Reisverslag Lesbos
25 april – 2 mei 2003

vlnr: Olivier, Walter, Andy, Pieter, Joris en Bart

1. Inleiding
In navolging van het zeer geslaagd vogelreisje naar Extremadura (Spanje) in het voorjaar van
2000, groeide binnen de Vogelwerkgroep Noord Oost-Vlaanderen opnieuw de intentie om
een vogelreis te organiseren. De keuze viel hierbij op het Griekse eiland Lesbos. Een eiland
dicht tegen Turkije gelegen dat volgens verschillende bronnen (reisverslagen, gidsen, etc.)
vooral tijdens de voorjaarstrek (april-mei) uitermate rijk is aan vogels. Vooral enkele Oost- en
Centraal Europese vogelsoorten als Smyrnagors, Zwartkopgors, Bruinkeelortolaan, Kleine
klapekster, Balkansperwer, Turkse boomklever, etc. die daar te zien zijn, deed menig onder
ons watertanden.
Uiteindelijk vertrokken vier Noord Oost-Vlaamse vogelkijkers, versterkt met twee Wase
collega’s op 25 april voor een weekje naar Lesbos (25/04 tot 02/05).

2. Algemeenheden
a) Deelnemers
+ Olivier Beck, Heershagestraat 7, 9000 Gent
+ Pieter Dhaluin, Molenstraat 13, 9988 Watervliet
+ Joris “Choris” Everaert, Pontstraat 65, 9160 Lokeren
+ Walter Hamelinck, Vrouwstraat 26, 9970 Kaprijke
+ Andy Van Kerckvoorde, Hovingen 19, 9950 Waarschoot
+ Bart Vandevoorde, Rommelsweg 62, 9980 St.-Laureins

b) vervoer
vliegtuig
Begin februari is bij Thomas Cooke een chartervlucht (flight only) Brussel – Mytilini geboekt
voor 326 euro per persoon (inclusief annulatieverzekering 4.5%).
Heenreis: vrijdag 25 april; per wagen naar Brussel (merci Peter) vertrek om 6u20 en aankomst
te Mytilini om 12u55 (tussenstop Kreta)
Terugreis: vrijdag 2 mei om 14u05 met aankomst te Brussel om 16u20
Vervolgens per trein teruggespoord naar resp. Meetjesland en Waasland.
auto
Via hotel Pasiphae is een taxi gehuurd die ons van de luchthaven naar het hotel bracht en
omgekeerd (prijs 16.66 euro per persoon, duur 30 à 45 minuten afhankelijk van de taxidriver).
Vanaf 26 april tot 1 mei is een minibusje voor min. 6 personen gehuurd (Ford escudo),
eveneens via het hotel Pasiphae (100 euro per dag, full insurance).

c) logement
Het hotel is apart gereserveerd. We verbleven in het hotel Pasiphae te Skala Kalloni
(www.pasiphae.gr), waar we drie tweepersoonskamers huurden voor de prijs van 25 euro per
persoon per dag (halfpension). De hotelkamers kunnen opgevat worden als appartementen
voorzien van de nodige faciliteiten en een balkon met uitzicht op het zwembad en verder
Kalloni pool. Halfpension hield een ontbijt in dat vanaf 7u30 wordt geserveerd en een
avondmaal dat voor 21u diende genuttigd te worden, wat soms een beetje te vroeg was. De
maaltijden zijn helaas nogal gericht op de Engelse gasten (de rest van de gasten waren
namelijk allemaal Engelsen), enkel het voorgerecht is Grieks getint.
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d) reis- en natuurinformatie
ADRIAENSEN, P., ADRIAENSEN, M., VAN RAAK, J., SCHAERLAECKENS, J., & SCHAERLAECKENS,
L., 2000. Lesbos. Reisverslag, 20 pp.
ARNOLD, E. N., BURTON, J.A., & OVENDEN, D.W., 1978. Collins field guide. Reptiles and
amphibians of Britain and Europe. Harper Collins Publishers, London, 272 pp.
BLAMEY, M., & GREY-WILSON, C., 1998. Collins Mediterranean wild flowers. Harper Collins
publishers, 560 pp.
BROOKS, R., 1995. Birding in Lesbos. Brookside Publishing, 141 pp.
DAEMEN, F., 1999. Verslag van een vogelreis naar het Griekse eiland Lesbos van 26 april tot
10 mei 1999, 22 pp.
GOETHALS, V., 2001. Lesbos. Reisverslag, 23 pp.
MULLARNEY, K., SVENSSON, L., ZETTERSTRÖM, D., & GRANT, P. J., 2002. ANWB Vogelgids
van Europa. Tirion uitgevers, Baarn, 400 pp.
TOLMAN, T., & LEWINGTON, R., 1999. De nieuwe vlindergids – 450 soorten dagvlinders van
Europa en Noordwest-Afrika. Tirion, 320 pp.

e) enkele websites
Toeristische informatie:
http://lesbos.pagina.nl/
http://httpd.chello.nl/~peter.wijchers/lesbos/lesbos.html
http://www.magicaljourneys.com/Lesvos/index.html
http://www.home.zonnet.nl/lesvos/index.htm
Vogels:
http://home.hetnet.nl/~riakoning/vogels%20van%20lesbos.html
http://www.btinternet.com/~pdj_photos/lesvos01/photos.htm
http://home.kabelfoon.nl/~franklin/birds_of_lesvos.htm
Flora:
http://www.lesvosonline.gr/Lesvos/flowers/xlorid.htm

f) algemene info
De spreektaal is vanzelfsprekend Grieks, al is Engels voor velen geen probleem, wat het
communiceren serieus vereenvoudigd. De verkeersborden zijn meestal in beide geschriften,
zowel Griekse als onze tekens.
Bij aankomst was de (gevoels)temperatuur aan de lage kant mede door de vrij strakke wind.
Vanaf de volgende dag zijn de temperaturen echter systematisch gaan stijgen. Op het einde
van de reis bedroeg die ongeveer 25-30°C. Vanaf 5u30 uur begon het ’s morgens licht te
worden (persoonlijk nooit getuige van geweest), terwijl het vanaf ongeveer 21u donker was
(persoonlijk wel getuige van geweest).
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3. Dagverslagen
Vrijdag 25/04/2003 Kalloni
Kalloni pool
Na te zijn ingecheckt in het hotel en alle bagage er te hebben achtergelaten was het tijd om de
nabije omgeving eens te verkennen. Rechtover het hotel situeert zich de vaak geciteerde
Kalloni pool. Olivier wist onmiddellijk een Ralreiger te ontdekken die verscholen zat in een
grasland. Het was echter opvallend dat nogal wat vogelkijkers voorbij de struikjes aan het
kijken waren, wat we dan ook maar gedaan hebben. De eerste indruk van Kalloni pool was
overweldigend. Het moerasje is slecht enkele hectare groot maar het herbergt tientallen
eenden, steltlopers, reigers, sternen, etc. De vegetatie is vrij gevarieerd en gestructureerd met
als aspectbepalende soorten Tamarisk, Zuring sp. (Rumex sp.), Russen (Juncus sp.), Zeebies
(Scirpus maritimus), Lisdodde (Typha sp.), Riet (Phragmites australis), Pijptorkruid
(Oenanthe fistulosa), etc. In de kortere vegetatie stonden ook een aantal orchideeën waarvan
we van op afstand onder andere een Serapias sp. wisten te herkennen. En passant passeerden
nog enige roofvogels, onder andere een donkere fase Dwergarend (met dank aan Pieter).
Dodaars
Woudaap 1♂
Ralreiger 3
Zwarte ibis
Zomertaling 10♂
Tafeleend
Dwergarend
Boomvalk
Slechtvalk

Klein waterhoen 1♂
Waterhoen
Steltkluut 15
Kemphaan
Poelruiter 4
Bosruiter
Lachstern
Witvleugelstern
Gierzwaluw

Kuifleeuwerik
Oeverzwaluw
Boerenzwaluw
Roodstuitzwaluw
Huiszwaluw
Gele kwikstaart
Paapje
Cetti's zanger
Rietzanger

Grote karekiet
Pimpelmees
Bonte kraai
Huismus
Spaanse mus
Ringmus
Grauwe gors

Figuur 1: Beeld van Kalloni pool met verschillende hotels op de achtergrond (VKA).
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Skala Kalloni (bad)
Kalloni pool grenst als het ware aan het strand van de westelijke baai waar ook het eigenlijke
centrum van Skala Kalloni is gelegen. Van op de vele terrasjes heb je een schitterend
overzicht op de baai waar we een aantal kustvogels wisten te spotten. Of het effectief een
Kleine jager was, zullen we echter nooit weten.
In oostelijke richting langs het strand passeer je onder andere de bekendste pelikaan van het
eiland. Om langs het strand tot aan de monding van de West river te wandelen dienen een
aantal diepere geulen te worden getrotseerd wat niet vanzelfsprekend is. Zo ver zijn we
uiteindelijk niet geraakt vooral omdat we getrakteerd werden op slaaptrek van maar liefst 34
Roodpootvalken, vliegend in westelijke richting. Tegen dan werd het stilaan tijd om terug te
keren naar het hotel.
Fuut
Geoorde fuut
Roodpootvalk 34

Oeverloper
Kleine jager ??
Geelpootmeeuw

Grote stern (juv.)
Visdief
Balkankwikstaart

De eerste indruk van het eiland was alleszins positief. De volgende dag werd een bezoek aan
de zoutpannen en de West river gepland. De dag afsluiten gebeurde in de bar van het hotel
waar een Grieks biertje werd geproefd. Enkele probeerden zelfs Uzo of Metaxa, twee typisch
Griekse drankjes.

Figuur 2: Kalloni pool, East & West River (uit BROOKS 1995)
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Zaterdag 26/04/2003 Kalloni Salt pans & East river
Walter was tijdens zijn ochtendlijk bezoek aan Kalloni pool getuige van grote aantallen
Oever- en Huiszwaluw die boven de poel foerageerden. Het was ook tijdens deze dauwtripjes
dat de enige Wilde eend werd gezien, alsook geregeld Grote zilverreiger.
Kalloni Salt pans
Het vogelrijkste deel van het eiland, vooral wat steltlopers en kustvogels betreft, zijn de
zoutpannen ten oosten van Kalloni. Indien je buiten het dorp Kalloni bent, kan je rechtsaf een
geasfalteerd wegje indraaien van waarop je een overzicht hebt over de zoutpannen.
’s Morgens is het echter wel tegenlicht. Uiteindelijk kan je doorrijden tot aan de baai, de
wegen tot daar zijn echter niet verhard, maar toch berijdbaar. De soortenrijkdom valt af te
leiden uit onderstaande tabel. De aanwezigheid van een Kroeskoppelikaan was vrij speciaal,
terwijl de Zwarte ooievaars cirkelend waargenomen werden boven de zoutpannen. Om Griel
te vinden is het aangeraden om de bermpjes of dijkjes tussen de verschillende pannen af te
zoeken. Een groep van maar liefst 22 Vorkstaartplevieren werd aangetroffen op de graslanden
voorbij het gebouwtje (treatment building). Het grootteverschil tussen sterns werd perfect
geïllustreerd door Dwergstern, Visdief en Lachstern die op een zandplaat broederlijk naast
elkaar zaten. De Dwergstern is ongeveer de helft van een Lachstern, Visdief is intermediair.
Het is eveneens aangeraden om de graslandjes ten westen van de zoutpannen geregeld af te
zoeken naar gorzen, vinken, klauwieren, etc.
Kroeskoppelikaan 1
Kleine zilverreiger
Grote zilverreiger
Zwarte ooievaar 2
Flamingo
Zomertaling
Bruine kiekendief 1♂
Torenvalk
Roodpootvalk
Boomvalk
Kwartel
Waterhoen

Kluut
Griel
Vorkstaartplevier 22
Kleine plevier
Bontbekplevier
Strandplevier
Krombekstrandloper
Bonte strandloper
Grutto
Poelruiter
Groenpootruiter
Bosruiter

Lachstern 5
Visdief
Dwergstern 2
Witvleugelstern
Gierzwaluw
IJsvogel
Bijeneter
Kuifleeuwerik
Boerenzwaluw
Huiszwaluw
Paapje
Merel

Cetti's zanger
Kleine karekiet
Grote karekiet
Grasmus
Wielewaal
Bonte kraai
Ringmus
Vink
Groenling
Putter
Grauwe gors

Figuur 3: Vliegende satés of Flamingo (Phoenicopterus roseus)
in Kalloni Salt pans (EVJ).
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Figuur 4: Beeld van Kalloni Salt pans met Kroeskoppelikaan (Pelecanus crispus), Steltkluut (Himantopus
himantopus) en Vorkstaartplevier (Glareola pratincola) (EVJ).

East River
Reeds in de late namiddag verlieten we de zoutpannen om de East River af te rijden. In de
omgeving van de brug zagen we onze eerste Temmincks strandloper, foeragerend tussen de
stenen in de rivier waar ook nogal wat Balkankwikstaarten rondvlogen. Stroomafwaarts van
de brug over de autoweg ligt, zowel ten oosten als ten westen, een niet verharde, maar goed
berijdbare weg. Toch is het interessant om het traject te voet af te leggen, vooral aan de
oostelijke zijde, gezien je dan tussen de olijfboomgaarden kan gaan wandelen, wat een aantal
leuke verrassingen opleverde. Zo kregen we er op een klein bewerkt akkertje een
Kortteenleeuwerik te zien, net nadat we getrakteerd waren op onze eerste Maskerklauwier
(♂). Tussen de olijfbomen wisten we eveneens een Balkanvliegenvanger te spotten. Het is
echter vrij eigenaardig dat noch in ADRIAENSEN et al. (2000), BROOKS (1995), DAEMEN
(1999) en GOETHALS (2001). Betreft het hier een verkeerde determinatie of is de soort eerder
nooit opgemerkt?!
Kleine zilverreiger
Zwarte ooievaar
Boomvalk
Kemphaan
Poelruiter
Groenpootruiter
Bosruiter
Geelpootmeeuw

Turkse tortel
Kortteenleeuwerik
Kuifleeuwerik
Oeverzwaluw
Boerenzwaluw
Huiszwaluw
Gele kwikstaart
Balkankwikstaart

Witte kwikstaart
Paapje
Grauwe vliegenvanger
Balkanvliegenvanger
Pimpelmees
Koolmees
Maskerklauwier 1♂
Bonte kraai

Spreeuw
Huismus
Spaanse mus
Vink
Putter
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Figuur 5: East River stroomopwaarts afgebeeld van aan de monding (boven) (VKA); Maskerklauwier (Lanius
nubicus) en Kuifleewerik (Galerida cristata) (EVJ).

Kalloni pool
Een snel bezoekje aan Kalloni pool leverde nog een aantal leuke verrassingen op. Zo wisten
we 2 mannetje Klein waterhoen te spotten en vloog er een mannetje Grauwe Kiekendief over.
Dodaars
Ralreiger
Zomertaling
Bruine kiekendief 1♂

Grauwe kiekendief 1♂
Roodpootvalk 1♂
Klein waterhoen 2♂
Steltkluut

Kleine plevier
Kemphaan
Poelruiter
Bosruiter

Witvleugelstern
Oeverzwaluw
Boerenzwaluw
Huiszwaluw

Na het avondmaal werden de lijsten ingevuld, ieder telde zijn aantallen bottle birds en
vervolgens werden deze verzilverd. Op zondag stond een bezoek aan West river, Inland lake
en Potamia valley op de agenda.
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Figuur 6: Kaart van Kalloni Salt pans en East River (uit BROOKS 1995)

Zondag 27/04/2003 West river, Inland lake, Potamia valley,
West river
De West river ligt vanzelfsprekend ten westen van Skala Kalloni. De weg naar Parakila
doorkruist het gebied. Het is vooral de monding van de rivier die bezocht is. Het is een vrij
uitgestrekt getijdenmoeras met verschillende geultjes en poeltjes. De vlakte is vrij open met
een korte vegetatie. Het is omgegeven door kleine akkertjes of graslanden vaak omboord door
struiken. Gezien de geringe getijdenamplitude (de Middellandse zee is nl. een binnenzee)
hangt de hoeveelheid water in het moeras samen met de hoeveelheid neerslag. Het wegje ten
westen van de rivier werd een stukje gevolgd en van daar is er verder gewandeld. Helaas
wordt er nogal veel huishoudelijke en bouwafval gestort, en natuurlijk dode schapen.
Op één van de struikjes wisten we onze eerste Roodkopklauwier te spotten, terwijl er op de
vlakte 2 Grielen aanwezig waren.
Ralreiger
Kleine zilverreiger
Blauwe reiger
Ooievaar
Griel 2

Bosruiter
Lachstern
Visdief
Dwergstern
Bijeneter

Kuifleeuwerik
Balkankwikstaart
Paapje
Cetti's zanger
Rietzanger

Roodkopklauwier
Bonte kraai
Grauwe gors

Ter afwisseling slaagde Olivier er in om een Oostelijk marmerwitje te determineren.
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Inland lake
Om Inland Lake te bereiken, rijdt men verder richting Parakila. Enkele honderden meter
voorbij de West river maakt de weg een bocht naar links. Het is in deze bocht dat men rechts
een landwegje dient in te rijden. Doorheen een aantal olijfboomgaarden passeert men wat
huizen en een vrij grote boerderij. Na enkele kilometers bereik je het Inland lake. Het meer
zelf is mogelijks amper enkele hectare groot, de grootte is echter niet evenredig met de
vogelrijkdom. Het meer is omringd door bomen, struiken, Riet en Lisdodde.
Dodaars
Woudaapje
Kwak 9
Ralreiger
Kleine zilverreiger

Zomertaling
Arendbuizerd
Boomvalk
Klein waterhoen 1♂+2♀
Waterhoen

Lachstern
Dwergstern
Witwangstern
Witvleugelstern
Alpengierzwaluw

IJsvogel 1♀
Roodstuitzwaluw
Rietzanger
Grote karekiet

Terwijl fotografen van dienst Olivier en Choris (the locals called him that way) een aantal van
de Witvleugel- of Witwangsterns op de gevoelige plaat poogden vast te leggen, werden er aan
de overzijde tussen het Riet en de Lisdodde een 3 tal Klein waterhoenen ontdekt. Terwijl er in
de struiken maar liefst 9 Kwakken rusten. Boven de bergkam cirkelde de eerste Arendbuizerd
van de reis.
De oevers van het meer zijn bezaaid met honderden schildpadden. Zowel de Kaspische
beekschildpad als de Europese moerasschildpad zijn overvloedig aanwezig. In het meertje
troffen we ook Gewone padden aan (Bufu bufo) die opvallend groter zijn dan bij ons.

Figuur 7: Oever van Inland lake, bezaaid met schildpadden
(Moorse landschildpad, Testudo gracea; Europese moerasschildpad
Emys orbicularis) (VKA).

Het is mogelijk om een wandeling te maken rond het Inland Lake. Vertrekkend van het meer
wandelden we gewoon verder langs het pad door de olijfboomgaarden. Uiteindelijk kom je
aan een andere weg waar je uitziet over de bergkam. In de boomgaard zijn de volgende
vogelsoorten waargenomen:
Kuifleeuwerik
Nachtegaal
Merel

Cetti's zanger
Zwartkop
Pimpelmees

Koolmees
Maskerklauwier
Gaai

Bonte kraai

Wat deze Gaai betreft, het gaat hier namelijk over de subspecies atricapillus met
kenmerkende zwarte kop (alle verdere waarnemingen van Gaai betreffen deze subspecies).
Net zoals overal in het laagland van Lesbos, hoor je ook hier de harde klanken van de Cetti’s
zanger.
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Wat vlinders en andere insecten betreft, zijn waargenomen: Klein vuurvlinder, Oranjetipje,
Groot koolwitje en soort Houtbij (deze werd tijdens de reis geregeld waargenomen). Op dit
traject is eveneens een Perzische eekhoorn waargenomen en is er zelfs aandacht besteed aan
de Urtica pilulifera. Dit is een typisch mediterrane brandnetel met bolvormige
bloemgestellen.
Aan het kruispuntje zijn we links afgeslagen om vervolgens parallel met de bergwand te
wandelen. Op de rotsen zaten enkele Hardoenen de stoere jongen uit te gangen. Hardoenen
komen in Europa uitsluitend op enkele Griekse eilanden voor. Ze zien er een beetje uit als
leguanen. ARNOLD et al. (1978) geeft een grootte aan van 0.30 meter; mijn inziens waren
sommige veel groter. Ze vertoonden vaak een opvallend gedrag waarbij ze hun kop op en neer
bewogen (paringsritueel?). Dit stukje leverde trouwens de enige Ortolaan van de reis op en de
eerste Withalsvliegenvanger.
Withalsvliegenvanger 1♀
Ortolaan

Verder langs het pad wandel je onder andere tussen wat kleine graslandje en kom je
uiteindelijk aan het riviertje die uitmondt in het Inland Lake. Langs dit traject nog de
onderstaande vogels gespot (mogelijks was het dezelfde Arendbuizerd die we kort voorheen
al hadden gezien).
Wespendief
Bruine kiekendief

Arendbuizerd
Boomvalk

Grasmus

De superwaarneming was echter een Porseleinhoen die open en bloot, op de oever van het
riviertje rondwandelde, op een afstand van max. 10 meter. Eveneens vermeldenswaardig is
het gedrag van Nachtegaal. De bij ons o zo schuwe vogel zat daar gewoon boven in een boom
te zingen.
Tijdens de late lunch zagen we nog een Gele kwik en een koppel hangbuikvarkens.

11

Figuur 8: Inland lake (VKA).

Figuur 9: Porseleinhoen (Porzana porzana) en Woudaap (Ixobrychus minutus) (EVJ).

Potamia valley
In de namiddag is een wandeling gemaakt in bovenvermelde vallei. Net over de rivier werd de
auto geparkeerd (rechteroever) en vervolgens is er verder gewandeld langsheen de rivier. Het
pad dat langs de rivier loopt, verdwijnt maar dan kan je zonder problemen door de
olijfboomgaarden verder wandelen. De onderbegroeiing van de boomgaard stond prachtig in
bloei: Serapias sp., Lupine, Blauw walstro, Zilverhaver, Trifolium sp., etc. zijn maar enkele
van de herkende soorten of genera. Wat amfibieën betreft, zijn er waargenomen: Boomkikker
en Groene kikker (?).
Binnen de olijfboomgaard en langs de oevers van de rivier waar onder andere Oleander en
Tamarisk in groeide zijn de volgende soorten waargenomen. Omtrent de Vale spotvogel was
enige discussie, de eerste mannetjes Withalsvliegenvanger waren eenvoudiger te
determineren. In Potamia valley werd ook de eerste maal Middelste bonte specht
waargenomen. Deze specht zou tijdens het verloop van de reis uitgroeien als een soort van
zwart beest. Telkens werd deze auditief waargenomen en werden flarden of schichten van het
beest gezien. Een mooie waarneming van als het ware een volledige vogel hebben we niet
12

mogen proeven, althans niet iedereen. Achteraf gezien moet die Buizerd Steppebuizerd
(vulpinus) geweest zijn, op de moment zelf is daar totaal niet aan gedacht.
Zwarte ooievaar
Buizerd 2
Turkse tortel
Bijeneter
Middelste bonte specht

Roodstuitzwaluw 2
Witte kwikstaart
Paapje
Merel
Vale spotvogel

Fluiter
Grauwe vliegenvanger
Withalsvliegenvanger 2♂
Roodkopklauwier
Groenling

Putter
Kneu

Via het brugje staken we de rivier over en wandelden in de richting van het waterreservoir (cf.
kaartje). Het reservoir stelt weinig of niets voor om uiteindelijk terug aan de rivier uit te
komen. Parallel met de rivier ligt een rotswand die onder andere de eerste Rotsklever
opleverde, ook zijn nest wisten we te lokaliseren. Op die rotswand werd ook de eerste
Oostelijke blonde tapuit gezien. Verder langs de rivier werd een Rouwmees ontdekt en zat een
Cirlgors een graantje mee te pikken bij de voerderbakken van de schapen aan de brug.
Sperwer 1♀
Torenvalk

Oostelijke blonde tapuit
Blauwe rotslijster

Rouwmees
Rotsklever

Vink
Cirlgors

Uiteindelijk zijn we terug gekeerd langs de zuidelijke kant van de rivier (rechteroever) door
de olijfboomgaard. Aan de monding van de rivier foerageerde nog een Zwarte ooievaar.
Zwarte ooievaar
Kleine plevier

Witgatje
Bosruiter

Gele kwikstaart
Balkankwikstaart

Bonte kraai

Naar goeie gewoonte werd na het avondmaal het lijstje aangevuld en de planning voor de
volgende dag gemaakt. De dag werd afgesloten in de bar waar de Griekse likeur aan
populariteit won.

Figuur 10: Potamia riviertje met o.a. Tamarisk op de oever. De Withalsvliegenvangen (♂) (Ficedula albicollis)
werd in de belendende olijfboomgaard gefotografeerd (EVJ).
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Figuur 11: Olijfboomgaard met weelderig bloeiende onderlaag (VKA).

Figuur 12: Kaart van Potamia valley en Inland lake (uit BROOKS 1995).
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Maandag 28/04/2003 Petra, Napi valley
Vandaag is het de bedoeling om het noordelijk deel van het eiland te verkennen met name de
omgeving van Petra en Molivos. Vooral Rüppels grasmus stond op het verlanglijstje.
Via Kalloni wordt er dwars door het gebergte gereden richting Petra. Hierbij werd er
natuurlijk verscheidene keren gestopt. Dit leverde onder andere Slangenarend op, na enig
zoeken ook een Baardgrasmus die nieuwsgierig reageerde op Pieter zijn lokfluitje en
vervolgens een Balkanbergfluiter. Rond deze laatste was er wel enige discussie. De bossen
zelf bestaan er hoofdzakelijk uit Dennen (Pinus sp.)en ook wel olijfbomen.
Slangenarend
Zomertortel
Kuifleeuwerik

Baardgrasmus
Balkanbergfluiter
Pimpelmees

Koolmees
Wielewaal 2♂
Vink

Putter

Eenmaal door Petra, richting Molivos, kom je voorbij een oude steengroeve die in Brooks als
het amfitheater wordt beschreven. Dit is de plaats waar de Rüppells grasmus te vinden is.
Naast de Rüppells werd daar de eerste Bruinkeelortolaan genoteerd. Aan de overkant van de
weg kan je van de kliffen neerkijken op zee (figuur 13). Onder op de rotsen zat
Kuifaalscholver te rusten, alsook 2 juveniele Slechtvalken. Ver over zee waren talrijke
zeevogels te zien, mogelijks waren het Yelkouan pijlstormvogels. Wat deze pijlstormvogels
betreft was er enige onduidelijkheid. Vooral gespekt door de grote afstand waarop de vogels
werden gezien, waren duidelijke morfologische kenmerken niet waarneembaar. Op basis van
geografische verspreiding (i.e. aanwezig in oostelijke Middellandse Zee) kan het in feite enkel
Yelkouanpijlstormvogel (Puffinus yelkouan) of Scopoli’s pijlstormvogel (Calonectris
diomedea) zijn.
Yelk./Scop. pijlstorm.? 25 Slechtvalk 2
Kuifaalscholver
Geelpootmeeuw
Torenvalk
Kuifleeuwerik 1

Oostelijke blonde tapuit
Blauwe rotslijster
Kleine zwartkop 1

Rüppells grasmus 2♂
Kneu
Bruinkeelortolaan

Vervolgens tot in Molivos gereden waar het nogal smalle en steile straatjes zijn. Uiteindelijk
zijn we toch in het idyllische haventje beland waar we lunchten in “The Gallery”. In de haven
hingen de inktvissen gewoon aan de wasdraad. Bij het wegrijden uit Molivos nog even
gestopt bij een klein winkeltje met tal van gadgets om een zonnebril aan te schaffen. Je kan
dat namelijk vergeten of ook gewoon verliezen. Het was echter onmiddellijk duidelijk
waarom daar ook zonnebrillen werden verkocht, de winkeldame was gewoon oogverblindend,
aldus Pieter.
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Figuur 13: Panorama ten zuiden van Molivos (VKA).

Napivalley
’s Namiddags was het de bedoeling om via de Napivallei terug te keren naar Kalloni. Via
Petra terug naar het zuiden en vervolgens richting Stipsi. Enkele stops op verschillende
plaatsen leverden onderstaande waarnemingen op, onder andere de eerste Hop en Steenuil.
Arendbuizerd 2
Roodpootvalk
Geelpootmeeuw
Steenuil 2

Alpengierzwaluw 4
Hop
Paapje
Oostelijke blonde tapuit
♂ ♀

Zwartkop
Bonte vliegenvanger 1 ♀
Rouwmees
Gaai

Bonte kraai
Bruinkeelortolaan
Grauwe gors

Verder oostwaarts door Ipsilometopo waagden we het een kortere weg (“nen echte short cut”)
te nemen, richting Napivallei. Uiteindelijk werd het baantje steeds smaller en smaller, we
staken over kleine brugjes enkele keren de rivier (lees beekje) over en passeerden enkele
verwonderd kijkende herders. Finaal stopte de weg gewoon. Dan maar proberen te draaien en
de herders aangesproken. Niet dat we er iets van begrepen, snapten we wel dat we best
terugkeerden. Via Pelopi zijn we dan maar naar Napi gereden. Langs deze alternatieve route
wisten we toch nog wat vogels te spotten.
Alpengierzwaluw
Hop 1
Nachtegaal

Oostelijke blonde tapuit
Brilgrasmus
Baardgrasmus

Rouwmees
Pimpelmees
Maskerklauwier

Putter

Uiteindelijk toch in de Napivallei gekomen, althans het stuk tussen Pelopi en Napi om er tal
van leuke dingen te zien, landschappelijk is het er ook best te pruimen. In totaal werden er 3
Zwarte ooievaars gezien, alsook Rouwmees, Cirlgors en tegen de avond werden de eerste
Aziatische steenpatrijzen gezien. De geclaimde Kuifkoekoek werd helaas niet weerhouden.
Een blik in een ravijn leverde naast enkele dode schapen ook enkele vrij grote slangen op,
mogelijks Natrix sp. of een soort ringslang. De afstand was echter iets te groot om ze te
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kunnen determineren. Net over het brugje sprongen we allen in echte A-team style uit de
wagen omdat we een flits gezien hadden van een vogeltje met een opvallend rosse staart.
Uiteindelijk bleek het geen Rosse waaierstaart te zijn maar een ordinaire Nachtegaal.
Zwarte ooievaar 3
Bruine kiekendief 1
Torenvalk
Boomvalk
Aziatische steenpatrijs
Zomertortel

Koekoek
Bijeneter
Hop
Merel
Kleine zwartkop
Grauwe vliegenvanger

Rouwmees
Pimpelmees
Koolmees
Wielewaal
Bonte kraai
Vink

Groenling
Putter
Cirlgors
Bruinkeelortolaan
Grauwe gors

Net voor je op de verharde weg naar Napi komt, ligt er een kale heuvel waar we onder andere
een Tapuit wisten te spotten, alsook een Steenuiltje.
Torenvalk
Steenuil

Tapuit
Oostelijke blonde tapuit

Rouwmees
Bruinkeelortolaan

Figuur 14: Napivallei (VKA) waar o.a. Arendbuizerd (Buteo rufinus) en Bruinkeelortolaan (Emberiza caesia)
werd gezien (EVJ).
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Kalloni pool
Aangekomen in Skala Kalloni was er nog tijd om even Kalloni pool te checken. Niet
onmiddellijk spectaculaire waarnemingen. De Nederlandse twitchers wisten wel te melden dat
ze in de zoutpannen een Mongoolse plevier hadden ontdekt!!
Ralreiger
Zomertaling

Waterhoen
Meerkoet

Steltkluut
Kemphaan

Bosruiter
Cetti's zanger

Na het avondmaal nog wat ervaringen uitgewisseld met de gidsen van de Britse oudjes en
vervolgens ons naar de bar begeven voor een drankje.

Figuur 15: Kaart van Molivos en noordwestelijke regio van het eiland (uit BROOKS 1995).

Figuur 16: Cetti’s zanger (Cettia cetti), overal in het laagland
van Lesbos hoor je zijn harde zang (EVJ).
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Dinsdag 29/04/2003 Kalloni Salt pans, Ipsilou monastery, Sigri
Kalloni Salt pans
Gezien het niet alle dagen mogelijk is om een Mongoolse plevier te zien, beslisten we om ’s
morgens eerst naar de zoutpannen te rijden om deze dwaalgast te zoeken en vervolgens naar
het westen van het eiland te rijden, meer bepaald richting Sigri.
Kleine zilverreiger
Grote zilverreiger
Bruine kiekendief 1♀
Steltkluut
Bontbekplevier
Strandplevier

Kemphaan
Groenpootruiter
Witgatje
Bosruiter
Oeverloper
Geelpootmeeuw

Lachstern
Visdief
Dwergstern
Bijeneter
Kortteenleeuwerik
Kuifleeuwerik

Roodstuitzwaluw
Roodkeelpieper
Gele kwikstaart
Grauwe gors

De zoutpannen zijn altijd goed voor een aantal leuke dingen (lijst). De vorige dag was de
Mongoolse plevier gezien helemaal in het oosten van de zoutpannen (cf. a Figuur x), wat te
bereiken is door verder te rijden langs het wegje over de brug en door vervolgens verder te
wandelen. Helaas was er van de Mongoolse plevier geen spoor meer te bekennen, deze
teleurstelling werd echter ruimschoots goedgemaakt door de aanwezigheid van enkele
Roodkeelpiepers in prachtig zomerkleed. Deze foerageerden in de kort grazige vegetatie aan
de oever van een aantal tijdelijke plassen. De korte omweg was dus absoluut niet voor niets
geweest.
Filia - Skalochori - Vatousa - Andissa
Vervolgens vertrokken we richting Sigri. Via Skalloni begaven we ons richting Filia,
Skalochori en Vatousa langs een kronkelend baantje door de bergen. Je past er best je
snelheid ietske aan. Een aantal normale soorten en minder normale soorten wisten we te
spotten. Naar goeie gewoonte werd ook hier een stuk van de Middelste bonte specht gezien.
De Koningspage liet zich helemaal bewonderen.
Geelpootmeeuw
Middelste bonte specht
Oostelijke blonde tapuit

Merel
Pimpelmees
Gaai

Bonte kraai
Vink
Cirlgors

Bruinkeelortolaan
Grauwe gors

Tussen Vatousa en Andissa rijdt je door een vallei met aan weerszijden hoge rotsen, ideaal
om te zoeken naar Blauwe rotslijster en Rotszwaluw. Met succes trouwens, ook al was niet
iedereen overtuigd van de Rotszwaluw (die vensters zijn niet altijd even duidelijk). Hoog
boven de bergkam zweefden naast twee Slangenarenden en een Arendbuizerd ook nog een
Zwarte ooievaar. Naar analogie met onze Nederlandse vrienden, slaagden we er zelfs in een
mannetje en vrouwtje Boomvalk te herkennen (yihaa!). In de wegberm vonden we een
Moorse landschildpad (Testudo graeca).
Zwarte ooievaar 1
Slangenarend 2
Arendbuizerd 1

Boomvalk 2 (♂+♀!)
Middelste bonte specht
Rotszwaluw

Roodstuitzwaluw
Nachtegaal
Oostelijke blonde tapuit

Blauwe rotslijster
Merel
Bonte kraai
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Figuur 17: Moorse landschildpad (Testudo graeca) (VKA).

Een goeie plaats om Izabeltapuit te zien is net voorbij de splitsing waar je naar Sigri of
Eressos kan. In een vrij scherpe bocht loopt een verhard wegje deels naar boven waar je kan
parkeren, vervolgens zoek je de bergflanken af met het klooster ver op de achtergrond.
Koekoek
Hop
Kuifleeuwerik

Izabeltapuit
Grauwe vliegenvanger
Pimpelmees

Boomklever
Grauwe klauwier
Bruinkeelortolaan

Enig zoekwerk leverde al snel de gezochte Izabeltapuit op. Gezien zijn oostelijke verspreiding
één van de zeldzaamste broedvogels in Europa. Eigenaardig was wel dat er ondanks de
weinige bomen (cf. foto) toch een Boomklever aanwezig was. Na de omgeving wat verder te
hebben afgezocht en enige fotografeerpogingen, begaven we ons naar het Ipsilou Monastery.
Ipsilou Monastery
Dit Grieks orthodox klooster is gebouwd boven op een hoger gelegen rots. Het is te bereiken
via een vrij steil baantje. Het is aangeraden om de auto beneden te parkeren en te voet naar
boven te gaan omdat je tal van leuks op deze helling tegenkomt. Dit is trouwens één van de
plaatsen om Smyrnagors te spotten.
Gekraagde roodstaart
Izabeltapuit
Oostelijke blonde tapuit
Orpheusgrasmus
Braamsluiper

Zwartkop
Fluiter
Grauwe vliegenvanger
Withalsvliegenvanger
Rotsklever

Wielewaal
Grauwe klauwier
Roodkopklauwier
Bonte kraai
Raaf

Kneu
Smyrnagors 1
Grauwe gors

Op de helling was een Rotsklever druk bezig met het bouwen van een nest. Bijna boven
hebben we, enfin toch de voorhoede, de enige Oostelijke Orpheusgrasmus van de reis gezien.
De licht gevlekte onderstaartdekveren waren duidelijk te observeren. Ondertussen was de
achterhoede er in geslaagd om een Smyrnagors te ontdekken. Mits enige akoestische hulp liet
het beestje zich schitterend bewonderen. Tikken en weg!
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Tussen Ipsilou en Sigri wisten we nog een Torenvalk, Kuifleeuwerik, Oostelijke blonde tapuit
en Grauwe gors te spotten. Om het openluchtmuseum met het versteende hout “Petrified
Wood” te bezoeken dien je een zijwegje te nemen. De eigenlijke site hebben we niet bezocht.
Sigri
Voor je het centrum of de haven van Sigri binnenrijdt is het mogelijk om naar rechts te rijden,
naar het noorden. Akkers wisselen er af met ruigere stukken en houtkanten. Er loopt zelfs een
smal riviertje dat uitmondt op het strand met aan de monding een klein moerasje met een
slikplaatje. Enfin veel variatie wat garant staat voor vogels. Op de telefoondraden zaten reeds
twee Roodpootvalken en in de struiken zat nog Withalsvliegenvanger.
Torenvalk
Roodpootvalk ♂+♀

Kuifleeuwerik
Grauwe vliegenvanger

Withalsvliegenvanger
Grauwe klauwier

Roodkopklauwier sl

Via een smal wegje kan je het strand bereiken. Over het strand kan je tot de monding van het
klein riviertje wandelen. Onderstaand overzicht van waarnemingen maakt duidelijk dat het
een aanrader is.
Yelk/Scop. pijlstormvogel
Kuifaalscholver
Woudaapje 1♀
Purperreiger
Casarca 4
Grauwe kiek 2♀+2♂

Arendbuizerd
Klein waterhoen 2♀+2♂
Waterhoen
Kleine strandloper 2
Temmincks strandloper 1
Oeverloper

Steenloper 1
Zwartkopmeeuw
Geelpootmeeuw
Oeverzwaluw
Boerenzwaluw
Roodstuitzwaluw 2

Cetti's zanger
Rietzanger
Bosrietzanger
Grote karekiet

Uit het moeras vloog een Purperreiger op terwijl op het slikplaatje Temmincks en Kleine
strandloper (eerste) foerageerde. Aan de rand van het Riet telden we uiteindelijk 4 Klein
waterhoenen. Als kenner wist Olivier op het strand trouwens een Steenloper te spotten, terwijl
we eindelijk onze eerste Casarca’s te zien kregen (4 overvliegende exemplaren). Verder op
het strand zat een grote groep Geelpootmeeuwen met enkele Zwartkopmeeuwen en
verpletterde Andy bijna een nest van (Strand of Kleine) plevier. Ver over zee vlogen constant
pijlstormvogels (Yelkouan/Scopoli’s) van en naar het eiland voor Sigri.

Figuur 18: Casarca (Tadorna ferruginea) en Roodpootvalk (Falco vespertinus) (EVJ).

Bij het terugkeren van het strand passeerde nog een vrouwtje Bruine kiek. Uiteindelijk de
oorspronkelijke weg verder gezet die naar de heuvels loopt. Op één van de weilandjes liep een
Vos, die niet echt algemeen blijkt te zijn op Lesbos.
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Gezien het stilaan laat begon te worden, was het dringend tijd om naar Skala Kalloni terug te
keren. Buiten Sigri, tegen de heuvels aan waren een groepje valkachtigen aan het jagen. Naast
Roodpootvalk vloog er ook Kleine torenvalk en een Sperwer. Het meest spectaculaire was
echter de voorbijflitsende Eleonora’s valk!!
Sperwer
Kleine torenvalk
Roodpootvalk
Eleonora’s valk 1

Vervolgens in versneld tempo richting hotel voor het avondmaal. Na het dessert, streeplijst
opgesteld en de planning gemaakt voor de volgende dag. Ten oosten van de baai zouden we
op zoek gaan naar de Turkse boomklever. And last but not least een goei slaapmutske
(ondertussen had iedereen namelijk een zwak of lichte verslaving voor Metaxa).

Figuur 19: Kaart van de omgeving van Sigri en Ipsilou Monastery (uit BROOKS 1995).
De monding van het riviertje ligt ten noorden van het kruisje.
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Woensdag 30/04/2003 Achladeri, Derbyshire, Salt pans, East river, Inland lake
Na het ontbijt vertrokken we richting Achladeri op zoek naar de Turkse boomklever.
Kalloni Salt pans (oostelijk)
En passant passeerden we voorbij de Kalloni Salt pans. In tegenstelling tot vorige bezoeken
overzagen we het gebied ditmaal van de oostelijke zijde, wat gezien de zonnestand ’s morgens
een beter zicht oplevert. Desalniettemin zaten de vogels op vrij grote afstand.
Aalscholver
Kleine zilverreiger
Blauwe reiger

Flamingo
Steltkluut
Kluut

Bosruiter
Geelpootmeeuw
Lachstern

Dwergstern
Kuifleeuwerik
Balkankwikstaart

Niet onmiddellijk speciale soorten, enkel de op grote afstand vliegende Aalscholver zorgde
voor wat discussie.
Achladeri
Het Turkse boomklever gebied kom je tegen als je richting Achladeri voorbij de Salt pans en
Derbyshire. Aan je linkerzijde passeer je een bos waar een verlaten wit gebouw staat. Van
daar ga je te voet het bos in tot aan een afgebroken den waarin het nest van de Turkse
boomklever zit. Als je het pad verder in het bos volgt kom je nog een nest tegen. Deze was
alleszins beter te zien dan de eerste. Echt schuw zijn ze niet, van vogelkijkers trekken ze zich
alvast niet veel aan. Ze plukken de insecten bijna van voor je neus uit de lucht.
Zwarte ooievaar
Arendbuizerd
Turkse tortel
Koekoek
Oostelijke blonde tapuit

Merel
Baardgrasmus
Balkanvliegenvanger
Pimpelmees
Koolmees

Turkse boomklever
Boomkruiper
Maskerklauwier
Raaf
Vink

Europese kanarie
Groenling
Putter
Kneu
Bruinkeelortolaan

Het pad loopt verder naar boven het bos in dat vooral uit dennen (Pinus sp.) bestaat. Naast
mezen en vinkachtigen wisten we er onze enigste Boomkruiper van de trip te spotten. Na ze
eerst te hebben gehoord kregen we de Raven ook nog te zien, net als een Zwarte ooievaar die
hoog boven het bos cirkelde (aan parking). Het bos bestaat vooral uit Pinus.

Figuur 20: Turkse boomklever (Sitta krueperi), foeragerend op den. Overzichtbeeld van Derbyshire (EVJ).
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Derbyshire
Rond de middag keerden we terug om te stoppen aan Derbyshire. Dit gebied is gelegen aan de
splitsing van de weg uit Kalloni naar Achladeri en Mytilini. Het gebied bestaat uit een aantal
vijvers (die ’s zomers droogvallen) en getijdenafhankelijke kreken. De vegetatie wordt er kort
gevreten door enkele honderden schapen.
Kleine zilverreiger
Grote zilverreiger
Blauwe reiger

Zwarte ooievaar
Slangenarend
Bruine kiekendief 1♀

Oeverloper
Geelpootmeeuw
Roodstuitzwaluw

Nachtegaal
Bonte kraai
Kneu

Speciale soorten hebben we er niet gezien. De door de hitte opgewekte turbulentie maakte het
er alvast niet eenvoudiger om vogels te kijken; de opdringerige schapen trouwens ook niet. De
Zwarte ooievaar en Slangenarend vlogen trouwens boven de noordelijke bergkam. Na er
geluncht te hebben besloten we om naar de zoutpannen terug te keren.

Figuur 21: Kaartje van het Turks boomklevergebied (uit BROOKS 1995).
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Kalloni Salt pans (westelijk)
Naast enkele soorten strandlopers werd ook terug Griel gevonden op de dijkjes en
Vorkstaartplevier. Uiteindelijk zagen we onze eerste Zwartkopgorzen, twee mannetjes.
Blijkbaar waren ze pas de voorbije nacht aangekomen want vanaf toen zagen we overal
Zwartkopgorzen.
Door af te slaan net voor het gebouw (treatment buildings) is het mogelijk om, via onverharde
wegen, de East river te bereiken. Hierbij dien je er wel rekening mee te houden dat je best je
ruiten dichtdraait als je met spinnende banden door een diepe plas rijdt. Je kan er bijvoorbeeld
een vlekkeloos T-shirt aan overhouden.
Flamingo
Bergeend
Steltkluut
Kluut
Griel 2

Vorkstaartplevier
Kleine strandloper
Temmincks strandloper
Krombekstrandloper
Bonte strandloper

Kemphaan
Bosruiter
Lachstern
Visdief
Witvleugelstern 3

Kuifleeuwerik
Zwartkopgors 2♂

East river
Uiteindelijk kom je op de linkeroever van de Eastriver. Ter hoogte van een wijngaard
beleefde onze Choris een vrij intens ornithologisch orgasme. De Kleine klapeksters (2) die er
wat rondfladderden, wat insecten aten en zelfs rustig zaten te zingen (een zacht gebrabbel)
hadden daar mogelijks iets mee te maken. Enfin een superwaarneming. Daarbij zorgden de
Bijeneters voor nog wat extra spektakel. Om aan de overkant van de rivier te geraken kan je
er gewoon doorrijden (er ligt betonnen weg door de rivierbedding?!).
Ralreiger
Kleine zilverreiger
Bijeneter 4

Hop
Kuifleeuwerik
Nachtegaal

Cetti's zanger
Kleine klapekster
Groenling

Putter
Zwartkopgors ∞♂

Figuur 22: Deze Kleine klapekster (Lanius minor) (EVJ) werd waargenomen in de wijngaard langs de East River
(VKA).

Aan de monding, waar de East river in de baai komt, zaten nog enkele Geelpootmeeuwen,
Grote sterns en Visdieven. Een vrouwtje Grauwe en Bruine kiek passeerde.
Knobbelzwaan
Bruine kiekendief 1♀

Grauwe kiekendief 1♀
Zwartkopmeeuw

Geelpootmeeuw
Grote stern

Visdief
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Inland lake
Om de avond af te sluiten reden we door naar Inland lake om er dezelfde route te wandelen
als op 27/04.
Dodaars
Woudaapje 2
Kwak
Ralreiger
Purperreiger 2
Aziatische steenpatrijs
Waterhoen

Meerkoet
Alpengierzwaluw
Bijeneter
Hop
Kuifleeuwerik
Oeverzwaluw
Roodstuitzwaluw

Nachtegaal
Oostelijke blonde tapuit
Merel
Cetti's zanger
Rietzanger
Grauwe vliegenvanger
Pimpelmees

Koolmees
Rotsklever (3 nesten)
Maskerklauwier 2
Gaai
Putter
Zwartkopgors 1♂
Grauwe gors

Vooral de aanvliegende Purperreigers die zich bovenaan in een struik parkeerden, alsook de
Woudaapjes leverden fraaie waarnemingen op. Opvallend was ook de honderden
schildpadden die nu in het water zwommen (overdag lagen ze massaal op de oever te zonnen).
Honderden kopjes staken net uit het water. De bergkam die je bereikt net voorbij de
boomgaard, levert tegen valavond zonder probleem Aziatische steenpatrijs op. De als
schaapherder gemetamorfeerde kelner, was eens wat anders.
Een goeie plaats om Dwergooruil te spotten is net ten noorden van Kalloni. Langs de weg van
Kalloni naar Petra, passeer je net buiten het dorp aan een voetbalpleintje (rechterzijde). In de
Eucalyptusbomen die daar rond staan, kan je, mits wat zoekwerk, het uiltje vinden.
Na het avondmaal en het aanvullen van de lijsten werd overlopen wat we allemaal al hadden
gezien en nog wilden zien zodat we konden beslissen waar we de laatste volle dag zouden
spenderen. Aangezien Balkansperwer en Scharrelaar nog hoog op het verlanglijstje stonden,
werd beslist om terug naar de omgeving van Sigri te gaan en langs Eressos (i.e. het ZW van
het eiland) terug te keren naar Skala Kalloni. De afsluiting van de dag gebeurde in het reeds
vertrouwde deel van het hotel.

Figuur 23: Ralreiger (Ardeola ralloides) aan Inland lake (EVJ).
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Donderdag 01/05/2003 Sigri, Eressos, Parakila
Na het ontbijt onmiddellijk vertrokken richting Sigri. Dezelfde weg als op 29/04 werd hierbij
gevolgd.
Filia Æ Skalochori Æ Vatousa Æ Andissa
Aangezien we dit traject reeds hadden gedaan werd er enkel halt gehouden tussen Vatousa en
Andissa ter hoogte van de hoge rotswanden waar we de vorige keer ook stopten. Ongeveer
dezelfde soorten werden er waargenomen.
Slangenarend
Rotszwaluw
Roodstuitzwaluw
Nachtegaal

Paapje
Oostelijke blonde tapuit
Blauwe rotslijster
Merel

Baardgrasmus
Pimpelmees
Rotsklever
Gaai

Huismus
Bruinkeelortolaan

Ipsilou Monastery
Een beklimming naar het klooster was de eerste maal interessant dus waarom geen tweede
maal. Zo vonden we een Snake-eyed Skink (Ablepharus kitaibelii), wat een soort hagedis is
met een cilindrisch lijf en korte poten (± 10 cm lang). Ook het klooster zelf werd bezocht. Er
liggen zelfs enige brokken versteend hout “petrified wood” die we de voorbije dinsdag enkel
van op afstand hadden gezien. Van boven op de toren heb je een mooi uitzicht over het
omringende landschap. Vooral de baltsende Arendbuizerd liet zich van zijn beste kant zien.
Met gestrekte vleugels maakte de arend golvende bewegingen. Eén struikje zorgde voor nogal
wat discussie vooral omdat er niet minder dan drie soorten vliegenvangers in foerageerden,
zowel mannetjes als vrouwtjes (Grauwe, Balkan, Bonte).
Slangenarend
Arendbuizerd
Torenvalk
Gierzwaluw
Kuifleeuwerik

Paapje
Izabeltapuit
Oostelijke blonde tapuit
Braamsluiper
Zwartkop

Grauwe vliegenvanger
Balkanvliegenvanger
Bonte vliegenvanger
Bonte kraai
Huismus

Putter
Kneu
Cirlgors
Grauwe gors

Figuur 24: Het Ipsilou Monastery waar op de weg naar boven een Snake-eyed Skink (Ablepharus kitaibelii)
werd gevonden (EVJ).
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Sigri (haven)
Tegen dan was het middag geworden en reden we verder tot Sigri. Het haventje van Sigri is
klein maar best gezellig. Zoals we ook in Molivos hadden gezien, hingen ook hier de
inktvissen aan de wasdraad te wachten op consumptie. Enkele ervan hebben we dan ook voor
onze rekening genomen. Een echte aanrader die gefrituurde inktvissen!
In het heldere water van de haven kan je trouwens de vissen en sepia’s zo zien zwemmen.
Sigri was ook de enige plaats op Lesbos waar we Kauwen hebben gezien. Op zee viste
trouwens een Kuifaalscholver en vlogen enige pijlstormvogels.
Yelk./Scop. pijlstormvogel
Kuifaalscholver
Kleine torenvalk
Geelpootmeeuw
Kauw

Net zoals onze vorige bezoek aan Sigri, bezochten we ook nu weer de regio ten noorden van
Sigri. Deze maal beperkten we ons tot het aflopen van het wegje, vooral omdat daar enige
Scharrelaars waren gezien. Het strand en de monding van het riviertje werden niet bezocht.
De Scharrelaars bleken verdwenen te zijn maar aan andere soorten geen gebrek. Maar liefst
vier soorten Klauwieren wisten we er te tikken.
Purperreiger 4
Bruine kiekendief 1♀
Arendbuizerd 2
Kleine torenvalk
Roodpootvalk 1♀
Bosruiter
Alpengierzwaluw 3

Middelste bonte specht
Kuifleeuwerik
Roodstuitzwaluw
Gele kwikstaart 8
Paapje
Cetti's zanger
Rietzanger

Grauwe vliegenvanger
Rouwmees
Koolmees
Kleine klapekster
Klapekster sl
Roodkopklauwier sl 3
Maskerklauwier

Gaai
Bonte kraai
Putter
Cirlgors
Zwartkopgors 1♂
Grauwe gors

Figuur 25: Inktvissen in de haven van Sigri, waar je in het heldere water de Sepia’s kan zien zwemmen (EVJ).

Sigri-Eressos
Mogelijks het meest adembenemende landschap van Lesbos bevindt zich tussen Sigri en
Eressos, in het uiterste ZW van het eiland. Mits enig zoekwerk kan je vanuit Sigri een
onverhard wegje nemen die parallel loopt aan de kust. Zoals op foto te zien, kom je er terecht
in een open landschap met rotsen en kleine struikjes. Het is één van de droogste delen van
Lesbos waar de wind altijd speelt. We waren nog geen kilometer ver toen we stopten voor een
grote slang op de weg. Uiteindelijk bleek het een soort hazelworm te zijn, meer bepaald de
Scheltopusik (Ophisaurus apodus), één van de grotere Europese hagedissen met een diameter
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van 5-6 cm en een lengte tot 120 cm. Verder werden we nog getrakteerd op een grote groep
Spaanse mussen en Zwartkopgorzen. Om de paar hectometer zat er trouwens een
Bruinkeelortolaan. Langs dit traject passeer je nog een vallei met een moerasje waar
natuurlijk Grote karekiet en Cetti’s zanger present was. Vanaf deze vallei loopt het wegje het
gebergte in. In plaats van de gehoopte Lannervalk, passeerde een Slechtvalk door een
valleitje. Uiteindelijk komt het wegje in het centrum van Eressos uit.
Kleine torenvalk
Slechtvalk 1
Aziatische steenpatrijs
Geelpootmeeuw

Turkse tortel
Kuifleeuwerik
Paapje 3
Oostelijke blonde tapuit

Cetti's zanger
Grote karekiet
Roodkopklauwier sl
Raaf 2

Spaanse mus 20
Bruinkeelortolaan 9
Zwartkopgors 24

Figuur 26: Landschap tussen Sigri en Eressos waar o.a. een Scheltopusik (Ophisaurus apodus) werd gevonden.
(EVJ).

Op het kerkje bevindt zich een nest van Ooievaar, met enkele Huismussen als medebewoner.
Verder in het stadje nog Turkse tortel en Gaai.
Via Mesotopos reden we naar Agra met als doel het apothekerbaantje, wat in GOETHALS
(2001) beschreven staat als roofvogelrijk. Om de één of andere duistere reden, hebben we dat
echter niet gevonden. Het wegje dat uiteindelijk tot aan de kust liep, leverde onderstaande
waarnemingen op, maar niet de gehoopte roofvogels. Het kan echter niet allemaal lukken.
Kuifleeuwerik
Oostelijke blonde tapuit
Rotsklever 2
Bruinkeelortolaan
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Parakila
Op de terugweg tussen Parakila en Kalloni ligt aan je linkerzijde “Parakila marsh”. Wegens
de invallende duisternis, de oprukkende muggen en de knorrende magen leverde een kort
bezoekje toch en aantal leuke soorten op, o.a. 2 Woudaapjes en een Grote zilver.
Woudaapje 2
Grote zilverreiger
Blauwe reiger
Waterhoen
Cetti's zanger

Het avondmaal werd genuttigd en de soortenlijsten aangevuld. Een planning voor de volgende
dag was niet meer nodig, enkel een kort bezoek aan Kalloni pool was nog mogelijk, gezien
we ons vliegtuig om 14u vertrok. Afsluitend onze zwanenzang in de bar, waar de barman ons
trakteerde op een glas van zijn duurste Metaxa.

Figuur 27: Kaart van de regio tussen Eressos en Parakila (uit BROOKS 1995).
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Vrijdag 02/05/2003 Kalloni pool, West river
Na het ontbijt de koffers gepakt, en vervolgens een wandeling gemaakt rond Kalloni pool en
aansluitend de West river.
Kalloni pool
Nieuwe vogelsoorten werden niet waargenomen. Het leukste was misschien wel de half
verpletterde Veenmol, wat we allen niet gewend waren te zien. Opvallend was de sterke
daling van het waterpeil van de poel in vergelijking met het begin van ons verblijf.
Dodaars
Woudaapje
Zwarte ibis
Wilde eend
Zomertaling
Waterhoen
Meerkoet

Steltkluut
Kemphaan
Bosruiter
Geelpootmeeuw
Visdief
Turkse tortel
Gierzwaluw

Boerenzwaluw
Huiszwaluw
Nachtegaal
Cetti's zanger
Rietzanger
Bosrietzanger
Grote karekiet

Kleine plevier
Strandplevier
Kuifleeuwerik

Balkankwikstaart
Spaanse mus
Zwartkopgors

Huismus
Spaanse mus
Kneu
Grauwe gors

West river
Kleine zilverreiger
Grote zilverreiger
Blauwe reiger

Opvallend en vermeldenswaardig was nogmaals de nestplaatsen van de Huiszwaluws. Eén
van hun favoriete plaatsen blijken de straatlantaarns te zijn. Ze bouwen hun nest er in feite
gewoon in, daar waar de lampen tenminste ontbreken.
Na afrekenen en andere formaliteiten werden we door twee taxi’s naar de luchthaven
gebracht. De ene buschauffeur was een beetje van een Schumacher, de andere was iets trager.
Uiteindelijk hadden we meer dan tijd genoeg. In feite hadden we beter later ingecheckt en nog
wat vogels gekeken. Veel valt er namelijk niet te beleven in de luchthaven, je kan er met
moeite iets vinden om te drinken. Aangekomen in Brussel, gespoord naar het Meetjesland en
Waasland. Het einde van een geslaagd reisje!

4. Resumé
Wat herpetofauna betreft, zijn 11 soorten gezien. Vooral de Hardoenen en de vele
schildpadden waren het opvallends; misschien ook wel de moeilijkheid om hagedissen op
naam te brengen. Aan planten werd minder aandacht besteed, ondanks de rijkelijk bloeiende
flora. De soortenrijkdom van sommige graslanden schreeuwde nochtans om aandacht. Het
gros van die aandacht ging dan ook naar vogels. Zo zijn in totaal 154 vogelsoorten
waargenomen tijdens het verblijf. Wat uitschieters betreft, zijn er in feite te veel om op te
noemen. Toch zijn vermeldenswaardig: Smyrnagors, Eleonora’s valk, Izabeltapuit,
Maskerklauwier, de verschillende soorten vliegenvangers, Arendbuizerd, Rüppells grasmus,
Rouwmees, Turkse boomklever, Rotsklever, Zwartkopgors, Bruinkeelortolaan, Kleine
klapekster, etc. Elke dag had ieder van ons wel enkele bottle birds.
Dat we soms nog veel moeten leren blijkt waarschijnlijk uit het miskennen van de Griekse
spotvogel, die we hoogstwaarschijnlijk als een rare, in een struik zingende Grote karekiet
herkenden. Ook het observeren van de spechten, meer bepaald de Middelste bonte, was niet

31

altijd eenvoudig, vooral omdat ze vrij schuw zijn en moeilijk in beeld te krijgen zijn. Zo
hebben we misschien ook wel de Syrische bonte niet herkend. Verwacht maar helaas niet
gezien was toch wel Balkansperwer en Rosse waaierstaart. Een reden om misschien ooit nog
eens terug te gaan, maar misschien beter eerst andere vogel- en natuurgebieden verkennen.

5. Soortenlijsten
Vogels
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.

Dodaars
Fuut
Geoorde fuut
Yelkouan pijlstormvogel
Aalscholver
Kuifaalscholver
Kroeskoppelikaan
Woudaapje
Kwak
Ralreiger
Kleine zilverreiger
Grote zilverreiger
Blauwe reiger
Purperreiger
Zwarte ooievaar
Ooievaar
Zwarte ibis
Rode flamingo
Knobbelzwaan
Casarca
Bergeend
Wilde eend
Zomertaling
Tafeleend
Wespendief
Slangenarend
Bruine kiekendief
Grauwe kiekendief
Sperwer
Buizerd
Arendbuizerd
Dwergarend
Kleine torenvalk
Torenvalk
Roodpootvalk
Boomvalk
Eleonora's valk
Slechtvalk
Aziatische steenpatrijs
Kwartel
Porseleinhoen
Klein waterhoen
Waterhoen

Tachybaptus ruficollis
Podiceps cristatus
Podiceps nigricollis
Puffinus puffinus yelkouan
Phalacrocorax carbo
Phalacrocorax aristotelis
Pelecanus crispus
Ixobrychus minutus
Nycticorax nycticorax
Ardeola ralloides
Egretta garzetta
Egretta alba
Ardea cinerea
Ardea purpurea
Ciconia nigra
Ciconia ciconia
Plegadis falcinellus
Phoenicopterus ruber roseus
Cygnus olor
Tadorna ferruginea
Tadorna tadorna
Anas platyrhynchos
Anas querquedula
Aythya ferina
Pernis apivorus
Circaetus gallicus
Circus aeruginosus
Circus pygargus
Accipiter nisus
Buteo buteo
Buteo rufinus
Hieraaetus pennatus
Falco naumanni
Falco tinnunculus
Falco vespertinus
Falco subbuteo
Falco eleonorae
Falco peregrinus
Alectoris chukar
Coturnix coturnix
Porzana porzana
Porzana parva
Gallinula chloropus

Little Grebe
Great Crested Grebe
Black-necked Grebe
Yelkouan Shearwater
Great Cormorant
Shag
Dalmatian Pelican
Little Bittern
Night Heron
Squacco Heron
Little Egret
Great White Egret
Grey Heron
Purple Heron
Black Stork
White Stork
Glossy Ibis
Greater Flamingo
Mute Swan
Ruddy Shelduck
Shelduck
Mallard
Garganey
Pochard
Honey buzzard
Short-toed eagle
Marsh Harrier
Montagu's Harrier
Sparrowhawk
Common Buzzard
Long-legged buzzard
Booted eagle
Lesser kestrel
Kestrel
Red-footed falcon
Hobby
Eleonora's falcon
Peregrine Falcon
Chukar Partridge
Common Quail
Spotted Crake
Little cake
Moorhen
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44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.

Meerkoet
Steltkluut
Kluut
Griel
Vorkstaartplevier
Kleine plevier
Bontbekplevier
Strandplevier
Kleine strandloper
Temmincks strandloper
Krombekstrandloper
Bonte strandloper
Kemphaan
Grutto
Poelruiter
Groenpootruiter
Witgatje
Bosruiter
Oeverloper
Steenloper
Kleine jager
Zwartkopmeeuw
Audouins meeuw
Geelpootmeeuw
Lachstern
Grote stern
Visdief
Dwergstern
Witwangstern
Witvleugelstern
Turkse tortel
Zomertortel
Koekoek
Steenuil
Gierzwaluw
Alpengierzwaluw
IJsvogel
Bijeneter
Hop
Middelste bonte specht
Kortteenleeuwerik
Kuifleeuwerik
Oeverzwaluw
Rotszwaluw
Boerenzwaluw
Roodstuitzwaluw
Huiszwaluw
Roodkeelpieper
Gele kwikstaart
Balkankwikstaart
Witte kwikstaart

Fulica atra
Himantopus himantopus
Recurvirostra avosetta
Burhinus oedicnemus
Glareola pratincola
Charadrius dubius
Charadrius hiaticula
Charadrius alexandrinus
Calidris minuta
Calidris temminckii
Calidris ferruginea
Calidris alpina
Philomachus pugnax
Limosa limosa
Tringa stagnatilis
Tringa nebularia
Tringa ochropus
Tringa glareola
Actitis hypoleucos
Arenaria interpres
Stercorarius parasiticus
Larus melanocephalus
Larus audouinii
Larus michahellis
Gelochelidon nilotica
Sterna sandvicensis
Sterna hirundo
Sterna albifrons
Chlidonias hybridus
Chlidonias leucopterus
Streptopelia decaocto
Streptopelia turtur
Cuculus canorus
Athena noctua
Apus apus
Apus melba
Alcedo atthis
Merops apiaster
Upupa epops
Dendrocopus medius
Calandrella brachydactyla
Galerida cristata
Riparia riparia
Ptyonoprogne rupestris
Hirundo rustica
Hirundo daurica
Delichon urbica
Anthus cervinus
Motacilla flava
Motacilla flava feldegg
Motacilla alba

Common Coot
Black-winged stilt
Avocet
Stone Curlew
Collared Pratincole
Little Ringed Plover
Great Ringed Plover
Kentish Plover
Little Stint
Temminck's Stint
Curlew Sandpiper
Dunlin
Ruff
Black-tailed Godwit
Marsh Sandpiper
Common Greenshank
Green Sandpiper
Wood Sandpiper
Common Sandpiper
Turnstone
Arctic Skua
Mediterranean Gull
Audouin's gull
Yellow-legged gull
Gull-billed Tern
Sandwich Tern
Common Tern
Little Tern
Whiskered Tern
White-winged Black Tern
Collared Dove
Turtle Dove
Cuckoo
Little Owl
Swift
Alpine swift
Kingfisher
European Bee-eater
Hoopoe
Middle spotted woodpecker
Short-toed lark
Crested Lark
Sand Martin
Crag martin
Barn Swallow
Red-rumped swallow
House Martin
Red-throated pipit
Yellow Wagtail
Blach-headed Wagtail
Pied Wagtail
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95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.

Nachtegaal
Gekraagde roodstaart
Paapje
Izabeltapuit
Tapuit
Oostelijke blonde tapuit
Blauwe rotslijster
Merel
Cetti's zanger
Rietzanger
Bosrietzanger
Kleine karekiet
Grote karekiet
Vale spotvogel
Brilgrasmus
Baardgrasmus
Kleine zwartkop
Rüppels grasmus
Orpheusgrasmus
Braamsluiper
Grasmus
Zwartkop
Bergfluiter
Fluiter
Grauwe vliegenvanger
Balkanvliegenvanger
Withalsvliegenvanger
Bonte vliegenvanger
Rouwmees
Pimpelmees
Koolmees
Turkse boomklever
Boomklever
Rotsklever
Boomkruiper
Wielewaal
Grauwe klauwier
Kleine klapekster
Klapekster
Roodkopklauwier
Maskerklauwier
Gaai
Kauw
Bonte kraai
Raaf
Spreeuw
Huismus
Spaanse mus
Ringmus
Vink
Europese kanarie

Luscinia megarhynchos
Phoenicurus phoenicurus
Saxicola rubetra
Oenanthe isabellina
Oenanthe oenanthe
Oenanthe melanoleuca
Monticola solitarius
Turdus merula
Cettia cetti
Acrocephalus schoenobaenus
Acrocephalus palustris
Acrocephalus scirpaceus
Acrocephalus arundinaceu
Hippolais pallida
Sylvia conspicillata
Sylvia cantillans
Sylvia melanocephala
Sylvia rueppelli
Sylvia hortensis
Sylvia curruca
Sylvia communis
Sylvia atricapilla
Phylloscopus bonelli
Phylloscopus sibilatrix
Muscicapa striata
Ficedula semitorquata
Ficedula albicollis
Ficedula hypoleuca
Parus lugubris
Parus caeruleus
Parus major
Sitta krueperi
Sitta europaea
Sitta neumayer
Certhia brachydactyla
Oriolus oriolus
Lanius collurio
Lanius minor
Lanius excubitor
Lanius senator
Lanius nubicus
Garrulus glandarius atricapillus
Corvus monedula
Corvus corone cornix
Corvus corax
Sturnus vulgaris
Passer domesticus
Passer hispaniolensis
Passer montanus
Fringilla coelebs
Serinus serinus

Nightingale
Redstart
Whinchat
Isabellinge wheatear
Northern Wheatear
Eastern black-eared wheatear
Blue roch trush
Blackbird
Cetti's warbler
Sedge warbler
Marsh warbler
Reed warbler
Great reed warbler
Olivaceous Warbler
Spectacled Wrabler
Subalpine Warbler
Sardinian Warbler
Rüppell's Warbler
Orphean Wrabler
Lesser whitethroat
Whitethroat
Blackcap
Bonelli's Warbler
Wood warbler
Spotted flycatcher
Semi-collared Flycatcher
Collared Flycatcher
Pied flycatcher
Sombre Tit
Blue tit
Great tit
Krüper's Nuthatch
Nuthatch
Western Rock Nuthatch
Treecreeper
Golden oriole
Red-backed shrike
Lesser Grey Shrike
Great Grey Shrike
Woodchat shrike
Masked Shrike
Jay
Jackdaw
Hooded Crow
Common Raven
Starling
House sparrow
Spanish Sparrow
Tree sparrow
Chaffinch
Serin
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146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.

Groenling
Putter
Kneu
Cirlgors
Smyrnagors
Ortolaan
Bruinkeelortolaan
Zwartkopgors
Grauwe gors

Carduelis chloris
Carduelis carduelis
Carduelis cannabina
Emberiza cirlus
Emberiza cineracea
Emberiza hortulana
Emberiza caesia
Emberiza melanocephala
Miliaria calandra

Greenfinch
Goldfinch
Linnet
Cirl Bunting
Cinereous Bunting
Ortolan bunting
Cretzschmar's Bunting
Black-headed Bunting
Corn bunting

Zoogdieren
1. Vos (Vulpes vulpes)
2. Perzische eekhoorn (Sciunus anomalus)

Vlinders
1. Koningspage (Iphiclides podalirius)
2. Groot koolwitje (Pieris brassicae)
3. Oostelijk marmerwitje (Euchloe ausonia)
4. Oranjetipje (Anthocharis cardamines)
5. Kleine vuurvlinder (Lycaena phlaeas)

Herpetofauna
1. Boomkikker (Hyla arborea)
2. Groene kikker (Rana esculenta complex)
3. Gewone pad (Bufo bufo)
4. Moorse landschildpad (Testudo gracea)
5. Europese moerasschildpad (Emys orbicularis)
6. Kaspische beekschildpad (Mauremys caspica)
7. Hardoen (Agama stellio)
8. Scheltopusik (Ophisaurus apodus)
9. Turkish gecko (Hemidactylus turcicus)
10. Snake-eyed skink (Ablepharus kitaibelii)
11. Ringslang sp. (Natrix sp.)

Figuur 28: Overzichtskaart van het eiland Lesbos (uit BROOKS 1995).

Bart Vandevoorde
22 juli 2004
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