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Algemeen gesproken is het voorjaar 2016 op Lesbos erg droog. Er zijn voor aanvang van de reis al
veel poelen/ plas-dras stukken opgedroogd als de Alykes wetlands en Kalloni pool. Ook veel
rivierdalen hebben een relatief laag waterniveau, zeker de lager gelegen overstromingsvlakten. Dit
is merkbaar aan de vogels. Ook aan vegetatie is te merken dat het droog is geweest, niet zoveel
bloemenvelden of orchideeën als anders. Onder de bomen in de (olijf-) boomgaarden is vaak de
grond al bewerkt en sommige graslanden worden al gemaaid en gehooid.
De eerste dagen van de week van de reis valt er voor het eerst weer regen sinds weken. Ook waait
het hard, soms wel tot windkracht 4-5 vanuit verschillende richtingen.
In de laatste dagen van de reis is het merkbaar droger aan het worden. De laatste natte gebieden
drogen op en we zien steeds minder water- en moerasvogels.
Dit jaar heeft Lesbos merkbaar te kampen met de gevolgen van de vluchtelingenproblematiek. Het
is aanzienlijk rustiger dan anders, ook onder de vogelaars. Jammer, want tijdens de reis hebben wij
niets gemerkt van vluchtelingen of gerelateerde dingen. Het is en blijft een prachtig eiland met
vriendelijke mensen, heerlijk eten en natuurlijk veel vogels!
Mogelijk doordat mensen zich laten afschrikken om naar Lesbos te gaan, is het aantal deelnemers
voor deze reis dit jaar klein. Dit geeft de deelnemers ongewoon veel ruimte hun voorkeuren te
kunnen laten inwilligen, in dit geval veel goed zichtbare vogels, liefst in fotogenieke situaties...
3 mei
De reis naar Lesbos vangt al vroeg aan. We verzamelen om 03:30 op Schiphol en vertrekken om
05:45, dus genoeg tijd elkaar wat te leren kennen. De vlucht verloopt voorspoedig en na een korte
stop op Samos komen we rond het middaguur aan op Mitilini. Niet lang daarna kunnen we de
huurauto meenemen, wat tot verrassing een kleine bus blijkt. De groep is niet groot, 4 personen
totaal, dus ruimte genoeg voor iedereen.
Onderweg zien we al wat leuke soorten als bonte kraai en geelpootmeeuw. Als we de baai van
Kalloni naderen, denkt Vincent een Scharrelaar te zien op een draad. Even verderop de bus gekeerd,
en teruggereden. Net achter Mesa zit inderdaad een Scharrelaar! Een van de soorten die hoog op het
lijstje van de deelnemers staat voor deze reis, dus al gezien binnen een uur na landing! We kunnen
ook de blauwe vlakken op de vleugels goed zien, omdat het dier zicht langzaam verplaatst.
Vervolgens eerst naar het hotel, hotel Pasiphae, ingecheckt en opgefrist. Omdat het weer nu goed is
en de weersvoorspellingen voor deze dag en de komende twee uit veel regen bestaat, gaan we
meteen op pad. Bij de westrivier (Christou) zien we de eerste bosruiters en kuifleeuwerik, welke
zich beide goed laten zien en fotograferen. Bij de bosschages horen we grauwe gors, die zich
(mogelijk mede door de wind) maar af en toe laat zien. Verderop horen we graszanger. Ook vinden
we strandplevieren en Temmincks strandlopers, die langs het strandje rennen.

Het moeras van Kamara, waar nog water staat.
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Na een korte pauze in een taverna en een boodschapje, gaan we verder. We rijden naar Kamara,
waar enkele dagen een sporenkievit is gezien. Dankzij een tip van een medevogelaar konden we het
dier in de uithoek van het gebied te zien krijgen, weer een leuke waarneming. Ook zien we
steltkluut, dodaars, wederom veel bosruiters, maar horen we ook de eerste vale spotvogel en zien
we zwarte ooievaar en casarca.

Bij Kamara hebben we onder andere steltkluten en sporenkievit kunnen zien

Omdat er een wel heel donkere lucht aankomt, gaan we richting auto. Onderweg slaan we af bij de
zoutpannen, waar we kleine zilverreiger, kluut en flamingo zien. Dan begint het te regenen. We
besluiten via de east river (Tsiknias) terug te rijden, waar we getrakteerd worden op een groep
badderende kleine strandlopers, vergezeld door enkele kemphennen. Als we doorrijden, zien we een
drietal roodkeelpiepers, ook niet ver naast de auto.
Eenmaal aangekomen bij de east river regent het nog steeds, maar we besluiten te kijken wat de
oostoever te bieden heeft. Het zicht was niet super, maar we hebben wel nog wat leuke dingen
kunnen zien, als zomertortels, purperreiger, bijeneter, ralreiger en grauwe klauwier.
Na het eten bij het hotel, liepen we langs het zwembad richting de kamers. Ineens beginnen drie
boomkikkers rond het zwembad te roepen! Erg grappig, op deze manier de laatste soort van de dag
te treffen.
Het weer deze dag is: ong. 20C, zw3-4, wisselvallig en grotendeels droog.
4 mei
De dag beginnen we vandaag bij de west rivier, waar in de tamarindes een rosse waaierstaart zou
zitten. Helaas hebben we deze niet gevonden, maar wel dwergstern, visdief, oostelijke vale
spotvogel en strandplevier. Iets verderop waren een aantal kleine strandlopers en
krombekstrandlopers.
We beproeven ons geluk verderop, aan de westoever van de christou rivier, waar we onder andere
graszanger, bijeneter, grauwe gors en slangenarend zien.
We rijden naar de east river, waar we uitgebreid de tijd nemen om zowel de westelijke oever als de
boomgaarden af te struinen. Het levert erg leuke soorten en waarnemingen op als 3 woudaap,
diverse ralreigers, slobeend, maskerklauwier, watersnip, kleine zilverreiger, spaanse mus en grote
karekiet. Ook wordt er een buidelmees gezien, maar deze is erg snel weg en kunnen we helaas niet
terugvinden. Bij de doorwaadbare plaats besteden we even tijd aan het klein waterhoen wat gezien
zou zijn. We kunnen hem niet vinden en gaan onze weg verder aan de oostoever van de rivier. Dit
levert nog een fraaie gaai op, waarbij het zwarte kapje goed zichtbaar is. Ook purperreiger en
zwartkopgors worden gezien voordat we gaan lunchen in Skala Kalloni.
Na de lunch gaan we naar de zoutpannen, waar we flamingo, bijeneter, kleine strandloper, steltkluut,
kluut en natuurlijk kuifleeuwerik zien. Het waait vrij hard, waardoor er eigenlijk niets goed
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zichtbaar is op de Alykes wetlands. Wel in de verte een steenuil en kortteenleeuwerik.
We rijden via de waterzuivering naar de east river terug, waar we onderweg paapje, grauwe
klauwier, (zingende) kleine klapekster, balkankwikstaart en rosse waaierstaart zien.
Bij de doorwaarbare plaats steken we de rivier over, waar een bosruiter onder het raam van de
bijrijder loopt. Een situatie die je in Nederland niet kunt voorstellen; deze vogel te dichtbij voor je
verrekijker of telelens.

Bijrijder Gerard had het geluk dat de bosruiter aan zijn kant vlak langs de bus liep!
Wat een fantastische ervaring!

Langs de rivier zien we weer woudaap en grauwe klauwier, maar ook nachtegaal, ralreiger en
zomertortel.
Het was weer een volle dag met mooie waarnemingen, maar nu is het tijd om naar het hotel te gaan
en daarna te eten.
Het weer was deze dag wat onvoorspelbaar,
met dreigende luchten. Uiteindelijk hebben
we maar een spatje regen gezien en veel zon.
Wel veel wind tweede helft van de middag.

De east river, of wel Tsiknias river (zie foto
links); een bijzonder vogelrijke plek door de
verschillende biotopen.

5 mei
Na het ontbijt meteen vertrokken, ondanks voorspelling van relatief harde wind, richting het westen.
Op nog geen 10 minuten rijden van het hotel zijn we gestopt bij Aghia loannis, een vallei met langs
de beekloop bloeiende orleanders. Al snel hebben we weer nieuwe soorten voor deze reis te pakken;
er broed een paartje oostelijke blonde tapuit, dus veel voedselvluchten en het mannetje zingt ook
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regelmatig. Daarnaast vliegen er raven, is er een rotsklever aanwezig, een paartje cirlgors,
arendbuizerd en zingt er een ortolaan. Een goed begin van de dag zullen we maar zeggen!

Een paartje oostelijke blonde tapuit liet zich goed zien bij Agia loannis

We vervolgen onze reis en stoppen nog een keer bij een drinkpoel voor vee, waar een paartje
dodaars met jongen in zit. Vervolgens stoppen we halverwege de ochtend bij Eressos, waar we
uitgebreid een kop koffie nuttigen tussen de lokale bevolking. Rond het terras zijn de typische dorpsoorten te zien: gierzwaluw, huiszwaluw, huismus, turkse tortel en zo meer.
We vervolgen onze weg, nu begint 'de weg tussen Eressos en Sigri' pas…
De weg is hobbelig en bochtig, door een schitterend landschap van rotsen, struiken en een enkele
boom. Soms een (restant van) een stenen muurtje als perceels scheiding.

Het landschap langs de weg tussen Eressos en Sigri is aanzienlijk droger en rotsiger dan andere
delen van het eiland. Foto genomen nabij Eressos.

Her en der komen we soorten als ortolaan, grauwe klauwier, bruinkeelortolaan, zwartkopgors,
cirlgors en regelmatig oostelijk blonde tapuit tegen. Door de harde wind zit echter niet veel op
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struiken of stenen, maar lager. In de lucht hebben we roodpootvalken, slangenarend, wielewaal
langs vliegend en alpengierzwaluw kunnen zien. Leuk was een steenuil die zich erg goed liet
bekijken en fotograferen, alsmede een maskerklauwier. Bij de bovenkant van de Meladia vallei, is
een westelijke blonde tapuit, smyrnagors en bonte tapuit gezien, maar dit matig kunnen waarnemen.
Hoe leuk dit ook was, het werd overschaduwd door een kuifkoekoek die in de struik naast de auto
verscholen was. Iedereen heeft het goed kunnen zien en ook weer foto's kunnen maken. Wat een
waarneming!

Een steenuil liet zich goed bekijken en de waarneming van de kuifkoekoek was fantastisch!

Naast dit alles was het landschap weer toverachtig mooi, met soms fraaie vergezichten.
Omdat het al half twee was, hebben we besloten het lage deel van de vallei kort te scannen en van
de week met meer aandacht te bekijken. Hier wel spotvogel, oostelijke vale spotvogel, oeverzwaluw
en woudaap. We zijn doorgereden naar het kleine kapelletje, waar kleine vliegenvanger gezien was.
Deze hebben we kunnen zien, samen met grauwe vliegenvanger en boompieper.
We rijden verder en zien onderweg ook nog kleine klapekster en kleine torenvalk net voor Sigri.
We nemen de tijd om bij Cavo Doro van de lokale visspecialiteiten als sardientjes en griekse salade
te genieten.
Na onze late, maar goede lunch rijden we richting Faneromeni, maar komen bij de Sigri-fields een
dode scheltopusik tegen. Jammer, het zijn mooie dieren. In de bomen langs de weg spotten we
bijeneter, roodkopklauwier, maskerklauwier en er vliegt een vrouwtje bruine kiekendief over de
velden. We rijden naar het strandje, waar een stevige wind staat. Al snel zien Gerard en Ria een
'vogeltje' weglopen als ze foto's maken van een kleine plevier. Het is een vorkstaartplevier, gewoon
op de parkeerplaats! Snel liggen er drie op de buik foto's van de mooie vogel te maken, weer een
super waarneming! Het beestje laat zich van alle kanten bekijken en fotograferen.
We rijden door naar de rivierbedding van Faneromeni en komen nog een wolk van zwartkopgorzen
tegen. Elk zoekerbeeld zijn er enkele tientallen en het is een kakofonie van geluid! Tot slot nog een
mooie waarneming van een roodkopklauwier en we besluiten naar huis terug te keren.
Na het opfrissen gaan we eten en lopen onder genot van de roepende boomkikkers bij het zwembad
naar de kamers. 's Avonds hoor ik een dwergooruil rond het hotel.
Het weer vandaag was + windkracht 4 uit westzuidwest, wisselvallig met brede opklaringen en een
graad of 17.
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Bij Faneromini zien we een wolk van zwartkopgorzen en een vorkstaartplevier, geweldig om ook deze soort
zo mooi te kunnen zien.

6 mei.
Een vroeg vertrek vandaag en ontbijt van het hotel mee. Eerste stop is de plek waar klein waterhoen
de laatste weken vaak gezien is, net voorbij de doorwaadbare plaats in de east river. Eenmaal daar
aangekomen hadden we al purperreiger, woudaap, grauwe gors, zwartkopgors, grote karekiet,
kleine karekiet, rietzanger, oostelijke vale spotvogel, grauwe klauwier en nog een paar. Helaas
hebben we geen klein waterhoen gezien… Wel waren er enkele bijeneters aanwezig die zich goed
lieten zien in het warme ochtendlicht en vlogen er een aantal witwangsterns voorbij.
Via de waterzuivering naar de zoutpannen gereden, waar erg dichtbij krombekstrandlopers
zichtbaar waren. Ook bosruiter en kleine strandloper waren aanwezig, naast 'natuurlijk' de
flamingo's, kluten en steltkluten.

In het ochtendzonnetje een schitterend zichtbare woudaap. Bij de zoutpannen kunnen we een mooi gekleurde
krombekstrandloper zien.

Via de noordkant van de zoutpannen, waar we lepelaars en casarca tegenkwamen, richting
Achladeri gereden. Onderweg nog even gestopt bij een groot veld vol klaprozen, wat een
schitterend gezicht was! Hier stootte Vincent een scheltopusik op en hoorde we zomertortel koeren.
Eenmaal bij Achladeri aangekomen, richting de Turkse boomklever gezocht. Het nest was al
uitgevlogen, dat was bekend. Na een uurtje zoeken en soorten als Europese kanarie, putter, grauwe
vliegenvanger, zwarte mees en rouwmees, hadden we twee ouders en een jonge Turkse boomklever
gevonden. Omdat het jong al vliegvlug was en zelf ook eten zocht, beweegde de dieren zich van
boomtop naar boomtop. Soms brachten de ouders voer naar het jong. Het was best lastig de vogels
te volgen en te bekijken, maar het was duidelijk herkenbaar.
Tevens soorten als slangooghagedis en Moorse landschildpad gezien.
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Nabij Achladeri komen we een veld klaprozen tegen.

We hebben geluncht bij Anchient Pyrra (oa griekse salade en calamares), waar we door Britten die
we al een paar keer in het veld tegen zijn gekomen, werden getipt voor een plek voor Griekse
spotvogel en maskerklauwier. Dit was in de richting van onze volgende plek, de Alikoudi pool. Na
aanwijzingen van de Britten gevolgd te hebben, kwamen we op de bewuste plek aan. Onderweg
hebben we meerdere mooie maskerklauwieren gezien in de olijfboomgaarden. Al binnen enkele
minuten hoorde we meerdere Griekse spotvogels, tot wel 4 of 5 tegelijk! Ook vloog er (op hoge
snelheid) nog een havik door de boomgaarden en waren er oostelijke vale spotvogels.
Helaas viel de alikoudi pool tegen, hier waren 'alleen' een groepje Temmincks strandlopers en een
groepje kleine strandlopers.
Op de weg terug nog even de tijd gegeven bij de Vouvaris rivier, om voor ieder wat rond te lopen.
Hier onder andere kwak, Europese kanarie en zwarte ooievaar.
Vandaag einde middag bij het hotel aangekomen en even rustig aan; foto's uitzoeken en nagenieten.
Het weer vandaag was windig aan de kustgebieden (W/NW3), wisselend bewolkt en een graad of
22.
7 mei.
Deze ochtend een vroege excursie naar Metochi lake (inland-lake), dus vroeg uit de veren in de
hoop klein/kleinst waterhoen en andere moeras vogels te zien. Na onderweg de opmerking over
zachtjes doen te hebben gemaakt en te hebben geparkeerd, worden we voorbij gereden door een
andere groep. Hard met de deuren van de auto gooiend en luid pratend, voelen we onze kansen per
seconde afnemen. Even denkt Vincent een klein waterhoen te zien, maar verder blijft het oa bij
woudaap, grote karekiet, waterhoen en dodaars. We lopen het pad verder af en om de erven en
boomgaarden rond het meertje. We zien en horen onder andere nog rotsklever, huis- en spaanse
mus en gaai. Ook horen we voor het eerst een hop deze week, helaas blijft het alleen bij horen…
Als de ochtend op gang komt, zijn er grote aantallen gierzwaluwen, huiszwaluw, oeverzwaluw,
boerenzwaluw én roodstuitzwaluw in de lucht.
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Bij de auto terug, richting ontbijt in het hotel. Een roodkopklauwier laat zich goed bekijken in het
zachte licht langs de weg.

Bij Metochi lake op zoek naar het klein waterhoen en andere moeras vogels…

Na het ontbijt richting Kavaki, de plek van de Rüppels grasmus. Op de eerste plek is het meteen
raak! We zien meerdere exemplaren, waaronder mooi gekleurde mannetjes. Ze laten zich af en toe
goed zien in de struiken. Ook zien we zomertortel, casarca, torenvalk, baardgrasmus, kuifaalsgolver,
Adouins meeuw, raaf en oostelijke blonde tapuit. Het pad naar boven lopen levert niet veel extra's
op dan smaragdhagedis.

Een bezoek aan Kavaki leverde onder andere Rüppels grasmus en reuze smaragdhagedis op.

Volgende stop is het Perasma reservoir. Hier zien we vooral veel geelpootmeeuwen, maar ook
casarca, ralreiger, meerkoet, baardgrasmus en dodaars. Helaas weinig toevoegingen en erg ver weg.
We gaan naar Molivos om te lunchen en wat te slenteren/ shoppen op eigen gelegenheid. Het
schilderachtige dorpje spreekt voor zich door haar ligging, uitstraling en natuurlijk de burcht. We
genieten ook weer van deze fraaie plek van het eiland. De lunch bestaat uit diverse griekse salade's,
heerlijk gevuld en vers. Met uitzicht over de baai en zee smaakt het nog beter. We pikken nog
bijeneter en tapuit mee, we kunnen het niet laten en vogels negeren.
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Na de lunch rijden we naar Soumouria (Kalloni Mini Soccer Pitch) om te zoeken naar de
dwergooruil. Er zijn er deze week soms vier, soms zeven gezien. Al binnen enkele minuten ziet
Marjon we de eerste. Vervolgens begint er een te roepen! Midden op de dag! Binnen een minuut of
tien, hadden we vier dwergooruilen gevonden, de een nog mooier zichtbaar dan de andere. Iedereen
kan ervan genieten, want erg hoog zitten ze niet. Al zoekende valt ons een middelste bonte specht
op, die regelmatig met een bek vol voer af- en aanvliegt. Na wat zoeken (onder andere in de
bijzonder grote plataan naast het kapelletje) hebben we de nestholte gevonden… naast de bus!
Onwetend van de plek, stonden we er al vlak bij. Het jong laat regelmatig het kopje buiten het gat
zien, erg leuk!

Sommige dwergooruilen zaten bijna vrij, en daarmee goed zichtbaar. Een jonge middelste bonte specht
bedelt om eten en steekt daarbij af en toe de kop buiten het gat.

Het is de tweede helft van de middag als we wegrijden bij de dwergooruilen en besluiten elkaar
weer vroeg op de avond te zien. Even op een terrasje zitten, maar ook het zwembad wordt
geprobeerd (wel nog frisjes!).
Om half zeven gaan we richting de east rivier, om te zoeken naar de klein waterhoen, wat al enige
weken daar gemeld wordt. Vanaf de hoofdweg rijden we aan, richting de baai, waar we onder
andere purperreiger en ralreiger zien. Bij de noordelijke doorwaadbare plek stoppen we even om
naar een ralreiger in de zon te kijken. Dan valt Vincent wat op in de lisdoddes, het blijkt…: een
klein waterhoen! Erg verscholen en met veel gepeuter kunnen we wat glimpen opvangen, helaas
blijft het daarbij. We besluiten naar de zuidkant van de rivier af te zakken, waar het beestje zich
vaak beter laat zien. Onderweg zien we nog een fraaie roodkopklauwier naast de auto, en op de plek
aangekomen vliegt een groep van 40+ bijeneters over, maar de klein waterhoen kunnen we niet
vinden. Het is rond achten, als we richting Skala Kalloni gaan om te eten aan de baai. We nemen
mixed grill en worden door de restauranteigenaar verwend met wat lekkere huisgemaakte
authentieke gerechtjes als dolmades (druivenbladeren met gekruide rijst) en als toetje een zoet
gerechtje volgens familie recept (Jaoertopita?).
Moe en voldaan komen we bij het hotel aan en zien we elkaar morgen weer. De dwergooruil en
boomkikkers wensen ons een goede nacht.
Het weer vandaag was af en toe licht bewolkt maar veel zon, + 20°C en windkracht 2.
8 mei
Vandaag na ontbijt direct weg, richting het westen. Op het programma staan het pad van het
versteend woud, het klooster van Ipsilou en dan voor zover de tijd het toelaat Faneromeni, Meladia
vallei en de weg terug via Eressos.
Onderweg komen we al verscheidene soorten tegen als middelste bonte specht, tapuit,
bruinkeelortolaan (mooi op distels) en algemene zangvogels. Ook diverse doodgereden
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steenmarters en scheltopusiks (6 totaal vandaag), maar ook gelukkig een levende scheltopusik. Het
dier laat zich bekijken en gaat er vandoor als het genoeg is. Onderweg komen wel drie keer een vos
tegen, zo zie je ze niet, en zo drie binnen een uur!
Bij het pad van het versteend woud aangekomen, blijkt deze afgesloten vandaag. Helaas, dan maar
het klooster van Ipsilou eerst. We lopen het pad, al vogelend omhoog waar we veel leuks
tegenkomen, oa; een wielewaal vrouwtje wat voor iedereen zichtbaar is, grauwe vliegenvangers,
een smyrnagors die mooi zichtbaar zit te zingen, een stel raven wat nestelt in de wand en
voedselvluchten maakt, een baardgrasmus die een show geeft en een hop die zich laat horen en van
afstand laat zien. Ook horen we balkanbergfluiter en rotsklever. Vlak bij de auto zijn drie
maskerklauwieren met elkaar in discussie, ze zingen en vechten met elkaar waardoor we ze goed
kunnen zien.

Bij het klooster van Ipsilou hebben we kunnen genieten van smyrnagors en een paartje raven

We rijden verder, en het pad naar het versteend woud is nog steeds afgesloten. We rijden door naar
Sigri en genieten een lunch. Veel mensen zitten met de familie te lunchen, dus het is druk op de
terrassen. De gegrilde vis, vlees en Griekse salade smaken goed.
Na de lunch gaan we naar Faneromeni, waar we even bij het strand stoppen. Al bij aankomst zien
we een rosse waaierstaart, die vervolgens nog even op een draad gaat zingen. De warme kleur en
het gedrag van het wippen met de staart zijn goed zichtbaar. Terwijl de waaierstaart wegvliegt,
komt er een hop aangevlogen! Helaas verdwijnt deze achter de bomen en kunnen we hem niet meer
vinden. We lopen even naar de monding van de rivier, waar we zwartkopgors, kleine karekiet,
grauwe gors, bijeneters en veel zwaluwen zien. Een verdere rit langs Faneromeni levert niets
nieuws op.
We vervolgen de rit richting de Maladia vallei, waar we onderweg nog stoppen bij het kapelletje.
Hier zit een 1e jaars withalsvliegenvanger, maar deze laat helaas zich maar matig zien. Het
kapelletje heeft een heel fraai binnenplaatsje met een grote plataan erin.
Bij de rivierbedding komen we onder andere (tot heel dicht bij de auto) grauwe klauwier tegen en
badderende kneuen. Verder levert de bedding en de boomgaard niet veel op, het is ook nog wel erg
warm. We rijden verder en zien onderweg onder andere nog smyrnagors, bruinkeelortolaan en twee
steenuiltjes.
Het was weer een lange dag, met weer mooie waarnemingen en nieuwe soorten. Na het eten (oa
gevulde aubergine) worden de wensen voor morgen, de laatste dag, gedeeld.
Het weer was zonnig, een graad of 22, windkracht 1.
9 mei
Na het ontbijt gaan we richting de zuidkant van de east river, waar we op zoek gaan naar rosse
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waaierstaart en griel. Bij de doorwaadbare plek zien we dit keer niet veel, het is langs de rivier ook
redelijk rustig.
We parkeren en lopen richting de baai, in de laatste tamarindes langs de oever van de rivier zit al
een rosse waaierstaart te zingen. We kunnen het diertje goed, maar ook kort zien als het wegvliegt
naar het struweel verder op. We gaan verderop kijken, volgens een tip zit er daar nog een te zingen
en is die goed fotografeerbaar. Helaas vinden we geen griel, die er zou broeden, maar wel de
bewuste rosse waaierstaart. Na een mooie fotoreeks, lopen we terug naar de auto.

Een zingende rosse waaierstaart in de tamarindes

Onderweg via de waterzuivering naar de zoutpannen zien we nog een steenuil en twee jagende
vorkstaartplevieren in de lucht. Aangekomen bij de bedrijfsingang zijn twee bijeneters aanwezig en
laten zich goed zien. Ook loopt er een Temmincks strandloper en een bosruiter. Een mede vogelaar
tipt ons dat de bijeneters in een boom zitten bij 'de zoutberg'. We rijden erheen en zien een groepje
van ongeveer vier daar rondvliegen, zitten op het hek en later ook in de boom. We rijden de renbaan
op, waar we nog een rosse waaierstaart zingend zien en horen. Als we de bus naast de boom zetten
met bijeneters, maken de camera's overuren!
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De bijeneter: een ‘must-see’ soort voor Lesbos! De gelegenheid tot maken van mooie foto’s werd dan ook
gewaardeerd door de deelnemers.

We gaan niet meer over de Alykes wetlands lopen, maar richting Kalloni om te lunchen. Het is geen
griekse lunch, maar een club-sandwich smaakt ook voor een keer. Hier komen we mede-vogelaars
tegen, die we waar we ook komen weer treffen.
We gaan kijken of we de middelste bonte specht nog kunnen treffen. Helaas, is het nest nu
uitgevlogen. We zijn van de week dus gelukkig op tijd geweest.
Rond de mini soccer pitch hebben we twee dwergooruilen kunnen vinden, mooi zichtbaar!
Als kers op de taart sluiten we de week af met het zoeken naar ransuilen, nabij het schooltje in
Papiana. Er zijn van de week enkele waarnemingen gedaan, dus de moeite om te bekijken. Na een
paar minuten zien we er een (zie foto onder). We kunnen het dier goed zien, al is het wat hoog en
tegen de zon in. Even later zien we nog één! Het zijn twee volwassen dieren, mogelijk is dit hun
broedplek.
We besluiten de week hiermee af te sluiten. Vanmiddag even rustig
aan doen en de koffer inpakken.
We eten gezamenlijk, en nemen de week nog door. Het was een
fantastische week met heel veel bijzondere momenten. De meest
populaire waarneming van Ria was de vorkstaartplevier. Van Gerard
de bijeneters van vanochtend en Marjon vind het lastig een moment
de kiezen. Vincent is tevreden met een week vol bijzondere vogels en
plekken en een groep tevreden deelnemers.
Het weer was mooi vandaag, weinig tot geen wind en een graad of 24.

10 mei
Vandaag geen echt gevogel meer, hoewel de spaanse mussen en een roepende wielewaal rond het
hotel ons niet kunnen ontgaan. We ontbijten rustig en checken uit het hotel. Rond 9 uur vertrekken
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we richting Mitilini airport en leveren de auto in. Vincent heeft tot slot toch nog bij een bakkertje
tiropitakia weten te scoren (het was inmiddels poging 4…), wat eigenlijk niet mag ontbreken aan
een bezoekje Lesbos. Deze met bladerdeeg omhulde feta smaakt iedereen goed! We maken ons
klaar om het vliegtuig in te gaan en weer huiswaarts te gaan.

Reisverslag Lesbos Vogeleiland bij uitstek 3 t/m 10 mei 2016

Soortenlijst waargenomen soorten 3 t/m 10 mei 2016
Dodaars
Aalscholver
Kuifaalscholver
Blauwe Reiger
Purperreiger
Grote Zilverreiger
Kleine Zilverreiger
Ralreiger
Kwak
Woudaapje
Zwarte Ooievaar
Ooievaar
Lepelaar
Europese Flamingo
Casarca
Bergeend
Wilde Eend
Slobeend
Wespendief
Slangenarend
Bruine kiekendief
Blauwe kiekendief
Grauwe kiekendief
Havik
Buizerd
Arendbuizerd
Kleine Torenvalk
Torenvalk
Roodpootvalk
Eleonora’s valk
Boomvalk
Aziatische steenpatrijs
Klein Waterhoen
Waterhoen
Meerkoet
Steltkluut
Kluut
Vorkstaartplevier
Sporenkievit
Bontbekplevier
Kleine Plevier
Strandplevier
Watersnip
Wulp
Groenpootruiter
Witgatje

Bosruiter
Oeverloper
Steenloper
Kleine Strandloper
Temmincks strandloper
Krombekstrandloper
Kemphaan
Geelpootmeeuw
Audouins meeuw
Kleine mantelmeeuw
Visdief
Dwergstern
Witwangstern
Witvleugelstern
Rotsduif
Houtduif
Zomertortel
Turkse Tortel
Kuifkoekoek
Steenuil
Ransuil
Dwergooruil
Alpengierzwaluw
Gierzwaluw
Bijeneter
Scharrelaar
Hop
Middelste Bonte Specht
Kortteenleeuwerik
Kuifleeuwerik
Boomleeuwerik
Oeverzwaluw
Boerenzwaluw
Roodstuitzwaluw
Huiszwaluw
Witte Kwikstaart
Gele Kwikstaart ('flava')
Balkankwikstaart ('feldegg')
Boompieper
Roodkeelpieper
Blauwe Rotslijster
Merel
Graszanger
Cetti's zanger
Rietzanger
Kleine karekiet
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Bosrietzanger
Grote Karekiet
Oostelijke Vale Spotvogel
Griekse Spotvogel
Spotvogel
Balkanbergfluiter
Grasmus
Braamsluiper
Oostelijke Orpheusgrasmus
Rüppells Grasmus
Oostelijke Baardgrasmus
Kleine Zwartkop
Grauwe Vliegenvanger
Withalsvliegenvanger
Kleine Vliegenvanger
Nachtegaal
Rosse Waaierstaart
Paapje
Roodborsttapuit
Tapuit
Oostelijke Blonde Tapuit
Westelijke Blonde Tapuit
Rouwmees
Koolmees
Pimpelmees
Turkse Boomklever

Overig waargenomen soorten:
Reptielen
Scheltopusik (dood en levend)
Reuze smaragdhagedis
Slangooghagedis
Moorse landschildpad
Kaspische beekschildpad
Europese moerasschildpad
Hardoen
Zandboa (dood)

Rotsklever
Boomkruiper
Buidelmees
Wielewaal
Grauwe Klauwier
Kleine Klapekster
Maskerklauwier
Roodkopklauwier
Gaai
Kauw
Raaf
Bonte Kraai
Spreeuw
Cirlgors
Smyrnagors
Ortolaan
Bruinkeelortolaan
Zwartkopgors
Grauwe Gors
Vink
Groenling
Putter
Kneu
Europese Kanarie
Huismus

Spaanse mus

Zoogdieren
Vos
Perzische eekhoorn
Egel (dood)

Amfibieën
Boomkikker
Lavantijnse meerkikker
Overige
Bidsprinkhaan
Veenmol
Vele dagvlinders
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