschikt voor de Oktoberfeesten in hun thuisland dan voor deze 
klim. Maar ja, ieder zijn plezier. 

https://www.youtube.com/watch?v=O0lUt3eozq4
https://www.youtube.com/watch?v=p0J5cdzfgeI
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De afdaling naar het ondiepe meertje gaat vlot, net iets te vlot. Een U-turn in het 
centrum van Manavgat is de enige manier om op bestemming te geraken. Bij een 
dalende en een van geel naar oranje kleurende zon is het genieten van de lokale 
fauna. Hoe lager de zon gaat, hoe actiever Klein, Kleinst en gewoon Waterhoen 
worden. Naast 4 hoog overtrekkende Purperreigers vervliegen er evenveel in het 
rietbed. Kleine zilverreigers verkiezen de rand. Ik besluit om net voor het wisselen 
van kledij nog een wandeling te maken om de droge en natte vlakte grenzend aan 
het meertje. Het levert nog heel wat bijkomende leuke soorten op. Op het droge 
gedeelte verplaatsen zich al vliegend een groepje van een 15-tal Kortteenleeuwerik 
en al lopend een Duinpieper. Op het natte gedeelte en dicht tegen het dijkje zitten 2 
goed gecamoufleerde Ralreigers. De Piepers in het slik worden herkend als 
Roodkeel en Water, van elke soort 2 en lekker gemakkelijk in vol zomerkleed. Op de 
terugweg landt nog een groep van een 30-tal Gele kwikstaarten spec (ik let niet 
echt op de ondersoort), zij houden hun migratietocht voor bekeken vandaag. Tussen 
de foeragerende Boerenzwaluwen houden zich ook 2 Roodstuiten op. De wagen 
staat ondertussen keurig aan een bankje geparkeerd. Daar worden de laatste 
voorbereidingen voor het maken van de reis huiswaarts getroffen. Maar niet 
vooraleer een zich traag voortbewegende Orpheusgrasmus in de aangrenzende 
acacia bij te schrijven. In elk geval een schril contrast met de veel actievere Paapjes 
daar rond. Tijd om te vertrekken, dat doen ook de aanwezige Dodaarsen bij het 
overvliegen van een krassende Raaf. Tijdens de terugweg naar het verhuurkantoor 
in downtown Manavgat heeft de GPS opnieuw kuren. Ofwel heeft Rienk de optie 
scenische route ingegeven, dat kan ook natuurlijk. Een chauffeur staat ons keurig op 
te wachten en zal ons naar de luchthaven voeren. Gezien de benzinetank bijna leeg 
is wordt ons gevraagd om de nodige liquide middelen te voorzien. Er worden 20 TL 
gevraagd en we hebben er maar 14,5 meer in ons bezit. De Europeanen zijn deze 
keer niet bereidwillig en de brave man zal het met dit bedrag moeten doen. Zo te zien 
is dat niet echt naar zijn zin. Bij het tankstation zelf zitten de laatste herkenbare 
vogels zonder optische middelen: Arabische buulbuul. Inchecken gebeurt aan de 
balies 261 – 264 tussen een horde “echte” toeristen. Aan de douane volgt een 
tweede grondige check. Daarna is het afwachten tot we kunnen boarden met nog 
een klein avondmaal en wat kuieren door de duty free winkels. Om klokslag 22 uur 
wordt het vullen van de ijzeren vogel gestart en een half uurtje later verlaten we de 
Turkse bodem. Een korte reis, gezien het resultaat zullen er weldra nog wel volgen. 
  
 

                        
Henri & Ronan Felix – The Belgian team        Erik Sanders & Rienk Geene – The Dutch team 
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https://www.youtube.com/watch?v=ZVMgkpMiPW0
https://www.youtube.com/watch?v=ZVMgkpMiPW0
https://www.youtube.com/watch?v=WUTl6_ZePz8
https://www.youtube.com/watch?v=taHwYmy5t0Q

