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Reisroute

Reisverslag
Dag 1: 25 april | Amsterdam – Lesbos
Met vijf enthousiaste vogelaars en fotografen vertrekken we rond half negen vanaf Schiphol naar Lesbos
voor acht dagen genieten, vogelen en fotograferen op dit vogelrijke Griekse eiland. Twee deelnemers
zullen op het vliegveld van Mytilini aansluiten omdat ze al een dag eerder zijn vertrokken. De vlucht gaat
voorspoedig en rond half elf gaan we gezamenlijk met de andere twee naar het hotel in Petra, in het
noorden van Lesbos. Na het inchecken gaat iedereen richting zijn kamer. Helaas mist een van de
deelnemers een afstapje en verstapt zich lelijk. Een flink verstuikte enkel. Gelukkig blijkt het mee te vallen,
maar de rest van de week hobbelt hij op slippers achter de groep aan. In de nacht heeft een Dwergooruil
geroepen zegt een van de deelnemers de volgende ochtend aan het ontbijt…
Dag 2: 26 april | West-Kalloni – zoutpannen
De eerste dag nemen we om half acht ontbijt. De verstuikte enkel is nog dik, maar het gaat. Vandaag
verkennen we de omgeving van de zoutpannen in Kalloni waar altijd veel vogels aanwezig zijn. Een goede
keuze want langs de rivier zien we o.a. Woudaap en op meerdere plekken klinkt het gepruttel van een
Oostelijke Vale Spotvogel. Ook zien we de eerste Zwartkopgors, wat een beauty. Bij de zoutpannen veel
stelten, voornamelijk Kemphanen, maar ook Steltkluten. De lunch genieten we in Skala Kalloni waar een
van de deelnemers een leuk restaurantje weet. Helaas zijn de Roze Pelikanen die jarenlang hebben
rondhangen in de haven verdwenen. We kijken uit over de baai en de uitgebreide lunch smaakt ons prima.
In de middag gaan we nogmaals terug naar de zoutpannen want ervaring leert dat er tegen de avond altijd
weer leuke (nieuwe) soorten opduiken en het bovendien veel beter fotografeerlicht is. Nu ook want een
Visarend (slechts door een van de deelnemers gezien), diverse Witvleugelsterns, en flinke handvol Zwarte
Ibissen, twee Grielen en Dwergsterns hangen rond en laten zich mooi fotograferen. Voor een eerste dag
hebben we al een flinke soortenlijst van 69 soorten.
Dag 3: 27 april | Metochi – Molyvos – Eftalou
In alle vroegte gaan we naar Metochi waar we hopen op fotografeerkansen van Woudaap, Klein
Waterhoen en meer. Helaas lopen we eerst het verkeerde pad in, dus komen we rijkelijk laat bij de juiste
plek. Gelukkig zien we nog wel een paar actief jagende Woudapen (wat zijn ze toch mooi) en zelfs een paar
Klein Waterhoentjes scharrelen langs de rietrand. Tegen half 1o nemen we een verlaat ontbijt in het hotel.
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Daarna verkennen we het noordelijke deel van het eiland op zoek naar o.a. de Rüppels Grasmus. Die laat
zich ondanks goed zoeken niet zien, maar wel een Draaihals (vrij schaars op het eiland), diverse Kleine
Zwartkoppen en een fraaie Slechtvalk op een uitstekende rots met de zee in de achtergrond. Daarna rijden
we door naar Molyvos om te lunchen aan het water. In de verte doemen de eerste Yelkouan’s
Pijlstormvogels op die in een rijtje van drie langs keilen. Helaas duurt het ontzettend lang voordat iedereen
zijn lunch voorgeschoteld krijgt, ondanks dat we de enige gasten zijn.
De rest van de middag vermaken we ons in Molyvos en Eftalou met als hoogtepunt een schitterende
Maskerklauwier en zelfs twee (levende) Scheltopusiks, een grote hazelworm zonder poten. Een van de
deelnemers is niet erg gecharmeerd van Ooievaars, zegt hij, maar als er opeens een fraaie adulte Zwarte
Ooievaar vlakbij langs vliegt geniet hij toch ook wel.
Ondanks wat problemen met de bus is het weer een topdag. De verstuikte enkel is intussen blauw maar de
deelnemer piept en klaagt niet. Sterker nog, regelmatig loopt hij het verst van de groep weg.
Dag 4: 28 april | Sigri
Na een goede nacht nemen we vroeg ontbijt om op tijd richting Sigri in het westelijke deel van Lesbos te
rijden. Hier krijgen we weer een heel ander scala aan soorten voorgeschoteld en komen er weer kansen
voor de fotografen. De onverharde vogelrijke weg van Eressos naar Sigri blijkt slecht te zijn door de vele
regenval van dit vroege voorjaar. We besluiten met onze niet al te jofele bus het zekere voor het onzekere
te nemen en nemen de verharde hoofdweg. Bij een eerste stop zien we tegen de bergtop een paartje
Slangenarenden. Ook een Oostelijke Blonde Tapuit laat zich fraai zien en fotograferen. De Middelste Bonte
Specht wordt helaas niet door iedereen gezien. Een hond blaft onophoudelijk bij een nabij gelegen
boerderij en ineens komt er een kudde geiten aangelopen. Een typisch Grieks tafereel.
De volgende stap is bij het begin van het versteende woud (Petrified Forest). De wind giert hier rond de
bergkammen. Dit blijkt ook de beste plek voor Izabeltapuit. Daar zien we er dan ook verschillende van.
Ineens hangen er twee Eleonora’s Valken boven ons hoofd. Een buitenkans en omdat het bewolkt is laten
ze zich redelijk fotograferen. Een eindje verderop hangen diverse Kleine Torenvalken tegen de wind en zien
we onze eerste Arendbuizerd. In Sigri nemen we een lekkere lunch voor we de omgeving uitkammen op
zoek naar voorjaarstrekkers. Een Kleine Klapekster toont zich van zijn beste kant, al blijft ie wel op afstand.
Een paar Roodstuitzwaluwen, Boerenzwaluwen en Huiszwaluwen komen steeds bij een opdrogende
poeltje modder halen. De fotografen gaan rustig bij de auto zitten en kunnen fraaie foto’s maken. Een paar
anderen zien diverse vliegenvangers (waaronder naar achteraf blijkt o.a. een Balkanvliegenvanger en Bonte
Vliegenvanger), en ook de alom geprezen Bijeneter laat zich voor het eerst goed zien. Een hele groep
Kauwen hangt boven het dorp rond, het blijken de enige Kauwen te zijn die we zien. In de loop van de
middag rijden we al vogelend terug naar Petra, maar niet voor we nog eens uitgebreid zoeken naar de
Smyrnagors, een van de specialiteiten van Lesbos. Dit is de enige goede plek van het eiland. Gelukkig, de
aanhouder wint en we zien er een paar in het steeds mooier wordende avondlicht. Ook een Rotsmus en
Roodkopklauwier komen op de almaar groeiende lijst. Inmiddels al dik over de 110 soorten. Tegen 19.00 uur
komen we bij het hotel terug en kunnen meteen aanschuiven voor het avondeten.

Eleonora’s Valk | Sigri | Lesbos | Griekenland | 28 april 2019 | Foto: Harvey van Diek
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Dag 5: 29 april | Metochi – Kavaki – zoutpannen
Met de fotografen gaan we ruim voor het ontbijt terug naar Metochi voor hernieuwde kansen op Woudaap
en andere rietvogels in het vroege ochtendlicht. Helaas valt het aanbod ondanks de vroege ochtenduren
een beetje tegen al doen de verschillende Grote Karekieten hun uiterste best om ons op te vrolijken. Een
groepje van zo’n 25 Bijeneters vliegt al roepend over. Altijd gaaf! Om half negen zijn we terug in het hotel
en genieten met de anderen van een heerlijk ontbijt. Rond 10 uur gaan we terug naar Kavaki op zoek naar
de Rüppels Grasmus. Nu hebben we meer geluk en laat hij zich van alle kanten uitgebreid bekijken, maar
wel op afstand. Er staat veel wind, wat betekent dat de meeste vogels laag in de begroeiing blijven.
Terug in het hotel genieten van een heerlijk bord Souvlaki. Daarna is het relaxing time alvorens we rond een
uur of drie besluiten boodschappen te doen in het dorp (voor een heuse fielddinner) en op zoek te gaan
naar de door iedereen gewenste en gehoopte Dwergooruil. Bij het kleine grasveldje omzoomd met bomen
begint iedereen driftig te zoeken. Volgens de verslagen moet hij hier gegarandeerd zitten. Aanvankelijk zien
we dit goed gecamoufleerde uiltje niet, maar ineens hebben we hem in het vizier. Pal langs de weg. En dan
nog duurt het een paar minuten voordat iedereen hem goed gezien heeft. Wat zijn ze perfect
gecamoufleerd. Diverse malen houden we even het voorbij razende verkeer op om een paar mooie foto’s
te maken. Een Griek die al jaren op Lesbos woont en nog nooit een Dwergooruil heeft gezien (wel
veelvuldig gehoord!) is zielsgelukkig als hij na al die jaren dan eindelijk dit kleine, grijze uiltje ziet. Een jong
zwart-wit hondje probeert de charme van de groep te winnen en dat lukt. Wat een droppie!
De rest van de middag en avond houden we ons op rondom de zoutpannen. Twee invallende Purperreigers
worden aanvankelijk als Blauwe Reigers in dit fraaie avondlicht gedetermineerd, maar de foto’s duiden toch
echt op twee Purperreigers. Nu ook weer veel stelten, laag boven het water jagende Zwarte Sterns en
Witvleugelsterns, en diverse malen klinkt het ‘pruupruu’ van Bijeneters. Tegen 21.00 uur komen we terug bij
het hotel en nemen een ouzo. Even later schrikken we allemaal een hoedje en kijken we verschrikt om. Is er
iemand heel hard van een stoel gevallen? Nee, het blijkt een heuse aardbeving te zijn, naar later blijkt met
een kracht van 4,5 op de Schaal van Richter. Bizar om dat mee te maken en het is echt niet de ouzo
geweest…
Dag 6: 30 april | Achladeri – Polichnitos – West-River – Skalloni Pool
Vandaag slapen we uit tot 8 uur en met de verstuikte enkel gaat het steeds een beetje beter. Na het ontbijt
gaan we naar Achladeri op zoek naar de andere specialiteit van Lesbos, de Turkse Boomklever. Onderweg
maken we een korte stop aan de oostkant van de zoutpannen en dat blijkt een prima keuze want al snel
ontdekt een van de deelnemers een invallende Kroeskoppelikaan, een zeldzaamheid op het eiland.
Vervolgens rijden we richting het bos van de Turkse Boomklever. Er zijn tot op dat moment geen zekere
nesten gevonden en ook op de Lesbos Birding app is er geen melding van een nest. Dat weerhoudt ons er
niet van om te gaan zoeken. Op de bekende plek bij een picknicktafel lopen we een stukje het bos in en al
snel is het bingo. Op geluid horen we er twee roepen niet ver van het pad. We struinen door het bos en
vinden twee Turkse Boomklevers die rustig foerageren in de dennen. Ook andere groepen krijgen door dat
wij wel succes hebben en sluiten bij ons aan. Dit jaar is het blijkbaar geen gemakkelijke soort. We hebben
dus geluk. Hier ook Boomkruiper, Zwarte Mees en Staartmees, nieuwe soorten voor de lijst.
Daarna naar de mini-zoutpannen van Polichnitos waar we Steenloper en een Griekse Spotvogel zien en
horen. Veel wind vandaag. De lunch genieten we onder de bomen aan het water van Polichnitos. Een van
de deelnemers komt uit Groningen en even later zitten we met de hele groep ademloos naar ‘Mien
Hoogeland’ van de Groningse volkszanger -en veel te vroeg overleden- Ede Staal te luisteren. Kippenvel!
Tegen drieën rijden we via smalle weggetjes terug naar de zoutpannen. Een Steenuil houdt zich verscholen
tussen het dak en de muur, maar kan toch als nieuwe tripsoort worden bijgeschreven. Helaas geen
Scharrelaar waar we op hopen, die zijn nog niet echt terug. Bij de West-River zien we een groep van 24
Bijeneters die zich in het avondlicht echt fantastisch laat bekijken. Wat een kleuren! Ook de Zwartkopgors
laat zich fraai bekijken en de fotografen kunnen hun gang gaan. We sluiten af bij Kalloni Pool waar we o.a.
drie Grote Zilverreigers, meerdere Ralreigers en Woudapen zien. Terug bij het hotel smaakt de ouzo prima
en komt een Kwak roepend overgevlogen. Soort 136!
Dag 7: 1 mei | Mandamadus – Molyvos – Kavaki – zoutpannen
Onze laatste volle dag op Lesbos. Wat vliegt de tijd als je lol hebt. De fotografen gaan in alle vroegte naar
de plek van de Rüppels Grasmus, want het blijkt dat hij in de ochtenduren vaak open en bloot in een dode
struik vlak langs de weg zit. Rond half acht, de zon kiept nog niet over de berg, staan we een meter of tien
van het bekende struikje af. Er staat een andere auto, maar die maakt zich al vrij snel uit de voeten. We
hebben de beste plek! En nu maar wachten, en wachten, en wachten. Een mannetje Oostelijke Blonde
Tapuit kent deze zangpost ook en komt al vrij snel een paar keer op het struikje zitten. De camera’s ratelen.
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En ineens zit de Rüppels Grasmus op slechts een meter of tien in het dode struik. Precies zoals afgesproken.
Bizar en gaaf tegelijk. Hij laat zich fraai fotograferen al is de zon nog niet over de berg gekomen. Op zee
zwemt een paartje Casarca’s met kleine jongen. Rond negen uur voegen we ons bij de rest en genieten van
een lekker ontbijt. Via een bevriende vogelaar die ook op het eiland is, krijgen we de tip van een Rotsklever
die met een nest bezig is bij een paardenschuurtje in de omgeving van Mandamadus. Een Rotsklever is voor
de meesten nog nieuw dus we besluiten om de gok te wagen. Het nest, een soort verlengde zwaluwnest
met een rond gaatje in het midden zit inderdaad tegen een schuurtje. Even later vliegt een Rotsklever uit
het nest en gaat een eindje verderop op een rots op de uitkijk zitten. De partner komt er ook bij. Ze blijven
op afstand en wij besluiten om het nest verder met rust te laten. Een paartje Steenuilen die we op de
heenreis al vlak langs de weg hebben zien zitten, zijn nog steeds aanwezig en wij kunnen van afstand zien
hoe ze een soort hol in de rotsen inspecteren. Wat een gaaf gezicht zo vlak bij de weg. De lunch nemen we
weer in ons hotel en daarna richting Molyvos voor wat inkopen van souvenirs. Het is 1 mei en dat betekent
dat heel Molyvos overspoelt is met Grieken. Hier willen we niet te lang zijn en we besluiten een bakje koffie
te doen in een chique restaurant met uitzicht over zee.
De dag sluiten we af bij de zoutpannen. Hier zijn o.a. Lepelaar en Breedbekstrandloper gemeld, maar die
zitten in een verboden gebied, dus daar willen we niet in. Twee schitterende Roodpootvalken vliegen vlak
langs en laten zich minutenlang heel goed bekeken. Het wordt nog beter als een van de deelnemers vanuit
de auto een Sporenkievit in de zoutpannen ontdekt. Wat een soort! Helaas duikt hij vrij snel achter een
randje, zodat niet iedereen hem ziet. Het avondeten bestaat uit banaan en chips (Pringles) en een van de
deelnemers weet te vertellen hoe Pringles gemaakt worden (en niet voor de eerste keer). Hilariteit bij de
anderen. Een ouzo bij thuiskomst (‘zonder ijs want dan krijg je meer’, weet een van de andere deelnemers
te vertellen) smaakt voortreffelijk.

Steenuil | Mandamadus | Lesbos | Griekenland | 1 mei 2019 | Foto: Harvey van Diek

Dag 8: 2 mei | Kavaki – Kalloni Pool – Zoutpannen
Vandaag alweer de laatste dag. We doen het rustig aan. De fotografen van de groep willen nog een keertje
terug naar de Rüppels Grasmus om met nog beter licht toe te slaan. In alle rust vervolgens spullen pakken,
afrekenen en via de Dwergooruil naar de zoutpannen. Voor de laatste keer slingeren we van Petra door de
bergwegen naar de zoutpannen. In Kalloni nemen we een uitgebreide lunch. De Kalloni Pool levert zowaar
een Roerdomp op als een van de laatste nieuwe soorten.
We nemen afscheid van de zoutpannen en gaan richting vliegveld. Vlakbij het vliegveld nemen we onze
laatste maaltijd. Een van de deelnemers blijft nog een dagje langer en op het vliegveld nemen we afscheid.
Het is een heel mooie week geweest met maar liefst 143 soorten met de Bijeneter voor de meesten als
topsoort. Ook de Dwergooruil en Roodkopklauwier blijken favoriet. Vanaf deze plek wil ik iedereen
bedanken voor een heerlijke week en op naar nieuwe (vogel)avonturen.
Harvey van Diek | 26 mei 2019
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Maskerklauwier | Eftalou | Lesbos | Griekenland | 27 april 2019 | Foto: Harvey van Diek

Ochtendgloren bij Metochi | Lesbos | 29 april 2019 | Foto: Harvey van Diek
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