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Vogelen in Turkije zeer de moeite waard

(vervolg) Door E.Kieft

Op de kampeerplaats van Pergamon werden we "geteisterd" door gigantische

aantallen Spaanse Mussen, die vanuit de pijnbomen waarin ze een kolonie hadden

gevormd met grote nauwkeurigheid en vooral enthousiasme onze tent en onszelf

onderpoepten.

In de middag bezochten we het hoog boven het stadje Bergama verheven akropo-

lis van Pergamon. Boven op de kale, rotsachtige bergtop bevonden zich de im-

posante overblijfselen uit een vergane tijd. Dat het tussen deze relicten ook

goed vogelen was, bleek spoedig. Op een rotsblok niet ver van mij af bevond

zich een gors met een saaie grijsbruine bovenzijde en een lichtgrijze ongestreepte

onderzijde. De kop en keel waren geel en ook de duidelijke oogring was geel.

Het bleek een mannetje Smyrna Gors te zijl. De Smyrna Gors (ik ontdekte er hier

overigens twee) is een zeldzame broedvogel van kale rotsachtige hellingen aan

de rand van de Anatolische Hoogvlakte in het zuidwesten van het land. Ook in

het zuidoosten van Turkije komt deze gors sporadisch voor. De vogelbevolking

van dit gebied bestond verder nog uit een Blauwe Rotslijster, Blonde Tapuiten

en Rotszwaluwen. Enkele Rotsklevers vonden in de overblijfselen van het the-

ater en de tempels eer. volwaardige vervanger van de ruige rotsformaties

waar ze zich gewoonlijk ophouden.

In de namiddag stuitte ik tijdens een wandeling in de buurt van de kampeer-

plaats nog op een Syrische Bonte Specht, Cetti's Zangers, Grauwe Gorzen en

Waaierstaartrietzangers.

De volgende dag vervolgden we onze tocht met een inmiddels witte tent naar

de volgende ruinestad: Ephesus. Het landschap onderweg was niet bijster impo-

nerend. Het was vrij vlak en saai. Ephesus was daarentegen bijzonder imposant.

Ook hier bevond zich een groot theater. Tussen de zuilen en tempels was een

weeldrige vegetatie ontstaan. Overal bloeiden bloemen. Boven een bergrug,

die het gebied aan de zuidzijde begrensde cirkelde een Arendbuizerd. Enkele

Scharrelaars verklaarden hun Engelse naam (Roller) voor me. Ze rolden en

buitelden werkelijk door de lucht tijdens hun spectaculaire baltsvlucht.

De tent zetten we op aan de kust. Niet al te steile, met dichte scrub be-

groeide bergen rezen uit zee op. Het bleek een hele toer om me een weg te

banen door het struikgewas, voornamelijk bestaand uit steeneik. Het loonde

toch zeer de moeite, want spoedig hoorde ik de alarmroep van een grasmusachtig

vogeltje met een opvallende witte baardstreep, fel contrasterend met de zwar-

te keel; een Ruppells Grasmus. Vanaf deze heuvels had ik een mooi zicht op

de grillige kust van de Egeische Zee en op een klein meertje met daarop vijf

Casarca's, enkele Dodaarzen en wat Krooneenden. Een Kleine Torenvalk

Door een bergachtige streek, op veel plaatsen begroeid met pijnbomen, zochten

we onze weg naar het zuiden. Een Sperwer zweefde boven ons in de lucht.

Af en toepasseerden we Ooievaars. Ook andere zuidelijke soorten zoals Bijen-

eters, Roodkopklauwieren en Scharrelaars lieten zich zien. Hier hoorden we

ook voor het eerst de kenmerkende zang van de Zwartkopgors. Deze gors bleek

tijdens eerdere reizen bijzonder talrijk in het noorden van Griekenland waar de

vogels zich in alle soorten van open landschap ophielden. De Zwartkopgors is

dus kennelijk een soort die laat op de broedplaatsen arriveert.
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en een Sperwer veraangenaamde mijn verblijf in deze heuvels nog meer.

Vanaf de kust van de Egeische Zee reisden we de volgende dag het binnenland

in. Regelmatig passeerden we hoge, met sneeuw bedekte bergtoppen. Spoedig

bereikten we ons doel van die dag: de hagelwitte krijtrotsen van Pamukkale.

Het landschap was hier werkelijk heel vreemd. Terrasvormige krijtformaties,

witter dan sneeuw, bedekten de hellingen. We moesten onze ogen tot spleetjes

vernauwen om niet te veel last te hebben van het verblindende licht, dat

door de rotsen weerkaatst werd. Vanaf de randen van de terrassen hingen er

dikke, soms meterslange op ijspegels lijkende stalagtieten omlaag, ontstaan

door het zeer kalkhoudende water dat al eeuwen over deze terrassen heenstroomt.

Ik had werkelijk nog nooit een vergelijkbaar landschap gezien. Het landschap in

de directe omgeving bestond uit boomloze, met gras bedekte heuvels. Hier en

daar bevonden zich kleine struikjes op de met rotsblokken bezaaide hellingen.

Enkele bedoeinen hadden hier hun grote tenten opgeslagen. Aan de voet van de-

ze heuvels strekte zich de necropolis, de dodenstad van Pamukkale uit.

Werkelijk honderden sarcofagen hadden hier de tijd getrotseerd. Sommigen waren

vrijwel geheel intact, anderen waren nauwelijks nog als doodskist te herkennen,

maar allemaal waren ze geheel bedekt met veelkleurige korstmossen. In de verte

aan de overzijde van een diep en nevelig dal strekte zich een hoge met sneeuw

bedekte bergkam uit.

Tijdens een eerste verkenning in de namiddag, toen de temperatuur weer wat tot

normale waarde gedaald was werd me snel duidelijk dat dit gebied zeer veelbe-

lovend was.

De volgende morgen,toen de zon nog niet boven de bergen uit was geklommen,

trok ik weer de heuvels in. Al meteen hoorde ik vanuit de struikjes een onbe-

kende welluidende
zang. Ik kon een glimp opvangen van een wegschietende vogel

met een opvallende rode onderzijde en zwarte staart. Toen de vogel in een ander(

struik neerstreek zag ik de witte keel. Deze kenmerken maakte me duidelijk dat

ik oog in oog stond met een Perzische Roodborst. In totaal ontdekte ik hier

zeker 7 a 8 territoria van deze fraaie soort. Even later schrok ik op van vier

snel tussen de rotsen wegscherende Aziatische Steenpatrijzen.

PERZISCHE
ROODBORST �
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Minimaal drie Bruinkeelortolanen brachten hun zachte ortolaanachtige liedje

vanaf een rotsblok ten gehore. De vogels waren al van verre herkenbaar aan

de blauwgrijze kop. Enkele Rotsklevers hipten van steen tot steen. Deze kle-

vers lijken veel op onze Boomklevers, maar de onderzijde is veel lichter.

Inmiddels priemden de eerste zonnestralen voorzichtig over de heuveltoppen

in het oosten. Het werd nu snel warmer. Andere soorten die dit gebied be-

woonden waren o.a. Rosse Waaierstaarten en aardig wat Blonde Tapuiten,

meest behorend tot de zeer lichte, bijna witte vorm. Een Kleine Torenvalk

was op zoek naar wat eetbaars. Beneden tussen de sarcofagen bevond zich een

Isabeltapuit. De vogel zag eruit als een zeer groot vrouwtje Tapuit. De po-

ten waren echter opmerkelijk lang en de vogel rende zeer snel over de rots-

achtige bodem. Na deze tocht liet ik me de thee goed smaken, die Gerie in-

tussen had gezet. Daarna reisden we af naar Antalya aan de kust van de

Middellandse Zee. We reden door een vrij droog, glooiend landschap. Voorbij

Denizli kwamen we bij het Acigol, een uitgestrekt zoutmeer. De lucht trilde

zo boven het oppervlak van het meer, dat het niet te zien was of het meer

water bevatte of alleen maar een grote zoute modderpoel was. Helaas misten

we hier een grote groep Flamingo's en enkele Kraanvogels, die wel werden ge-

zien door een paar Duitsers die we later ontmoetten. Kraanvogels broeden hier

en daar bij de meren in het binnenland. Flamingo's houden zich in grote geta-

len op op het Tuz Golu, een immense zoutvlakte ten zuidoosten van Ankara.

Bovenal was het landschap hier weids. Bergen waren er niet. Af en toe een

dikke (olijf )boom in het vlakke land. Kalanderleeuweriken, o.a. herkenbaar

aan hun grootte, de zwarte ondervleugels en aan de opvallende witte eind-

band aan de vleugels voelden zich opmerkelijk thuis in dit lege land.

Een Grauwe Kiekendief zweefde laag over de velden.

Voorbij Burbur veranderde het landschap. Bergachtige gebieden werden afgewis-

sled door kale valktes, maar altijd waren de met sneeuw bedekte toppen van het

het Taurusgebergte majestueus aanwezig. Op de telegraafpalen en- draden

langs de weg zaten grote aantallen Scharrelaars en een enkele keer een Rocd-

kopklauwier of Kleine Klapekster.

Via Antalya, een levendige stad, koersten we richting Mersin. We hadden zo'n

450 km kustweg voor de boeg. Door een vrij smalle, vruchtbare kustvlkate met

veel olijfgaarden, citrus-en bananenplantages bereikten we Side, een voor-

malige Grieks/Romeinse nederzetting. Enorme aantallen Scharrelaars bevonden

zich tussen Antalya en Side, ik telde er 43 op een stuk van ongeveer 15 km.

De leukste waarneming van dit traject was ongetwijfeld een mooi mannetje

Roodpootvalk. De vogel was druk in de weer met het vangen van grote insec-

ten. Op klapeksterachtige wijze dook de valk voortdurend van een telegraaf-

paal op insecten op de grond.

De plaats waar wij ons kamp opsloegen was verbazingwekkend weelderig begroeid.

Een ondoordringbare groene massa bestaande uit klimplanten en struikgewas

overwoekerde de vervallen muren van een Griekse ruïne. Pal aan het strand

stonden enkele dikke bomen. Een van deze bomen stond een beetje geisoleerd

van de anderen. Een blik tussen het gebladerte maakte me direct duidelijk

dat deze boom een onweerstaanbare aantrekkingskracht uitoefende op de ge-
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vederde have van dit gebied. Het was ondoenlijk om de vele vogels die tussen

de bladeren en onrijpe vruchten naar voedsel zochten te tellen. Het waren

ongetwijfeld allemaal trekkers op hun weg naar het noorden (of westen?).

Ik schatte dat zich in de boom minimaal 20 Zwartkoppen ophielden, evenals

enkele Braamsluipers en een klein aantal Grasmussen. Ook waren er een

aantal Fitissen. De Fitis is een soort die in Turkije niet broedt. De leukste

waarneming werd echter gevormd door een zangvogel met een opvallend geel

oog en een gestreepte onderzijde: een Sperwergrasmus. Tussen de weeldirige

plantengroei hielden zich ook een klein aantal Grauwe Bulbuls op. In tegen-

stelling tot de Noordafrikaanse ondersoort waren deze vogels voorzien van

heldergele onderstaartdekveren. Zelfs in de schemering was het er nog leuk.

Dwergooruiltjes deden hun best, een Kwak liet zijn roep horen en behoorlijke

aantallen enorm grote Vleermuizen hadden hun schuilplaatsen in de rui'nes

verlaten in de hoop wat eetbaars op de kop te tikken (wat mijns inziens

geen enkel probleem kon opleveren, gezien het feit dat wij driftig in de

weer moesten met onze "Autan" muggenstift).

De volgende dag vervolgden we onze weg langs de kust. Af en toe passeerden

we poeltjes langs de weg. Ter hoogte van Alanya hielden zich Kleine Zilver-

reigers, Ralreigers, Purperreigers en een Blauwe Reiger op.
Zwarte Ibissen

en Steltkluten ontdekten we er ook. Witvleugel- en Zwarte Sterns vlogen

boven het water.

Zo nu en dan slingerde de weg de bergen in, die hier dicht.met pijnbomen be-

groeid waren. Raven, Alpengierzwaluwen en Zwarte Mezen zijn een greep uit

de soorten die ik hier ontdekte. We hadden tot nu toe opmerkelijk weinig

roofvogels gezien. Boven deze bergen was het echter wat beter. Een Bruine

Kiekendief, een Wespendief, een Asgier en enkele (oostelijke) Buizerden

cirkelden hoog in de lucht. Een groepje van vijf Slangenarenden vloog boven

een dal. Twee vogels in dit groepje vertoonden "dreiggedrag". Ze cirkelden

voortdurend rond met zeer ver vooruitgestoken kop en nek, de poten hingen

omlaag (zie Cramp & Simrons, handbook of the Birds of the Western Pale-

arctic, volume 2, voor een afbeelding van een vliegende vogel die dit ge-

drag vertoont). De vogels lieten ook constant hoge zilvermeeuwachtige ge-

luiden horen. Een andere vermeldenswaardige waarneming was een onvolwassen

Lannervalk, die niet al te hoog boven ons zweefde. Bij Anamur stuitten we

op de enige (!) Maskerklauwier van de reis.

Het volgende doel was de Goksüdelta. Deze delta is met name in de winter

zeer in trek bij overwinterende watervogels. Maar ook in mei kunnen hier nog

aanzienlijke aantallen vogels van diverse pluimage voorkomen. Recente in-

formatie omtrent dit gebied ontbrak me echter. Het was me wel bekend, dat

de Witstaartkievit hier enige malen voor nageslacht heeft gezorgd, zodat ik

met hooggespannen verwachtingen de delta begon te verkennen. Het gebied

bestond voornamelijk uit een meer of minder uitgedroogde kleivlakte begroeid

met zeekraal en tamarisken. Al met al viel deze delta me toch wat tegen,

te meer daar grote delen in cultuur waren gebracht. Ik zal proberen een
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overzichtje van de waargenomen soorten te geven.

Waarschijnlijk het leukst waren 2 Bonte Ijsvogels, die laag over de Goksü

rivier naar de overkant vlogen. Boven de rivier, die traag en bruin rich-

ting Middellandse Zee stroomde, vlogen vele tientallen Oeverzwaluwen rond.

Witvleugelsterns zochten ook naar insecten boven het water. Een Witte Pe-

likaan dobberde statig in de verte op de rivier. Er kunnen hier vele hon-

derden van deze vogels pleisteren. Hoog in de lucht lieten 2 Kroeskoppeli-

kanen zien dat ze de kunst van het zweven bijzonder goed beheersten. Ik tel-

de zo'n 30 Vorkstaartplevieren, een Wulp, 15 Kleine Strandlopers, ongeveer

15 Kemphanen, 5 Bosruiters en 15 Sporenkieviten. Langs de oever van de

rivier renden nog een paar Bontbekjes en wat Kleine Plevieren. Kortteen-

leeuweriken waren talrijk. Ooievaars stapten statig over de akkers, vergezeld

door Balkan Gele Kwikstaarten. In het riet dat hier en daar langs de rivier

groeide hielden zich enkele Kleine Karekieten op. Op een zandbank sliepen

twee Casarca's, die even later luid roepend op de wieken gingen. Witstaart-

kieviten heb ik niet ontdekt.

Via Mersin en de grote stad Adana gingen we oostwaarts. Het landschap was

weer erg veranderd. We reden door een niet te hoog gebergte, alleen heel in

deverte verhieven zich met sneeuw bedekte bergen. Het was er zeer groen,

met veel struikgewas. Langs de weg bleek de Grauwe Klauwier de meest talrijke

soort.

Meer in de richting van de stad Gaziantep werden de heuvels ploseling weer

veel kaler. De struiken maakten plaats voor rotsblokken. Een wegvliegende

Tapuit met donkere vleugels en een geheel lichte rug

alarmeerde me direct. De enige tapuit met zo'n opval-

lende rug is de Finsch Tapuit. Even later ont-

dekte ik inderdaad een Finsch Tapuit boven op

een rotsblok. De Finsch Tapuit houdt er net

als de Blonde Tapuit zowel een zwartkelige

vorm als een vorm met een lichte keel op na.

Bij de lichtkelige vorm loopt het zwart van

de wangen echter door tot het zwart van de

vleugels, dit in tegenstelling tot de

Blonde Tapuit.

Tijdens een stop even ten noorden van

Gaziantep hoorde ik hoog in de lucht

enige leeuweriken zingen. De zang

herinnerde zowel aan die van de Veld-

als aan de Kuifleeuwerik. Zelfs zo

hoog in de lucht was de lichte eind-

band aan de staart te zien, een ken-

merk dat duidt op de Aziatische Kalanderleeuwerik. De Aziatische Kalander-

leeuwerik is de enige westpalearctische leeuwerik die dit kenmerk vertoont.

Ook op de grond bevonden zich nog enkele exemplaren van deze soort, die zich

behalve door de lichte staartband van de Kalanderleeuwerik onderscheidt door

FINSCH

TAPUIT
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het ontbreken van de lichte achterrand van de vleugel.

De weg stond ons niet toe om harder te rijden dan zo'n 25 km per uur, daar

"*■ liever niet in de soms wel 30 cm diepe gaten die zich werkelijk overal in

het wegdek bevonden, terecht wilde komen. Zwartkopgorzen waren hier zeer

algemeen. Rijdend door een weids landschap met fraaie gelige, geplooide berg-

hellingen bereikten we tegen de avond het plaatsje Kahta, waar we onze in-

trek namen in een zeer goedkoop hotelletje ( ƒ2,50 voor een kamer voor twee

personen voorzien van koud stromend water).

Die nacht liep cm twee uur de wekker af. Nog erg slaperig kleedden we ons

aan. Na snel twee glazen zoete Turkse thee naar binnen gegoten te hebben

stapten we in de krakkemikkige Ford Transit die ons naar de befaamde zons-

opkomst boven de al even befaamde Nemrut Dag zou moeten brengen.

De weg naar de berg was bijzonder slecht. Dit was ook de reden dat we niet

met eigen auto op weg gingen, maar een auto met chauffeur gehuurd hebben.

Buiten de lichtbundels van de auto was er niets als duisternis. Enkele ke-

ren reden we door in diepe rust gehulde Koerdische dorpjes. Even later bleek

dat toch niet alle Koerden onder de wol lagen, want ploseling doemde voor

ons in de lichtbundels een in doeken gehulde schaapherder met zijn kudde op.

In paniek renden de schapen alle kanten op, terwijl de man wanhopig probeerde

de dieren bij elkaar te houden. Twee maal werden we aangehouden door gewa-

pende militairen, die me eraan herinnerden hoe de Turkse regering op brute

wijze deze Koerden onderdrukt.

Na enige tijd bereikten we een brede ondiepe rivier. De weg was overspoeld

door het snel stromende smeltwater. Heel langzaam rijdend bereikten we de

overkant. De oostelijke hemel begon nu iets lichter te worden. Af en toe

passeerden we kleine sneeuwveldjes, ten teken dat we al tot behoorlijke

hoogte waren geklommen. Bomen of struiken groeiden hier allang niet meer.

Overigens zijn bomen in deze bergstreken toch erg schaars. Ook hier is de

bevolking op onbezonnen wijze aan het kappen geweest, zodat de bergen op veel

plaatsen erg van erosie te lijden hebben gehad.

Na precies tweeënhalf uur hobbelen en bonken in de auto die hunkerde naar

een 10.000 km beurt bereikten we de top van de 2159 meter hoge Nemrut Dag.

De dikke trui en de jas hadden we niet voor niets meegenomen, want het was

erg koud. Cm ons heen begonnen de vogels juist aan een nieuwe dag. Een

kwartiertje klimmen door het schemerdonker bracht ons op een terras aan de

zuidoost zijde van de berg. De eigenlijke top van de berg was nog zo'n 50 me-

ter hoger. We bevonden ons temidden van de monumenten die zo'n 2100 jaar

zijn opgericht ter ere van koning Antiochus I van Commagene. Deze vorst

stamde uit een geslacht van Syrische koningen en heeft zich door zijn onder-

danen als een god laten vereren. Een rij van zes zittende metershoge goden-

beelden, waaronder het beeld van Antiochus, bevond zich onder aan de kegel-

vormige top. De ongeveer twee meter hoge hoofden lagen her en der over het

terras verspreid. Een zware aardbeving heeft de beelden ooit onthoofd.

We stonden op een fantastische plek. Buiten het geluid van enkele vogels

was het er doodstil. De zon was inmiddels als een vuurrode bal boven de met
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sneeuw bedekte bergtoppen in het oosten uitgestegen. Tussen de Nemrut Dag

en de bergen in het oosten bevond zich een uitgestrekt nevelig dal. Behalve

de fraai gekleurde korstmossen op de rotsen, was er geen spoor van begroeiing.

Plotseling trok Gerie mijl aandacht. Er zaten enkele vogeltjes op een na-

bijgelegen sneeuwveldje. Het bleken Sneeuwvinken te zijn. Eindelijk had ik dan

geluk, want ik had al enkele malen vergeefs naar deze bewoner van het hoog-

gebergte gezocht. Ook Rode Rotslijsters waren present. Maar de blikvanger

onder de vogels was toch een tapuit die luidkeels vanaf een van de goden-

beelden een kort en explosief liedje ten gehore bracht. De bovenzijde van de

kop en rug waren donkergrijs. De keel, wangen en oorstreek waren zwart, even-

als de staart en de vleugels. Een opvallende wenkbrauwstreep sierde de kop.

Het meest opvallend was echter de roodbruine stuit en de rode buitenste

staartpennen, die vooral in de vlucht goed te zien waren. Conclusie: de vo-

gel op het beeld was een mannetje Roodstaarttapuit. Deze soort wordt in Tur-

kije maar erg weinig waargenomen en dan nog voornamelijk in het uiterste oosten

van het land, in het grensgebied met Iran.

Via een sneeuwveld bereikten we de andere zijde van de kegel. De hele 50 meter

hoge kegel was samengesteld uit met de hand gehakte keien. Ook hier levens-

grote koppen van onder andere een adelaar, baardige mannen en een vrouw met

mooie gelaatstrekken. Het uitzicht was overweldigend. Overal om ons heen hoge

met sneeuw bedekte bergtoppen, die deel uitmaakten van het uitgestrekte Tau-

rusgebergte. Het diffuse ochtendlicht kleurde het landschap in tal van fraaie

pasteltinten. De combinatie van tot de verbeelding sprekende overblijfselen

uit een vergane cultuur, een uitzicht over een woest en leeg hooggebergte

en een paar zeldzame vogelsoorten maakten het verblijf op deze verlaten plek

voor mij tot het hoogtepunt van de reis.

Tijdens de terugtocht was ik in de gelegenheid om het landschap in me op te

nemen, omdat het daar op de heenweg te donker voor was. Steile bergen en diepe

afgronden omringden ons. Temidden van deze ruige omgeving woonden de Koerden

in hun lemen hutjes verstevigd met boomstammen. De vrouwen waren zonder uit-

zondering bijzonder mooi gekleed: zeer kleurrijk, met op het hoofd een soort

tulband. Boven de rivier die we weer "stapvoets" overstaken stond nu een

Bonte Ijsvogel te bidden. Een vreemde plaats voor deze soort, die gewoonlijk

alleen aan de zuidkust wordt waargenomen. Een Perzische Roodborst zat bovenin

een struik. Enkele Koekoen riepen luid,terwijl we een groepje Kleine Tbren-

valken passeerden. Aan de voet van de berg zagen we nog een paar Aziatische

Kalanderleeuweriken.

Moe maar uiterst voldaan bereikte we ons hotel in Kahta waar we ons direct

klaarmaakte voor de tocht naar Cappadocie.

Een weg vol kuilen en gaten bracht ons naar Malatya. Het was inmiddels be-

wolkt geworden en uit een loodgrijze hemel viel af en toe een druilerig regen-

tje. Het was zeker niet warmer dan een graad of tien,maar we bevonden ons

dan ook op een hoogvlakte. Een paar honderd kilometer reden we door een zeer

verlaten landschap,dat me soms deed denken aan een toendra. Het was vrij vlak

en bezaaid met stenen. Vegetatie was er nauwelijks. Met sneeuw bedekte ronde

heuveltoppen staken hier en daar boven de vlakte uit.
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Mensen kwamen we vrijwel niet tegen. Een enkele maal passeerden we half door

de berghellingen verscholen huisjes,gebouwd van dezelfde grauwe stenen die

overal lagen. Regelmatig vlogen er Sneeuwvinken,Strandleeuwerikken en Rode

Rotslijsters voor ons van de weg op.

Enkele Aasgieren cirkelden om een rots-

punt. Ee Raaf vloog luid krassend weg.

Een Tapuit boven op een groot rotsblok

gezeten zag ons langsrijden.

Langs een smal kronkelend riviertje

groeide een rijtje lage,nog geheel kale

wilgen,ten teken dat de winter hier nog

maar nauwelijks voorbij was. Eksters, Bonte

Kraaien,Spreeuwen en ook enkele Cetti's

Zangers hielden zich in de boompjes op.

In een poel langs de weg bevonden zich

twee Casarca's en een Ooievaar.

Aan het einde van de middag bereikte we

Cappadocie.

De volgende morgen was het weer een stuk

beter. De lucht was blauw hoewel er wel

grote wolken langsdreven. In het oosten boven de hoge bergen zag het er echter

nog zeer dreigend uit. Bij de tent zag ik onder andere een Hop, Grasmussen en

een Grauwe Klauwier. Hoog boven me cirkelde een Arendbuizerd met z'n bijna

transparante staart en handpennen.

Cappadocie is vooral befaamd om zijn bizarre tufsteenformaties. Cp schoorste-

nen lijkende rotsen met een kegelvormige top, door de wind gepolijste pilaren

met een groot rotsblok als hoed en gatenkaasachtige rotsen domineerden het

landschap. Dit gebied is miljoenen jaren geleden ontstaan na een uitbarsting

van de vulkaan Erciyas Dagi. Deze ruim 4000 meter hoge vulkaan verheft zich

duidelijk zichtbaar in het oosten. Na deze uitbarsting is er geleidelijk tuf-

steen, een zeer zachte steensoort, ontstaan. Vele duizenden jaren hebben wind

en water in dit gebied hun krachten gebundeld en er voor gezorgd dat wij nu

van dit extravagante landschap konden genieten.

Gedurende de enkele dagen die we hier doorbrachten ontdekten we onder meer

een overvliegende Zwarte Ooievaar, enkele Arendbuizerden en wat gewone Bui-

zerden. Een Finsch Tapuit, die hier zo'n beetje zijl meest westelijke versprei-

dingsgebied bereikte voelde zich hier ook thuis. Twee Kuifkoekoeken verraad-

den hun aanwezigheid door luid geroep. Leuk was ook de kolonie Rotsmussen en

enkele paartjes Zwarte Roodstaarten van de ondersoort P.o. semirufus. Deze

vorm heeft een zeer opvallende rode buik en lijkt dan ook wel wat op de Ge-

kraagde Roodstaart.

Een mooi getekende Grijze Gors hield zich op in een bloeiende appelboom in een

beschutte vallei. Enkele Alpengierzwaluwen scheerden luid gillend tussen de

Azintische

Kalanderieeuwerik
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rotsen door. Een groep Kneuen, een soort die in Turkije ook al voor een eigen

ondersoort gezorgd heeft, zocht op de grond naar iets eetbaars, daarbij gade-

geslagen door een Siezel. Deze Siezels zitten graag en vaak op wezelachtige

wijze rechtop.

Zo'n 50 km naar het oosten, bij Develi, zou zich een tamelijk groot meer bevinden.

Van het meer was echter niets meer over dan een uitgedroogde vlakte, nu in

bezit genomen door Siezels. Werkelijk overal staken de diertjes op hun achter-

poten gezeten boven het korte gras uit. Aan de rand van de vlakte bevond zich

een berghelling. Over grote keien begroeid met fel gekleurde korstmossen

klauterde ik naar boven. Vanaf die plek had ik een geweldig uitzicht over de

vlakte die zich onder me uitstrekte. Achter me lag de top van de Erciyas Dagi

als het ware voor het grijpen. Wolkenflarden dreven langs de machtige kegel.

Nu en dan priemde de zon door de wolken heen en liet de sneeuw glinsteren.

Enkele Aasgieren vlogen laag over de grond achter me langs. Beneden op de

vlakte was echter meer te beleven. Een zwartkelige Finsch Tapuit Bït op een

grote steen. Maar bovenal waren hier de Isabeltapuiten algemeen. Over een af-

stand van 10 km telde ik er 17 (vanuit de auto). Twee Lachsterns, ongeveer

25 Kokmeeuwen en 3 Kleine Mantelmeeuwen (overigens zeer zeldzaam in het bin-

nenland van Turkije) wisten zich blijkbaar ook nog te herinneren dat hier ooit

water geweest moest zijn (waarschijilijk in de omgeving nog wel ergens aanwezig

was).

De volgende morgen gingen we weer op weg. We passeerden het machtige bergmas-

sief van de Alladag, waar het waarnemen van het Kaspisch Sneeuwhoen tot de

mogelijkheden behoort. Een klim in dit ruige bergland was wel gepland maar door

het slechte weer in de bergen en door het feit dat we ons op dat moment niet

in staat voelden om een tocht van minstens 10 a 12 uur te volbrengen, zagen

we af van een bezoek aan de Alladag.

We bevonden ons nu midden op de Anatolische Hoogvlakte. Een Dwergarend cirkel-

de met ons westwaarts. Een vlakte, hier en daar bedekt met een tapijt van fel-

gele bloemen, strekte zich tot aan de horizon uit. Zo nu en dan verhief zich

een rotspartij uit het overigens vlakke, boomloze land. Dit is het domein van

de Sakervalk en ook de Woestijnplevier voelt zich hier thuis.

Op de Anatolische Hoogvlakte bevinden zich een aantal interessante moerasge-

bieden en meren, waarvan sommigen zoals het Aksehir GÖlü bijzonder uitgestrekt

zijl. Tot de meest interessante bewoners van deze meren behoren zonder twijfel

de Witkopeenden.

Als eerste bezochten we het moerasgebied bij Eregli (of beter gezegd, dat was

de bedoeling, want het moeras was op een paar kanalen na drooggelegd).

Vermeldenswaard zijl 5 Zwarte Ibissen zomaar langs de weg. Ook bevonden zich

hier enkele Kleine Kortteenleeuweriken. Deze vogels zijl o.a. te onderscheiden

van de Kortteenleeuwerik door de lengtestreepjes op de borst.

Een kaarsrechte weg voerde ons dooc dit uitgestrekte en 's-zomars verschroei-

end hete land. Da meest algemene vogels onderweg waren Isabeltapuiten en Ka-

landerleeuweriken. Af en toe reden ws langs Grauwe Klauwieren en Kleine Klap-

eksters op hun verheven posten boven op de telegraafpalen. In een plasje langs
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de weg bezonden zich Casarca's en Ooievaars. In de buurt van de stad Konya

hield zich een dozijn Kleine Torenvalken op.

Na die nacht in een hotelletje in Konya geslapen te hebben trokken we de vol-

gende dag nog verder naar het westen. Na enige tijd verlieten we de doorgaande

route en sloegen een zandpad in. Ons doel was het Hotamis Golu. Aan de randen

van dit moeras ook hier weer veel in cultuur gebrachte velden, maar gelukkig

was er nog wel een redelijk groot meer te vinden. Aan een zijde was het meer om-

zoomd door een slikrand. Aan de andere kant strekte zich een aanzienlijk riet-

veld uit. Het was ongetwijfeld aan deze rietvelden te danken, dat er zich op

het meer een klein aantal Grauwe Ganzen ophield (van de oostelijke ondersoort

A.a.rubirostris). Af en toe vlogen er wat Lepelaars op uit het riet, om er

vervolgens een eindje verder weer in neer te strijken. Twee Bruine Kiekendieven

scheerden laag over de rietpluimen. Krooneenden waren met 35 exemplaren de

best vertegenwoordigde eenden, op de voet gevolgd door de Casarca met 20 ex-

emplaren. Op een drooggevallen modderplaat bevonden zich tussen de Visdieven,

Dwergstems en Witvleugelstems 3 Dunbekmeeuwen. Steltlopers fourageerden in

de modder. Tussen de Kemphanen en Steltkluten ontdekte ik Oeverlopers, Bosrui-

ters. Kleine-en Krombekstrandlopers. Op de akkers langs het meer waren Kleine

Kortteen-,Kalander-en Kuifleeuweriken het meest algemeen.

Van de talloze meren op de Anatolische Hoogvlakte is het Aksehir Golu een van

de grootste. Brede rietvelden omzomen het meer. In deze rietvelden bevindt zich

een uitgebreide kolonie Grote Zilverreigers. De akkers langs het meer gingen

langzaam over in een naar het meer toe steeds drassiger wordend terrein.

Een zestal Woudaapjes en wat Ralreigers bevonden zich in de kniehoge vegetatie

om het meer. Een Purperreiger vloog met diepe vleugelslagen over het riet.

Een Zwarte Ooievaar draaide hoog in de lucht op de thermiek z'n rondjes.

Vermeldenswaard zijn verder nog een paar Witwangsterns en enkele Zwarte Ibissen.

Via het Karamik Golu, met een grote kolonie Roeken, reden we weer westwaarts.

We naderden zo langzamerhand de grens van de hoogvlakte. Het terrein werd rots-

achtiger en ook groeide er meer struikgewas. Op onze tocht naar Izmir passeer-

den we o.a. zingende Vale Spotvogels en nog een overtrekkende Zwarte Ooievaar.

Tegen de avond zag ik nog 2 Syrische Bonte Spechten. De roep van deze specht

is mijns inziens wat hoger dan die van de Grote Bonte Specht. *s-Avonds lieten

voor het eerst sinds de Middellandse zeekust de Dwergooruilen zich weer horen.

De volgende dag trokken we langs de kust van de Egeïsche Zee weer naar het

noorden. Een trekkende Wespendief moest ook die kant op. 15 onvolwassen en 1

adulte Flamingo zochten naar voedsel in een ondiepe lagune langs de weg.

Die dag was er een behoorlijke noordwaartse trek, want buiten de reeds genoemde

Wespendief vlogen er geregeld groepjes Bijeneters en Zwaluwen voorbij. Van de

Bijeneter zij overigens vermeld dat er vrijwel geen dag voorbij ging dat deze

vogels niet luid "pruu-pruu-pruu" roepend in groepjes van gemiddeld 10 a 15

vogels noord of westwaarts trokken.

Zo'n 60 km ten zuiden van Canakkale, alwaar we de boot zouden nemen naar het

Europese vasteland vlogen nog zo'n 30 Ooievaars laag over een akker.
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Op 15 km ten zuiden van Canakkele zetten we net als de eerste dag in Turkije

de tent op. Het was prachtig weer, maar toch waaide er een harde wind uit het

NW (minstens windkracht 8), ervoor zorgend dat de golven van het zeewater voor-

zien werden van fraaie witte schuimkoppen. Er vlogen ettelijke honderden Noord-

se Pijlen voor de kust. Met de wind mee schoten ze in vliegende vaart over het

bruisende zeewater. Geregeld beschreven de vogels bogen van 10-tallen meters

hoog, hiermee hun snelheid nog meer verhogend. De vogels die toch hadden be-

sloten tegen de harde wind op te boksen, gedroegen zich heel anders. Laag over

de golven, gebruik makend van de luwten in de golfdalen en voortdurend van de

ene zijde op de andere kantelend, kwamen de vogels maar langzaam vooruit.

Hun inspanningen werden vervolgens weer bijia teniet gedaan door hoge achter-

waartse bogen.

De volgende morgen bracht de boot ons weer in Europa. In een olijfgaard, 11 km

ten noorden van Eceabat, verraadde een zware grote karekietachtige zang de aan-

wezigheid van 2 Griekse Spotvogels. Tevens op deze plaats aanwezig:1 Syrische

Bonte Specht, 2 Ortolanen en enkele Vale Spotvogels.

Na een paar uur bereikten we de Griekse grens. Ter hoogte van Alexandroupolis

bevonden zich zo'n 300 Ooievaars op een akker. Aan de oostkant van Porto Lago

sloegen we ons kamp op. In vergelijking met de westzijde, die we op de heenweg

verkend hadden, bevonden zich hier veel meer poelen en plasjes. Witvleugelstern:

vlogen af en aan. Krombekstrandlopers en Kleine Strandlopers (zoals steeds

weer samen) dribbelden over de slikrandjes. Drie Witoogeenden vlogen laag over

een rietveldje. Een Griel stond bewegingloos op een vlakte bestaande uit uit-

gedroogde, gebarsten klei. Vanuit zee kwamen Zwartkopmeeuwen en Geelpootmeeuwen

aangevlogen.

De volgende morgen naderde een losse groep van 12 Wespendieven in directe

vlucht vanuit zee de kust en verdwenen in noordelijke richting. Enkele Wiele-

walen zongen hun melodieuze liedje vanuit de toppen van de populieren die op

de kampeerplaats voor schaduw moesten zorgen. Deze bomen en.de struikjes er-

onder oefenden kennelijk een onweerstaanbare aantrekkingskracht uit op trekkende

zangvogels. Ik ving een glimp op van een vrouwtjes vliegenvanger. De vogel

vertoonde een grote hoeveelheid wit op de vleugel en zou dus best een Wit-

halsvliegenvanger geweest kunnen zijn (ook de oostelijke vorm F.a.semitorquata,

die sinds enige jaren als een afzonderlijke soort wordt beschouwd, behoort tot

de mogelijkheden). Tussen de bladeren hielden zich nog veel meer kleine schar-

relaartjes op. Ik telde zo'n 15 zingende Fitissen, enkele Fluiters, wat Zwart-

kopjes ongeveer 10 Grauwe Vliegenvangers, talloze Nachtegalen en 2 Spotvogels.

Dat de meeste van deze vogels trekkers waren bleek de volgende morgen, toen

het merendeel weer vertrokken was.

Op 40 km ten westen van Kavala snelde een kleine roofvogel met een krachtige,

valkachtige vlucht door het luchtruim. De bovenzijde was egaal grijsblauw met

duidelijk zichtbare donkere vleugelpunten. De onderzijde van de vleugels was

erg licht. Het was duidelijk dat ik een mannetje Balkan Sperwer in de kijker had.

Zo nu en dan zweefde de vogel met afhangende vleugels.
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Ons volgende doel werd gevormd door de Olympus. Deze voormalige residentie van

Zeus verheft zich als een enorme kegel uit het omringende glooiende land.

De volgende morgen reden we over de slechte grindweg omhoog. De weg gunde ons

regelmatig groen en geelmakende blikken in de diepte van een afgrond. De flan-

ken van de berg waren dicht begroeid met pijibomen. Zwarte Mezen waren er talrijk,

Zo nu en dan konden we een glimp opvangen van de top. Op 1700 meter hoogte

lieten we de auto achter en via een smal pad vertrokken we naar hogere regi-

onen. Door de geringe sneeuwval de afgelopen winter was de waterval die ik in

1976 en 1980, toen ik hier ook vertoefde, zo machtig omlaag had zien kletteren

veranderd in een armzalig stroompje. Vier Grote Gele Kwikstaarten hadden blijk-

baar toch nog vertrouwen in de toekomst en hoopten waarschijnlijk op betere tijden,

Het pad voerde ons aanvankelijk door gemengd beuken-dennenbos, later overgaand

in dennenbos. Een felgekleurde vuursalamander kruiste ons pad. De hellingen

waren zeer steil (het pad helaas ook!). Naast Zwarte Mezen waren Kuifmezen ook

aanwezig. Tevens hoorde en zag ik o.a. Vuurgoudhaantjes, Goudvinken, enkele

Zwarte Roodstaarten en Tjiftjaffen. Opgeschrikt door onze nadering maakte een

ree zich met grote sprongen uit de voeten. Op 2000 meter hoogte staken we zo

nu en dan kleine sneeuwveldjes over. Een machtige Lammergier zweefde over het

dal dat zich ver beneden ons uitstrekte. Het bos werd langzaamaan meer open.

De geblakerde skeletten van dikke, door de bliksem getroffen pijnbomen stonden

roerloos de tijd te trotseren. Plotseling zeilden er 2 Europese Steenpatrijzen

laag over een puinwaaier langs me heen, naar beneden. Bij de berghut op 2100

meter deden we ons tegoed aan lekkere hete thee. De kale top stak nog ver bo-

ven ons uit. Na enige tijd op adem gekomen te zijn, aanvaardden we de terugtocht

en na een paar uur bereikten we met een paar vette blaren als aandenken, de

auto weer.

De volgende dag vertrokken we richting Nederland. Halverwege Joegoslavië ver-

anderde het weer en tussen Belgrado en Zagreb begon het zelfs te
regenen.

De weergoden waren kennelijk van mening, dat we genoeg zon gezien hadden, want

vanaf dat moment is het geen ogenblik droog meer geweest. De bossen op de hel-

lingen waren in naargeestige regen en mistsluiers gehuld en ook de volgende

dag in Duitsland bewezen onze ruitenwissers uitstekende diensten.

Eind mei, na bijna 5 weken onderweg geweest te zijn, bereikten we ons vertrouwde

landje weer. In die tijd hebben we exact 11.064 km afgelegd.

Ik hoop met dit verslag duidelijk gemaakt te hebben dat er in Turkije (en de aan-

looplanden) nog steeds erg veel te genieten valt. Misschien kunnen mijl erva-

ringen een stimulans zijl om ook het geluk te beproeven in het boeiende land,

dat Turkije heet.

Eef Kieft

de Clercqstraat 107

Haarlem.


