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In september vertrokken enkele van onze leden naar Turkije voor een vogel- 
vakantie. Hieronder volgt hun relaas. 
 
TURKIJE—REIS  
 
I. Istanboel en omgeving.  
Op 20 september vertrokken we met zijn achten, aangelokt door de vele enthou- 
siaste verhalen, richting Istanboel om daar de spectaculaire trek van roof- 
vogels en ooievaars eens mee te maken. Al snel bleek dat we niet de enigen  
waren met dat plan, want op Schiphol maakten we al kennis met een groep Gooi- 
se vogelaars, die hetzelfde reisdoel hadden. 
Bij aankomst bleek alleen de stad Istanboel zelf al de moeite van een lang- 
durig bezoek waard. De stad— net als Rome gebouwd op 7 heuvelen — is fantas- 
tisch gelegen rondom de Gouden Hoorn. Deze zijarm van de Bosporus is de ou- 
de natuurlijke haven van de stad. De naam duidt al op de enorme rijkdom en  
macht, die Istanbul, het vroegere Constantinopel in oude tijden bezat. Dit  
laatste Christelijke bolwerk van de Romeinen werd na de verovering in 1453  
de hoofdstad van het toen alsmaar groeiende Turkse ofwel Ottomaanse rijk.  
De beroemde kathedraal St.Sofia werd voorzien van 4 minaretten en ging op  
den duur met nog 200 andere moskeeën —ook allen voorzien van minaretten- 
het stadsbeeld beheersen. Beroemde moskeeën zijn de Sultan Achmed en de  
Sultan Suleymanmoskee, die op een heuvel gelegen, hoog boven de stad uit- 
toornen en die je als bezoeker stil maken. 
Ditzelfde geldt voor het oude sultanspaleis Topkapi, waar vele schatten uit  
dit oude machtige wereldrijk worden bewaard. De oude stad is nog geheel ommuurd  
door een 50 km lange metersdikke muur, die de stad gedurende honderden jaren  
heeft beschermd tegen de Turken. 
Lopend door de smalle straten vallen al direct de kleine Palmtorteltjes op  
met hun vreemde gekoer. Dit duifje is in Istanbul zeer algemeen, terwijl zijn 
verspreidingsgebied in feite een 1000 km verder naar het oosten ligt.  
Uiteraard raak je in zo'n miljoenenstad de weg kwijt, maar gelukkig is er  
dan altijd een bewoner zeer bereid om je de weg te wijzen, of zelfs mee  
op te lopen op zo'n vriendelijke manier, die ons Hollanders tot voorbeeld  
kan zijn ...! Op de weg terug naar ons hotel is het reeds avond geworden en 
verschijnen de Alpengierzwaluwen met hun luid geschreeuw met honderden boven  
de oude stad. Zij zijn onderweg van hun Europese broedgebied naar hun overwin-
teringsgebied in Afrika. 
De volgende dag varen we voor 50 cent met één van de vele veerpontjes van  
de Europese oude stad naar het nieuwe Aziatische gedeelte. De Camlica—berg 
(uitgesproken als Dzjamlitsja) aldaar is de plek van waaraf de vogeltrek het  
best te volgen is. Wijds uitzicht over de Bosporus en de oude stad vormen het  
decor voor de enorme trek, die er zal losbarsten. Ook onze Gooise vrienden  
ontmoeten we daar weer, wachtend op, wachtend op de dingen die komen zullen.  
Het was al elf uur geworden, de temperatuur gestegen tot boven de 30 graden, 
toen er een Boomvalkje langstrok, gevolgd door...  niets! Iedereen dommel-  
de wat weg in de zon of had al een schaduwrijk plekje onder de bomen opgezocht,  
toen een enorme brul iedereen overeind deed schieten om zijn kijker te pak- 
ken. Paniek! Een enorme zwerm vogels kwam over de stad aancirkelen.10...20... 
50...100...300 Ooievaars deden een poging om op thermiek van Europa naar Azië  
te komen. Bijna allemaal Zwarte Ooievaars waren het die al zwevend de hemel  
vulden. Wat een magnifiek gezicht was dat. Steeds hoger en hoger kringden ze,  
om daarna langzaam oostwaarst weg te zweven, begeleid door het geratel van  
onze fotocamera's met telelenzen. Er zaten ook nog wat witte Ooievaars in de  
groep. Deze trekken normaal in augustus al door, maar door het schitterende  
weer waren ze op de Balkan blijven hangen. Voldaan werd het glas geheven, niet 
wetend wat ons de andere dagen nog te wachten stond. Die dag kwamen er nog  
enkele grote groepen door, omzoomd door kleine groepjes Buizerden en Slangen-
arenden, wat Sperwers, Torenvalken en Roodpootvalken. 
De volgende vier dagen werd er een tocht door het binnenland gemaakt met  
twee gehuurde auto's, al in Nederland gereserveerd door de gebroeders wierse- 
ma. 
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Een boottocht over de Zee van Marmara vormde het eerste deel van die tocht. 
Honderden Noordse Pijlstormvogels, Boerenzwaluwen en tientallen Dwerg- 
meeuwen begeleidden ons, samen met enkele Zwartkopmeeuwen naar de haven  
van Bandirma op het Aziatische deel van Turkije. Wat een andere wereld daar;  
na het westerse en redelijk welvarende Istanbul viel de armoede op en de  
schuwe, gesluierde vrouwen eveneens. Merkwaardig doet dan toch wel aan het  
moderne, goed geoutilleerde bezoekerscentrum van het Kuzkenetti Nationale  
Park aan het Manyasmeer. De uitzichttoren van waaruit je in het voorjaar zicht  
hebt op de nesten van Kwakken en andere reigers, had het uiterlijk van een  
degelijke westerse watertoren. Zo'n watertoren zou er misschien nog niet eens  
zo gek zijn overigens, gezien de droogte. Honderden witte Pelikanen brengen  
op dit meer de winter door en we zagen er dan ook inderdaad honderden in  
groepen vissen. De bosjes om het meer zaten vol met Grauwe Vliegenvangers. 
Leuke waarnemingen waren daar verder: de Syrische Bonte Specht, enkele Hoppen  
en wat Grauwe Klauwieren. Deze laatste soort maakt ieder jaar zijn tocht naar  
het zuiden via Turkije; zij kennen geen westelijke trekroute. Hier in het bin-
nenland ontmoetten we ook de Turkse Tortels, die in Istanboel en omgeving  
geheel ontbraken. 
Het Apolionthmeer, iets oostelijker gelegen, bracht nog meer verrassingen.  
De oevers van dit grote meer werden bevolkt door tientallen Blauwe Reigers, 
Purperreigers, Kwakken, Ralreigers, circa 40 Zwarte Ibissen en honderden  
Kleine Zilverreigers. Kijkend over grote waterlelievelden, zaten op een zand- 
bank erachter wel 100 Dwergaalscholvers te rusten, terwijl honderden Wit- 
wangsterns aan het vissen waren. Bijzonder vonden we de waarnemingen van  
enkele tientallen Zilverplevieren hier in het binnenland. Wij associëren  
deze vogels altijd direct met strand en wad. 
Na dit hete laagland was het bezoek aan het Uludaggebergte een heerlijke  
verkoeling. Dit gebergte was erg vogelrijk; als trekvogels vielen vooral de 
Roodstuitzwaluw en de Vale Gierzwaluw op. Standvogels waren er ook volop,  
zoals Raaf, Koolmees, Cirlgors en wat hogerop ook de Turkse Boomklever.  
Deze is veel kleiner dan onze Boomklever en heeft een kastanjebruine vlek  
op de buik. De plantengroei is in de streek van dit gebergte in september  
nog weelderig. Vele alpine gentianen, klokjes en typische soorten vinger- 
hoedskruid en saxifrage maakten de Ulu-dag tot een oase in het verder  
gortdroge land. 
Na een bezoekje aan de stad Bursa aan de voet van de berg, werd weer terug- 
gereden naar Istanbul waar de laatste dagen (van mijn) vakantie werden  
doorgebracht. 
De temperatuur was hier inmiddels zo'n 10 gaden gezakt tot 22 graden. Waar-
schijnlijk heeft deze "weersomslag" er voor gezorgd dat de laatste dagen 
onvergetelijk werden. De trek van Ooievaars, arenden en buizerden was nu echt 
losgebarsten. De aantallen spreken voor zichzelf. We zagen ca.4000 Zwarte  
Ooivaars, 1000 witte Ooivaars, 7000 Buizerden, 2000 Schreeuwarenden, 300 
Slangenarenden, enkele tientallen Sperwers, Balkansperwers, Wespendieven, Dwerg-
arenden, 3 Vale Gieren, 1 Keizerarend en 1 Bastaardarend over de Camlica  
trekken. We lagen meestal in de roofvogelhouding (languit-plat op de rug)  
op het terras van het restaurant aldaar en we hadden soms 50 Zwarte Ooie- 
vaars, 30 Schreeuwarenden en 70 Buizerden in één kijkerbeeld. Jammer was wel  
dat de vogels veelal zeer hoog overtrokken, zodat ze met het blote oog soms 
nauwelijks zichtbaar waren. Wij vormden met onze roofvogelhouding een ver- 
makelijk gezicht voor de overige bezoekers van het restaurant. Voor hun idee 
keken we naar... niets! 
Ondanks dit hoge overvliegen was iedere vogelaar verrukt over de duizeling- 
wekkende aantallen. Je zou bijna gaan denken dat Zwarte Ooievaars en Schreeuw-
arenden heel algemene vogels zijn in Europa. Je realiseert je pas later dat  
het de halve wereldpopulatie is, die aan je voorbij trekt. 
Na 10 dagen verlieten we het Harem-hotel om naar Holland terug te keren.  
Turkije had een diepe indruk op ons gemaakt en voor een ontregeld darm- 
stelsel gezorgd. Beide namen we mee naar huis. 
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