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Vogels kijken aan de Bosporus

Van 17 tot 28 september zijn 25 leden van de Vogel werkgroep naar Turkije

geweest, om de najaarstrek over de Bosporus waar te nemen. Het werd een

avontuur met spectaculaire vogelbelevenissen.

Engbert van Oort

De meest interessante plaats

om te spotten is de Buyuk

Gamlicaheuvel. Met 282 meter

steekt hij boven de stad uit. Je

hebt hier een goed overzicht

over zowel de stad als het ach-

terliggende vasteland van Zuid-

oost Europa. In het najaar ko-

men de vogels dan uit het noor-

den over de Bosporus richting

Afrika. Vanwege de lengte van

de Bosporus (30 kilometer), is

het niet mogelijk om alle vogels

waar te nemen, maar de grote

vogels zijn over het algemeen

goed waar te nemen. Meren-

deels hebben we dan ook op de

heuvel vertoefd. Neemt niet weg

dat we op dinsdag ook vanuit

het zwembad nog zo’n 225

sperwers hebben zien overko-

men.

Tijdens ons verblijf hebben we

twee excursies gemaakt: met

een boot varend over de

Bosporus, en met een bus naar

twee locaties in de omgeving

van Istanbul. De boottocht heeft

leuke waarnemingen opgele-

verd. We hebben tot nu toe in

geenenkel verslag gelezen dat

er ijsvogels voorkomen, maar

wij hebben er die dag vijf ge-

zien, evenals 62 kleine zilver-

reigers, 41 blauwe reigers, één

purperreiger en 25 grote sterns.

Met de bus zijn we naar het

Woud van Belgrado geweest;

ook hier zagen we negen ijs-

vogels. Toen we uit de bus

stapten werden we gelijk verrast

door een luid krijsende Syrische

bontespecht. Verder veel bos-

vogels waaronder: 5 Turkse

boomklevers, 5 appelvinken, 1

draaihals, 1 grijskopspecht, 2

grote bonte spechten, 1 middel-

ste bontespecht, 1 • grijze specht

en 2 kleine bonte spechten.

LAGUNE

Hierna op weg naar een lagune

aan de Zee van Marmara; on-

derweg hebben we even ge-

stopt bij het Ataturk Arbore-

tum.Wat we hier te zien kregen

zal niemandooit vergeten, in

een half uurtje kwamen vanuit

het bos: 21 zwarte ooievaars, 4

sperwers , 2 roodpootvalken,

190 schreeuwarenden, 11 step-

penbuizerds, 5 dwergarenden , 3

boomvalken en tot slot 1 aas-

Evenals Falsterbo (Zweden) en

Gibraltar (Spanje) is de

Bosporus bij uitstek geschikt

om in Europa de vogeltrek te

observeren. Aangezien niemand

van de deelnemers in deze pe-

riode Istanbul al eens heeft be-

zocht, wordt het avontuur des te

groter. Via verslagen van an-

dere vogelaars van voorgaande

jaren, krijgen we een beeld van

wat we ons daar kunnen voor-

stellen.

Evenals bij overige vogeltrek-

locaties wordt de trek van gro-

tere vogels bepaald door de kli-

matologische omstandigheden;

aangezien we de gehele pe-

riode prachtig weer (25 tot 30

graden) gehad hebben, bijna

onbewolkt, is de trek zeer egaal

verlopen. Echte uitschieters

kunnen we dan ook niet rappor-

teren, maar dagen van meer

dan duizend tot vijftienhonderd

vogels zijn wel voorgekomen.

SOOBTNAAM 18-9 19-9 20-9 21-9 22-9 23-9 24-9 25-9 26-9

Wespendief 4 9 1 2 2

Zwarte wouw 1 1 1 1

Rode wouw 1

Aasgier 3 1 3 1 1

Vale gier 1 1

Slangenarend 17 50 15 69 28 11 9 8

Sperwer 157 72 5 283 10 96 17 7 4

Balkansperwer 1 3 4 3 4 2

Bulzerd 25 4 6 2 3

Steppenbuizerd 26 9 11 49 152 139 4

Arendbuizerd 3

Schreeuwarend 236 750 31 554 190 1204 1079 641 414

Bastaardarend 2 1

Keizerarend 3

Steenarend 1 1

Dwergarend 3 5 2 7 5 2 1

Visarend 1 1

Torenvalk 4 2

Roodpootvalk 1 4 6 1

Boomvalk 9 9 16 4 8 8 4 5 3

Sakervalk 1

Zwarte ooievaar 75 91 58 21 163 151 210 277

Witte ooievaar 22 4 2 5 1 8

IJsvogel 5 9

Vale pijlstormvogel 20 120 30 25 8
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gier. Dat is wat je noemt voge-

len!

Bij de lagune werden we be-

groet door 2 hoppen, gevolgd
door 6 grote zilverreigers , 16

blauwe reigers, 28 dodaarsjes,

4 lachsterns, 5 reuze sterns, 1

morinelplevier, 33 bontbek-

plevieren, 1 zilverplevier, 1

audouinsmeeuw, 2 dwerg-

meeuwen, 1 zwartkopmeeuw, 3

Griekse spotvogels, 2 grauwe

klauwieren, 51 grauwe gorzen

en vele andere soorten.

Terugkijkend op een weekje vo-

gelen aan de Bosporus mogen

we gerust stellen dat er in deze

periode van alles aan vogels

overkomt en als je de moeite

neemt om met een boot of bus

de omgeving nader te bekijken,

valt er nog meer waar te nemen.

We zijn ons ook bewust dat we

maar een deel van de vogeltrek
hebben gezien. Tijdens ons ver-

blijf hebben we 120 soorten

vastgesteld, waaronder maar

liefst 21 roofvogelsoorten.
Hop


