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Melodie: “De dochter 

van de slager”  
(tekst Nico) 
 

De vrouwtjes in Turkije 

Zijn niet te vermije 

Ze bleven achter ons lopen 

Hun spullen verkopen 

 

Dus loop ik nu met franje 

Mijn nek kleurt oranje 

De vrouwtjes van Turkije 

Ik mag ze lije 

Lalalala, 2x 

 

De mannen van Turkije 

Ze blijven rije 

Op motors en tractoren 

Doen zij van zich horen 

Lalalala, 2x 

 

De mannen van Turkije 

Kunnen heel goed zitten 

En zwarte theetjes drinken 

Die stoere binken 

Lalalala, 2x 

 

Als variant op de reizen naar Lesbos organiseerde de ARC in 

2013 een reis naar Zuidwest Turkije waarbij natuur en cultuur 

elkaar afwisselden. Dit reisverslag is daar een weerslag van. De 

dagverslagen om (nog eens) de sfeer te proeven, de diverse 

overzichten van de gedane waarnemingen en de foto’s laten 

zien dat dit deel van Turkije naast een prachtige flora en fauna 

een indrukwekkend historisch cultuurgoed heeft. 

 

Bij de samenstelling van dit reisverslag heb ik de inhoudelijke 

kant van de diverse bijdragen ongemoeid gelaten. De foto’s zijn 

niet voorzien van bijschriften omdat die in een aantal gevallen 

ontbraken en het in de vakantieperiode erg tijdrovend was die 

nog te achterhalen. 

 

Van 21 april is door een kennelijk misverstand bij het 

‘doorgeven van de beurt’ geen verslag gemaakt. 

 

Veel dank aan iedereen die aan dit verslag heeft bijgedragen 

zodat een naslagwerk is ontstaan én we deze mooie en 

afwisselende reis levendig in herinnering kunnen houden. 

 

Rinie Schoorl  
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Donderdag 11 april  
 
Schiphol – Istanbul – Antalya - Adrasan 
 

Tegen 9.30 uur worden wij deze morgen verwacht in de vertrekhal van de luchthaven van 

Schiphol, bij de balie van Turkish Airways. We zien al gauw enkele bekende gezichten en de 

begroetingen zijn hartelijk en ook met de anderen wordt kennis gemaakt. We ontvangen de 

tickets van reisleider Kees Boele, het inchecken gaat bijzonder vlot, er is speciaal voor de groep 

een balie opengesteld. Daarna begint het ritueel van paspoort- en tassencontroles. Toch vreemd 

dat de wandelschoenen de ene keer zonder problemen door de detector gaan en bij een 

volgende controle het alarm afgaat: uit die schoenen. Gerard heeft ontdekt dat z’n grote camera 

met alle bijbehorende filters en lenzen nog thuis op de keukentafel ligt. Er wordt contact 

opgenomen met het thuisfront om alle fotomateriaal te versturen naar het hotel in Turkije, maar 

na overleg blijkt dat dit te riskant is. Helaas. Daarom gaat hij maar op zoek naar een groter 

geheugenkaartje voor z’n kleine compactcamera, want daarmee zal hij nu gedurende de reis 

gaan fotograferen. In het vliegtuig zoeken we ons plaatsje op en maken we ons op voor een 3 

½ uur durende vlucht naar Istanbul, het horloge wordt een uur vooruit gezet en daar gaan we. 

Altijd weer indrukwekkend hoe zo’n grote kist zo snel weer boven de wolken uitkomt. We laten 

de kou en het late voorjaarsweer achter ons om op weg te gaan naar Turkije, waar het volgens 

de captain een heerlijke temperatuur is. Met iets vertraging landen we op Atatürk Airport. We 

hebben ruim een uur om over te stappen en Kees leidt ons daarom met grote voortvarendheid 

naar de visumbalie waar we voor € 15,00 een stempel in ons paspoort krijgen. Vervolgens op 

weg naar de douane en we zien dat we niet de enigen zijn die Turkije willen bezoeken: een 

enorm lange slinger van honderden mensen die uiteindelijk geleid worden naar de douane-

hokjes, waar 

beambten 

zitten die zich 

totaal niet 

haasten om 

de lange rij 

wachtenden 

zo spoedig 

mogelijk weg 

te werken. 

Tenminste, die 

indruk krijgen 

we. Helaas is 

er door dit 

lange wachten 

geen tijd meer om even rustig rond te kijken, we moeten ons haasten om het volgende vliegtuig 

naar Antalya te halen. Het vliegveld lijkt wel één grote doolhof, gelukkig dat Kees de weg kent 

en als een stel makke schapen drijft hij ons op en hollen we achter hem aan. Dan blijkt bij een 

telling dat er een paar reisgenoten verdwenen zijn, hebben ze het bord İç Hatlar Terminali wel 

gevolgd, of zijn ze daar waar het enigszins onduidelijk was, toch de andere kant op gegaan? 

Gelukkig blijken ze al lang bij de boardingplace te staan en iedereen kan op tijd de slurf in lopen 

om mee te gaan met het volgende vliegtuig, dat om 18.00 uur de lucht ingaat, een half uur te 
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laat door het oponthoud bij de douane. Ook tijdens deze vlucht worden we weer voorzien van 

eten en drinken, en na een uurtje zien we de kust en de vele flatgebouwen van de stad Antalya 

onder ons verschijnen. Het lijkt de Bijlmer wel, zoveel flats. Gelukkig heeft de KNNV gekozen 

voor een minder toeristisch gebied: een verblijf in een klein hotel aan de baai van Adrasan. We 

maken kennis met onze chauffeur Turhan en gids Timucin die ons gedurende de hele reis zullen 

begeleiden. We kunnen al gauw de drukke toeristenstad Antalya achter ons laten, om nog zo’n 

100 km naar het westen te rijden. De drukte wordt gelukkig minder. We zien de besneeuwde 

bergtoppen en langs de snelweg worden de eerste bloemen en vogels gesignaleerd. 

Langzamerhand wordt het donker, we slingeren en hobbelen over wegen met gaten en bochten 

en de heren voorin de bus melden ons dat ze in het licht van de koplampen al veel moois zien 

voorbij gaan. En dan zijn we bij het Papirus hotel, we worden ontvangen door de eigenaars en 

hun personeel. In de tuin naast de citroenbomen staan de tafels voor ons gedekt: er wordt nog 

een zeer smakelijke maaltijd geserveerd. Met elkaar heffen we het glas om een toast uit te 

brengen op onze elkaar en deze reis. En ook de buurtkikkers laten van zich horen, zij 

verwelkomen ons met luid gekwaak. 

 

Burası iyi zaman geçirmek içindir - proost op een fijne tijd. 

 

Gea 

 

 

Vrijdag 12 april  
 
Wandeling rond de baai van Adrasan  
 

Na een verkwikkende nachtrust worden we deze eerste morgen niet 

alleen wakker gemaakt door de wekker, maar ook door een stralende 

zon die door de dichte gordijnen schijnt. Het lijkt er op dat het een 

mooie dag zal worden. Als we om 8 uur bij het ontbijt verschijnen, zijn 

enkele reisgenoten al op pad geweest, want rondom het hotel heeft 

men de roep van veel zangvogels gehoord. Met enthousiaste verhalen 

komen de vogelaars terug en dat belooft veel voor vandaag. We 

moeten in dit hotel in de buitenlucht ontbijten, met uitzicht op de 

citroen- en sinasappelbomen in de tuin. Iedereen geniet van de lokale 

producten die geserveerd worden: heerlijke geitenkaas, zelf gemaakte 

jam, eieren, smakelijke tomaten met komkommer en verse kruiden 

van het land. We moeten wel even wennen aan de erg sterke Turkse 

nationale drank, die geschonken wordt in kleine tulpvormige glaasjes. Maar door het pikzwarte 

vocht te mengen met heet water is de thee ook voor ons te drinken. En als daar nog onbekende 

verse kruiden en een schijfje citroen van eigen boom aan toegevoegd worden, wordt het 

helemaal een lekkernij. Voor 3 euro per persoon kunnen we een lunchpakket klaarmaken zodat 

we tijdens de wandeling niet verhongeren. Vol goede moed gaan we tegen 9 uur op pad, 

beladen met rugzak, camera’s, verrekijkers en opschrijfboekjes. Onze enthousiaste gids Timucin 

heeft een mooie route voor ons voorbereid en de planning is dat we deze dag naar de hoog 

gelegen vuurtoren lopen en in de loop van de middag terug zullen zijn in het hotel. Oei, dat valt 

voor sommigen even tegen, want dat lijkt dus geen eenvoudige inloop-wandeling te worden. 

Gids Tim is een jonge knul, die vaker wandelreizen begeleid, maar deze dag maakt hij voor het 
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eerst kennis met een KNNV groep, of beter gezegd: het 

KNNV tempo. En dat is voor hem toch wel even wennen…. 

want op de draden van de telefoonpalen worden 

kuifleeuwerik en spaanse mus gesignaleerd en tot grote 

verrassing van de vogelaars ook nog een roodkop klauwier en 

dat spotten kost wel even tijd. Direct aan de overkant van het 

hotel trekken de floristen het eerste weitje in: we zien veel wilde planten, waaronder allerlei 

soorten klavers en door de sierlijk gevormde zaden te bestuderen krijgen ze een naam. We 

maken kennis met velden vol grote zachtroze klaver, een soort die we de hele week zouden 

tegenkomen: Trifolium clypeatum. Een Turkse gekko ligt zich lekker op te warmen in de zon, een 

libelle verpopt zich aan een tak, de vogels gebruiken de telefoondraden als landingsplaats en 

een rotsvlindertje fladdert om ons heen: er is veel te zien en te genieten hier in de directe 

nabijheid van het hotel. Eigenlijk kunnen we hier wel een dag doorbrengen. Na een half uur 

begint gids Timucin wat onrustig te worden, hij loopt verdwaasd heen en weer: wat is dit voor 

groep? En reisleider Kees zegt: “zullen we nu een stukje doorlopen, want volgens Timucin 

moeten de mooiste dingen nog komen.” Als het toverwoord “orchideeën” genoemd wordt, 

verschijnen her en der vanuit het hoge gras verwilderde hoofden en er wordt besloten om toch 

maar een eind verder te lopen. Op weg naar het baaitje komen we langs een prachtige boom 

vol met moerbeien. De eigenaresse laat ons iets merken van de Turkse gastvrijheid, want we 

mogen de vruchten uit haar boom plukken. En dat doen we dan ook graag: we kiezen de 

heerlijkste sappige zwarte vruchten. We dalen 

langzamerhand verder af richting de zee en 

komen dan uiteindelijk op een prachtig 

gelegen zandstrand, waar de zeeraket volop 

bloeit en tot onze verbazing zien we langs de 

oevers ook nog mooie blauwe bremrapen 

groeien. De kleine scheepswerf is volop in 

bedrijf. Voor de kleine restaurantjes langs het 

strand is het seizoen nog maar pas begonnen 

en we zien een bedrijvigheid om alles klaar te 

maken voor de toeristen die verwacht worden. 

Op veel terrasjes liggen verse sinaasappels en granaatappels klaar om geperst te worden. We 

beloven dat we aan het eind van de middag weer terug zullen komen. Wat een heerlijk oord, 

onbedorven, zo moet de hele kustlijn van Turkije ooit geweest zijn voordat het massa-toerisme 

de mooie baaitjes met haar met pijnbomen begroeide landtongen en daartussen de heldere 

azuurblauwe zee ontdekte. Maar we beseffen ook wel dat de aanwezigheid van de vele luxueuze 

resorts goed is voor de werkgelegenheid en de economie voor deze arme bevolking. Toch zijn 

we blij dat de KNNV gekozen heeft voor een verblijf in deze authentieke en niet toeristische 

omgeving, die nog zo rijk is aan flora en fauna. Onder een uitbundig bloeiende mimosastruik 

wordt een schildpad ontdekt, dit is een gewone landschildpad, die zich voornamelijk voedt met 

grassen. Dit in tegenstelling met de grote Caretta caretta schildpad, die hier ook voorkomt en in 

het broedseizoen naar dit strandje toe zwemt om haar eieren te leggen. Langzamerhand 

verlaten we het baaitje en wordt het pad oneffener. We klimmen langzaam omhoog, richting 

een vuurtoren, want daar wil gids Timucin ons naar toe leiden, om dan via een ander baaitje 

weer terug af te dalen. Een leuk plan, maar niet met een groep KNNV-ers, die veelal met de 

neus naar beneden lopen en zo de mooiste dingen zien: we passeren een aspergeorchis, maar 

volgens Kees is dit een zielig exemplaar. We ontdekken ook nog een zielig, bijna uitgebloeid 
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tulpje met de mooie naam Tulipa orphanidea. Gelukkig hebben we oog voor de zwakkeren in de 

natuur, want er wordt volop gefotografeerd. Opstellen in rijen van twee, wordt er geroepen. 

Maar Kees krijgt gelijk: later zien we een aantal asperge-orchissen bloeien in volle lengte en met 

prachtig gekleurde paarse bloemen. Wat een beloning! De foto van het “zielige tulpje” kan 

vandaag niet verbeterd worden, maar Kees belooft ons dat we op andere dagen een herkansing 

zullen krijgen. Op diverse plaatsen langs de route zijn zogenaamde “steenmannetjes” geplaatst, 

gestapelde stenen die ons de weg omhoog wijzen. Een prachtig gevormde tralie-stinkzwam 

(Clathrus ruber) verschijnt op ons pad en we zien de typische mediterrane flora die vooral in de 

kuststreek van het Middellandse zeegebied voorkomen. Aan het einde van de krijtperiode (zo’n 

250 miljoen jaar geleden) is er een deel van het Afrikaanse continent Gondwana los geraakt en 

is in de loop der geschiedenis zelfstandig verder naar het noorden geschoven. Dit is de 

Anatolische plaat, die op sommige plaatsen zo’n 100-200 meter omhoog gedrukt is en we zien 

rondom ons de met pijnbossen begroeide kalkstenen bergen omhoog rijzen. Nog steeds wordt 

het Anatolische schild met enkele centimeters per jaar richting het westen geduwd, wat de 

oorzaak is van de vele aardbevingen die in dit gebied met enige regelmaat voorkomen. Het 

rode zandsteen waar we over lopen is uit een heel andere periode en is ontstaan tussen het Jura 

en het Trias. En op deze rode aarde bloeien op open rotsige plekken in het bos veldjes met roze 

kamille (Anthemis rosea.) Prachtig om te zien. Na dit lesje geologie van onze reisleider komen 

de eerste wandelaars, die ondertussen verder zijn gegaan, weer terug. Zij hebben hun KNNV 

tempo verhoogd en hebben uiteindelijk het vuurtorentje - het doel van deze tocht - bereikt. Ze 

brengen de achterblijvers de verheugende mededeling: de vuurtoren op Ameland is veel 

mooier, ga maar terug, het is nog een heel eind omhoog en daar kunnen we toch niet verder. 

Dus er wordt besloten om dezelfde weg terug te gaan, weer het rotsachtige pad af met opnieuw 

vanuit de hoogte vele fraaie doorkijkjes naar de baai en de kust. Wat later opvallend was dat het 

heldere water van de zee "kaal" was. Geen wieren en geen vissen. Als we na deze afdaling 

beneden zijn, strijken we neer op de oever van het strand op één van de uitnodigende terrasjes, 

verse sinaasappels worden voor ons geperst, maar ook het Turkse bier Efes wordt getest. 

Heerlijk, vakantie. Timucin heeft voor ieder van ons nog een klein speldje met een klein blauw 

oog. Het blauwe oog symboliseert een boze blik of het boze oog. Iemand kan bijvoorbeeld uit 

jaloezie om het geluk, de rijkdom of voorspoed van een ander een boze blik richten, waardoor 

er allerlei onheil kan komen over de persoon waarop de blik is gericht. Men gelooft dat door het 

dragen van zo’n amulet het onheil afgewenteld kan worden. Nooit verkeerd om dit tijdens deze 

reis ook te dragen, tenminste als je er in gelooft. Wanneer we aan het eind van de middag weer 

in het hotel terug komen, worden we door de eigenaresse verwend met een heerlijk kopje thee, 

gemaakt van verse kruiden die geplukt zijn in de omgeving. Heerlijk, ook de maaltijd daarna 

smaakt voortreffelijk. Al met al is deze eerste dag van onze reis door Turkije een zeer geslaagde 

dag, en de eerste kennismaking met de flora en vogels van Turkije is helemaal goed. 

 

Gea  

 

 

Zaterdag 13 april  
 
Phaselis – Beydagbergen - Andrasan 
 

Vandaag om 9 uur vertrokken naar Phaselis, een 

oude stad. Maar niet voordat ik voor het ontbijt  
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Melodie “Zeg ken jij de 

mosselman?”  
(tekst Nico) 
 

Zeg ken jij de Ralreiger 3x 

eg ken jij de Ralreiger 

Ik zag hem in Turkije 

 

Samen kennen we de Ralreiger (3x) 

samen kennen we de Ralreiger 

we waren in Turkije… 

 

even gevogeld heb met Stella. We zagen 

nota bene 2 roodkeelpiepers, ze waren op 

doortrek. Een hele mooie waarneming. Ze 

staan op de foto. Onderweg naar Phaselis 

hebben we onze ethno-botanicus 

opgepikt, Chenk, speciaal voor ons 

ingevlogen uit Izmir. In Phaselis hebben we 

een uurtje rondgelopen, het aquaduct 

bekeken en in een moeras ernaast zwarte 

ibis en geelpootmeeuw gezien en dodaars 

gehoord. Daarna op naar het forellen-

restaurant. Dat was erg de moeite waard, 

heel mooi gelegen, met veel forellen-

vijvers, uitstekend eten, en gezellige sfeer. 

Nu op naar de Beydag bergen. Het 

regende en het was nogal blubberig en fris. We zagen meteen al een flesvormig nest aan een 

boomstam, later bleek dit van de grote rotsklever te zijn. Een mooie omgeving met orchideeën, 

vogels, bruinkeelortholaan, en als klapper de Aritolochia cretica gevonden. Erg leuk. Een stuk 

verderop nog gezocht naar de koerdische bosvogel (orchidee), maar helaas. Wel hebben we 

heel goed de grauwe gors gezien en gehoord. Terug naar ons fijne Hotel in Adrasan, met mooie 

natuur, lekker eten en hele aardige mensen. 

 

Ella 

 

 

Zondag 14 april  
 
Adrasan – Kas 
 

Om 9.45 uur laten we hotel Papirus achter ons, 

uitgezwaaid door de hele directie en staf. We 

hebben drie dagen genoten van hun gastvrijheid 

en heerlijk eten! De zon schijnt. Eén van ons is 

door de eigenaar van het hotel gebombardeerd 

tot professor omdat zij ‘s avonds stroop op de 

bomen smeert om nachtvlinders te lokken. Heel interessant vinden zij het. We rijden langs de 

kust richting Kumluca, het hart van de tomatenteelt. Kumluca betekent zanderige bodem. De 

kustweg richting Demre is prachtig. Kalksteen en brem aan de ene kant en een heiige rustige 

zee aan de andere kant. Onze eerste stop: een waterwingebied bij Demre. Vanuit de bus worden 

ralreiger, zwarte ibis, zwarte ruiter, bontbekplevier, steltkluut, kleine zilverreiger en oeverloper 

gespot. We verlaten de bus om rond de lagune te lopen en worden ook nog door de pers op de 

foto gezet; ons bezoek blijft niet onopgemerkt en zal zeker in de plaatselijke krant worden 

vermeld. De plantenliefhebbers zien warkruid en gele ogentroost en natuurlijk vele ophryssen. 

Met onze bus rijden we naar een nieuwe plek. Het plan is om de vindplaats van de zeldzame 

endemische Ophrys Lycia te traceren. Daartoe krijgen we hulp van een Schotse Turk, die wij 

oppikken bij een benzinestation en ons op zijn motor voorgaat. En gelukkig staat de Ophrys 

Lycia er nog prachtig te bloeien. Wij zien ook nog de gele spiegelophrys (Ophrys lutea), de 
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zomer-adonis (Adonis annua), het spiegelklokje (Campanula) en het helmkruid (Scrophularia). 

Voldaan arriveren wij om circa 16.00 uur in hotel Phellos in Kas. Om 17.30 uur treden we weer 

aan om met Tim, onze gids, door de stad te lopen. Kas is een voormalig vissersdorp met een 

gezellige haven, in een mooie baai, omsloten door het Taurusgebergte. Als eerste zien wij de 

kapokboom met scherpe punten op zijn bast, alsmede aan de kant van de haven een sarcofaag 

van de Lyciërs, een monument waarvan de tekst nog steeds niet is ontcijferd. Even verderop 

bezoeken we een tempel uit de 4e eeuw voor Christus en een opgegraven kerkhof. Tim vertelt 

dat de ongelijke afmeting van de stenen van de tempel er voor zorgen dat het gebouw sterker 

wordt. Tenslotte bezoeken we een Hellenistisch Amfitheater gebouwd zonder achterwand 

achter het toneel, waardoor men een uniek uitzicht heeft op de zee. We eten buiten op het 

terras van restaurant Meydan. Op weg terug naar ons hotel komen we langs een trouwerij. De 

muziek staat hard, er wordt gedanst en we worden uitgenodigd om aan te schuiven. Het is leuk 

om te zien. Weer een dag met heel veel indrukken is voorbij. 

 

Joke 

 

 

Maandag 15 april  
 
Kas – Ermali  
 

Na ontbijt op het terras en vlot bagage in de bus laden, 

gingen we op weg. De eerste etappe was kort; naar de 

winkels voor het inslaan van brood, kaas etc. voor de 

picknicks van de komende twee dagen. De lucht werd al 

wat dreigend met gerommel op de achtergrond. De volgende halteplaats was bij een oud 

kerkhof. Dergelijke plekken staan er om bekend dat er nog orchideeën groeien. Dat bleek ook 

nu het geval. Ze waren gelukkig hier niet uitgegraven om er salep van te maken, zoals we de 

komende dagen vaak moesten constateren. Gehuld in poncho’s en andere soorten regenkleding 

en niet bang voor het naderende onweer vonden we er 5 soorten orchideeën waaronder een 

witte Orchis morio, Ophrys iricolor en Ophrys lyciensis. Deze laatste soort hebben we tijdens de 

reis vaak gezien, maar toch bleek het lastig er 

de juiste naam voor vast te stellen. Ook de 

Turkse botanicus, die een paar dagen met ons 

mee reisde had er moeite mee. Toen het 

onweer te hevig werd stapten we weer in de 

bus. Gelukkig was er een eindje verder een 

plattelandscafé, waar op ouderwetse wijze thee 

werd geschonken. Aanvankelijk was het er zo 

donker dat je elkaar nauwelijks kon zien. Maar 

alles went, ook duisternis. Toen onze ogen er 

aan gewend waren bleek in het midden van de 

ruimte een potkachel te staan, die niet brandde. 

Wel was er een keukentje waar op een 

houtvuur in een ketel tijmthee werd gebrouwen. Ondertussen werd uitgelegd waarom Turken 

veel meer thee drinken dan koffie. Heel eenvoudig. Thee was goedkoper dan koffie. Koffie was 

een luxe die geschonken werd als er een belangrijke gast langs kwam. Ben je niet zo belangrijk 
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dan moet je genoegen nemen met thee. Aan de theekop zit nog een ander gebruik vast. Wil je 

kenbaar maken met de dochter van de gastvrouw te willen trouwen. Zet dan een lege theekop 

op tafel. Toen we voldoende opgewarmd waren reisden we verder, met een pas van 1560 meter 

als hoogtepunt. Het volgende doel waren krokussen en anemonen. Om de groeiplek te bereiken 

moesten we wel een lang nat kleipad aflopen. Dat klei kleeft merkten we spoedig. Dikke 

klompen klei verzamelde zich onder onze schoenzolen. Maar de wandeling was niet tevergeefs. 

Er waren krokussen en anemonen (blanda) en ook ons bekende voorjaarsplanten als 

winteraconiet en vingerhelmbloem. Het bezoek aan de Turkse boomklever werd afgelast 

vanwege de regen. We zetten onze reis naar Elmali voort over een vlakte vol met appelgaarden. 

Appels zijn een belangrijk product van deze streek. Er stonden ook rijen populieren. Deze staan 

er voor een speciaal doel. Als een gezin een dochter krijgt worden de kleine populiertjes 

geplant. Deze worden pas gekapt als de dochter gaat trouwen. De opbrengst van het verkochte 

hout wordt gebruikt om de bruiloft te betalen. Bij aankomst bij het hotel bleek men al goed 

voorbereid op onze kleischoenen. Kennelijk komen er vaker gasten met vuile schoenen. Bij de 

ingang stond een hoezenautomaat. Zet je voet met schoen en al in een bak, stamp even een 

paar keer en er zitten twee blauwe plastic hoezen om je schoen. Twee stuks om er ook een te 

hebben als je van je kamer weer naar de uitgang loopt. Elke keer dat we het hotel in- of 

uitgingen stond er personeel toe te kijken en te helpen als het niet lukte. Gebruikte hoezen 

werden opgevangen in een aparte bak. Het diner was niet in het hotel maar in een restaurant 

een eindje verder op. Voor de wijndrinkers moest wijn van buiten gehaald worden. Na het eten 

hield onze Turkse botanicus spreekuur.  

 

Kees F. 

 

 

Dinsdag 16 april   
 
Avianmeer – Elmalı 
 

Wij vertrokken om 9 uur met de bus richting 

het moerasgebied bij het Avlanmeer. Het 

was niet ver. Daar zwommen enkele 

mascara-eenden op het water. Hun zwart-

witte vleugels waren mooi te zien als ze 

opvlogen. We liepen langs de linkerkant over 

zachte grond die begroeid was met 

piepkleine plantjes van o.a. Adonis (kooltje 

vuur) en Arabis verna. Terwijl we in de 

richting van de bomen keken, vlogen er 

telkens zwermen kleine vogeltjes langs, 

waaronder Europese kanaries. Daarbij viel 

opeens op dat er drie hoppen in en rond een bloesemboom bezig waren! Verderop stond een 

wilde struik bittere amandel. Het was gebruikelijk om enkele bittere amandelen door zoete 

amandelen te mengen, als versterking van de smaak. Men moet heel weinig gebruiken want 

bittere amandelen zijn giftig. Deze keer hebben we aan de rand van het meer de blubber eraf 

kunnen wassen, zodat we niet opnieuw met smerige bergschoenen de bus in hoefden. Om 

11.30 uur reden we een klein stukje verder, en na een paar minuten waren we in wat hoger 
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gelegen bosgebied op de hellingen naast het meer. 

Helaas zag het bos er omgespit uit langs de weg, alsof er 

plannen waren voor nieuwe aanplant. We stapten hier uit 

en liepen een stukje verder. Daarbij werd langs de ber-

men en op de hellingen naar planten gezocht, vooral 

naar Fritillaria. We vonden inderdaad allerlei leuke 

bloemen: roze/witte Lamium garganicum, lichtblauwe 

veldsla, roze Prunus prostrata. We gingen in het zonnetje 

in de berm een picknicklunch eten en toen zag Margriet 

opeens de eerste Fritillaria, want ze was er toevallig vlak 

naast gaan zitten. Toen de kleur en de vorm eenmaal 

bekend was, vonden we even later nog flink wat exem-

plaren in verschillende stadia, vaak zomaar tussen stenen 

in. Om 14.30 uur reden we met de bus terug en kwamen 

om 14.50 uur alweer bij het hotel aan. Degenen die wil-

den, konden om 15.15 uur mee naar het Elmali museum 

aan de overkant. Het is een oudheidkundig museum van 

de vroegste tijd tot het Ottomaanse rijk. Tim leidde ons 

rond en begon bij de oudste plaats uit de kopertijd: 

Hayaz. Heel bijzonder vond ik de begrafenistechnieken 

waarbij de dode in grote keramieke potten geplaatst 

werd. Verder zagen we de Emali Hazine, een schat be-

staande uit 1900 zilveren munten uit 900 BC. Ze zijn tegelijk gevonden tijdens een illegale op-

graving in het dorp Bayındır, Elmali in 1984 en naar de V.S. gesmokkeld. Pas eind 90-tiger jaren 

heeft Turkije ze van het Boston Museum of Fine Arts teruggekregen. Ook vermeldenswaard is de 

Kizilbel tombe uit 525 BC met een muurschildering van een krijger op een strijdwagen met zijn 

familie erbij en zijn hond. In de museumtuin staan verschillende sarcofagen uit verschillende 

perioden. Er staat ook een oude bijenkast zoals die tot voor kort op het Turkse platteland ge-

bruikelijk was. Deze hebben ze overgebracht naar het museum; hij bestaat uit een manshoog 

stenen onderstuk met daarop een houten vlonder waarop een piramide van holle houten buizen 

lag. Wij begrepen niet hoe hij gebruikt werd. Hierna stond een bezoek aan Omer Pasja Moskee 

op het programma. Deze is gebouwd door Ketendji Omer Paşa in 1602 (oude jaartelling 1019) in 

de klassieke Ottomaanse stijl. Deze moskee is de grootste Ottomaanse moskee in de Antalya 

regio. Er staat een oudere, (uit de Seljuk periode) minaret tegenover. Binnen liepen we op onze 

sokken over het tapijt en keken omhoog naar de hoge koepel die met bloemmotieven is be-

schilderd. De wanden zijn ook versierd met tegels en schilderingen. Die zijn niet origineel maar 

komen uit Izni, Centraal Anatolië. Er loopt een houten galerij rondom, boven de boogramen, de 

plek voor de vrouwen. Er zijn nissen bij de ramen om te lezen of te studeren. Een trap leidt naar 

een preekstoel, maar die wordt door de huidige imam niet gebruikt. De imam staat als hij bidt 

en preekt voor een deur die richting het zuiden geplaatst is. We gingen weer naar buiten want 

het was tijd voor het gebed. Beneden in de minaret stond de zanger bij een microfoon om de 

gelovigen op te roepen, wat door de luidsprekers bovenaan de minaret versterkt werd. Tegen-

over de moskee is een wasplaats, want men moet zich eerst ritueel wassen (hoofd, oren en 

voeten) voor men de moskee binnen gaat. Op het plein tussen de moskee en de wasplaats staat 

een enorme oriëntaalse plataan, die volgens Tim meer dan 1000 jaar oud is.                                                                                                                                                   

 

Ineke G  
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Woensdag 17 april  
 
Elmali - Dalyan 
 

Na 2 nachten in het TU-BA Otel in Emali vertrokken we voor een flinke tocht (250 km) naar onze 

volgende bestemming in Dalyan. Het eerste deel van de rit ging door een vruchtbare vallei met 

veel landbouw. Daarna reden we een berggebied (Ak Daglari) in, eerst langs een riviertje in een 

soort kloof. De heuvels waren vrij kaal door overbegrazing, met erosie als gevolg. De bomen of 

struiken die er nog groeiden waren voornamelijk jeneverbessen (Juniperus foetidissima). 

Kennelijk lust het vee deze soort niet. Bij het hoogste punt, een pas op 1850 m was een stop. 

Opvallend was hier de vrij dichte mist. Jammer voor mogelijke roofvogels, maar er groeiden wel 

allerlei leuke planten. O.a. Scilla’s, een kleine wolfsmelksoort, helmkruid en blauwe anemonen 

(Anemone blanda), vogelmelk, tulp, herfsttijloos, geelster. Ertussen kropen kleine glasslakjes. Na 

Fethiye was er een afslag naar de kust, naar Katranci Koyu; hier was onze lunchplek. Op het 

strandje waren diverse schelpen aangespoeld, o.a. doubletten van vogelmossels. In de waterlijn 

lag een opvallend grote waterwants, namelijk 7½ cm lang en bijna 3 cm breed. Dergelijke grote 

waterwantsen komen in Europa niet voor. Een zoektocht 

op het internet leverde de naam, het was de grote waterwants (Lethocerus sp.). Het bleek een 

soort te zijn die in subtropische en tropische gebieden leeft. In diverse landen in Azië worden 

deze dieren gegeten. Op weg naar Dalyan zagen we vanuit de bus 38 foeragerende ooievaars in 

een moerasgebied langs de D 400, iets ten westen van Ortaca. Dicht bij Dalyan, in het 

natuurgebied Köycegiz-Dalyan, brachten we een bezoek aan een bijzonder bos met veel 

oosterse amberbomen (Liquidambar) en laurierstruiken. Liquidambar is een opvallende soort. In 

vroegere tijden (Tertiair) kwam in warmere perioden deze boom ook in Europa voor. De plek 

waar wij waren kan beschouwd worden als een relict van de vroegere bossen met Liquidambar. 

In het bos liep nog een sloot/beek waarvan de oversteek voor een aantal mensen ‘spannend’ 

was. Uiteindelijk kwam iedereen aan de overkant. Aansluitend op dit bos lag een moerassig 

terrein met galigaan. Na deze excursie ging de tocht 

naar onze eindbestemming. Dit was het toeristische 

plaatsje Dalyan bij de delta van de Dalyan rivier. We 

overnachten hier in het Longhouse-Inn hotel. Het was 

een gebouw met rijen kamers die elk een eigen uitgang 

naar buiten hadden. Tussen het hotel en de rivier lag 

een mooi terras met uitzicht op o.a. uitgehakte graven 

in een rotswand. Op dit terrein stond een grote tent 

waar we de maaltijden gebruikten. Voor buiten eten 

was het helaas te koud. Het water van de rivier was vrij 

helder. Hierdoor kon je visjes zien zwemmen en er 
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liepen krabben op de bodem. Ook was er een soort aanslag op allerlei voorwerpen, vooral op de 

steigerpalen. Een oude stoel werd door Hans van de bodem gehaald om de begroeiing te 

inspecteren. De witte aanslag bestond uit de kokers van de trompetkalkkokerworm, met 

ertussen vlokreeftjes en zoetwaternerieten (een slakje van stromend water). Deze vondsten 

geven aan dat het water brak was. Na het eten gingen er een aantal mensen nog wandelen. Ella 

en Kees hadden het geluk dat ze twee baltsende en roepende steenuilen bij het huis tegenover 

het hotel zagen.  

 

Wim 

 

 
Donderdag 18 april  
 
Dalyan-rivier - Kaunos 
 

Vandaag was de eerste excursiedag rond Dalyan. Dalyan ligt aan een rivier die vlakbij uitmondt 

in de Middellandse Zee. Er wordt veel met rondvaartbootjes gevaren en het deed mij een beetje 

denken aan de drukte rond Giethoorn. Ook voor ons lag om 9.00 uur een bootje klaar bij de 

stijger van het hotel. Het was de bedoeling om 

richting zee te varen en een bezoekje te brengen 

aan het strand. Tegenover het hotel lagen de 

graven van Dalyan. Rotsgraven uit de 4e-2e eeuw 

voor Christus, kunstig uitgehouwen in de rotsen en 

het is bijzonder dat de overledenen vanaf de rotsen 

in de graven gehesen werden. Richting zee waren 

er verscheidene rietvelden waar we uitkeken naar 

vogels zoals de kwak, zilverreiger en karekieten. 

Halverwege op een smaller stuk in de rivier was een 

viskeer. Iets wat ik niet kende. Dwars over de rivier 

in het water was een hekwerk met gaas ervoor met 

in het midden een schuif die omhoog en omlaag kon. Als de schuif open was konden de 

rondvaartboten naar het strand. Als de schuif dicht was het een fuik waar de vissen in gevangen 

werd. Het strand was wel een 100 meter brede zandbank, voor de kust ontstaan door 

verzanding aan de zeekant en aanslibbing aan de landkant. Er was een duintje met wat planten 

en langs de zeekant kon je naar schelpen zoeken. De kant van het land was begroeid met een 

scherpe zeerus. Een soort pitrus met hele scherpe harde bladpunten. Ik heb er gezocht naar de 

grote pantserjuffer, een libellensoort die wel houdt van dit soort biotoop. Zo had iedereen wel 

iets te bekijken. Wim zocht schelpjes, Annie en Margriet planten en Stella bracht een hele tijd 

door voor een holletje waar een krab in bleek te wonen. Om 12 uur was het guzlemetijd. Op het 

strand was een eettentje waar deze Turkse specialiteit gemaakt werd. Het is een soort hele 

dunne pannenkoek gemaakt van deeg, dat uitgerold werd tot kartondikte daarna ging er een 

vulling op van feta en spinazie, werd het dubbelgevouwen en gebakken op een plaat met olie. 

De vrouwen die het maakten vonden het leuk dat we zoveel belangstelling hadden voor hun 

werk en steeds gefotografeerd werden. Toen we uitgekiekt en uitgegeten waren moesten we de 

boot weer in voor een bezoek aan Kaunos. Kaunos is nu een ruïne maar een paar duizend jaar 

geleden was het een havenstad op de grens van Lycië en Karië. Het had maar liefst twee havens 
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waarvan er eentje met kettingen kon worden afgesloten. Het was een belangrijke, welvarende 

plaats, wat je nog kunt zien aan de tempelrestanten, amfitheater en stadsmuren. Door 

verzanding (vanaf 200 v. Chr.) en erosie verzandde de delta. Daarbij kwamen ook nog de vele 

oorlogen en overheersingen door de Perzen, Grieken en Romeinen. Overal vind je nog 

invloeden van deze culturen. Na een malariaplaag in ongeveer 1500 na Chr. was er niets meer 

van Kaunos over. Het lag inmiddels al vele kilometers van de zee af. Boven op de heuvel waar 

het tegenaan gebouwd was lag de citadel. De lopers gingen via een geitenpaadje naar boven 

naar de akropolis om te genieten van het uitzicht over de delta. De rest ging in eigen tempo 

naar beneden waar de boor lag te wachten. De vogelaars genoten nog een tijdje van een paartje 

rotsklevers dat een nest bleek te hebben in de poort naar het amfitheater. Op weg naar de boot 

stonden nog wat orchideeën gemarkeerd met papieren zakdoekjes (waar die al niet goed voor 

zijn) neergelegd door Gea met het commentaar “Dick begrijpt dat wel”. Op de terugweg werden 

we afgezet in Dalyan zodat we nog wat boodschappen konden doen voor de volgende dagen. 

 

Els 

 

 

Vrijdag 19 april  
 
Dalyan-rivier 
 

Vanmorgen gebruiken we bij gebrek aan zon, het ontbijt in de ´eettent´. Het regenwater druipt 

langs de plastic ramen en maakt al spetterend plassen op de vloer. We trekken de tafels naar 

het midden om droog te zitten. Wel komen nu speciaal voor Wim de slakken naar boven, “zo 

heb ieder nadeel weer z’n voordeel”, om met een bekend Nederlands filosoof te spreken. “We 

zien vandaag alleen maar watervogels” zegt Kees van Yula. “Drijfsijsies” reageert Ineke G. Voor 

de tweede keer deze reis laten we ons vervoeren over water, nu op weg naar het meer van 

Köyceğiz. De huif houdt ons niet droog op de banken aan de reling; de schipper heeft daarom 

voor een alternatief gezorgd. In 

het midden van de boot staan 

zo’n twintig plastic tuinstoeltjes 

rug aan rug, met daar 

overheen een barokke draperie 

compleet met plooirand en 

strik aan de achterkant. Ik weet 

niet waarom, maar ik heb 

associaties met een 

woonwagen. “Het wordt 

droger” hoor ik eenmaal in de 

boot, achter me. Dróger, kan 

dat eigenlijk? Na een half uurtje varen zet de schipper de motor uit. Wat een stilte. Iedereen 

fluistert. We zien een roofvogel dalen. “Wat mooi, ik kan wel janken” zegt Joke. Wolkjes 

waterdamp roken op de berghelling. Het meer is dampig en heeft de kleur van lood, met op de 

achtergrond de bergen in geheimzinnige, ijle schakeringen; een aquarel in grijstinten. Getjilp, 

gesnater, gekwetter en het kunstmatige geklik van digitale camera’s. Een groot aantal 

huiszwaluwen balanceert sierlijk tussen het riet. Een ralreiger landt op een doorbuigende 

rietstengel. De sprinkhaanzanger maakt een hoog trillend geluid. Karakiet, zwartkoppelikaan, 
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Melodie: “Dan gaan we  

naar de haaien”  
(tekst Nico) 

 

We waren in Turkije 

Voor planten en voor vogels 

En ook nog voor cultura 2x 

 

We waren in Turkije 

Voor planten en voor vogels 

en ook nog voor cultura 

Van Karie en Lycia 

 

We gingen naar de steden 

En ook in de Moskeeen 

We zagen blauwe zeen 2x 

 

We waren hier met Kees en Tim 

Volop in de natura 

We liepen langs cypressen 

En ook Jeneverbessen 

Voor Kees en Tim en Turhan,  

Hoera Hoera Hoera! 

 
 

ijsvogel, alles zichtbaar in de lens van camera 

en verrekijker. De boot lijkt zelf een grote 

watervogel, verscholen tussen het riet. 

“Mensen” zegt Kees van Stella, “ik heb hier 

beneden kransvederkruid.” “Ik heb hier ook 

nog Potomogemon met vrucht”, meldt Hans. 

“Hé, daar zit een roofvogel, links van die 

omgevallen boom.” Iedereen zoekt. Wim: “Is 

het wel een vogel?” Nico: “Ik zie de snavel 

niet.” Het wordt niet duidelijk. De geur van 

koffie zweeft over de boot. Iemand heeft kennelijk een thermosfles opengedraaid. We varen 

door tot tegen de middag. Na de lunch, vanwege de regen in de bus, (Turhan heeft - heel 

verstandig - gezien de eerdere modderervaring, de mat eruit gehaald) rijden we door een 

regenachtig Dalyan naar schildpaddenhospitaal Dekamer opgezet door onder andere de 

Pamukkale University. We passeren een stel bijenkasten, een stel kippen vliegt op. Kees B. vertelt 

ondertussen dat er twee soorten zeeschildpadden worden 

opgevangen, de onechte karetschildpad (Caretta caretta) 

en de soepschildpad (Chelonia mydas). Het centrum is 

niet groot en gehuisvest in een romneyloods. De groep 

wordt in tweeën gesplitst. De eerste helft krijgt een 

rondleiding terwijl wij in afwachting daarvan, de vloedlijn 

van de baai verkennen. Ik heb mijn rits dicht tot aan mijn 

kin vanwege de kou. Dan is onze groep aan de beurt. En 

ja, hoe is het mogelijk, the Dutch are all over the world, 

een Nederlandse studente zee- en kustmanagement die 

hier stage loopt, geeft een rondleiding. In de ruimte staan 

een aantal kunststof vaten van zo’n 1,40 hoog met 

doorsnede van een meter of vier. In vier daarvan zwemt 

een zeeschildpad. Hoewel de bassins flink zijn, zijn de 

schildpadden dat ook. De vergelijking met een vissenkom 

dringt zich aan me op. De bedoeling is dat gewonde 

schildpadden als gevolg van onder andere de visserij, hier 

kunnen herstellen waarna ze teruggezet worden in zee. 

Eén schildpad lijkt echter veroordeeld tot een leven lang – 

hij kan 150 worden - van trage rondjes zwemmen aan-

gezien hij een luchtbel onder zijn schild heeft en in zijn 

natuurlijk omgeving niet kan overleven. Terug in de Long 

House Inn regent het nog steeds. Het personeel heeft 

mijn was onder de dakgoot gehangen. Alweer is het 

koffers pakken en dan – jas aan – naar de eettent. Nico is 

geïnspireerd geraakt door het varen op de Dalyan en 

brengt een solo ten gehore en daarna nog een keer en 

zingen we allemaal mee. Later luister ik in bed naar het 

eindeloze tikken van de regen; met daar tussendoor de 

roep van de dwergooruil. 

 

Rinie 
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Zaterdag 20 april   
 
Via Karie naar Inonië - Lake Bafa 
 

Met weemoed verlaten we het Dalyan-resort, de aaneengesloten huisjes met de karakteristieke 

voortuintjes, net een dorpsstraatje. De vorige avond nog afscheid genomen van onze buurman 

de steenuil, die zich iedere dag een paar keer laat horen en zien. Hij voelt onze aanwezigheid en 

het lijkt of hij ons indringend aankijkt. Het is prachtig weer en we gaan nieuwe avonturen 

tegemoet. Onderweg stoppen we bij een levendig marktje waar Nico en ik saffraan en een 

cadeau (oog van Horus) voor de buren 

thuis kopen. Opvallend is een uitstalling 

met T-shirts met afbeeldingen van onze 

Nederlandse voetbalhelden. (Van Persie, 

Kuyt, Robben etc). We verlaten het 

kalkgebied en reizen naar het 

granietgebied van Inonië. Veel erosie, 

minder pieken; een vriendelijk 

landschap. Onderweg veel mimosa, 

eucalyptus en dennen. Via kleine 

weggetjes komen we bij een dorpje (in het 

Turks: dorp met de vele bloemen). De inwoners 

lijken hier nooit vreemdelingen te zien. De 

groep duikt de bus uit en verspreid zich over de 

bermen. (de oogst: witbosvogeltje, hyacint-

orchis en rode papaver vallen het meest op. 

Verder veel bijenkasten (dennenhoning). Op 

naar Euromos (Stratonikeia) waar we onze 

meegebrachte lunch opeten. Euromos is een 

heel interessante plek waar duizenden jaren 

opeenvolgende beschavingen hun stempel op 

gedrukt hebben: de Griekse en Romeinse 

beschaving. Die van de Seldsjuken en de 

moderne Turkse cultuur. We zien in het begin van onze wandeling een ratjetoe van Korinthische 

en Ionische zuilen die later door moderne Turken voor drempels van huisjes en muurtjes 

gebruikt worden. Gelukkig is er nog een restant van de tempel van Hekate (de godin van de 

aarde/vruchtbaarheid) overgebleven. We wandelen over het mooie terrein en zien door planten 

overwoekerde Griekse zuilen en stenen muurtjes tot we bij een prachtig voormalig Romeins 

badhuis aankomen en een groot amfitheater. Een mooi gebied om een tijdje rond te dwalen en 

te luisteren naar vogels en kijken naar korstmossen en planten en zeer oude platanen. We 

eindigen bij een oude houten moskee van 1870 door Seldsjuken gebouwd. Na een paar uur 

rijden bezichtigen weer een mooi natuurgebiedje waar de kolossale tempel van Zeus, met 

waanzinnig hoge Korinthische zuilen, hoge traptreden en mooi bewerkte friezen. Helaas is deze 

tempel niet helemaal afgebouwd wegens het opkomend Christendom, waardoor er geen geld 

en interesse meer was, zo vertelde onze gids Tim. Hierdoor waren sommige pilaren niet meer 

afgebouwd of bewerkt. Ineke Gilbert wees ons nog op een klein plakkaat waar het teken van 

Zeus “twee gekruiste bijlen” te zien was. En dan het paradijs: ons volgende overnachtingsadres 

ligt halverwege een berg te midden van olijfgaarden. We hebben een appartement met balkon 
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Melodie: begin van  
“Er zaten 7 kikkers”  
(tekst Maya en Kees) 
 

Ik was een orchidee 
En keek uit op zee 
Nu sta ik in een pan 
Dat komt ervan… 

met prachtig uitzicht over het Bafameer. We zien vluchten zilverreigers, dwergaalscholvers, 

ooievaars en casarca’s. Door ons enthousiasme over deze prachtige plek vertrappen we bijna 

een Orchis sancta. 

 

Arja en Nico 

 

 

Zondag 21 april  
 
Lake Bafa 
 

Van deze dag is geen verslag 

gemaakt. 

 

 

 

 
Maandag 22 april  
 
Lake Bafa 
 

Goed uitgeslapen zitten we om 8 uur aan het ontbijt. De weersvoorspelling is goed en stipt op 

tijd vertrekken we voor een kort ritje naar de delta van de rivier de Menderes in de buurt van 

Akkoy. Net buiten het dorp stuurt Turhan, alsof het een tank is, de bus een hotseknotse pad in 

totdat het echt niet meer verder kan. Hier start onze wandeling naar de delta. We zien al meteen 

een roofvogel, vrouwtje bruine kiekendief, en horen de harde zang van de cetti’s zanger. Te zien 

krijgen wij hem echter niet. Wel vinden we het nest van een buidelmees. We komen langs een 

echte Turkse boerderij met de bijbehorend blaffende grote honden en bereiken dan de 

eigenlijke delta. In feite is het een grote zandige zoutpan tussen twee bergruggen waar het 

water vanuit het Latmosgebergte zich een weg kronkelt naar de Egeïsche zee. De delta is 

ontstaan door erosie vanuit de bergen waardoor de oorspronkelijke open zeeverbinding 

langzaam afgesloten werd. Als gevolg hiervan kwam bijvoorbeeld de stad Miletos, dat eens een 

zeehaven had, steeds verder landinwaarts te liggen. In de spoelvlakte zocht het water zich een 

kronkelende weg naar zee. De Grieken noemden de rivier de Menderes-rivier, Maiandros 

(kronkelende rivier). Het werkwoord meanderen zoals wij dat nu kennen heeft zijn naam hieraan 

te danken. Aangekomen aan de rand van de spoelvlakte zien we kleine stroompjes zich een weg 
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banen door de brakke zandvlakte. Honderden kleine padjes (de soort is ons onbekend) doen 

het juist andersom. Wel is het ons duidelijk dat de soort tenminste een beetje zouttolerant moet 

zijn. Dit geldt ook voor de pantserjuffers die we bij tientallen in een grote pol zeebies zien zitten. 

Aan het donkere lichaam en de grote donkere vleugelvlekken maken wij op dat het de grote 

pantserjuffer moet zijn. Een soort die een voorkeur heeft voor brakke milieus. Om een foto te 

maken van de bloeiende zilte waterranonkels, moet je niet bang zijn om een paar flinke 

modderschoenen te krijgen, maar dan heb je ook een mooi plaatje. We nemen een pad 

heuvelopwaarts dat tussen de olijfboomgaarden door richting 

zee gaat. We vinden hier prachtige planten. De Alruin met zijn 

mooie oranje vruchten is wel het hoogtepunt. Als we na al dit 

moois, dat voor het nodige oponthoud heeft gezorgd, het 

eind van het pad naderen, komen we snellere deelnemers al 

weer tegen. Er wacht een lunch op ons in de plaats Didim. We 

wagen nog even een blik op een streeppelikanen in de verte. 

Nog verder weg zien sommigen een roze wolk. Er wordt 

geopperd dat het flamingo’s zijn. We gaan morgen kijken als 

ze van de andere kant dichter te benaderen zijn, wordt ons 

verzekerd.  Een maskerklauwier zorgt nog voor enig 

oponthoud. De bus staat iets verder op ons te wachten en 

brengt ons naar een restaurant in Didim waar een heerlijke 

buffetlunch staat te wachten. Onder het eten hebben we zicht 

op de ruïne van de nooit volledig afgebouwde tempel ter ere 

van Apollo. Na de lunch bezoeken enkelen van onze groep dit 

tempelcomplex en verzekeren ons dat het zeer indruk-

wekkend is als je te midden van de enorme pilaren staat. Weer 

in de bus gaan we terug naar ons onderkomen bij Lake Bafa. 

We hebben afgesproken met de hoteleigenaar Florian om te 

kijken welke orchideeën we op het uitgebreide terrein van het 

hotel kunnen vinden. Bij de korte verkenningen van het terrein 

zijn er door ons al enkele soorten gevonden. We beginnen 

met de Ophrys lutea ssp. minor. Deze kleine gele, bijna uit-

gebloeide ophrys levert al de nodige discussie maar uiteinde-

lijk gaat iedereen met de naamgeving akkoord. De volgende is de Orchis anatolica. Door zijn 

duidelijke lange sporen zonder discussie aangenomen. De mooi bloeiende Orchis sancta levert 

ook geen problemen op. Deze soort staat op verschillende plaatsen met tientallen exemplaren 

zodat we niet alleen naar orchideeën gekeken hebben, maar er ook enkele vertrapt hebben. De 

Orchis italica, die hier massaal groeide zijn helaas bijna allemaal uitgegraven. De knollen worden 

op de illegale markt verkocht om er een drankje van te maken. Dan wordt het moeilijker, we 

vinden namelijk verschillende ophryssen die heel veel op elkaar lijken maar nader bekeken toch 

verschillend zijn. De discussie gaat van “ja, hij heeft duidelijk puntige petalen en ze staan naar 

buiten en ze zijn rosé” enz. Na afloop denken wij dat we 3 soorten hebben onderscheiden 

namelijk Ophrys lycia, Ophrys ferrumequinum en de Ophrys holoserica. En verder vinden we nog 

de nodige Serapia’s. Waarschijnlijk Serepia bergonii als we mogen vertrouwen op de des-

kundigheid van een Duitse orchideeënspecialist die hier in het verleden geïnventariseerd heeft. 

Na het diner leveren de gemaakte foto’s en de kleine verschillen die hierop te zien nog weer de 

nodige stof voor een discussie op. De verschillende boeken en de interpretaties van de 

schrijvers, op soort en ondersoort, helpen ook niet echt mee om helderheid in deze materie te 
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verschaffen. Aan het eind van de avond komt Florian nog even langs met op zijn laptop de 

foto’s van velden vol met Orchis italica. Gelukkig waren toen de meesten al naar bed en hebben 

het beeld, van wat eens was en waarschijnlijk nooit meer terug komt, niet hoeven te 

aanschouwen. 

 

Gerard 

 

 

Dinsdag 23 april   
 
Noordkant van de Menderes delta 
 

Zoals gebruikelijk was het ontbijt vandaag om 8 uur en het vertrek om 9 uur. Op het 

parkeerterrein werden jaloerse blikken geworpen op het opstapbankje wat bij de bus van de 

Engelse gasten stond. We besloten dat het toch veel stoerder is zonder een dergelijk bankje. Na 

de peptolk uit de cockpit stegen we op richting de noordkant van de Menderes-rivierdelta om 

flamingo’s, pelikanen en nog veel meer moois te spotten. Onderweg kwamen we er achter dat 

het op 23 april in Turkije kinderdag is. We zagen een optocht van musicerende en verklede 

kinderen en later nog dansende 

kinderen op een schoolplein. De 

kinderdag is ingesteld door 

Mustafa Kemal Atatürk in 1920 als 

herinnering aan de eerste bijeen-

komst van het nationale parlement. 

Het is een feestdag in heel het 

land. Atatürk is een held in Turkije 

hij leidde en won de vrijheids-

oorlog en maakte van Turkije een 

modern land. Daarom zie je veel 

portretten van hem in bijna alle 

gebouwen en dragen de kinderen 

in de optocht zijn portret mee. 

Toen kwamen we bij een heel mooie vogelplas er waren veel vogels te zien maar vooral Ella 

ging uit haar dak want de sporenkievit liet zich erg mooi zien. We reden verder en kwamen bij 

een uitzichtpunt over de zee en de lagune met een heuse uitzichttoren, maar erg stevig zag die 

er niet uit. De plantenmensen doken de berm in en de vogellaars speurden naar vogels. Gerard 

verloor een deel van zijn verrekijker maar die werd gelukkig weer gevonden en na een EHBO-

behandeling was de kijker weer bijna als nieuw. Het uitzicht punt voldeed niet helemaal aan de 

verwachtingen en er werd besloten, om een stuk terug het veld in te gaan en zo te proberen bij 

de flamingo’s in de buurt te komen. Na wat gezoek werd een dijkje ontdekt en kwamen we 

uiteindelijk op de vlakte die naar het water leidde. En toen zagen we de flamingo’s; helaas wel 

ver weg maar zo verstoorden we ze niet, ik heb er ruim honderd geteld. We lunchten zittend op 

struiken zeekraal en zochten rieten stokken met zeepokken met inwonende spinnen. Wim was 

wel de meest tevreden mens, hij vond eindelijk wadslakjes. Een behoorlijk aantal werd in zakjes 

opgeborgen om later thuis te onderzoeken. Toen werd het tijd om terug te gaan vlak bij de bus 

kwam het toetje; een groot aantal vorkstaat plevieren vloog boven het riet of ruste uit op de 

grond. Nadat de vogels goed bekeken en gefotografeerd waren vertrokken we naar Milete. 
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Milete is rond 1000 voor Chr. gesticht en was een Ionische (Griekse) havenstad met wel vier 

havens. Het was de woonplaats van filosofen die de basis legden van de klassieke wetenschap 

en de Griekse gedachtegang. Milete was dan ook een indrukwekkende stad met een agora 

(plein) van enorme afmetingen een theater wat in de 2de eeuw na Chr. door de Romeinen 

hersteld en in gebruik genomen was. De Romeinen bouwden ook de thermen van Faustina met 

vloerverwarming en een beeld van de riviergod Meander. Wat ik vooral mooi vond aan Milete 

was dat niet alle planten dood gespoten waren zoals bij de meeste andere opgravingen wel was 

gedaan. Na dit bezoek weer in de bus en richting hotel een biertje en een diner.  

 

Corrie 

 

 

Woensdag 24 april  
 
Lake Bafa - Selçuk 
 

Om 9 uur vertrekken wij vanuit Hotel Hitit in Selcuk 

via de 525 naar het dorp Sirince, een afstand van 

slechts 7 km. Het is een zeer toeristisch dorp. 

(Marken in het hoogseizoen is er niets bij). Boven-

dien is het architectonisch een bijzonder oud 

dorpje. Destijds heette het 'Kirkinca' of ''Çirkince' hetgeen lelijk betekent. Daarom deze 

naamswijziging. Hier brengen wij enkele uren door. Na een wandeling door olijfgaarden 

bezoeken wij een bedrijf waar olijven worden verwerkt. Nadat eerst het grof vuil, takjes etc., 

wordt verwijderd gaat de pulp de centrifuge in om de olie te verkrijgen. Het is een coöperatief 

bedrijf waar de boeren hun oogst brengen. Zelf verhandelen ze de olie. Wij mogen even een 

'slokje' proeven van de beste olie; heerlijk. Bij een oude moskee heeft Kees ons een nest van een 

scharrelaar beloofd maar de fraaie vogel gaf niet thuis! Een zijdespinnerij is ons volgend doel. 

Interessant te zien hoe de 'begindraad' uit een zijdecocon wordt gehaald. Het volgende bezoek 

is aan een tapijtknoperij. Veel handwerk nog, dat door vrouwen wordt gedaan. In de grote 

toonzaal worden ons - onder het genot van een drankje - heel veel tapijten getoond door de 

medewerkers van de verkoper. Prachtige exemplaren in alle maten en soorten maar of het tot 

koop kwam, is mij niet bekend. En dit is dan de laatste volle excursiedag van een prachtige en 

zeer afwisselende reis; en bovenal een gezellige reis. 

 

Ineke Z. 

 

 

Donderdag 25 april  
 
Selçuk – Ephese - Izmir - Amsterdam 
 

Zoals elke dag 8 uur ontbijt met zelfs een nieuw soort zoet broodje en warme chocolademelk. 

De 5e klas van het Christelijk Gymnasium te Utrecht was ook al vroeg uit de veren. 9 uur vertrek. 

In de bus citeerde Kees Boele een stukje uit de Handelingen der apostelen – hoofdstuk 19; 

Paulus te Ephese. Die reisde nog eens wat af! Timo begon zijn verhaal met enkele 
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welkomstwoorden in het Nederlands. Gejuich in 

de bus. Hij vervolgde zijn verhaal in het Engels 

over de geschiedenis van Ephese, het doel van 

de ochtendexcursie. Na het raadplegen van het 

orakel van Delphi stichtte Androklos de stad (vis 

en wild zwijn als teken) op de heuvel Ayasuluk. 

Volgens anderen werd Ephese door de 

Amazones gesticht, vrouwelijke krijgers met 

maar één borst. Hoe het ook zij – Kybele, 

Artemis of Leto, de moedergodin werd er 

vereerd tot afschuw van de eerste christenen, 

waaronder Paulus. We zagen een kopie van haar beeld met de vele borsten voor mens en dier. 

Zeer indrukwekkend. Er werd een grote tempel voor haar opgericht. Slechts één zuil rest ons 

nog. Timo leidde ons rond over de opgraving. Dat was nodig ook, want er bleken héél veel 

bussen met groepen en kinderen op de opgraving te zijn afgekomen. Het was langzaam lopen 

en bij elkaar blijven – een drukte van belang. Timo had geen paraplu of –sol bij zich maar was 

opvallend door een felgroen T-shirt. Op de sokkels waar geen standbeelden meer stonden 

lagen nu veel katten in de zon – plaatjes voor een foto. Ze zagen er redelijk gezond uit. We 

liepen langs Hellenistische en Romeinse tempels en andere indrukwekkende marmeren 

gebouwen, soms nog met zuilen, zoals de Celsus bibliotheek (helaas zonder de papyrusrollen) 

en vooral het machtige theater (al het 6e van deze reis) met 24.000 zitplaatsen met uitzicht op 

zee. Wij, schuifelend over een met marmeren platen geplaveide weg. Het was eens de grootste 

en mooiste stad van Asia Minor ondanks veel rampspoeden: oorlog, malaria, aardbevingen 

(onder andere 17 na Chr.) en verzilting door de kleine Meander. We zagen nog een torenvalk 

vliegen en een grote zieltogende donkere bij met blauw schijnende vleugels. Opeens hoorden 

we trompetgeschal. Daar kwam de Romeinse proconsul, voorafgegaan door in het wit geklede 

meisjes en gladiatoren met schild en zwaard. Een dansje werd uitgevoerd en daarna een 

zwaardgevecht geleverd. De derde klap was al raak en onder geschal vertrok het gezelschap 

wederom, vgl. het Archeon. Mozaïeken 

en fresco’s waren nog te zien in de 

rijke huizen, maar de tijd vloog om en 

na een bezoek aan de souvenirshop 

(appel-thee) en een laatste glas 

granaatappelsap zochten we de bus 

weer op – het was wel even zoeken. 

Massatoerisme georganiseerd in 

optima forma. Hierna reden we naar 

een moeras met vogels en tevens 

picknickplaats. Eerst nog even naar het 

mausoleum van Lysimachos, een van 

de diadochen (opvolgers van 

Alexander de Grote). Hij liet dat ca 300 v. Chr. voor zichzelf bouwen. Helaas voor hem stierf hij 

niet in die streken, zodat Antiochus II (uit de dynastie der Beluiden) er na zijn dood in begraven 

werd. Op de muren van de binnenhof met zuilen boven de eigenlijke grafkamer werden beelden 

van paarden, griffioenen en grafvazen geplaatst. Zeer imposant. Gelukkig stond er een 

afbeelding van de reconstructie bij. Het moeras bestond uit rietkragen en water. Een 

dwergaalscholver, ral- en zilverreiger zochten elkaars gezelschap of toch niet; meerkoeten 
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renden over het water en later zagen we weer de fraaie witwangsterns overvliegen. De lunch 

lieten we ons goed smaken buiten bij het meer, maar het werd wel warmer en warmer. Dit was 

onze laatste excursiestop. Op naar het vliegveld. Gedoe weer. Gelukkig werd het later koeler en 

met een ijsje zaten we rustig uren te wachten op onze vlucht vanuit Izmir naar Istanbul om circa 

17.00 uur. Later, vliegtuig uit, vliegtuig in. Geef mij maar een rechtstreekse charter. We hadden 

een uur de tijd voor onze overstap op Istanbul Airport om van de ene kant naar de andere kant 

van het vliegveld te rennen onder leiding van een steward, geen tijd zelfs voor een wc-bezoekje. 

We haalden op het nippertje het vliegtuig naar Amsterdam, waar we niet eens naast elkaar zaten 

(helemaal vol) – maar goed, het vliegtuig vloog dit keer op tijd. Om 22.00 uur plaatselijke tijd 

landden we veilig op Schiphol. Bagage ophalen, afscheid nemen en naar huis in de ijskoude 

avondlucht. Dit was het einde van een mooie reis door een deel van Turkije, veel gezien en veel 

genoten en heel afwisselend.     

               

Yula 
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Salep, de orchideeëndrank 
 
Bron: C.A.J. Kreutz : Die Orchideen der Turkei 1998 
 

Het woord salep komt uit het Arabisch; de teelballen van een vos. De orchideeëndrank komt al 

voor in de botanische werken van Theophrastos van Lesbos (4e eeuw na. Chr.) filosoof en een 

leerling van Plato. Het is dus al een eeuwenoud gebruik. 

 

Toepassing 

Men dacht dat door de vorm van de knollen van de plant, deze wel lustopwekkend zouden zijn. 

Ze werden dus als aphrodisiacum aangeprezen. Medicinaal gebruik: slijmvliesbescherming en 

tegen prikkelhoest, omdat er in de knollen een soort kleverige, slijmige stof zit. Ook zit er veel 

glucose in en dus erg voedzaam. 

 

Europa 

In Duitsland kende men de Arabische knollen al in de 15e eeuw als geneesmiddel. 

In de 18e eeuw vond men dat de inheemse knollen ook wel geschikt zouden zijn en zo werden 

tot in het midden van de 19e eeuw ook in het Westerwald en het Taunusgebergte tot wel 7 ton 

orchideeënknollen verzameld. Gelukkig speelt dit nu geen rol meer in Europa vanwege de 

vervanging door synthetische producten. 

 

Turkije 

In Turkije haalt men met een hak nog steeds bloeiende orchideeën met knol en al uit de grond. 

Het gaat om de jonge knollen die het volgende jaar zullen bloeien. Soms worden de oude 

bloeiende plantenknollen teruggeplaatst. Meestal niet, zoals we zagen. Ze hingen voor pampus 

langs het pad af te sterven. Het gaat om de meeste orchis-, serapias- en ophryssoorten. Niet 

veel Dactyloriza’s, Cephalanthera’s of Epipactussoorten. Kreutz vermeldt niet de Orchis italica, 

die in grote getale geroofd werd op het terrein van de eigenaar Florian (Bafa Meer). We zagen 

er slechts één bloeien op een moeilijk bereikbare plaats. Orchis fragrans en O. sancta zijn zeer 

geliefd voor de salep .Het zijn laatbloeiers. Tijdens ons verblijf stonden de meeste nog in knop. 

 

Recept 

Knollen schillen – in heet water koken – drogen en ophangen in snoeren (meterslang) 

vervolgens malen tot poeder. 

 

Benodigdheden voor de drank: 

25 – 30 gram Salep, 300 gram suiker, 3 liter melk en 2 liter 

water mengen en al roerend aan de kook brengen. Wat kaneel 

er bovenop en zie daar een voedzame drank voor de 

wintermaanden. In alle grote Turkse steden te koop (volgens 

Florian). Het wordt ook voor Maras-ijs gebruikt. Door het 

poeder blijft het ijs in vorm. Meng saleppoeder, salvia, wikke 

en geitenmelk van de hoogvlakte, een aromatisch ijs. Zou het 

niet te vervangen zijn door custardpoeder of gelatine?  

 

 

 

1 Ophrys sicula 
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Aantallen 

In 1996 werd er jaarlijks ca. 45 ton orchideeën knollen verzameld, waarvan 1/3 voor de export 

bestemd ondanks het exportverbod van 1994. Voor 1 kg salep heb je 1000 tot 4000 knollen 

nodig. 1 Knol weegt 0,25 -1 gram.  

 

Turkse protesten 

Prof. dr. E. Sezik (Turk) liet 4 orchideeënkaarten maken om te verspreiden en het gehak een halt 

toe te roepen. Ook de Turkse Rotary club liet orchideeën vouwbladen verspreiden en de 

Internationale Natuurbescherming Commissie protesteerde.  

Het wordt er niet beter op. Er zijn nu handelaren die de knollen van arme geiten- en 

schapenherders kopen en van vrouwen en kinderen die wat bij willen verdienen. Ook in Noord-

Cyprus, Iran en Syrië worden orchideeën gehakt.  

 

Bedreigingen 

Er zijn 4 grote bedreigingen aangaande het orchideeënbestand: 

1 De salepknollen uitgraven.  

2 De toenemende bevolking (plukken van bloemen)  

3 Overbeweiding door schapen en geiten  

4 Toerisme, bouwen en wegenaanleg.  

 

De orchideeën komen nu vaak voor op ommuurde kerkhoven, zelfs aangeplant, maar ook daar 

worden ze soms verzameld. Wij zagen zeker drie maal op onze reis kale plekken:  

 Tempel van Zeus Euromos. Het hele pad was leeggeroofd.  

 Wandeling bij Sirince 

 Het orchideeënterrein van Florian aan het Bafameer (Orchis italica e.a.). Hij had de foto’s 

nog op de laptop.  

We hebben in verhouding weinig orchideeën gezien op deze reis. Kreutz was in 1998 al zéér 

bezorgd. Wij zijn er niet veel vrolijker over.  
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Verantwoording en literatuurlijst 
  

Van de in het veld op habitus herkende plantensoorten zijn de namen genoteerd. Vaak wordt 

ter controle nog in het veld naar details gekeken om kenmerken te controleren. Bij twijfel of bij 

onbekende soorten wordt (enig verantwoord) materiaal meegenomen. Van sommige 

exemplaren zijn detailfoto’s gemaakt. ‘s Avonds is materiaal gedetermineerd met behulp van de 

meegenomen flora’s (zie literatuurlijst). Meestal kon het meegebrachte materiaal op naam 

gebracht worden. Sommige soorten hebben later via internetsites alsnog een naam gekregen. 

De wetenschappelijk namen zijn ontleend aan verschillende flora’s. De Nederlandse namen in de 

2e kolom komen uit Heukels of uit Lambinon/De Langhe e.a. (=De Flora van België en 

Luxemburg). De niet- officiële Nederlandse namen komen uit Blamey De datakolom geeft aan 

op welke aprildag de soort is gezien. Gekozen is om die soorten te noteren, die een redelijke 

afspiegeling vormen van de vegetatie van de betreffende excursiedagen. Er is niet getracht om 

op alle dagen alle soorten te noteren. Het meegebrachte materiaal van de groepsdeelnemers 

zijn tezamen met het plantenmateriaal van Annie Vos en Margriet Maan tot één plantenlijst 

verwerkt. Om de gegevens overzichtelijk per soort te kunnen presenteren is ervoor gekozen de 

kolom met de ‘familienamen’ niet in deze plantenlijst op te nemen. In totaal zijn 348 

plantensoorten genoteerd. 

 

Geraadpleegde literatuur: 

 

1. Pils Gerhard, Flowers of Turkey; a photo guide; with 4153 species illustrated in colour; 

Gerhard Pils (Eigenverlag), 2006. 

2. Grey-Wilson, Chr. en M. Blamey  -  Wilde flora rond de Middellandse Zee, Schuyt & Co; 

Haarlem,1998. 

3. Meijden, R. van der  -  Heukels’ Flora van Nederland, 23e dr., 2005, Groningen. 

4. Lambinon/De Langhe e.a. , - Flora van België, het Groothertogdom Luxemburg, Noord-

Frankrijk en de aangrenzende gebieden, 3e dr., 1998, Meise. 

5. http://www.turkiyebitkileri.com/ 

 

Annie Vos 

 

 

Plantenlijst – Annie Vos en Margriet Maan 
 

Wetenschappelijke naam Nederlandse naam April: 

Acacia retinodes (Netmimosa)  17 

Acinos arvensis Kleine steentijm 16 

Adonis annua Herfstadonis 14,15,16,22 

Aegilops geniculata   12,24 

Aira caryophylla Zilverhaver 12 

Ajuga chamaepitys Akkerzenegroen 16, 22 

Ajuga iva   13,14 

Alkanna lehmanii   24,13 

Alkanna orientalis   21 

Alkanna tubulosa   15,16, 17 

http://www.turkiyebitkileri.com/
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Allium elmali   16 

Allium neapolitanum (Leliebloemige look) 15,18,19 

Allium subhirsutum   14,21 

Alyssum spec.*   16 

Amygdalis orientalis   16 

Anagallis arvensis Rood guichelheil 12,23 

Anagallis arvensis ssp. caerulea Blauw guichelheil 12,23 

Anchusa azurea (=italica) Blauwe ossentong 13 

Andropogon distachyos   12 

Anemone blanda   15, 17 

Anemone coronaria   20 

Anemone pavonina (Pauwanemoon) 21 

Anthemis creticus   12 

Anthemis rosea   13 

Anthyllis tetraphylla (Blaaswondklaver) 12,18,22 

Arabis verna (Voorjaarsscheefkelk) 13,16 

Arbutus unedo       (Aardbeiboom) 24 

Arisarum vulgare (Gekaperde kalfsvoet) 13 

Aristolochia lycia    13 

Artedia squamata   22,24 

Arum dioscoridis   13 

Arundo donax (Spaans riet) 12 

Asphodelus aestivus (Affodil) 13 

Aster tripolium Zulte 23 

Astragalus depressus   16 

Astragalus hamosus   12 

Atriplex portucaloides Gewone zoutmelde 14,23 

Aubrieta deltoidea   15, 16 

Barlia robertiana    13,20 

Bellardia trixago (Bellardia) 22,23,24 

Bellevalia dubia   13 

Beta vulgaris ssp. maritima Strandbiet 17 

Biarum tenuifolium   22 

Biscutella didyma (Eenjarig brilkruid) 14 

Bisserula pelecinus    18 

Blackstonia perfoliata Zomerbitterling 18,19,21 

Briza maxima (Groot trilgras) 12,21 

Briza minor Klein trilgras 14 

Buglossoides purpurocaerulea  Blauw parelzaad 16 

Bupleurum lancifolium   22 

Calendula arvensis Akkergoudsbloem 13 

Calycotome villosa   13 

Campanula hakkiarica   18 

Campanula iconica    21,22,24 

Campanula phrygia   13,14,18,20,22,24 
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Campanula stricta   12 

Campanula tomentosa    24 

Capsella bursa-pastoris Herderstasje 16 

Carduus argentatus   12 

Carex distans Zilte zegge 14 

Catapodium rigidum Stijf hardgras 13 

Cedrus libani Libanonceder 15 

Centarium pulchellum Fraai duizendguldenkruid 14  

Centaurea cyanus Korenbloem 24 

Centaurium erythraea Echt duizendguldenkruid 22,23,24 

Centaurium littorale Strandduizendguldenkruid 18 

Centaurium maritimum (Geel duizendguldenkruid) 21, 22 

Cephalanthera epipactioides   20 

Ceratonia siliqua (Johannesbroodboom) 13 

Cercis siliquastrum Europese judasboom 17,24 

Cerinthe major (Grote wasbloem) 21 

Ceterach officinarum Schubvaren 13,17,20,21 

Cheilanthus fragrans (=pterioides,=maderensis)   13 

Chionodoxa forbesii   17 

Chrysanthemum segetum Gele ganzenbloem 12,22 

Cistus creticus   12,18,24 

Cistus monspeliensis   17 

Cistus parviflorus   22 

Cistus salvifolius   12,13,21,24 

Colutea arborescens Europese blazenstruik 16 

Convolvulus althaeoides (Heemstbladige winde) 22 

Convolvulus pentapetaloides   14 

Convolvulus siculus (Siciliaanse winde) 14 

Coronilla scorpioides (Schorpioenkroonkruid) 22,24 

Corydalis oppositifolia   17 

Corydalis sativa   15, 17 

Corydalis wendelboi   15 

Crataegus monogyna Eenstijlige meidoorn 14 

Crithmum maritimum Zeevenkel 13 

Crocus biflorus   15 

Crucianella latifolia   23 

Cruciata laevipes Kruisbladwalstro 12 

Cruciata taurica   14,15 

Crupina crupinastrum   22,23,24 

Cuscuta palaestina   14 

Cyclamen coum   15 

Cynoglossum creticum (Kretenzische hondstong) 13,17 

Cynosurus echinatus Stekelkamgras 13 

Cyperus capitatus   18 

Cytinus hypocistis (Gele hypocist) 12 
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Cytinus ruber (Rose hypocist) 24 

Daphne gnidioides   14 

Draba aizoides Geel hongerbloempje 17 

Dracunculus vulgaris (Drakenwortel) 13,14,20,23,24 

Ecballium elaterium (Springkomkommer) 23 

Echium plantagineum (Weegbree-slangenkruid) 12 

Eleagnus angustifolia Smalle olijfwilg 14 

Equisetum telmateia Reuzenpaardenstaart 24 

Eranthis hyemalis Winterakoniet 15 

Erica arborea (Boom(dop)heide) 12 

Eriophila verna Vroegeling 16 

Erodium spec.   24 

Eryngium maritimum Zeedistel 18 

Euphorbia acanthothamnos   18 

Euphorbia characias   13 

Euphorbia dendroides (Boomwolfsmelk) 12 

Euphorbia paralias Zeewolfsmelk 18 

Euphorbia peplus Tuinwolfsmelk 12 

Euphorbia rigida   15 

Evax pygmaea   22 

Ferula communis (Tonderkervel) 18,20 

Ficus carica Vijg 21 

Filago vulgaris Duits viltkruid 12 

Fritillaria acmopetala   13 

Fritillaria pinardii   16 

Gagea bohemica   17 

Gagea graeca   15,20,21,24 

Gagea villosa Akkergeelster 15,17 

Genista acanthoclada   14 

Geranium purpureum Klein robertskruid 12 

Geranium tuberosum   15,16,24 

Gladiolus imbricatus   12,17,23 

Glaucium leiocarpum   16 

Halocnemum strolbilaceum   23 

Helianthemum nummularium Geel zonneroosje 16,21 

Helichrysum plicatum   18 

Helichrysum stoechas (Mediterrane strobloem) 12,20,22,23 

Hesperis pulmonarioides (cf)   16 

Hippocrepis  comosa  Paardenhoefklaver 16 

Holosteum spec. een Heelbeensoort 16 

Hymenocarpus circinatus   21 

Hyoscyamus albus Bilzekruid 15,23 

Hyoscyamus pusillus   23 

Hypecoum imberbe    16 

Hypericum spec.   20,21 
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Hypochaeris glabra Glad biggenkruid 14 

Hypochoeris achyrophorus   21 

Iberis sempervirens (Groenblijvende scheefbloem) 17 

Iris germanica   14 

Iris orientalis   23 

Isolepis setacea Borstelbies 13 

Jasminum fruticans     Zuiderse jasmijn 24 

Juniperus communis Jeneverbes 15 

Juniperus phoenicea   16 

Knautia integrifolia   17,18,21 

Lagoecia cuminoides   12 

Lagurus ovatus Hazenstaart 13,21 

Lamium amplexicaule Hoenderbeet 15,16 

Lamium moschatum   14 

Lathyrus aphaca  (witte vorm) Naakte lathyrus 12 

Lathyrus setifolius   12,22 

Lathyrus sphaericus   24 

Lathyrus stenophyllus   ? 

Lavandula stoechas   21,24 

Legousia speculum-veneris Groot spiegelklokje 13,21,22 

Leontice leontipetalum   15 

Lepidium spinosum   20 

Limodorum abortivum (Aspergeorchis) 12 

Limonium vulgare Lamsoor 23 

Linaria pelisseriana   19, 24 

Linum  strictum + trigynum   22,23 

Linum bienne Tweejarig vlas 14,18,19,21 

Liquidambar orientalis Amberboom 17 

Lolium perenne Engels raaigras 12 

Lotus edulis   24 

Lotus ornithopodioides   21 

Lupinus angustifolius Blauwe lupine 13,21,24 

Lysimachia atropurpurea   20,24 

Lythrum junceum Kleine kattenstaart 12 

Malva cretica   23 

Malva sylvestris Groot kaasjeskruid 12 

Mandragora autumnalis (Herfstalruin) 14 en ?? 

Marrubium spec. een Malrovesoort 16 

Marrubium vulgare Malrove 18,24 

Medicago arabica Gevlekte rupsklaver 18 

Medicago constricta   12 

Medicago littoralis   12 

Medicago marina (Zeerupsklaver) 18 

Medicago orbicularis   12 

Melia azedarach (Kralenboom) 12 
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Melilotus messanensis   23 

Mercurialis annua Tuinbingelkruid 13 

Micromeria graeca   14 

Misopates orontium Akkerleeuwenbek 12,14,23 

Morus alba Witte moerbei 12 

Muscari comosum Kuifhyacint 12,20,21,22,24 

Muscari muscarimi   16 

Muscari neglectum (Vergeten druifhyacint) 15,16 

Myriophyllum verticillatum Kransvederkruid 19 

Myrtus communis (Myrte) 13 

Neotinea maculata   20 

Nerium oleander (Oleander) 12,18 

Nicotiana glauca   23 

Notobasis syriaca   15 

Oenanthe spec. een Torkruidsoort 18 

Onobrychis caput-gali    12 

Ononis natrix    (Geel stalkruid) 23 

Onopordon spec. een Wegdistelsoort 13 

Onosma echioides    13 

Onosma frutescens   12,16,18 

Ophioglossum lucitanicum   17 

Ophrys ferrum equinum  (Hoefijzerorchis) 14 

Ophrys lycia    14  

Ophrys lyciensis   13,14,18,19,20,22 

Ophrys reinholdii   13 

Ophrys sicula   (= Lutea minor) 13,15,22 

Opuntia ficus-indica (Woestijnvijg) 20 

Orchis anatolica   12,13,15,16,20,22 

Orchis italica  (Italiaanse orchis) 22,24 

Orchis laxiflora   13 

Orchis morio Harlekijn 15 

Orchis sancta   20 

Orlaya grandiflora Straalscherm 23,24 

Ornithogalum arabicum   21,23  

Ornithogalum collinum    16,17,18 

Ornithogalum narbonense syn. voor sorgerae 14 

Ornithogalum nutans Knikkende vogelmelk 20 

Ornithogalum umbellatum Gewone vogelmelk 20 

Orobanche cillicica kees kijkt na. 12 

Orobanche spec. een Bremraapsoort 18 

Osyris alba   21,24 

Oxalis pes-caprae (Knikkende klaverzuring) 12 

Paliurus spina-christa  (Echte Christusdoorn) 18 

Pallenis spinosa (Stekelig sterrenoogje) 22 

Pancratium maritimum (Zeelelie) 18 
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Papaver rhoeas Grote klaproos 23,24 

Parentucellia latifolia   13 

Parentucellia viscosa Kleverige ogentroost 12 

Parietaria judaica Klein glaskruid 13 

Paronychia capitata   21 

Paulownia tomentosa (Anna Paulownaboom) 13 

Periploca graeca  (Griekse zijdeplant) 17 

Petrorhagia prolifera Mantelanjer 12,15,23 

Phagnalon rupestre (Rotsstrobloem) 12 

Phlomis baurgaei   13 

Phlomis grandiflora   13 

Phlomis lycicae   14 

Pinus brutia   13 

Pistacia lentiscus Mastiekboom 13,14 

Pistacia terebinthus (Terpetijnboom) 13 

Pittosporum tobira   24 

Plantago arenaria Zandweegbree 12,14 

Plantago coronopus Hertshoornweegbree 14 

Plantago cretica   21 

Plantago maritima Zeeweegbree 23 

Poa bulbosa Knolbeemdgras 12 

Polycarpon tetraphyllum Kransmuur 15 

Polypodium vulgare Gewone eikvaren 21 

Prasium majus   12 

Prunus prostrata   16 

Psoralea bituminosa (Pekklaver) 12,17,22,23 

Ptilostemon chamaepeuce   12,18 

Punica granatum Granaatappel 18 

Quercus coccifera Hulsteik 13,16,21,22 

Quercus trojana (Macedonische eik) 24 

Ranunculus argyreus   16 

Ranunculus baudotii Zilte waterranonkel 22 

Ranunculus chius   12 

Ranunculus constantinopolitanus   13 

Ranunculus muricatus   13 

Ranunculus paludosus   13 

Ranunculus rumelicus   13 

Rhagadiolus stellatus   18 

Rosmarinus officinalis   Rozemarijn 22 

Rosslaria globularifolia   13 

Rumex bucephalophorus   12,21 

Rumex scutatus       Spaanse zuring 16 

Ruscus aculeatus Stekelige muizedoorn 14 

Salvia horminum   13 

Salvia pratensis Veldsalie 17 
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Salvia verbenaca Kleinbloemige salie 22 

Sanguisorba minor Kleine pimpernel 15,16 

Sarcopoterium spinosum   12,13 

Satureja thymbra   22 

Scabiosa reuteriana   22, 23 

Scandex pecten-veneris Naaldenkervel  12 

Scandix iberica   22 

Scilla bithynica   22,23 

Scirpus maritimus Zeebies 12 

Scorpiurus muricatus (Schorpioenstaart) 12,13,17 

Scrophularia canina   14 

Scrophularia lucida   12,13,14,21 

Scrophularia peregrina   12,21,20 

Securigera securidaca   12 

Sedum hispanicum   14,21 

Selaginella denticulata   12 

Serapias bergonii   13,18,20,21 

Serapias orientalis ssp. carica   24 

Sherardia arvensis Blauw walstro 12 

Sideritis lanata   20,21,24 

Silene aegyptacea    13,17 

Silene colorata   14,18,19 

Silene cretica   24 

Silene gallica Franse silene 17,24 

Silene nutans Nachtsilene 21,24 

Silybum marianum Mariadistel 18,21,22 

Smilax aspera (Steekwinde) 12,13,24 

Smyrnium perfoliatum   14 

Spartium junceum Spaanse brem 13 

Styrax officinalis (Styraxboom) 13,17,18 

Symphytum orientalis  (blauw)   24 

Tamus communis   Spekwortel 13,18 

Teucrium polium   22 

Thlaspi alpestre Bosboerenkers 15 

Thymelaea spec. een Peperboompjesoort 19 

Tordylium apulum   12,20,24 

Tordylium officinale   22,23 

Torilis nodosa Knopig doornzaad 18 

Tragopogon hybridum   13,22 

Tragopogon porrifolius Paarse morgenster 13,24 

Trifolium angustifolium   12,21,23,24 

Trifolium boissieri   12 

Trifolium campestre Liggende klaver 12 

Trifolium cherleri   21 

Trifolium clypeatum   12 
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Trifolium coerulescens   12 

Trifolium pauciflorum   14 

Trifolium resupinatum Perzische klaver 17,18 

Trifolium speciosum   24 

Trifolium spumosum   12 

Trifolium stellatum (Sterklaver) 12,20,22,23,24 

Trifolium tomentosum (Viltige klaver) 12,13 

Tuberaria guttata Gevlekt zonneroosje 12,21 

Tulipa orphanidea   12, 15 

Tyrimnus leucographus   13 

Uriginea maritima (Zeeui) 13,18 

Urtica pilulifera   18,21 

Valantia hispida   13,14,18,23 

Verbascum spec. *   13 

Veronica cymbalaria   15,16 

Vicia hybrida (Basterdwikke) 17 , 22 

Vicia lutea Gele wikke 12,17 

Vicia villosa Bonte wikke 13 

Vinca herbacea   16 

Vitex agnus-castus (Kuisheidsstruik) 13 

*er zijn meer dan 200 ondersoorten!     

 
  



 

 

36 

Slaapmossen – Hans Schoorl  
 

 

Het opnemen van de slaapmossen in dit van Turkije leverde een opvallend klein lijstje op. Het 

ontbreken van zoet stromend water en van echt bos hebben hier in belangrijke aan bij 

gedragen. Het ontbreken van bijvoorbeeld Stekeltjesmos waar ik grote hoeveelheden van 

verwachtte, zet mij wel voor raadselen. 

 

 

Subklasse Orde Familie Geslacht Soort 

Hypnidae     

 Hypnales    

  Leucodontaceae   

   Pterogonium  

    Pterogonium gracile 

   Leucodon  

    Leucodon sciuroides 

  Leskeaceae   

   Pseudoleskeella  

    Pseudoleskeella nervosa 

  Brachytheciaceae   

   Cirriphyllum  

    Cirriphyllum  tommasinii 

   Oxyrrhynchium  

    Oxyrrhynchium speciosum 

    Homalothecium aureum 

    Homalothecium sericeum 

    Scorpiurium circinatum 

    Scleropodium touretii 

    Rhynchostegiella tenella 

   Rhynchostegium  

    Rhynchostegium riparioides 

  Hypnaceae   

   Hypnum  

    Hypnum callichroum 

    Hypnum cupressiforme 
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Libellen – Els Prins 
 

Soort Wetenschappelijke naam Dag 

2 

Dag 

3 

Dag 

4 

Dag 

7 

Dag  

12 

Dag 

13 

Vuurjuffer Pyrrhosoma nymphula X - - - - - 

Lantarentje Ischnura elegans X - - - - X 

Bruine winterjuffer Sympecma fusca - X - - - -- 

Vuurlibel Crocothemis erythraea - X - X - - 

Platbuik Libellula depressa - X - - - - 

Zuidelijke keizerlibel Anax parthenope - X - - - - 

 Grote keizerlibel Anax imperator - - X - - - 

Weidebeekjuffer Calopteryx splendens - - - X - - 

Zwervende pantserjuffer Lestes barbarus - - - X - - 

Grote pantserjuffer Lestes macrostigma - - - - X - 

wereldzwerver Pantala flavescens - - - - X - 

Bloedrode heidelibel Sympetrum sanguineum - - - - X - 

Gewone oeverlibel Orthetrum cancellatum - - - - X - 

Zuidelijke heidelibel Sympetrum meridionale - - - - X - 

Oostelijke keizerlibel Anax immaculifrons - - - - X - 

Op nietgenoemde dagen zijn er geen libellen genoteerd. X = gezien, - = niet gezien 
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Vlinders – Els Prins 
 

Naam Dag 

2 

Dag 

3 

Dag 

4 

Dag 

5 

Dag 

7 

Dag 

8 

Dag 

10 

Dag 

11 

Dag 

12 

Dag 

13 

Dag 

14 

Dag 

15 

Icarusblauwtje x - - - - - x x - - - x 

Oranje 

luzernevlinder 

x x - x - - x - - - x  

Oranjetipje x x x - - - x - - - - - 

Bont zandoogje - x x - x - - - - - - - 

Cleopatra - x - - - - - - - - - - 

Distelvlinder - x  - - x - - - x x x 

Zuidelijke 

pijpbloemvlinder 

- x - - - - x - - - - x 

Kaasjeskruiddikkopje - x - - - - - - - - x - 

Groentje - - x - - - - - - - x - 

Tijgerblauwtje - - x - - - - x - - - - 

Citroenvlinder - - x - - - - - - - x - 

Bruin zandoogje - - - - - x - x - x - - 

Gehakkelde aurelia - - - - - x - - - - - - 

Kleine vuurvlinder - - - - - - x x - - - - 

Koningspage - - - - - - - x - - - - 

Bruin dikkopje - - - - - - - x - - x - 

Atalanta - - - - - - - - x x - - 

Groot koolwitje - - - - - - - - x - x -- 

Bruin blauwtje - - - - - - - - - - x  

Kl. parelmoervlinder - - - - - - - - - - x - 

             

roombeer - - - - - - - - - - - x 
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Vogels– Ella Francken en Arja van Putten 
 

april 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

Casarca 

    

x 

   

x x x x 

  Bergeend 

              Muskuseend 

       

x 

      Wilde Eend 

    

x 

   

x x x 

   Dodaars 

  

x 

   

x 

       Fuut 

    

x 

         Flamingo 

          

x 

   Kuhls Pijlstormvogel 

           

x 

  Ooievaar 

     

x x x x x x x 

  Aalscholver 

  

x 

     

x x x x 

  Dwergaalscholver 

       

x x x 

  

x 

 Kroeskoppelikaan 

         

x x x 

  Blauwe Reiger 

  

x 

 

x 

 

x x x x x 

   Purperreiger 

      

x x x x 

    Grote Zilverreiger x 

 

x 

   

x x x x x x 

  Kleine Zilverreiger 

  

x 

   

x 

 

x x x x 

  Koereiger x 

 

x 

           Ralreiger 

  

x 

   

x x x x 

 

x 

  Kwak 

    

x 

         Zwarte Ibis 

 

x x 

           Slangenarend 

      

x 

       Dwergarend 

   

x 

   

x 

      Bruine Kiekendief 

      

x x 

      Steppekiekendief 

          

x x 

  Zwarte Wouw 

  

? 

   

x 

       Arendbuizerd 

      

x 

       Waterral 

       

x 

      Waterhoen 

 

x x 

   

x x 

 

x 

    Meerkoet 

 

x x 

 

x 

      

x 

  Griel 

      

x 

       Sporenkievit 

           

x 

  Strandplevier 

           

x 

  Bontbekplevier 

  

x 

           Steltkluut 

  

x 

           Oeverloper 

 

? 

 

x 

  

x 

    

x 

  Witgat 

 

? 

            Zwarte Ruiter 

   

x 

       

x 

  Bonte Strandloper 

  

x 

           Vorkstaartplevier 

           

x 

  Zwartkopmeeuw 

        

x x x x 
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april 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

Geelpootmeeuw x x x 

  

x x x x x 

 

x 

  Zwarte Stern 

     

x 

 

x 

   

x 

  Witvleugelstern 

       

x 

      Witwangstern 

           

x x 

 Visdief 

       

x 

      Rotsduif 

           

x 

  Houtduif 

   

x 

 

x x 

       Turkse Tortel x x x x x x x x x x x x 

  Koekoek ? 

 

x 

           Dwergooruil x x x 

   

x x 

      stadsduif 

           

x 

  Steenuil 

     

x x x x x 

    Bosuil 

      

x 

       Alpengierzwaluw 

 

x 

  

x 

         Gierzwaluw 

   

x x 

         Ijsvogel x x x 

   

x x 

      Bijeneter x x x 

       

x 

   Hop 

 

x 

 

x x x x 

       Middelste Bonte Specht 

       

x 

      Witrugspecht 

              Zwarte Specht 

       

x 

      Kleine Torenvalk 

            

x 

 Roodpootvalk 

         

x x x 

  Eleonora's Valk 

  

x 

    

? 

      Maskerklauwier 

          

x 

   Roodkopklauwier x x 

       

x 

    Gaai 

 

x x x 

 

x 

 

x x x 

    Ekster 

  

x 

  

x 

  

x x x x 

  Roek 

         

x 

    Raaf 

      

x 

       Kalanderleeuwerik 

           

x 

  Kuifleeuwerik x x x x 

 

x 

    

x x 

  Veldleeuwerik 

   

x x x 

    

x 

   Oeverzwaluw 

       

x 

      Boerenzwaluw x x x x 

 

x x x x x 

 

x 

  Roodstuitzwaluw 

       

x 

 

x 

    Huiszwaluw x x x 

 

x x 

 

x x x 

    Zwarte Mees x 

  

x x x 

 

x x x x x 

  Koolmees x x x x x x 

  

x x x x 

  Pimpelmees 

 

x x 

           Buidelmees 

          

x x 

  Boomklever 

 

x 

            Rotsklever 

           

x 
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april 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

Grote Rotsklever 

   

x 

  

x 

       Arabische Buulbuul x x 

            Cetti's Zanger x x x 

 

x 

 

x x 

  

x x 

  Fitis 

    

x 

         Tjiftjaf 

        

x 

     Orpheusspotvogel 

  

x 

           Rietzanger x 

             Veldrietzanger 

           

x 

  Kleine Karekiet 

 

x 

    

x 

       Bosrietzanger 

       

x 

 

x x x 

  Oostelijke Orpheusgrasmus 

           

x 

  Rüppells Grasmus 

    

x 

         Nachtegaal 

     

x 

  

x 

     Withalsvliegenvanger 

 

x 

            Paapje ? 

   

x 

         Tapuit 

   

x x 

  

x 

  

x 

   Finsch' Tapuit 

    

? 

         Roodstaarttapuit 

   

x 

     

x 

    Merel 

 

x x x x x x 

 

x x x x 

  Zanglijster 

        

x 

     Grote Lijster 

   

x 

          Spreeuw x x x 

           Heggenmus 

  

x 

           Gele Kwikstaart 

           

x 

  Grote Gele Kwikstaart x 

             Witte Kwikstaart x x 

            Graspieper 

          

x 

   Cirlgors 

         

x x x 

  Grijze Gors ? 

   

x 

    

x 

    Ortolaan x x 

            Bruinkeelortolaan 

 

x 

            Zwartkopgors 

      

x 

  

x 

    Grauwe Gors x x x x 

          Vink x 

  

x x x x x x x x x 

  Rode Woestijnvink 

     

x 

        balkankwikstaart 

      

x 

   

x x 

  Kruisbek 

    

x 

         Sijs 

              Putter x x x 

 

x 

 

x 

 

x x 

 

x 

  Kneu x 

          

x 

  Roodvoorhoofdkanarie 

              Europese Kanarie 

   

x x x 

    

x x 

  Appelvink 
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april 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

Huismus x x 

   

x x 

  

x x x 

  Spaanse Mus x x x 

  

x x 

   

x x 

  Rotsmus ? 

             Sneeuwvink 

     

x 

         

 


