
 

 

Vijf of vijftien dagen Turkije Vertrekdatum: 17 april & 5 september 
Gidsen: Pim Wolf en Rienk Geene 

Meer info: rienkgeene@gmail.com 

 
Turkije is een waanzinnig mooi en gevarieerd land, het is 1,5 keer zo groot als Frankrijk en 

herbergt heel veel vogelsoorten, waaronder de Bruine Visuil, die in de WP bijna uitgestorven 

is. De westelijke ondersoort wordt wellicht afgesplitst en dan is Turkije de enige plek waar 

deze soort te zien is. Deze reis biedt een ultieme kans om deze zeldzame soort te zien. U heeft 

de mogelijkheid om vijf dagen mee te gaan voor €733,- of de gehele reis die van Dalyan (C 

op route overzicht) in het westen tot aan Birecik (J) aan de Eufraat gaat, voor €1633,- en dat is 

zeer goedkoop. Toeslag voor een eenpersoonskamer is €300,-. In april zagen we al 235 

soorten op deze reis, terwijl we er zeker 20 gemist hebben en enkele soorten nog niet 

gearriveerd waren, dus >250 soorten op deze reis moet haalbaar zijn. We overnachten in 

redelijke tot luxe hotels en verplaatsen ons met een bus. Ontbijt is meestal inbegrepen, het 

avondeten en fooien niet. We hebben twee boottochten, de wandelingen zijn kort, dus ook 

voor mensen die niet heel goed ter been zijn is deze reis goed te doen. 

Dag 1 Vertrek rond 05:00 van Schiphol, met Arkefly. 

Aankomst op Antalya international airport rond 10:30 uur, onze eerste reisdoel; Thermessos, 

is een prachtig bos met veel baardmossen e.d. Het ligt op een helling met direct uitzicht op 

zee. Door de steile helling vormen zich daar ter plaatse wolken, waardoor het vaak mistig is 

en dat is de reden van de weelderige vegetatie. We hopen hier de eerste Turkse specialiteit 

tegen te komen de Turkse Boomklever. Afhankelijk van het tijdstip hebben we een optioneel 

reisdoel namelijk de Smyrnagors in de heuvels nabij Antalya. Aan het einde van de middag 

rijden we door naar Dalyan in de Dalyan delta. Hopelijk zien we eerste dag meteen de 

exotische Arabisch Buulbuul. 

Ketupa Travel 
Middelburg 



 
We overnachten in hotel Portakal, dit is wellicht meteen het meest luxe hotel van onze reis. 

Dit hotel is met zorg uitgekozen en stond ons meteen aan, waarschijnlijk omdat het door een 

Nederlander is gebouwd.www.portakal.nl 

Dag 2 

In de vroege morgen kijken we vogels in de directe omgeving van het hotel, met kans op 

Spotvogels n.l. de Oostelijke Vale en de Griekse Spotvogel. Na het ontbijt gaan we de heuvels 

in om de Witrugspecht te zoeken, langs deze spectaculaire beek zitten o.a. voor Turkije 

bijzondere soorten zoals Winterkoning en “onze” Boomklever en ook Bergfluiter. Mogelijk 

gaan we door omhoog om een gletsjermeertje te bezoeken. Later op de dag dalen we weer af 

om het prachtige uitzicht vanaf de westelijke steile rotsen over de delta te aanschouwen. 

Mogelijk zien we de eerste Witoogeenden. Deze dag eindigen we met een boottochtje naar 

Turtle beach, op dit strand leggen inderdaad zeeschildpadden hun eieren. Voor de mensen die 

dat leuk vinden is een bezoek aan het Turtle opvangcentrum mogelijk. We varen door 

uitgebreide rietmoerassen met allerhande moerasvogels zoals Grote 

Karekiet, Sporenkievit en Zwarte Ibis. We overnachten weer in Portakal. 

 

Dag 3 

 



We gaan over de bergen naar Acigöl onderweg hopen we weer op de Smyrnagors. Acigöl is 

een zoutmeer met veel Flamingo’s en we nemen aan dat de eerste Bosruiters, Groenpoten e.d. 

daar al weer gearriveerd zijn. Tevens is hier een kans op Witkopeenden, vrijwel zeker zien we 

hier de Casarka. We rijden langs de noordoever waar zoet water in het meer stroomt. We 

eindigen de dag bij Burdur Gölu, tot in de jaren 1990 werden hier 

duizenden Witkopeenden gezien. Die komen in het najaar en overwinterden hier massaal. 

Ook recentelijk zijn er in juli nog enkele waargenomen. De oostelijke populatie van deze 

soort is geheel ingestort. 

 
We overnachten in hotel Serenler, direct aan het meer.’s Avonds zullen we 

duizenden Spaanse mussen zien en de Dwergooruil en de Griel horen. 

Dag 4 

Op dag 4 gaat het echte werk beginnen. ’s Morgens vroeg doen we een wandelingetje langs 

het meer en gaan na het ontbijt kijken bij een ondiep deel van het meer dat in het voorjaar veel 

water bevat. In augustus kan het hier droog zijn, maar in sommige jaren is er water volop. We 

zullen hier waarschijnlijk wel Isabel tapuiten zien. Dan rijden we door naar Oymapinar waar 

we dezelfde middag meteen een privé boottocht doen om de Bruine Visuil te vinden. Dit is de 

beste manier om deze soort te vinden, 100% garantie is er echter nooit, want de vogels 

kunnen net achter hun boom zitten. Door ’s avonds te gaan vergroten we wel onze kansen. 

 's Middags is het licht voor foto’s nog goed. 

We overnachten in Yesil Vadi een heel leuk hotel direct aan de rivier. Vogels kijken kan 

tijdens het diner gewoon doorgaan. We blijven nu maar één nacht in dit leuke hotel, maar we 

keren hier terug. 

Dag 5 

Een deel van de groep zal hier afscheid nemen en wordt met privé vervoer naar de airport 

gebracht. De rest van de groep gaat door naar de Sultan 

moerassen. 



Onderweg kunnen we de Rode Bergvink scoren als we de tijd nemen om langs de voormalige 

moerassen van Eregli te rijden, tevens kunnen we hier Kortteen Leeuwerik en Kleine 

Kortteen vinden. In vroeger jaren was hier een indrukwekkend moeras met honderden 

Dwergaalscholvers, maar nu is er stof en landbouw. 

We overnachten in Sultan Pansion. sultanbirding.com 

 

Dag 6 

In de vroege ochtend gaan we kijken vanaf de uitkijktoren wat er allemaal in het moeras te 

vinden is, Zwartkoprietzanger broedt hier gebroederlijk naast de Rietzanger, de Zwarte 

Ibis zal zeker ook van de partij zijn evenals Witwang Sterns, ook Witvleugel Sterns behoren 

tot de mogelijkheden. Verder zie de uitgebreide soortenlijst van sultanbirding. Deze dag 

hebben we maar een klein auto ritje voor de boeg, dus haast is er niet. We rijden naar 

Demirkasik. In dit dorp kijken we meteen uit naar Alpenkauw en Roodvoorhoofdkanarie. 

We overnachten in een lieflijk familiepension cenktarhan.com 

Dag 7 begint heeeeeeeeel vroeg. 



We worden met een trekker de berg op gebracht om daar het Kaspisch Berghoen te 

aanschouwen. De gids vertelde ons dat in 2011 geen enkele groep deze soort heeft gemist. 

Tevens vinden we hier Steenheggenmus, Sneeuwvink, Rode Rotslijsters en alle andere 

bergsoorten. Zie ook de website van onze gastheren. In de loop van de dag rijden we door 

naar de Çukurova delta, dit is de grootste delta van Turkije. We hopen hier Pelikanen te zien 

en Flamingo’s en tevens natuurlijk talloze strandlopers zoals de Strandplevier en met wat 

geluk zien we Vorkstaartplevieren. 

 
We overnachten aan het strand in een echt strandhotel.  grandbtchotel.com 

Dag 8 

We beginnen de dag ’s ochtends vroeg met over zee kijken en langs de bosjes lopen waar we 

de Grote Vale Spotvogel hopen te spotten. Na het ontbijt bezoeken we nog enkele plaatsen in 

de delta waar vrijwel alles mogelijk is. We zoeken specifiek naar de Smyrna IJsvogel en 

de Bonte IJsvogel. Aan het einde van de middag snellen we ons naar het oosten over de 

grootste snelweg die ik ooit heb gezien, zesbaans tunnels!! We eindigen de dag in Berecik dat 

ligt aan de oevers van de Eufraat. In Birecik komen ontstellend veel verschillende bijzondere 

soorten voor van Groene Bijeneter tot Huisgierzwaluw en Renvogel. Indien het nog licht is 



doen we ’s avonds de Vale Woestijnvink nog, als we in het donker aankomen moet hij ergens 

in het volle schema van de volgende dagen gepland worden. 

We overnachten in Acar otel, dat ligt midden in het stadje en op loopafstand van de rivier. 

Waar ’s avonds tientallen kwakken langs vliegen. 

.  

Dag 9 

Na het ontbijt gaan we naar de Iraakse Babbelaar, de Iraq Babler die langs de Eufraat net tot 

in Turkije voorkomt, tevens zitten hier Moabmussen, Indische Rotsmussen en Bleke 

Rotsmussen, ook zandhoenders worden hier gezien. Uiteraard bezoeken we het 

breedingcentre voor de Kaalkopibis of Heremiet Ibis. Voor wie dat wil een moment om een 

siësta te houden, mocht iemand te moe zijn geworden van alle nieuwe soorten. Naast het 

breedingcentre ligt een wadi waar we inlopen om een paar nesten van de Ibis van dichtbij te 

bekijken en we zoeken naar de Perzische Woestijnpatrijs. We eindigen deze dag met een 

excursie naar de Gestreepte Dwergooruil die in een parkje in de stad zit recht boven de 

terrasjes. We nuttigen hier een kopje thee en iemand zal ons de uil wel aanwijzen. Na een 

goede maaltijd in ons hotel moet iedereen vroeg naar bed want de volgende ochtend gaan we 

voor het opkomen van de zon op zoek naar de zandhoenders die komen drinken.  

 
Dag 10 

We beginnen de dag met een zoektocht naar zandhoenders en na het ontbijt gaan we naar 

Halfeti, een half verdronken dorp. Onderweg is er kans op o.a. Bergkalander, Renvogel, Grote 

Rotsklever enHuisgierzwaluw. We kunnen bij Halfeti een leuke wandeling doen in een wadi 

waar we weer kans hebben op bijna alle lokale bijzonderheden. Wellicht rijden we nog even 

langs de Vale Woestijnvink om daarna naar Yesilce te rijden, hier zitten Perzische 

Roodborsten en de Smyrnagors tevens is hier kans op Bruinkeel Ortolaan en Rotsmus. Het is 

ook de beste plek om de Grote Rotsklever te zien. We rijden door naar de Göksu delta, dat is 

een heel eind (436 km), maar de weg is super. 



We overnachten in Olba Otel in Taşucu olba-otel 

 

Dag 11 

De 

Göksu delta is zo bekend dat die vrijwel geen beschrijving nodig heeft, de delta is goed 

ontsloten met een rondrit en diverse uitkijktorens voor vogels. Eén van de hoogtepunten zal 

zijn het roepen van de Zwarte Frankolijnen in de namiddag. De Göksu is altijd goed 

voor Pelikanen en Steltlopers ook Witoogeenden zouden kunnen en alle trekkende zangertjes. 

We overnachten weer in Taşucu. 



Dag 12 

 
Degenen die dat willen kijken ’s ochtends nog even rond in de Delta en na het ontbijt rijden 

we richting Akseki. Dit ligt op zo’n 1200 meter hoogte in de heuvels en is een goede plek 

voor de Witrugspecht, de turkse ondersoort is een armchair-tick in wording. Tevens zien we 

hier wellicht Alpenkauw en Aasgier of Maskerklauwier. 

We overnachten in de buurt van Akseki. Waarschijnlijk in Duruk Hotel. Akseki is een rustig 

universiteitsstadje. Alle heuvels in de omgeving zijn de moeite waard. 

Dag 13 

Een rustige dag met weinig autokilometers. We rijden door de heuvels naar Oymapinar in 

deze heuvels zitten Alpengierzwaluwen, Rüppelsgrasmussen, Rode Rotslijsters, Oostelijke 

Blonde Tapuiten en Aziatische Steenpatrijzen. We hebben een fantastisch uitzicht over het 

stuwmeer en over de Middellandse Zee. We komen aan bij ons bekende en geliefde hotel 

Yesil Vadi direct aan de rivier. Ook hier is weer kans op allerhande leuke vogels 

zoals Roodstuitzwaluwen. 

 
De laatste twee nachten slapen we in ons ‘’eigen’’ hotel Yesil Vadi. 

Dag 14 



Indien we de Bruine Visuil op dag 4 gemist hebben is er optioneel, vroeg in de ochtend, een 

tweede mogelijkheid om het dier te gaan zien. Deze dag kan eenieder rond kijken in de 

omgeving van het Hotel of afzakken met een taxi naar de toeristenkust. In Side zijn heel 

mooie oude Romeinse stenen in een levendige omgeving met leuke terrassen. 

Je kunt hier ook heel mooi over zee kijken en Yelkouan of Scopoli’s Pijlstormvogel scoren. 

Tevens zitten hier vaak eenden op zee. 

Dag 15 

Op dag 15 is er eventueel nog een mogelijkheid om heel vroeg in de ochtend de Bruine 

Visuil te gaan zoeken, hoewel de kans groot is dat we hem op dag 4 al hebben gezien. Maar, 

als mensen dat willen is er een tweede of derde kans. Wellicht zijn er ook mensen die een 

betere foto willen maken. Het kan ook zijn dat we op dag 14 niet gaan varen en alleen op dag 

15. 

We gaan in de loop van de middag weer naar het vliegveld om met onze vlucht rond 21:00 

uur naar Nederland te vliegen. 



De Route 

 

 
Meer info  

Ketupa-Travel 

rienkgeene@gmail.com 

 


