Reisverslag Lesbos 2012
Inleiding.
Van 27-4-2012 t/m 4-5-2012 ben ik samen met Willem en Albert naar Lesbos ( Griekenland )
geweest. Willem heeft de reis geboekt en via Sunweb zijn we in bij Kalloni village beland, een zeer
mooi appartement complex wat net 4 jaar oud is. Zeer gast vrij, bediening was goed, eten en drank
voor weinig geld, dus het kon zeker niet beter. Een aanrader voor iedereen die naar Griekenland wil.
We hadden deze locatie uitgezocht omdat het een goede uitgaanspunt was midden op het eiland,
zodat we gemakkelijk van hier uit elke kant van het eiland op kunnen gaan. Een huur auto hebben we
geregeld via de reisbureau en konden we meteen bij aankomst ophalen bij de receptie van Kalloni
Village. We hebben ook een lijstje gemaakt met de targets die we willen zien, op 1 na hebben we ze
allemaal gezien.

Kalloni Village

Dag 1 27-4-2012
Vliegtuig vertrekt om 5.30 uur. Daarom zouden Willem en Albert rond 0.00 uur bij mij zijn om zo op
tijd op het vliegveld te kunnen zijn. Om 2.00 uur kwamen we bij Best Parking in Amsterdam-Sloten
aan, hier bracht een chauffeur ons met een shuttle
bus naar Schiphol. Slapen hadden we nog niet
gedaan, wilde proberen in het vliegtuig wat te
slapen maar ook dit lukte niet, dus een hele
nachtrust over geslagen maar je zat zo vol adrenaline
dat we er niet veel van merkte. S ’morgens vroeg zijn
we dus in Mytilini aangekomen, van daar uit zijn we
met de bus naar ons vakantie park gebracht. Hier
aangekomen zijn we zeer gastvrij onthaald en een
drankje van het huis gekregen. Daarna de sleutels en
rondleiding in het huisje. Onder tussen al de auto
gehaald door Albert en Willem om meteen naar de
Grauwe Gors
op pad te gaan richting de Kalloni Saltpans. Het was
wel wennen op de weg, er word veel anders gereden
als bij ons en verkeer regels kennen ze niet al te goed. Waar we ook kwamen de grauwe gors en
kuifleeuwerik waren overal en altijd te horen. Een van de meest voorkomende vogels daar.
Verder hadden we de eerste dag nog o.a. 270 Kluten, Witvleugelsterns, 20 Dwergsterns en een
Arendbuizerd met een Smaragdhagendis in de poten overvliegend. S ’avonds hebben we in Skala
Kalloni in de haven wat gegeten en gedronken.

Dag 2 28-4-2012
Om 7.00 uur op gestaan, We wilden richting Metochi
Lake gaan, maar we waren in het begin meteen
verkeerd gereden wat achteraf zeer goed uit kwam.
Op een gegeven moment werd de weg slechter in op
de weg tegen een berg op en besloten om te
draaien. Toen hoorde we een geluid wat aan de
Koolmees dacht te zijn. Maar we zagen hem zitten
en bleek een Rouwmees te zijn. Weer verder terug
naar onder hoorden we een geluid wat we niet thuis
konden brengen. Uit gestapt en gezocht en bleek
een Masker Klauwier te zitten.
Masker Klauwier
Ook nog een grote karekiet dus de dag was net begonnen
en perfect van start gegaan. Metochie lake kwamen we
dus iets later aan, hier zagen we een Woudaap en een Klein Waterhoen, mooi gebied wat ideaal is
voor deze soorten. Hier zijn we ook een paar
mensen uit Engeland tegen gekomen, wie ons
adviseerde om een stukje terug te rijden want daar
konden we een blonde tapuit vinden. Dit lukte ook
maar we zagen ook nog een Hardoen. Van hier uit
zijn we richting het noorden gegaan om de Rüppells
Grasmus te gaan zoeken, deze hadden we snel
gevonden maar niet goed kunnen zien. Wel hier
mooi te zien een Baardgrasmus. Van hier uit weer
richting de SaltPans waar we Ralreigers en sternen
zagen. Maar voor we hier aan kwamen hebben we
ook nog een stop gemaakt op het Raptors point
waar we Steve Dudley hebben ont moet.
Ralreiger

Dag 3 29-4-2012
Als eerste deze morgen gingen we naar de kalloni
Saltpans om de kleinst waterhoen te gaan zoeken. Na 5
minuten hadden we hem al in beeld, hij liep langs de
waterkant en was goed te zien. Daarna gingen we hier
ook de Rosse waaier staart zoeken maar helaas geen
succes. Stukje verder zien we een zwartkopgors, deze
vloog de weg over en de vegetatie in, we gingen zoeken
en hierdoor vonden we 2 Grielen. Later hier ook een
Roodkeelpieper ter plaatse. Ook hier vandaag kwamen 6
vorkstaart plevieren een show weg geven. Later waren er
ook nog 30 Bijeneters kort ter plaatse. Toen we de
Kleinst Waterhoen
saltpans gezien hadden gingen we richting Eresos, het
westen op het eiland. Hier hadden we 1 bruinkeel ortolaan en
een Rosse waaierstaart ( alleen gehoord ). 3 Zwartkopgors, Blauwe Rotslijster, 2 Arendbuizerden,
Slangenarend, Bijeneters en een parelmoervlinder.

Slangenarend

Vorkstaartplevier

Ook werden we deze dag verrast door hun cultuur, tijdens de autorit kwamen er schapen over de
weg heen, de herder bracht ze naar een andere plaats toe en ze lopen dan gewoon los op straat
achter de herder aan, deze tikt met de stok op de grond om ze op 1 kant van de weg te houden.
Eenmaal weer verder gereden kwamen we op de kruising uit om links af te slaan richting Ipsilou, hier
stopte we omdat we wat weg zagen vliegen wat op een Tapuit leek. Het bleek (2) Izabeltapuit te zijn.
Vanuit hier zijn we naar Ipsilou gegaan, een oude klooster boven op een berg waar ook de
Smyrnagors zou zitten, deze vonden we later ook op de weg naar boven. Maar onderaan waar we de
auto geparkeerd hadden zagen we eerst nog een afwijkende tapuit, raar masker maar bleek achteraf
een normale tapuit te zijn. Op weg naar boven hadden we behalve de Smyrnagors ook nog de
Rotsmus, Rotsklever en een balkanbergfluiter. Later weer richting ons huisje waar we aan de andere
kant van de weg een klein riviertje is, vlug een snelle blik hierop en zagen 2 Oeverlopers, Grote
Karekiet en een Kleine Plevier. Hier kwamen we ook 2 mensen tegen die zijden dat een klein stukje
verder op in een dalletje 30 bijeneters zouden zitten. We zijn hier toen naar toe gegaan en inderdaad
ze waren hier aanwezig, zelfs nog mooier ze waren hier ook nesten aan het graven. Ook was hier heel
even een Roodkopklauwier aanwezig.

Smyrnagors

Roodkopklauwier

Dag 4 30-4-2012
Vandaag zijn we weer om 6.15 uur opgestaan, als eerste stop is de Metochie lake waar het al best
druk was met vogelaars, maar toen de meeste vogelaars weer weg waren kwam er plotseling een
woudaap kort langs ons op gevlogen en lande aan de overkant in het struikgewas. Later hebben we
hier ook nog 2 kleine Waterhoenen kunnen zien en kwamen er ook nog ongeveer 30 bijeneters over
gevlogen.
2de stop was bij de Saltpans, hier zagen we weer 11 ralreigers, Roodkeelpieper, Kleine Strandlopers
en 2 Poelruiters o.a. Dit blijkt toch wel een van de top gebieden van lesbos te zijn. Het plan voor
vandaag was om de Turkse boomklever te zien in de “Achladeri Forest”, na wat uitleg van Engelse
vogelaars en het boek van Steve Dudley hebben we de locatie goed kunnen vinden. Vanaf de picknick
plaats het pad in lopen tot een wit vervallen huisje staat, daar achter moest die zitten, er bleek ook
nog een pad erachter liggen waar vogelaars stonden, deze stonden op goede afstand naar het nest
van de Turkse Boomklever te kijken. We gingen er bij staan en konden hem regelmatig erin en eruit
zien vliegen. Ook Steve Dudley kwam er aan gelopen met een groep vogelaars die hij op excursie
had. Hier vonden we ook nog een grauwe vliegenvanger.

Dwergooruil

Toen we terug waren bij de auto om wat te eten en drinken kwam er een Slangenarend
overgevlogen die we geruime tijd konden bekijken. Ook nog een Roodkopklauwier aan de overkant
van de weg op de stroomdraad, wat smaakt het eten dan lekker met deze soorten om je heen.
Vanuit hier zijn we verder langs de kust gereden. Eerst richting
“Alikoudi pool”. Hier was het rustig, 2 Flamingo’s maar verder niet veel. Vanuit hier hebben we de
weg weer vervolgd langs de zee waar we bij een kleine vissershaven uitkwamen. Hier was ook een
poeltje waar we een Citroen Kwikstaart, Grote Gele Kwikstaart en een Balkan Kwikstaart zagen. Na
deze tussen stop zijn we verder gereden richting “Polichnitos Saltpans”. Hier waren niet zo veel
vogels aanwezig maar wel hele leuke soorten zoals de Krombekstrandloper, Kleine Strandloper, 17
Kuifaalscholvers, Poelruiter, 2 lachsterns , 2 Zwartkopmeeuwen en een Strandplevier. Van hier zijn
we weer terug gereden naar Kerami waar de dwergooruilen zitten. 3 exemplaren vonden wij rondom
de school hier, ook hoorde we soms de zang van deze uil. Laatste stop was bij de Kalloni pool in Skala
Kalloni. Deze bleek bijna helemaal vol riet te staan maar ook bijna helemaal droog, dus hier was
weinig te zien.
PS. Vandaag werd Albert gecorrigeerd door een vrouw. Dit komt ook niet vaak voor .

Dag 5 1-5-2012
Deze dag is het elke jaar een nationale feestdag
in Griekenland, Dit was overdag ook goed te
merken op de weg, veel jongeren gingen naar het
noorden van het eiland naar Petra toe waar een
groot feest was. Wij waren deze dag ook vroeg
richting Petra gereden voor weer de Rüppells
Grasmus te gaan zien, om beter te gaan wat ook
zeer goed lukte, hij had 2 zangposten op de
parkeerplaats waar we de auto hadden staan en
konden hem geruime tijd goed zien on horen.
Ook hier was de Baardgrasmus en een Grauwe
Vliegenvanger aanwezig, en ook weer een
vrouwtje Masker Klauwier en een Zomertortel
die goed aan het zingen is. Op een gegeven
Rüppels Grasmus
moment roept Albert `He wat is dat rozige daar
op het water in de verte`. De telescoop erop gezet want het was nog heel ver weg op zee maar er
kwam een groep van 120 Flamingo´s aangevlogen richting Lesbos van uit Turkije. Vanuit hier zijn naar
“Perasma Reservoir”gereden wat ten Noord/Oosten van Petra ligt. Hier vonden we een Tafeleend
wat zeer zeldzaam is voor het eiland, daar ook nog even een zandweggetje opgelopen om te kijken of
er iets leuks zit en hoorde een onbekende zang samen met Albert, maar we konden nog geen naam
aan de vogel geven, wel een idee maar toen we hem zagen wisten we het zeker, het was een
Oostelijke Orpheusgrasmus. We zijn ook nog op zoek geweest langs de kust naar de Audouins
Meeuw maar deze hebben deze vakantie niet gevonden. Toen maar weer terug naar het Raptors
Waypoint. Hier zagen we 2 Arendbuizerden, Slangenarend en zwarte ooievaar. Daarna weer naar de
Tsiknias River of te wel de East River. Hier zijn we deze avond 3x geweest, tussen door even een ijsje
happen en eten en de 3de keer hadden we 3 kwakken in de schemering.

Dag 6 2-5-2012
Vandaag zijn we richting Sigri gereden, net voor
Sigri kwamen we een mooi groepje Kleine
Torenvalken tegen, 10 stuks om precies te zijn.
Voor Sigri zijn we rechts af gereden langs de
kustlijn waar allemaal graslandjes en veldjes zijn
waar we ook roodkeelpiepers en gele kwikstaarten
hebben gezien. Hier hebben we ook nog een
zandweggetje gepakt wat op een strandje uit
kwam, hier hebben we een mooie gelegenheid om
over zee te kijken wat dan ook weer veel
Yelkouanpijlstormvogels en Scopoli’s
Pijlstormvogels op leverde. Later verder gereden
naar een riviertje waar de weg heel smal was en
besloten om niet verder te rijden maar een stukje
Kleine Torenvalk
te lopen. Dit leverde in eerste instantie niet veel op
en keerde terug naar de auto waar ondertussen een andere Nederlander de ander kant stond uit te
kijken, hij melde dat verder op een kwak stond en hebben de mooi kunnen bekijken. Vanuit hier zijn
we naar de andere kant van Sigri gereden langs de kust, niet ver uit de kust lag een eiland waar we 6
Eleonora’s valken tegelijk in de lucht zagen. We zijn nog een stukje verder gereden waar Albert 2

scharrelaars ontdekte en uit zijn bol ging van blijdschap. Vanuit hier zijn we weer verder gereden
naar Petrified Forrest.Dit is een nationale park op Lesbos. We zijn zelf niet het park in geweest maar
de weg er naar toe is goed voor de Aziatische Steenpatrijn wat we uit eindelijk niet hebben gezien.
Maar wel op het einde van de weg hoorde we een Steenuil Roepen midden op de dag zat die in een
schuurtje onder een golf plaat. Toen zijn we weer naar Kerami gereden om weerte gaan kijken bij de
Dwergooruiltjes. Hier nu ook de Ransuil gevonden. Weer door gereden naar de East River waar we
verschillende Woudapen hebben gezien. We zijn ook nog de rivier na gereden via de andere kant van
de harde weg verder het binneland in waar we ook nog 2 balsende Slangenarenden zagen in de lucht,
ook was de roep zeer mooi te horen.
PS. Vanaf deze dag is de Roodkeelpieper verbannen uit de ANWB boek van Willem.

Sigri

Dag 7 3-5-2012
Eerst even naar de porseleinhoen geweest voordat we richting Platania zijn gereden voor de Griekse
Spotvogel.Maar voor we daar naar toe gingen moesten we eerst nog brood kopen, In Skala Kalloni
bleek alles gesloten en besloten verder te rijden richting Napi. Net voor Napi ligt Agia, hier was ook
alles dicht, dan maar verder richting Napi wat we weer uit rijden voor we erg in hadden en besloten
om naar Mantamados te rijden wat net ten noorden van het gebied ligt waar we naar toe willen
gaan. Hier vonden we met veel verbazing een bakker, niet zomaar een bakker maar een zeer
moderne bakker en winkel, zoiets hadden we op het eiland nog niet gezien en heerlijk lekker vers
brood hadden we hier gekocht wat we hier even op hebben moeten wachten omdat het nog in de
oven zat. Eenmaal toen we het brood hadden terug naar het gebied en op gemaakt voor een
wandeling omdat de weg te slecht was om te rijden. Hier stonden overal Olijve bomen en hoorde ook
meteen verschillende hoppen zingen. Ook naar een klein stukje lopen vonden we een Middelste
Bonte Specht. Hier kwamen we ook een Nederlandse vogelaar tegen die Albert herkenden, Max
Berlijn had een hint gegeven aan Teus Luijendijk , Village Poeple , als je iemand ziet die er zo uit ziet
dan is het Albert. Teus kon ook zeggen waar we de Griekse Spotvogel konden vinden alleen was die
al even niet meer gehoord. We zijn toen naar de plek gelopen en gewacht tot dat 1 man van een
groep Engelse vogelaars hem dacht te horen, toen zijn we iets naar onder gelopen en hebben we
hem prachtig kunnen horen, helaas niet gezien maar het geluid lijkt sterk op de Grote Karekiet. Op de
terug weg naar de auto ook nog voor Willem verschillende sprinkhanen gefotografeerd. Toen zijn we
weer naar de Saltpans gereden maar hier bleek een militaire oefening aan de gang te zijn met o.a.
parachutisten. Toen maar een ijsje gaan eten in kalloni. Vroeg terug naar het huisje en later weer
terug naar de rivier. Dan uit eindelijk eten op het vakantie park.

Porseleinhoen

Dag 8 4-5-2012
Laatste dag vandaag op het eiland. We konden ook nergens meer heen vanwege de tijd en omdat we
gister avond de auto weer in geleverd hadden. We kregen van het personeel van het park nog gratis
eten en drinken voor we weg gingen naar een goed afscheid. Het was Toppie hier, beter hadden we
het hier op dit park niet kunnen hebben. In de bus op weg naar het vliegveld was het goed stil,
iedereen vond het jammer om weer naar huis te gaan, maar wel met een zeer goed gevoel. 29
nieuwe soorten erbij en in totaal 141 soorten dat is niet mis. Maar de dag bleek nog niet voorbij.
Toen we weer in Amsterdam Lande kreeg ik een melding binnen van een Flamingo op de Diepeling.
Maar ook bleek de Krombekstrandloper nog steeds achter de kassen van Trade Port te zitten. In de
auto dubben wat eerst te doen, toen we onderweg hoorde dat de Flamingo was op gevlogen zijn we
via Eindhoven toch maar meteen naar het kassen gebied gereden waar we de Krombekstrandloper
goed konden bewonderen.

Aanrader voor iedereen die naar Lesbos gaat is het boek van Steve Dudley – A birdwatching guide to
Lesvos. En zijn website voor het actuele nieuws is www.lesvosbirding.com
Voor waarnemingen en locaties van de gebieden waar ik ben geweest kijk op
http://lesvos.observado.org/user/view/3577
Deze .pdf file is afkomstig van http://geertlamers.nl/ waar ook het uitgebreide foto album is te zien.
Kalloni Village zie http://www.kalonivillage.com/
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Buizerd

Casarca
Tafeleend
Zomertaling
Scopoli's Pijlstormvogel
Yelkouanpijlstormvogel
Fuut
Dodaars
Flamingo
Zwarte Ooievaar
Ooievaar
Zwarte Ibis
Woudaap
Kwak
Ralreiger
Blauwe Reiger
Purperreiger
Grote Zilverreiger
Kleine Zilverreiger
Aalscholver
Kuifaalscholver
Slangenarend
Bruine Kiekendief
Balkansperwer
Sperwer

Arendbuizerd
Kleine Torenvalk
Torenvalk
Roodpootvalk
Eleonora's Valk
Boomvalk
Slechtvalk
Klein Waterhoen
Kleinst Waterhoen
Porseleinhoen
Waterhoen
Griel
Steltkluut
Kluut
Bontbekplevier
Kleine Plevier
Strandplevier
Watersnip
Zwarte Ruiter
Poelruiter
Groenpootruiter
Bosruiter
Oeverloper
Kleine Strandloper

(Willem)
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Temmincks Strandloper
Krombekstrandloper
Kemphaan
Wulp
Vorkstaartplevier
Zwartkopmeeuw
Geelpootmeeuw
Visdief
Lachstern
Dwergstern
Witwangstern
Witvleugelstern
Zomertortel
Turkse Tortel
Koekoek
Dwergooruil
Steenuil
Ransuil
Alpengierzwaluw
Gierzwaluw
Scharrelaar
Bijeneter
Hop
Middelste Bonte Specht
Grauwe Klauwier
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Kleine Klapekster
Roodkopklauwier
Maskerklauwier
Wielewaal
Gaai
Bonte Kraai
Raaf
Rouwmees
Koolmees
Pimpelmees
Kuifleeuwerik
Boomleeuwerik
Oeverzwaluw
Boerenzwaluw
Rotszwaluw
Huiszwaluw
Roodstuitzwaluw
Cetti's Zanger
Tjiftjaf
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(Geert)

Balkanbergfluiter
Grote Karekiet
Rietzanger
Kleine Karekiet
Griekse Spotvogel
Oostelijke Vale Spotvogel

Krekelzanger
Snor
Graszanger
Braamsluiper

(Albert)

Oostelijke Orpheusgrasmus
Baardgrasmus
Ruppells Grasmus
Turkse Boomklever
Rotsklever
Spreeuw
Merel
Nachtegaal
Rosse Waaierstaart
Paapje
Roodborsttapuit
Izabeltapuit
Tapuit
Oostelijke Blonde Tapuit
Blauwe Rotslijster
Grauwe Vliegenvanger
Bonte Vliegenvanger
Withalsvliegenvanger
Huismus
Spaanse Mus
Rotsmus
Gele Kwikstaart (flava +
dombrowskii)
Balkankwikstaart (feldegg)
Citroenkwikstaart
Grote Gele Kwikstaart
Witte Kwikstaart
Roodkeelpieper
Vink
Europese Kanarie
Groenling
Putter
Kneu
Grauwe Gors
Smyrnagors
Bruinkeelortolaan
Cirlgors
Zwartkopgors

