OP REIS NAAR TURKIJE
REIS VAN DE VOGELWERKGROEP OOST-BRABANT NAAR DE
GÖKSU DELTA (ZUID-TURKIJE)
Zondag 13 april t.e.m. Paaszaterdag 19 april 2014

De Göksu is de belangrijkste rivier in de provincie Mersin.
De rivier vormt een Delta tussen Silifke en Tasucu. Vlakbij Tasucu zijn er twee
belangrijke lagunes: Akgöl en Paradeniz.
De Göksu Delta is opgenomen in de lijst van de Ramsar Conventie voor
Wetlanden met internationaal belang.
Het is een echt vogelparadijs (332 soorten per jaar waarvan zo'n 85 broedende
soorten). Het gebied ligt op de grote trekroute tussen de Nijldelta en KleinAzië. Maar ook de Groene Zeeschildpadden en een uitzonderlijke plantengroei
maken dat dit gebied veel internationale belangstelling trekt.
Purperkoet, foto Wikipedia
Een verblijf tijdens de
paasvakantie zal snel 150
soorten opleveren: Zwarte
Frankolijn, Purperkoet,
Woestijnplevier, Arabische
Buulbuul, Marmereend,
Kroeskoppelikaan, Gestreepte
Prinia, Kleine Klapekster,
verschillende soorten tapuiten
en klauwieren, Witte Pelikanen,
Flamingo's, Iraakse Babbelaar,
Bonte en Smyrna IJsvogel enz.

Vogelwerkgroep Oost-Brabant

Pagina 1

Smyrna IJsvogel en Zwarte Frankolijn, foto’s Wikipedia

PLANNING
De reis is voorzien tijdens de tweede week van de paasvakantie in 2014.
Vertrek in Zaventem met bestemming Istanbul op zondag 13 april om 7.50.u.
Overstap in Istanbul met bestemming Adana , aankomst om 15.40 u., waarna
met 2 huurauto's naar Tasucu wordt gereden.
Terugreis: vertrek op paaszaterdag 19 april in Adana om 11.10 u.. Overstap in
Istanbul en aankomst in Zaventem om 17.15 u. m.a.w. een reis van 7 dagen met
zes nachten.
Er is een maximum van 16 deelnemers.
De reis is eenvoudig opgevat, we concentreren ons op de Göksu delta met één
uitstap naar het Taurusgebergte.
Ik heb de Göksu Delta goed verkend en ben overtuigd dat onze groep vijf dagen
mooie observaties kan doen, zowel in de delta zelf, rond de meren bij de delta
(lagunes), als in het gebergte richting Mut.
Voor de verplaatsingen huren we twee wagens (minibusjes).
We logeren in een mooi hotel vlakbij de haven, het Marinahotel, waar we tevens
een uitgebreid ontbijtbuffet en een picknick aangeboden krijgen.
's Avonds eten we in het beste restaurantje van de stad, het restaurant Denizkizi
(de Zeemeermin). De patron, Erzoy, is een groot vogelkenner en wordt in
verschillende vogelreisverslagen opgevoerd.
Voor maximum 15 €, drank niet inbegrepen, zal er een menu voorzien worden.
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VOORLOPIG PROGRAMMA
 Eerste dag: verplaatsing van Adana naar Tasucu.
 Tweede dag: dagwandeling van Kurtulus naar de observatietoren bij het
meer van Akgöl.
 Derde dag: de delta langs de Göksu rivier tot aan de monding in de
Middellandse Zee.
 Vierde dag: onder begeleiding in de bergen vlakbij de stad, namiddag met
vissersbootjes op de Göksu vanaf de brug bij Kurtulus tot aan de
monding.
 Vijfde dag: tocht doorheen de bergen op zoek naar roofvogels tot de stad
Mut, terugtocht langs de historische site (ook vogelplaats !) Uzuncaburç.
Het observeren gebeurt via stopplaatsen onderweg.
 Zesde dag: wandeling langs een kanaaltje ten noorden van het meer van
Akgöl. In de namiddag een tocht naar het strand ten zuiden van het
Paradenizmeer (op zoek naar o.a. de Groene Zeeschildpad).
 Zevende dag: terugtocht.

Kroeskoppelikaan, foto Wikipedia
BUDGET EN INSCHRIJVING
Het budget wordt bepaald op basis van
tweepersoonskamers met twee gescheiden bedden.
Wie een éénpersoonskamer wenst zal hiervoor iets
moeten bijbetalen.
De reissom bedraagt 675 €. Hierin zijn de
persoonlijke uitgaven en dranken niet begrepen.
Evenmin de individuele reis- of
annulatieverzekering, noch het visum, te betalen op
de luchthaven in Istanbul = 15 €.
Uiteraard zijn wel begrepen in de prijs, de nodige verzekeringen voor de
huurauto's, vliegtuigticket, 6 nachten verblijf in het hotel met ontbijt en
picknick, 7 maaltijden in het restaurant, huur van de wagens, voldoende cash
voor de brandstof, huur bootjes en eventuele vergoeding voor een gids.
Let op: voor de betaling van het avondeten wordt 7 x 15 € voorzien, dit bedrag
van 105 € is begrepen in de 675 €, maar moet niet op voorhand betaald worden,
ieder betaalt zijn restaurantkosten en de drank ter plaatse.
Praktisch: kandidaten in orde met het lidmaatschap bij de vogelwerkgroep (12
€) melden zich bij Luc Cieters via mail. Noodzakelijke gegevens in functie van
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de reservering van de vliegticket worden dan al meegedeeld (naam,
geboortedatum enz.).
Uw inschrijving is gereserveerd van zodra 300 € wordt overgeschreven op het
rekeningnummer Iban BE72 3300 1162 6516-Bic: BBRU BE BB met
vermelding Göksu, op naam van Vogelwerkgroep Oost-Brabant, Waaibergstraat
26/5 te 3300 Tienen.
Het resterend bedrag van 270 € dient betaald te zijn voor 1 februari 2014.
Tot één maand voor de afreis is naamwijziging van het ticket mogelijk, tot 10
weken voor afreisdatum is annulatie mogelijk. Indien geen vervanger
gevonden wordt of bij laattijdige annulatie dient de ingeschrevene uiteraard het
ticket te betalen, evenals eventuele andere kosten die niet kunnen gerecupereerd
worden.
Iedere deelnemer ontvangt nog een uitvoerige bespreking van de te verwachten
vogels.
Met vriendelijke groeten, voor de vogelwerkgroep,
Luc Cieters

Arabische Buulbuul
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