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Samenvatting 

Van 22 april tot en met 29 april 2014 is de reisgroep van de vogelwerkgroep van de Koninklijke 

Nederlandse Natuurhistorische Vereniging afdeling Epe en Heerde in Lesbos geweest. Doel van deze 

vogelreis was het waarnemen van vogels in het landschap. Dit doel is zeker tot zijn recht gekomen, 

aangezien in Lesbos erg veel verschillende landschappen aanwezig zijn. Evenals voorgaande 

vogelreizen is deze zelf georganiseerd en er is geen gebruik gemaakt van bureau’s die natuurreizen 

organiseren. Door Aad Bijl, de organisator van deze vogelreis, is een planning samengesteld van de te 

bezoeken gebieden naar aanleiding van het boek – A Birdwatching Guide To Lesvos – van Steve 

Dudley. Een week voor ons vertrek kwam ook beschikbaar het boek – Vogels kijken op Lesbos – van 

Luc Hoogenstein. Beide  publicaties geven een scala aan mogelijkheden voor te bezoeken interessante 

gebieden waar vogels gespot kunnen worden. Kaartmateriaal is evenals in voorgaande jaren 

aangeschaft via Pied á Terre in Amsterdam. Via Eliza is een appartement geboekt in het zuidelijk 

buitengebied van Molyfos. Tijdens deze vogelreis hebben wij 145 vogelsoorten waargenomen. Naast 

de vogels hebben wij  ook veel andere dier- en plantensoorten waargenomen waarvan wij bij gemis 

aan kennis geen beperkt verslag van kunnen doen. Kennis van dieren en planten is echter voldoende 

op een andere wijze aanwezig, aangezien dit Griekse eiland “overspoeld” wordt door natuur 

liefhebbers. Wij hebben veel gebieden bezocht naar aanleiding van de twee vermelde publicaties. Dit 

reisverslag is slechts een impressie van een eerste bezoek van ons aan Lesbos.  

 

Zicht op Molyvos. 
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Inleiding 

Na de vogelreis in 2013 in Bulgarije is besloten om ook weer in 2014 een vogelreis te organiseren. In 

november 2013 is de belangstelling bij de vogelwerkgroep gepeild en zijn gebieden genoemd die 

eventueel in aanmerking  komen voor een bezoek. Uiteindelijk is gekozen voor een bezoek in april aan 

Lesbos. Deze keuze heeft onder andere te maken met de deelname van enkele leden aan de 

inventarisaties voor het broedvogelatlas project van SOVON. Eind april valt tussen twee 

broedvogelkarteringen in en is ook een goed moment om Lesbos te bezoeken. In de vele reisverslagen 

en literatuur wordt de laatste week van april en de eerste week van mei geduid als beste weken voor 

het waarnemen van vogels in Lesbos. In 2014, op de valreep voor ons vertrek verscheen van Luc 

Hoogenstein, werkzaam bij Vogelbescherming Nederland, “Vogels kijken op Lesbos”. Naast enkele 

reisverslagen, het standaardwerk van Dudley en het fotoboekje van Henk Hupkes (2013) voldoende 

informatie om een programma samen te stellen voor het bezoek aan zeer gevarieerde landschappen 

met  karakteristieke vogelsoorten. 

 

Overzichtskaart Lesbos 

Organisatie 

Aad Bijl heeft deze vogelreis georganiseerd en gezorgd voor de dagprogramma’s. De dagprogramma’s 

zijn gebaseerd op de informatie uit het boek van Steve Dudley. Door de strakke organisatie en goede 

voorbereiding hebben wij veel verschillende landschappen bezocht. Aad heeft op de kaart de gebieden 

ingetekend en in dit verslag is de bladzijde nummering en nr. van de beschrijving door Dudley als 

verwijzing opgenomen. Ook hebben wij in dit reisverslag verwijzingen opgenomen uit de publicatie 

van Luc Hoogenstein. 

Logistiek en huisvesting 

Wij reisden met één auto naar Schiphol en met Transavia vlogen wij via Samos naar het vliegveld bij  

de hoofdstad Mitilini; de terugreis ging rechtstreeks van Mitilini naar Schiphol. Via Eliza is een 

appartement gehuurd in een appartementengebouw tussen Molivos en Vafios. Dit gebouw ligt langs de 

route tussen beide plaatsen en ’s morgens wordt je gewekt door de Nachtegalen, Baardgrasmussen en 

Zomertortels. Zoals niet ongewoon mankeerde er wat aan de huurauto; een vw mini busje. De 
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elektriciteit was niet in orde en dat betekende dat het navigatiesysteem niet werkte. Niet getreurd en 

met de aanduiding, “ follow me” naar een garage in de stad en na een half uurtje was het mankement 

verholpen. Ook de rubbers bij de schuiframen ontbraken; ook opgelost door een plastic zak in de 

sponningen te stoppen. Volle tank? welnee; opmerking werknemer van Herz; I know!! Deuken en 

krassen; I know! Bij aflevering van de minibus waren er geen protocollen! 

Deze vogelreis is geboekt via reisbureau; Eliza; Biltstraat 190, 3572 BR in Utrecht. Telnr. 030-

7890170. De huur van een vw bus was geregeld via Herz. Het appartementsgebouw dat uit vijf 

appartementen bestaat wordt via Eliza geduid als Molyfos Hills.  

 

Lavendel (Lavendula stoechas Papillon), overvloedig op het eiland aanwezig. 
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Appartementengebouw waar wij overnachten in Molyvos. 
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Reisverslag 

Dit reisverslag is korter dan wij gewend zijn, omdat over Lesbos veel bekend is en er  twee publicaties 

zijn die veel informatie geven over te bezoeken gebieden op Lesbos. Aan deze informatie valt niet veel 

meer toe te voegen in vergelijking met voorgaande vogelreizen waar wij gebieden bezochten waar 

minder over gerapporteerd is. Wij hebben in dit reisverslag ook geen kaartjes opgenomen, omdat in 

zowel de vogelgids van Dudley en in Vogels kijken in Lesbos van Luc Hoogenstein veel kaartjes zijn 

opgenomen. Tevens hebben wij geconstateerd dat een éénmalig bezoek aan Lesbos veel indrukken 

geeft, maar dat, dit om  verdieping vraagt en dat dit interessante eiland vaker bezocht moet worden. 

Kortom; impressies!  

Steve Dudley schreef het standaardwerk - A Birdwatching Guide To Lesvos. In dit boek worden 

vrijwel alle interessante vogelgebieden inclusief kaartjes met locaties, beschreven. Op de valreep 

verscheen het boek van Luc Hoogenstein - Vogels kijken op Lesbos -. Naast deze twee 

standaardwerken zijn er meerdere reisverslagen, die een goede indruk geven van vooral vogel 

waarnemingen. Neemt niet weg dat wij onze bevindingen en interessante literatuur gegevens aan het 

papier hebben toevertrouwd. Voor dit reisverslag hebben wij uiteraard weer gebruik gemaakt van de 

informatie die op diverse websites wordt gepresenteerd. In het literatuur overzicht is opgenomen  

welke reisverslagen wij als informatie hebben gebruikt voor de samenstelling van dit reisverslag.  

 

Waarnemen is een gave! Bauke. 
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Twee belangrijke publicaties voor het waarnemen van vogels op Lesbos. Hoogenstein en Dudley. 

 

Biotoop voor Kuif- en Boomleeuwerik in de hoger gelegen gebieden. 
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Waarnemers KNNV vogelwerkgroep Epe en Heerde en bij de Dwergooruilen andere buitenlandse vogelspotters.  
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Resultaten waarnemingen 

In totaal hebben wij 145 soorten vogels (incl. ondersoorten) waargenomen. Een hogere score kan 

zeker, maar dan dient de focus gericht te zijn op gebieden waar vogels door trekken; bijvoorbeeld aan 

de monding van de rivier bij Kalloni. In het vliegtuig tijdens de terugreis naar Nederland spraken wij 

vijf Limburgse vogelaars en zij hadden 162 soorten gescoord. Door uitwisseling van de waarnemingen 

bleek dat wij soorten hadden waargenomen die zij niet hadden gezien. Wij hebben veel soorten niet 

gezien die zij wel waargenomen hebben. Kortom, je kunt in één week een behoorlijk aantal soorten 

scoren. Wat ons wel opviel, is dat de aantallen van bijvoorbeeld steltlopers tijdens ons verblijf erg laag 

waren. Uit de reisverslagen kunnen wij niet opmaken of onze week in Lesbos afwijkt van andere jaren 

gedurende dezelfde periode. Na onze vogelreis sprak ik Koos Dansen die een lezing over Lesbos op de 

Dutch Bird Fair hield en hij meldde dat het water in het ringkanaal bij de zoutpannen van Kalloni ten 

opzichte van voorgaande jaren erg hoog stond. Tijdens laag water is het ringkanaal interessanter als 

foerageergebied voor steltlopers. Er zijn gebieden op Lesbos die zeer vogelrijk zijn; bijvoorbeeld de 

dalen tussen de heuvels in het noordoostelijk gedeelte van het eiland en ook de omgeving van Agiosus 

en de rivierdelta bij Kalloni. Wij hebben wat minder aan specifiek soorten “spotten”gedaan,  maar veel 

aandacht besteed aan de karakteristieke landschappen. 

Grafiek 1: resultaten dag totalen waarnemingen vogels 22 t/m 29 april 2014 

 

Toelichting grafiek 

In grafiek 1 hebben wij het totaal per dag waargenomen soorten vogels opgenomen. Per dag kunnen er 

meer dan 60 soorten vogels waargenomen worden en de piekdag was 28 april toen wij naast 

bosgebieden ook de zoutpannen bij Kalloni gecombineerd hebben op één dag. Het totaal 

waarnemingen is mede bepaald door de vogeltrek die na 24 april meer soorten deed aanlanden op 

Lesbos. 

Overzicht bezochte gebieden per dag: 

23 april: noordoostelijke route 

24 april: noordwestelijke route 

25 april: zoutpannen Kalloni 

26 april: Metachi valley 

27 april: Meladia valley 
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28 april: Agiasos en zoutpannen Kalloni 

29 april: Vafios - Mytilini 

Geschiedenis Lesbos 

Lesbos, het grootste eiland van de Oost- Egeïsche eilanden, heeft een eeuwenoude en rijke 

geschiedenis. Het eiland was al bewoond in de Neolithische tijden en in de bronstijd. Op het eiland 

vestigden zich achtereenvolgens de Pelasgianen (1507 vc), de Achaenen (1391 vc) en de Aeoliers 

(rond 1100 vc). In de 7e eeuw voor Christus werd Lesbos een centrum van de filosofie en de kunsten. 

In de 6e eeuw voor Christus schrijft Sappho er haar gedichten al. In 497 v.C. wordt Lesbos veroverd 

door de Atheners, en wordt onderdeel van het Delische bondgenootschap. In 334 v.C. komt Lesbos 

onder Macedonische heerschappij, en na de dood van Alexander de Grote wordt het een stuk van het 

Egyptische Rijk. In 88 v.C. wordt Lesbos bezet door de Romeinen en na de val van het Romeinse Rijk 

door de Saracenen en daarna door de Byzantijnen. Tussen 1354 en 1460 nc viel het onder het bewind 

van Genua, waarna het werd veroverd door de Ottomanen, die pas in 1912 van het eiland werden 

verdreven. 

Het geschatte aantal inwoners op Lesbos  is 90.000. Het is een niet-commercieel eiland en daarom is 

slechts 30% van de bevolking betrokken in toerisme, de andere 70% zijn boeren, vissers, ambtenaren, 

bouwvakkers, ingenieurs, enz. Het product dat Lesbos voornamelijk voortbrengt, is olijfolie en Lesbos 
heeft de meeste olijfbomen in de wereld volgens zijn geografische grootte. Er zijn 11 miljoen 

olijfbomen geregistreerd op Lesbos en naar schatting zijn er heel wat meer waarvan niet geoogst wordt 

, omdat sommige gebieden steil, ruw of bergachtig zijn. Er zijn ongeveer 250 vogelsoorten, 24 soorten 

zoogdieren, 24 soorten reptielen, 24 soorten amfibieën en 11 soorten ongewervelde diersoorten 

geregistreerd waarvan veel soorten beschermd zijn door internationale verdragen. Er zijn ook 1250 

plantensoorten waarvan 39 soorten zeldzaam en beschermd zijn. 

Het eiland is ontstaan uit twee, nu niet meer actieve vulkanen. Nog steeds is er latente vulkanische 

activiteit, gezien de warmwaterbronnen. De oorspronkelijke vulkaankegels zijn gezonken waaruit de 

twee markante baaien zijn ontstaan. De grootste baai is de Golf van Kallonis en deze meet ca. 20 x 8 

kilometer. In het zuidoosten bevindt zich de kleinere baai, de Golf van Gera, circa 10 x 5 kilometer. 

De baaien zijn redelijk visrijk en bekend om hun sardines. Het noordelijk deel van het eiland is 

onvruchtbaar en kaal. Het zuidelijk deel is wel vruchtbaar en is bebost. 

Op 23 september 2012 werd door de Europese conferentie van geoparken van UNESCO, gehouden in 

de Portugese stad Porto, besloten het gehele eiland Lesbos op te nemen in het Global Geopark 

Network . 
 
Molyvos 
 
Molyvos ligt aan de noordkant van het eiland Lesbos. Het sfeervolle stadje heeft een natuurlijke 

uitstraling; is gebouwd in amfitheater stijl tegen de helling met de vesting op de achtergrond. 

Historisch gezien is Molyvos een belangrijk dorp, het is voor Griekenland één van de mooiste 

middeleeuwse dorpen, vergelijkbaar met Monemvasia op de Peloponnesos. Vrijwel het hele stadje 

staat onder bescherming van monumentenzorg. Molyvos wordt ook wel Mithymna genoemd. Rondom 

de haven van Molyvos liggen winkels en restaurants, er is een grot die per boot te bereiken is en aan 

het einde van de haven is een kleine scheepswerf. Wij hebben meerdere malen genoten van een diner 

in één van de restaurants bij de haven van Molyvos. Er heerst een vriendelijke sfeer en vooral het 

voorafje (diverse salades, bulgur en feta) voor het diner is geweldig. Tussen Molyvos en het 

appartement waar wij verbleven is een supermarkt waar alle benodigde boodschappen door ons 

gekocht werden.  

http://nl.wikipedia.org/wiki/Golf_van_Gera
http://nl.wikipedia.org/wiki/UNESCO
http://nl.wikipedia.org/wiki/Portugal
http://nl.wikipedia.org/wiki/Porto_(stad)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Geopark
http://nl.wikipedia.org/wiki/Geopark


 

13 
 

 

Geologische geschiedenis van Lesbos 

Griekenland en Turkije liggen in een geologisch zeer actieve regio, beide landen hebben een hoog 

aardbevingsgehalte door hun ligging in de omgeving van de grote Anatolische breuk. Het één en ander 

heeft te maken met de onstuitbare verplaatsing van de Afrikaanse en Arabische platen in noordelijke 

richting. Hierdoor ontstaat  er een gordel  bergketens  vanaf  Spanje tot ver in China met veel 

tektonische onrust waardoor de Middellandse zee op lange termijn steeds kleiner zal worden. Vooral 

in het verleden had dit gebied te maken met veel  intense  vulkanische activiteiten  waarvan we de 

resultaten  op Lesbos hebben kunnen zien, evenals in het meer  noordelijk  gelegen Bulgarije waar we 

een jaar geleden in de omgeving van Studen Kladenets enorme bazalt formaties zagen. Maar ook op 

Lesbos, dat door vele aardbevingen en aardverschuivingen los van het vaste land is gekomen.  Dit 

fraaie eiland kent drie vulkanische centra, ten oosten van Sigri waar de Vatoussa vulkaan ligt althans 

wat er van over is, zuidoostelijk van Molivos en in de omgeving van het plaatsje Agiassos. Deze drie  

gebieden hebben in het vroeg Mioceen een kleine twintig miljoen jaar geleden explosies van 

cataclytische omvang gekend, er moeten vele kubieke kilometers materiaal de lucht ingeblazen  zijn. 

Later in het Tertiair heeft deze situatie zich nog eens herhaald. Lesbos is daardoor voor 65% bedekt 

met formaties van vulkanische oorsprong. 

De enorme pyroklastische gloedwolken  doordrenkt  met grote hoeveelheden grote en kleine hoekige 

gesteente brokken hebben er voor gezorgd dat op veel plaatsen  deze afzetting, vooral langs de vele 

wegen, is te zien. Op de eerste excursie dag ten oosten van Molivos hebben we daar langs de kust een 

mooi voorbeeld van kunnen zien, de Kapirhyoliet formatie met veel poreus vulkanisch materiaal. Een 

tweede fenomeen op Lesbos is het versteende bos. Ten oosten van Sigri ligt ongeveer 150 km² 

voormalig subtropisch woud dat door een dikke laag vulkanische afzetting is verwoest en afgesloten 

van zuurstof, waardoor de boomrestanten, staande en liggende stamdelen takken en bladeren van 

verrotting werden gevrijwaard en zeer langzaam fossiliseerden.Veel van dit materiaal is omgezet in 

geel, wit, groen of zwart opaal (dit is overigens niet de edelopaal zoals die in Australië wordt 

gevonden). Opaal is een vorm van kwarts met een hoog gehalte(10-20%) aan water. De vele stammen 

geven een beeld van een enorm slagveld,  eiken, laurieren en esdoorns en vele andere loofbomen 

liggen door elkaar met vele stammen van hoger gelegen naaldbomen die door modderstromen naar 

beneden zijn gekomen.  Het park was voor een bezoek al gesloten, echter de omgeving gaf ons mooie 

exposities  te zien van dit versteende woud op plaatsen langs de wegen waar  grote graafmachines de 

stammen vrij maken. Het is niet alleen vulkanisme op Lesbos wat de klok slaat, langs de weg van 

Molyvos. 
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Kalloni naar Mytilini zagen we veel, met witte kwartsaders doorspekte  metamorfe gesteenten van 

hoge ouderdom ook als gevolg van de vele tektonische krachten die het eiland langdurig teisterden. 

Ook enkele kalk voorkomens op het eiland, duiden nog op resten van een voormalige oceanische 

afzetting, mogelijk van de oude Tethysoceaan. Als laatste is vermeldenswaardig de enorme vondst van 

een Laat- pliocene/Pleistocene zoogdier fauna bij de plaats Vatera in het zuiden van Lesbos. Hier 

hebben enkele bekende Nederlandse paleontologen samen met Griekse collega’s een fossiele fauna 

bloot gelegd van o.a. Mammoeten, Paarden, Runderen, Sabeltandkatten, Antilopen, Kamelen, 

Neushoorns een apensoort en een reuzenschildpad, het één en ander is enigszins te vergelijken met de 

Nederlandse vondsten uit de Formatie Van Tegelen. Al met al een bijzonder boeiend eiland dat 

terecht in 2012 door Unesco is uitgeroepen tot beschermd Global Geopark. 

Olijven, schapen, geiten en honing 

De belangrijkste pijler van het platteland is de teelt van olijven; er zijn meer dan 11 miljoen 

olijfbomen op Lesbos. Vrijwel het hele eiland is “bedekt” met olijfbomen, al dan niet internsief 

bewerkte gaarden, maar meestal extensieve gaarden met eeuwenoude olijfbomen. Er zijn gaarden die 

meer dan 400 jaar oud zijn. 

Er is veel ecologische teelt van olijven: er worden geen bestrijdingsmiddelen gebruikt en de 

gaard wordt niet geploegd, zodat kruiden, grassen en andere planten de grond op een 

natuurlijke manier kunnen verrijken. Niet overal op Lesbos vindt ecologische teelt van olijven 

plaats; in de gaarden met weinig gesteente wordt de ondergrond wel via eggen en ploegen 

kaal gehouden. Voor de oogst worden grote netten om een boom gelegd, dan tikken ze met 

stokken tegen de takken en vervolgens gaan de vers gevallen olijven in een zak die nog 

dezelfde dag naar de olijfpers wordt gebracht. ‘s Morgens aan de boom, ‘s avonds op tafel! 

Resultaat: een heerlijke, ongefilterde, licht verteerbare olie, grassig en iets peperig van smaak, 

en met een zeer lage zuurgraad.  

 

Interessant is dat veel terrassen zijn aangelegd omringd door met stenen gestapelde muurtjes. Wie wel 

eens in Ierland is geweest, herkent de oude cultuur van terras landbouw. Naast de olijfteelt is de 

schapen en geiten houderij ook de belangrijkste bron van inkomsten op Lesbos; ieder dorp heeft wel 

een kaasfabriekje waar de eilandspecialiteiten worden geproduceerd.  Waar je ook op het eiland bent, 

altijd zijn er wel de geluiden van de bellen van de schapen en de geiten. Overal kom je de pick-ups 

tegen van de eigenaren van de schapen en geiten houderijen die hun melk afvoeren naar de 

kaasfabriekjes. ’S Avonds, wanneer je het diner bestelt en een voorafje voorgeschoteld krijgt is er feta 

op het menu. De schapen en geiten worden veelal in gerasterde grote percelen natuurgebied gehouden, 

maar ook kom je vaak loslopende kuddes tegen langs de weg die in bermen grazen of op weg zijn zijn 

naar één van de percelen waar gegraasd wordt. Over de imkerij kun je in de literatuur niet zo veel 

vinden, maar er worden erg veel bijenvolken voor de winning van honing gehouden. Het zijn 

voornamelijk grote bijenstanden met meer dan 30 bijenvolken per standplaats. In de supermarkten en 

ook in de restaurants is de lokale honing te koop. In meerdere dorpjes zagen wij uithangborden waarop 

vermeld stond dat honing van de bijenvolken voor de consumptie verwerkt wordt.  
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Maquis op de hellingen bij Kavaki , met schapen. 

Eeuwenoude olijf cultures.  
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Schapen; economisch erg belangrijk voor Lesbos. 
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Honing is ook een belangrijk (export) product in Lesbos. 
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Vogeltrek 

De trek van vogels is interessant in Lesbos. Wij stelden vast dat er de eerste dagen van ons verblijf na 

22 april nog weinig Bijeneters waren, maar dat na enkele dagen de Bijeneters arriveerden.  Op zondag 

27 april waren wij in de Meladia valley en hebben enkele uren geobserveerd op de top van de heuvels, 

op de overgang van de Meladia valley en de Marmalade valley (aanduiding volgens houten bordje) 

Hier zagen wij trek van Bijeneters, Slangenarenden, Alpengierzwaluwen, Tapuiten, Boompiepers en 

Graspiepers. Gedurende de tweede helft van ons verblijf in Lesbos was er veel vogeltrek. Dit geldt niet 

voor de steltlopers die in zeer gering aantal  aanwezig waren op de slikvelden van de zoutpannen bij 

Kalloni. Ook het aantal sterns was zeer gering tijdens ons verblijf; enkele Visdiefjes en Dwergsterns, 

een tiental Witvleugelsterns en een enkele Witwangsterns; deze twee sternsoorten  hebben wij 

overigens zelf niet gezien. Zij waren wel na 27 april aanwezig, aangezien de vogelaars uit Limburg die 

wij tijdens de terugreis spraken, deze beide sternsoorten wel hebben gezien. Wij hebben een aantal 

reisverslagen gelezen en dan zie je dat de vogeltrek zich in een korte periode voltrekt en dat eind april 

en de eerste week van mei de beste tijd is om Lesbos te bezoeken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bosruiter; eindapril en begin mei is er doortrek van Bosruiters op Lesbos. 
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Flora Lesbos 

De flora van Lesbos, die tot de mediterrane zone gerekend wordt, telt ongeveer 1250 soorten, waarvan 

70 soorten en ondersoorten orchideeën. De grote variatie hangt samen met de grote verschillen op het 

eiland wat betreft klimaat, bodemgesteldheid, hoogte en aantal uren zon. Zo is het westen 

aanmerkelijk droger en kalk armer dan het nattere, kalkrijke oosten, en dat is aan de aanwezige flora te 

zien. Zo zijn er in het droge westen nauwelijks nog bossen te vinden en zijn de heuvels bedekt met 

lagestruiken. 

Een groot deel van Lesbos bestaat uit kleinschalig cultuurlandschap, waar nog voldoende ruimte is 

voor bomen, planten en bloemen. In uitgestrekte olijfboomgaarden en op akkers groeien onder andere 

korenbloemen, gladiolen, kamille en klaprozen. Wegbermen en weides hebben een gevarieerde 

begroeiing met onder andere het in Nederland zeer zeldzaam geworden paarse spiegelklokje, een 

akkerkruid. Langs waterkanten groeit de gele hoornpapaver. Op de niet in cultuur gebrachte hellingen 

vindt men een Middellandse Zee-vegetatie met cistusroosjes, salie en tijm. Tijdens onze vogeltrip 

werden wij uitgebreid getrakteerd op heerlijk geurende hellingen. Het zijn vooral de hellingen waar de 

vele Baardgrasmussen broeden. 

Vegetatiekundig is het landschap op Lesbos bijzonder boeiend. Het centrale deel heeft veel 

olijfgaarden en naaldbossen, bestaande uit pinus pinaster (zeeden)en pinus brutia (Turkse den). In het 

noordoosten en noordwesten zijn maguis achtige landschappen met groen blijvende struiken en in de 

hoger gelegen delen bladverliezende soorten, zoals eiken. In het zuidoosten is een garrigue achtig 

landschap met minder dichte gemeenschappen van groen blijvende dwergstruiken, zelden hoger dan 

een halve meter. Garrique is opener dan maguis, waardoor er een grotere variatie aan kleinere kruiden 

tussen de veelal stekelstruiken groeien. In alle landschapstypen vindt begrazing door schapen en geiten 

plaats. In de maquis achtige vegetaties hebben wij vooral de grasmussen, zwartkopjes en nachtegalen 

gespot. In de garrique achtige landschappen hebben wij genoten van leeuweriken en trek van 

Boompieper en Graspieper. Al die verschillende landschappen kennen hun eigen vogelbevolking, 

zeker in de weken dat er vogeltrek plaatsvindt. 

 

Beekdal in de noordoostelijke kustroute. 

http://www.landenweb.net/nederland/
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Impressie flora Lesbos. 
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Natuurbescherming 

Lesbos heeft meerdere beschermde gebieden en de Kalonibaai is er daar één van met ca. 68 

vogelsoorten. Het tweede gebied bevat de Gerasbaai, het Dipi-moeras en de berg Olympos. Er zijn 

diverse vogelsoorten beschermd, onder andere; Purperreiger, Ooievaar, Casarca en de Rüppell's 

grasmus. Het derde gebied is het westelijke schiereiland waar onder andere het versteende woud te 

vinden is in de buurt van de dorpen Sigri, Adissa en Eressos. Drie beschermde vogelsoorten zijn te 

vinden in dit gebied: Rüppell's grasmus, de Turkse boomklever en de Smyrna-gors, die ook in de 

bergen rond Eressos voorkomt. 

 

Euphorbia acanthothamnos – Griekse stekelige wolfsmelk – beeldbepalende soort op Lesbos Het biotoop van de 
Oostelijke blonde tapuit, Boomleeuwerik en Cirlgors. 

Cirlgors. 
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Landschappen op Lesbos. 
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Dagwaarnemingen 

Dinsdag 22 april 2014 

Om 10.45 landen wij op het vliegveld van Mytilini en melden ons bij het verhuurbedrijf Herz voor de 

mini bus. Tijdens het installeren van de tom-tom van Aad blijkt dat er een storing is en dat ter plekke 

deze storing niet gerepareerd kan worden. Terwijl wij wachten op verdere actie voor de reparatie van 

de VW bus glijdt de eerste Slangenarend voorbij. Onder de gevels van de daken van de gebouwen op 

het vliegveld vliegen Huiszwaluwen af en aan met specie voor de vervaardiging van nesten. Ook zien 

wij Rotszwaluwen, Boerenzwaluwen en Gierzwaluwen.  Op onze route naar het noordwesten zien wij 

bij de lagunes langs de weg naar Palori onze eerste Blauwe rotslijster, Balkan gele kwikstaarten, 

Bosruiters, Kortteenleeuweriken en Steltkluten. Tijdens één van de stops zijn we bij een veldje dat 

door paarden wordt begraasd en Bauke wijst ons op tongorchideeën. Het is een interessant veldje; er 

bloeien blauwe irissen, korenbloemen en bevertjes. In dit veldje zien wij veel kleine hagedissen, naar 

later blijkt slangooghagedissen. Er is een paartje Roodkopklauwieren en boven ons valt een Buizerd 

een Arendbuizerd aan en thermieken nog hoger in het luchtruim twee Zwarte ooievaars. Na de 

installatie in het appartement en verdeling van de bedden dineren wij rond 20.00 uur op het terras van 

één van de drie restaurants bij het haventje. Voor ons diner verkennen wij de vissershaven; er zijn niet 

veel plezierbootjes. Wij constateren dat hier veel goed doorvoede katten zijn; tijdens het diner telden 

wij vijftien katten  die ons “smekend” aankeken. Het gebouw waar wij deze week verblijven heeft 

meerdere appartementen en  staat langs de weg van Molyvos naar Vafios en zoals vrijwel overal op 

Lesbos grazen er enkele kudden schapen in een maquis achtig landschap; veel groen blijvende 

struiken. Iedere morgen worden de schapen om acht uur gevoederd en voorzien van drinkwater. In de 

directe omgeving van het appartement verblijven meerdere Zomertortels, Nachtegalen, 

Baardgrasmussen en Kleine zwartkopjes. Iedere avond, wanneer wij in donker terug keren van de dis, 

horen wij in de omgeving van Vafios boomkikkers roepen. Deze eerste avond aten wij in Molyvos.In 

het appartement bekijken we de foto’s die Jan heeft gemaakt en hebben discussie over de roofvogels; 

Arendbuizerd en toch ook een Wespendief! In tabel 1 zijn de waarnemingen van de eerste dag 

samengevoegd en niet per gebied, aangezien wij van Mytilini naar Vafios reisden en onderweg en 

passant vogels geobserveerd hebben 

Tabel 1; waarnemingen 22 april 2014 

Ralreiger Kleine zilverreiger Ooievaar 

Zwarte ooievaar Flamingo Bergeend 

Casarca Slangenarend  Buizerd 

Wespendief Torenvalk  Waterhoen 

Kluut Steltkluut Bosruiter  

Kemphaan Watersnip Geelpootmeeuw  

Turkse tortel x Zomertortel  Gierzwaluw  

Hop Bijeneter Veldleeuwerik 

Kuifleeuwerik Kortteenleeuwerik Rotszwaluw  

Boerenzwaluw  Roodstuitzwaluw Huiszwaluw  

Witte kwikstaart Gele kwikstaart Balkan gele kwikstaart  

Nachtegaal Isabeltapuit Oostelijke blonde tapuit 

Roodborsttapuit Blauwe rotslijster  Merel 

Orpheus grasmus Kleine zwartkop Baardgrasmus 

Cetti’s zanger  Grote karekiet Fitis 

Koolmees Zwarte mees Pimpelmees  

Roodkopklauwier Bonte kraai  Zwartkopgaai  

Raaf  Spreeuw  Huismus  

Vink  Kneu Putter 

Groenling Europese kanarie Bruinkeelortolaan 

Cirlgors Zwartkopgors Grauwe gors  
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Woensdag 23 april 2014 

Dudley aangeduid als nrs. 126.3, 128.4; Dudley; 133.6 en 124.2. 

Deze dag besluiten wij de noordoostelijke route te volgen; in Dudley aangeduid als nrs. 126.3, 128.4 

en vervolgens via Skala Sikaminias retour via Argennos en Vafios; Dudley; 133.6 en 124.2. Het is een 

schitterende dag met veel zonneschijn. We vertrekken altijd rond 8.15. Tijdens ons vertrek zien we een 

paartje Zwartkopgaaien dat in de directie omgeving van het appartement verblijft en horen wij de 

onafscheidelijke koerende Zomertortels.  In dit deel van Lesbos wordt nog gebruik gemaakt van ezels 

als vervoermiddel. In andere delen van Lesbos hebben wij weinig ezels als vervoers tractie gezien. Ten 

oosten van Molyfos is een schitterende kustweg die wij volgen; er zijn veel oude olijven- en vijgen 

gaardjes die, zo te zien, biologisch beheerd worden en erg vogelrijk zijn. De opstanden met dennen 

zijn voornamelijk Turkse dennen (Pinus brutia). Op kijkafstand ligt Turkije; een kleine oversteek voor 

trekvogels. De kustweg slingert door kleine dalletjes, de temperatuur is erg aangenaam is en er zijn 

veel ruderale terreintjes met erg veel mariadistels en we zien hier ook paarse boksbaard. Wij zien hier 

relatief veel vlinders; citroenvlinders, koolwitjes, atalanta’s en roomvlekvlinders, blauwtjes, 

distelvlinders, gele luzernevlinders, oranjetipjes, vuurvlindertjes en bruine zandoogjes.. In de ruderale 

terreintjes zijn relatief veel Paapjes en Zomertortels (even geturfd en dan zo maar 20 roepende 

Zomertortels). We hebben het idee dat de Bijeneters deze week uit Afrika arriveren; ze zijn erg 

onrustig en blijven niet lang op dezelfde plek. De Oosterse blonde tapuiten kunnen we goed bekijken 

en er is trek van Kleine- en Grote karekieten die in de struwelen een territorium afbakenen. In een 

dalletje dat in de luwte ligt en vrijwel dichtgegroeid is met struweel en waar een  klein beekje het 

water van de heuvels afvoert, zien en/of horen we enorme aantallen vogels die in het struweel en op de 

berghelling verblijven. In tegenstelling tot de gebieden die wij vandaag bezoeken zijn in dit deel van 

het eiland verwilderde olijven opstanden. 

Tabel 2: waarnemingen beekdal 23 mei 2014 

Nachtegaal Tapuit 

Oostelijke blonde tapuit Paapje 

Roodborsttapuit Braamsluiper 

Grasmus Baardgrasmus 

Cetti’s zanger Kleine karekiet 

Grote karekiet Griekse spotvogel 

Fitis Tjiftjaf 

Bosrietzanger Roodkopklauwier 

Putter Zwartkopgors 

Grauwe gors  

Bosruiter - zoutpannen Kalloni. 
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Wij stoppen op veel locaties en op één van de vele locaties geeft Bauke ons college over vulkanische 

gesteenten die door de eeuwen heen geërodeerd zijn. Buitengewoon interessant om deze informatie te 

krijgen. Er zijn veel schapen die de hellingen open houden. Het zijn voornamelijk langwollige rassen 

die dagelijks worden gemolken. De schapenmelk is voor de schapenboeren op Lesbos een belangrijke 

bron van inkomsten voor de fabricage van diverse soorten kaas, feta en diverse soorten yoghurt. In een 

amandelboom zijn erg veel luizen die zich tegoed van het chlorofyl van de bladeren en honingbijen 

zuigen de zoete afscheiding van de luizen op (luizenmelk). We hebben al meerdere dode scheltopusiks 

(pootloze hagedis) op de weg gezien, maar zien ook enkele levende ex. Jan fotografeert Paapjes en 

Roodstuitzwaluwen die op de weg in een plas 

een bad nemen. Hier zien we ook vele tientallen 

endemische vleugelloze sprinkhanen 

(Poecilimon mytelenensis). In dit landschap en 

ook elders op het eiland zijn veel planten die 

niet worden gegeten door de schapen; één van 

die planten is de inmiddels uitgebloeide affodil 

met zijn bladeren die lijken op yucca’s. In een 

waterput aan de monding van een beekje dat als 

waterreservoir voor de schapen wordt gebruikt, 

zien we meerdere Kaspische beekschildpadden 

en groene kikkers. Zoet water is belangrijk voor 

de schapenteelt; het hele eiland ligt vol met 

slangen voor de drinkwatervoorziening voor de 

schapen. In het struweel zingt hier een Griekse 

spotvogel. Op de strandjes zien we in de korte 

klaver vegetaties vele tientallen distelvlinders. 

Wanneer we van de kustweg landinwaarts gaan, 

komen we in bebost gebied met hulst (Quercus coccifera)- en steeneiken (Quercus ilex). ‘s Middags is 

het bewolkt. Rond half drie zijn we in Kapi waar een verlaten bunkercomplex is. Hier zien we in een 

overstort vijver een Waterhoen en een Dodaars en enkele tientallen Geelpootmeeuwen. Wat ons 

opvalt, is dat de Geelpootmeeuwen erg veel insecten zoeken in de begraasde gebieden waar schapen 

zijn. Ze grazen net zoals schapen , maar dan niet op gras en kruiden, maar op insecten.   

Vleugelloze sprinkhaan; een endemische soort op Lesbos. 

Paapje en Roodstuitzwaluw. 
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Dodaars. 

In de omgeving van Pelopi stoppen we op een hoog punt van een heuvel en zien trek van enkele 

tientallen Bijeneters, enkele Dwergarenden en enkele Zwarte ooievaars. De hellingen zijn erg 

kruidenrijk en hier zien we enige begrazing door runderen. Het is opvallend hoe weinig runderen op 

Lesbos worden gehouden. De runderen die we zagen, werden meestal in open schuurtjes gehouden. 

Van Pelopi gaan we naar Stipsi en het valt op dat in deze omgeving erg veel bijenkasten zijn. In de 

dorpjes zien we enkele uithangborden met een honingbij erop wat betekent dat er een imkerij bedrijf 

is.  

Na een interessante dag zijn we rond 18.30 uur weer in het appartement en besluiten om vanavond in 

het restaurant in Vafios te gaan eten Het is een groot restaurant op de rand van het dorpje en wij zijn 

de enige gasten. Na het avondeten luisteren wij op het parkeerterrein en horen op twee locaties 

Steenuilen en op drie locaties Dwergooruilen roepen. De boomkikkers zijn ook aanwezig. 

Verspreidingskaart Dwergooruil          Verspreidingskaart Steenuil                                                      

De Dwergooruil is in Lesbos een zomer-  De Steenuil is een jaarvogel op Lesbos. 

vogel en overwintert in Afrika.         Hoewel de Steenuil in Oostelijk Nederland 

Op Dutch Bird Alerts is te zien          niet zeldzaam is, zal na het verschijnen van 

dat de Dwergooruil een zeldzame          de derde broedvogelatlas van SOVON blijken dat 

verschijning is.           het aantal broedparen is afgenomen. 

 

Oranje: zomergebied en blauw overwinteringsgebied 
Dwergooruil. 

Groen: leefgebied Steenuil. 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Otus_scops_distr.png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Steinkauz-Athene_noctua-World.png
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Impressie noordoostelijke route. 



 

28 
 

 

 

Vulkanisch gesteente aan de noordoostelijke kustroute. 
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Donderdag 24 april 2014 

Dudley – 124.1; Hoogenstein 133.12; Dudley 135.2 en 135.3; Dudley 136-5; Dudley 150.2 

Noordwestelijke route  

Figuur 1: lijst met waarnemingen Kavaki 

 

Veldboekje 8.30.uur locatie: omgeving parkeerterrein Kavaki : 24 april 2014 

 

Spaanse mus 

Het is een bewolkte morgen op 24 april en de eigenaar van de supermarkt waar wij deze week 

boodschappen doen, zegt: “The weather has a long face”. Vrij vertaald; het is bewolkt en de zon zit 

achter een gordijn. Later klaart het weer op en is er weer zonneschijn. Wij gaan na het inslaan van 

foerage naar het parkeerterrein bij Kavaki.  Deze locatie (met het lijstje waarnemingen  in het 

veldboekje), ligt bij Kavaki en wordt in Dudley beschreven op bladzijde 124.1 en in Vogels kijken op 

Lesbos van Luc Hoogenstein op blz 133.12.  



 

30 
 

Het betreft de weg tussen Molyfos en Petra waar volgens de beschrijving in Dudley de Rüppels 

grasmus waargenomen kan worden en iedere morgen meerdere vogelaars aanwezig zijn. Ook deze 

morgen is dit het geval en een Engelsman, die regelmatig op Lesbos naar deze locatie gaat, vertelt dat 

hij na drie kwartier alleen Baardgrasmussen heeft gezien. Wij geven de moed niet op en verblijven een 

klein uurtje in de omgeving van het parkeerterrein en gaan ook zoeken, overigens zonder resultaat. 

Ook op de heuvel in het maquis, zien wij alleen veel af en aan vliegende Baardgrasmussen die hun 

jongen voeren. De maquis op deze heuvel is fraai ontwikkeld en het geurt er naar bloeiende cistus 

(zonneroos familie)  

en uiteraard naar de 

geur van schapen die 

op  grote delen van 

Lesbos aanwezig zijn. 

Als je een tijd op het 

pad op de heuvel staat 

bij de oude 

overwoekerde bunker, 

besef je pas hoe rijk 

dit type landschappen 

is aan soorten die voor 

hun broedgebied zijn 

gebonden aan 

struwelen.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cistus. 

Baardgrasmus. 
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Vanaf het parkeerterrein lopend naar de oude bunker turf  je zo maar 10 paar Baardgrasmussen. De 

insectenrijkdom is in de maquis erg hoog; een equivalent van ongestoorde biotopen en de combinatie 

met begrazing door schapen. Wij zien deze morgen onze eerste Vale Spotvogels; ze zijn deze week 

gearriveerd uit het overwinteringsgebied in Midden- en Oost Afrika.  Opvallend zijn de groepjes 

Spaanse mussen die langs de rotskust zwerven. We zien ook Casarca’s en naar later blijkt heeft dit 

paar jonge pullen. Terwijl wij naar de Rotszwaluwen kijken, scheren er ook twee Alpengierzwaluwen 

langs de kust. Deze morgen noteren wij ook de vlinders bij het parkeerterrein: gele luzernevlinder, 

distelvlinder en atalanta en er zijn ook hoornaars die jagen op insecten in de struwelen 

 

Het parkeerterrein tussen Molyfos en Petra; iedere morgen druk bezocht door vogelaars: Erik, Jan en Bauke 

Mussen. 

‘t Heeft iets van een verzamelnaam 

maar een verzameling mussen is nogal bont. 

Sommige soorten zijn vrij algemeen en hebben weinig 

faam. 

Zo vliegt de Huismus bijna overal wel rond. 

Maar van een andere Passer-soort 
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heeft niet iedereen gehoord. 

Dat is de Spaanse variant die met z’n bruine kruin 

in kolonies broedt 

in menig Griekse bomentuin. 

Ook onderhuur in een Ooievaarsnest bevalt ze goed. 

Maar dan: Met rotsen in een prachtig Lesbos-land 

wordt het al heel gauw interessant. 

Petronia petronia zo heet hij in ’t Latijn. 

Om deze Rotsmus te zien moet je in de hogere gebieden 

zijn. 

En dan zijn er nog de Silvia’s, “De mussen van het Gras”. 

Lastig te spotten, verscholen in struwelen,  

even zichtbaar, en weer weg en als je toch wilt weten wat 

het was; 

let dan op hun kelen! 

Zo is de Baardgrasmus  een echte schoonheid 

die opviel door z’n ruime aanwezigheid. 

Maar dan die speciale , met witte snorstreep en een 

zwarte keel, 

daarvan waren er niet zo veel. 

Met veel geduld telden wij vaak tot tien……. 

Toch werd de Ruppels grasmus  slechts door weinigen 

gezien. 
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Panorama – Molyfos: broedgebied van Baardgrasmus, Oosterse blonde tapuit en Zomertortel en op de heuvels langs de 
kust Blauwe rotslijsters. 

Na het bezoek aan Kavaki gaan we richting het dorpje Anaxos waar we Kauwtjes zien; een minder 

algemene broedvogel op Lesbos. Rond 11.00 uur hebben we een koffie stop in een open landschap 

met eiken, begraasd door schapen. Er zijn beekjes en wij struinen een tijdje en zien enkele 

scheltopusiks en veel slangenoog hagedissen bij de percelen die afgescheiden worden door stenen 

muurtjes.  

Roodborsttapuit vrouw. 
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Het is een bijzonder landschap met een eeuwenoude graascultuur. In dit landschap zien wij Spotvogels 

en Ortolanen. Na het bezoek aan dit sfeervolle landschap gaan wij via Skalochori richting Antissa. In 

Dudley vermelde route 135.2 en 135.3. onderweg zien wij Raven, een Dwergarend, en een 

Slangenarend met een slang in zijn poten. Langs een bergkam zien wij een baltsend paar 

Slangenarenden  en in de struwelen zijn Ortolaan, Cirlgors, Nachtegaal en Roodborsttapuit. 

Na Vatousa gaan we naar de Lardia Valley – Dudley 136-5 en noteren tijdens de lunch pauze de 

volgende vogelsoorten. 

Tabel 3: waarnemingen Lardia Valley  24 april 2014 

Zwarte ooievaar Dwergarend 

Arendbuizerd Hop 

Bijeneter Rotszwaluw 

Boerenzwaluw Roodstuitzwaluw 

Nachtegaal Oosterse blonde tapuit 

Paap Merel 

Baardgrasmus Cetti’s zanger 

Koolmees Pimpelmees 

Huismus Vink 

Putter Cirlgors 

 

Eeuwenoude verbindingen! 
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Lardia valley. 
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In een dal tussen Vatousa en Andissa picknicken wij op één van de parkeerterreintjes langs de weg en 

zien bij één van de vele beekjes moerasschildpadden en groene kikkers. Vanuit een nabijgelegen erf 

worden de schapen naar een weilandje gedreven en de schapen gaan in het weiland direct in een cirkel 

staan met de koppen naar elkaar. Het schijnt dat de schapen dit doen om de felle zon uit de ogen te 

weren? We hebben naar deze locatie weer meerdere dode scheltopusiks ( een hagedis uit de familie 

van de hazelwormen) op de weg gezien. In dit dal noteren wij enkele koninginnenpages die foerageren 

op de reuzenvenkel. Rond 14.20 zijn we ten oosten van in Antissa op een vrijwel onbegroeide 

heuvelkam en zien meerdere Kneutjes, Hoppen, Isabeltapuiten, Grauwe gorzen, Kuifleeuweriken en 

Boomleeuweriken. In dit gebiedje zijn veel hardoens en Jan legt ze vast op de plaat (blz. 40). We 

blijven hier een uurtje vogels observeren en genieten van de fraaie hellingen met stenen muurtjes.  

 

 

 

Omgeving Antissa. 

Detail gesteente. 
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Boomleeuwerik. 

Vooral de Tapuiten houden ons bezig; er zijn gewone Tapuiten, maar ook veel Oosterse blonde 

tapuiten in zowel voorjaars- en zomerkleed. We denken dat we een Tapuit seebohmi (Oenanthe 

oenanthe seebohmi) hebben gezien, maar het lukt Jan niet om van dit enkele ex. een goede foto te 

maken en de determinatie blijft lastig, maar wel uitermate boeiend. 

Biotoop Tapuiten. 
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Wij werden gebiologeerd door de aanwezigheid van de vele Oostelijke blonde Tapuiten. Vrijwel in 

ieder biotoop dat wij bezochten werd de Oostelijke Blonde Tapuit waargenomen. Ook de Isabel tapuit 

hebben wij enkele malen gezien. In enkele biotopen in vooral de kale heuveltoppen met veel gesteente 

hebben wij de Tapuiten goed geobserveerd omdat het ons opviel dat er kleurverschillen zijn; voorjaar- 

en zomerkleed zijn verschillend. En dat maakt het vogels kijken boeiend en geeft een extra dimensie 

aan determinaties. In de vogelgids van de ANWB wordt onderscheid gemaakt tussen Tapuiten,  

Oostelijke- en Westelijke Blonde Tapuit. Voor de determinatie zijn de mannetjes vanwege de 

uitgesproken kleuren het eenvoudigst om in het veld tijd aan te besteden. Het mannetje van de gewone 

Tapuit, die tot voor kort broedvogel was in Nederland, heeft een grijze rug en een licht gekleurde keel, 

daartegen heeft de ondersoort seebohmi een grijze rug, maar een zwarte keel. De Oostelijke Blonde 

Tapuit heeft een vrijwel witte rug en de Westelijke Blonde Tapuit heeft een licht gekleurde rug en kop. 

Het onderscheid tussen beide soorten is vrij lastig, aangezien lichtinval behoorlijk bepalend is voor de 

determinatie. Toch zie je op Lesbos kleurvariaties. Van de waarneming van de ondersoort seebohmi 

zijn wij niet zeker; een Tapuit met een grijze rug en een zwarte keel kan niet gemist worden! Maar 

toch een foto ontbreekt! Tapuiten waarnemen blijft boeiend! 

Van Antissa gaan we richting Sirgid via monastery Ypsilon, dat wij niet bezoeken. We willen naar het 

versteende woud met de fossiele bomen (Dudley 150.2).(zie paragraaf van Bauke Terpstra, blz. 11). 

De weg naar het informatiecentrum is boeiend omdat het wemelt van de Kuifleeuweriken, Oostelijke 

blonde tapuiten en erg veel Bruinkoportolanen. Er zijn diverse poeltjes langs deze weg en hier zijn 

weer veel foeragerende Geelpootmeeuwen, enkele paartjes Casarca’s, Raven en Grauwe gorzen. In het 

versteende bos is de lucht gevuld met de zang van Kuifleeuweriken en Grauwe gorzen. Het is de 

locatie waar wij deze week op Lesbos de meeste Kuifleeuweriken zien. Bij het parkeerterrein van de 

Oostelijke blonde tapuiten in voorjaar- en zomerkleed. 
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ingang van het versteende bos is een witte schapenstal waar zich een Steenuil ophoudt. De schapenstal 

biedt onderdak aan zo’n 200 schapen en de hofhond heeft als onderdak een oude oliedrum. Wij lopen 

de heuvel op om in het boomloze landschap,  de restanten van het versteende bos te bekijken. Het is 

een interessant gebied en kent een rijke geologische historie. 

 

Het versteende woud tussen Ipsilou en Sigri; eldorado voor Grauwe gorzen. 
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Impressie versteende woud en zichtbare versteende bomen door de weg verbreding. 
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Oud bos op Lesbos 

 

De restanten van het versteende woud 

lijken haast door mensenhand gebouwd. 

Een landschap van heuvels en valleien, 

stenig gestoffeerd met veelsoortige keien. 

Zover het oog reikt zie ik groene golven 

ooit werd hier een bos bedolven. 

Door vulkanisme en tektonische beweging 

verschoven de aardlagen onderling. 

’t Was zo’n 20 miljoen jaar geleden dat de bomen vielen, 

door erosie nu weer kleurig zichtbaar als fossielen. 

Soms in de rotsen nog verborgen 

tot een nieuwe weg moet worden aangelegd. 

Dan zal men er voor zorgen 

dat een boom die toen werd neergelegd 

behouden blijft voor nu en morgen. 
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Hardoen 
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Bewegingloos. 

Een ogenschijnlijk dode tak 

bleek toch wel te bewegen. 

Nam die tak ons op de hak? 

Juist toen wij er genoeg van kregen 

verscheen opnieuw met groot gemak 

de ietwat vreemde tak 

en plotseling was ie  weer verdwenen. 

Welke dode tak neemt nu zo snel de benen? 

Was het wel een tak of toch een beest? 

Niets meer te zien…het was dus mooi geweest. 

En toen………….. 

verscheen ineens in volle ornaat 

een prachtige Hardoen 

die regelmatig in takstand overgaat. 

Een soort reuzenhagedis 

of beter nog: Een Agame. 

Wij hadden het dus aanvankelijk mis 

’t Was een iets te enthousiaste aanname. 

Maar zeker is; zo’n beest verstaat zijn vak 

en zit dan onbeweeglijk stil. 

’t Lijkt  dan net een dode tak 

en dat is precies wat hij of zij graag wil. 
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Op de terugweg naar Sigrid zien wij vele tientallen Grauwe gorzen en veel Bruinkopgorzen. Bij één 

van de vele poeltjes zien wij > 20 Roodkeelpiepers, enkele Gele kwikstaarten en Paapjes. De weg naar 

Sigrid wordt verbreed via de bekende EU subsidies en wij zien veel verkiezelde boomstammen die 

genummerd zijn en uitgegraven worden. Bij de haven van Sigrid zien wij Grauwe vliegenvangers in 

Tamarisken. Bij de haven zijn restanten van afweergeschut uit de tweede wereldoorlog en ook een oud 

fort dat de Turken hier hebben gebouwd tijdens hun belegeringen. Wij hebben de route naar het Oude 

Sanatorium (Dudley 155.4) niet afgemaakt, omdat de weg te slecht is voor de mini bus. Tijdens de 

terugreis zien we nog een Slangenarend en een Middelste bonte specht in een schapenweitje aan de 

rand van een dorpje. De avond hap gebruiken we weer in Valifos. Na terugkomst in het appartement 

hebben we nog discussie over de waarnemingen van de Tapuiten. 

 

 

Gele kwikstaart met vuurvlindertje. 
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Intermezzo: gezelschapsdieren of nutsdieren? 
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Vrijdag 25 april 2014 – Zoutpannen Kalloni 

(Dudley: 105.6 en 7; 109.8; 119.1; 118.1; Hoogenstein 71.2 en 79.3 

Vandaag zullen we eerst naar Kavaki gaan voor de “grasmussen ”en vervolgens de zoutpannen van 

Kalloni en omgeving bezoeken. Bij Kavaki zien we geen Rüppels grasmus, maar wel weer veel 

Baardgrasmussen, twee paar Torenvalken en Blauwe rotslijsters. We zien onze eerste en enige Zwarte 

kraaien, die in tegenstelling tot Bonte kraaien, een zeldzame verschijning zijn. Na een uurtje op dit 

interessante parkeerterreintje met de fraaie hellingen en rotskust zijn we om 10.00 uur bij de 

zoutpannen van Kalloni. De zoutpannen bij Kalloni is wellicht het meest door vogelaars bezochte 

gebied op Lesbos. In ieder geval zijn er altijd grote aantallen vogelaars te vinden. 

 

Kemphaantjes en Kluten in de ondiepe delen van de zoutpan langs de doorgaande weg 

Als wij arriveren bij de bekende weg langs de zoutpannen horen we onze eerste Veldleeuweriken; een 

vogelsoort die we steeds meer moeten missen in Nederland. In het ondiepe gedeelte van de 

zoutpannen zien we twee Rosse grutto’s, die we enkele dagen later ook nog zien. Er zijn honderden 

Flamingo’s en vele tientallen Kluten, Steltkluten en enkele Tureluurs. Als we richting vogelhut rijden 

(die op slot is) zien we een Sporenkievit die wellicht de meeste gefotografeerde vogel van deze 

morgen is.  Er is ook doortrek, want in de haverveldjes horen we Kleine karekieten en in de ruigten 

langs de weg zijn Grote karekieten. Op het dak van de grote schapenstal zit een Steenuil. In de ruige 

bermen zijn koningspages en kleine geaderde witjes. Wij vervolgen de route richting paarden renbaan 

waar je achter de zoutpannen het gebied in kunt. Rechts van de onverharde weg zijn ruige weiden met 

veel biezen. Deze weiden worden extensief begraasd door enkele ezels en uiteraard schapen. In deze 

weiden zien we veel Gele- en Balkan gele kwikstaarten. Als je de brug van het kleine scheidings 

kanaaltje overgaat kom je in een open, door schapen begraasde, vlakte. In deze vlakte ( Alykes 

wetlands – Dudley) die bij het complex van de zoutpannen hoort, zien we meerdere foeragerende 

Zwarte ooievaars en foeragerende Roodkeelpiepers die op trek zijn.  
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Roodkeelpieper 

In de kleine ondiepe, door regenwater gevoede plasjes, zijn veel Bosruiters en ook Strand- en Kleine 

plevieren. Evenals de Bosruiters hebben ook de aanwezige foeragerende Bonte strandlopers nog een 

lange reis voor de boeg naar de broedgebieden. Boven deze grasvlakte foerageren enkele Visdiefjes en 

Dwergsterns. Er zijn veel vogelaars in dit gebied en de Roodkeelpiepers trekken veel aandacht van 

voornamelijk Engelse vogelaars. Jan slaagt erin om een Zwarte ooievaar bij het kanaaltje beeld 

vullend te vereeuwigen. Dit gebied grenst aan de monding van de Tsiknias rivier (Dudley 105.7) en 

hier worden veel interessante waarnemingen verricht. Het is een belangrijke trekroute voor veel 

vogelsoorten. Het valt ons op dat de steltlopers in gering aantal aanwezig zijn. Of dit in deze periode 

normaal is valt moeilijk te zeggen, aangezien in de reisverslagen weinig wordt geschreven over 

aantallen. 

Aad, Jan, Erik en  

Bauke.  

Op zoek naar de  

Roodkeelpiepers. 
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Impressie zoutpannen Kalloni. 
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Sporenkievit; kanaal bij zoutpannen Kalloni. 

Na het bezoek aan de zoutpannen gaan we naar de Tsiknias rivier ( Dudley – 105-7) en rijden in 

noordelijke richting voor een lunch locatie. We vinden een interessante locatie bij een oude olijfgaard 

die grenst aan de heuvels. In de bedding van de rivier zijn veel groene kikkers en in de bermen zien we 

johanneskevers op de cistus. Tijdens onze lunch zien we drie Slangenarenden die vanaf de rotsen op 

prooien jagen. In de ondiepe rivier foerageren op meerdere locaties Kleine zilverreigers. Na de lunch 

struinen we rond en zien een paartje Maskerklauwieren dat zich ophoudt in de oude olijfgaard. Op 

meerdere plekken zien we in de berm op de grens met gestapelde muurtjes slangooghagedissen. Het 

zijn fraai gekleurde hagedissen met gele strepen op de rug. In de bedding van de rivier zien we op een 

grote steen een dobbelsteenslang, die roerloos in de zon ligt.  

Dobbelsteenslang in de Tsiknias rivier. 
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Het is een algemene soort die veel voorkomt op Lesbos. Wij genieten van de Slangenarenden die in de 

lucht hangen en observeren een tijdje het paartje Maskerklauwieren.  

In het wetland dat ligt tussen de golf van Kalloni en de doorgaande weg is ook een wetland waar wij 5 

Grote zilverreigers zien. Vervolgens gaan wij weer richting wetlands in Dudley aangeduid als Mesa, 

ook wel aangeduid als Kalloni Marsh (165.1). Het is een gebiedje dat ingesloten ligt tussen de heuvels 

en een verbrede weg tussen Kalloni en de weg naar Mytilini. Langs de verbrede weg loopt de oude 

weg waar je vogels kunt observeren. Er zijn meerdere parkeerterreinen aan beide zijden van de weg. 

Er ligt ook een brug die niet meer wordt gebruikt en bij deze brug zien wij meerdere Kaspische 

beekschildpadden die zich tegoed doen aan dode schapen die in het water liggen. Terwijl wij struinen, 

meldt Bauke dat hij een fraaie smaragdhagedis heeft gezien. In de biezenvelden zien wij Gele- en 

Balkan gele kwikstaarten en Graszangers.  

 

Slangenarenden. 

Balkan gele kwikstaart in Kalloni Marsh. 
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Het is de enige locatie waar wij deze week Graszangers zien. We zien weer één foeragerende 

Groenpootruiter en meerdere foeragerende Ralreigers. We zien aan de overzijde van de weg aan de 

rand van de Golf van Kalloni onze eerste Blauwe reigers en een Oeverloper. Na het bezoek aan de 

wetlands bij Mesa gaan we richting Napi (Dudley 119.1) en horen meerdere Cetti’s zangers, 

Nachtegalen en Zomertortels en ook zien we op diverse locaties Roodkopklauwieren. In dit deel van 

Lesbos zien wij varkens in de olijfgaarden.  

Het weer zit niet mee en om half vijf regent het. Bij Mamadados stoppen we om te onderzoeken of we 

via een pad de heuvels in kunnen (Dudley 118.1). Met de mini bus lukt dit niet en we besluiten om 

door te rijden. In Mamadados heeft een paartje Ooievaars een nest op een schoorsteenpijp van een 

leegstaande fabriek gemaakt en zo te zien heeft het paar Ooievaars jongen. We rijden weer langs de 

kunstmatig aangelegde poelen (vermoedelijk overstort) in de omgeving van Napi en zien weer de 

grote aantallen Geelpootmeeuwen en twee Dodaarzen. Voordat we naar het appartement gaan 

besluiten we om naar het waterbassin te gaan langs de weg van Molivos naar Vafios. Rechts van de 

weg ga je een onverhard pad in en op de heuvel heb je bij een schapenhouderij met veel honden een 

goed uitzicht over het bassin. Het bassin is in gebruik als waterreservoir voor drinkwater. We zien 

enkele Blauwe reigers en een paartje Casarca’s. In de struwelen horen wij krekels en/of sprinkhanen 

die wij niet kunnen determineren. In één van de solitaire meidoorns laat zich een Orpheus grasmus 

prachtig zien. Er zijn ook Roodkopklauwieren, Groenlingen, Oostelijke blonde tapuiten en Cetti’s 

zangers. Als wij over het pad teruggaan en de weg naar Vafios ingaan zien wij op een heuvel een 

Aziatische patrijs. Als wij stoppen is de Patrijs verdwenen en wij kunnen dit ex. ook niet meer terug 

vinden.  

Wij besluiten om de avond hap te gebruiken in één van de restaurants bij de haven in Molyfos. Als 

afsluiting van een goed maal krijgen wij een drankje dat bestaat uit: uso, heet water en kruidnagelen.  

Het is een dag met weinig discussie over determinatie van soorten.  

Tabel 4: waarnemingen zoutpannen Kalloni en omgeving 25 april 2014 

Kleine zilverreiger Zwarte ooievaar 

Flamingo Bergeend 

Casarca Bruine kiekendief 

Waterral Kluut 

Steltkluut Kleine plevier 

Strandplevier Bonte strandlopers een tiental 

Sporenkievit 1 Bosruiter tientallen 

Kemphaan 15 Tureluur enkele 

Groenpootruiter 1 Rosse grutto 2 

Dwergstern 2 Visdief  

Turkse tortel Steenuil 

Gierzwaluw Veldleeuwerik 

Kuifleeuwerik Boerenzwaluw 

Roodstuitzwaluw Gele kwikstaart 

Balkan gele kwikstaart Paap 

Cetti’s zanger Kleine karekiet 

Bosrietzanger Grote karekiet 

Spreeuw Grauwe gors 
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Bosruiter en Kleine zilverreiger. 
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Kanaal bij zoutpannen Kalloni: Zwarte ooievaar,Sporenkievit, Steltkluut, Kemphaan en Groenpootruiter. 
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Zaterdag 26 april 2014 Metochi lake 

Dudley: 103-5; 116.11 en 116.12; en Hoogenstein 88.4 

Wanneer wij om de gebruikelijke tijd om kwart over acht vertrekken is het bewolkt. In het struweel 

langs de beek achter het appartement zingt een Grote karekiet. Er is nog veel trek van karekieten deze 

week. Na een bezoek aan de supermarkt zijn wij rond half negen op het parkeerterrein bij Kavaki en 

noteren vrijwel alle soorten vogels die we de vorige ochtenden ook hebben gezien, behalve de Rüppels 

grasmus. Er zijn veel Baardgrasmussen die met voer op en neer vliegen naar hun jongen. We zien deze 

morgen ook een Middelste bonte specht. Interessant is de waarneming van een groepje van 25 

Bijeneters dat langs de kust trekt.  

Vervolgens gaan wij naar het roofvogeltrekpunt (Dudley 116.12) bij het dorp Petsofas. Het is een 

bekende locatie voor roofvogeltrek, maar niet vanmorgen; want het is bewolkt en er is geen thermiek. 

Er trekken enkele Bruine kiekendieven over. Het is een goed gebied voor Cirlgorzen, want wij zien 

drie paartjes bij het vogeltrekpunt. Wij blijven een klein uurtje en vertrekken vervolgens naar Metochi 

lake.  

Tabel 5: waarnemingen roofvogeltrekpunt bij dorp Petsofas en 26 april 2014 

Bruine kiekendief - trek Zomertortel 

Gierzwaluw Boomleeuwerik 

Oostelijke blonde tapuit Roodborsttapuit 

Merel Orpheus grasmus 

Baardgrasmus Vink 

Kneu Putter 

Cirlgors 3  

 

 

 

 

 

 

 

 

Observatie van de Dwergooruilen. 
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Maar onderweg naar Metochi Lake worden wij plezierig opgehouden door de aanwezigheid van 

vogelfotografen die hun telelens in eucalyptus bomen hebben gericht. Bij een schooltje in Kerami ( 

Dudley 116.11) is een parkeerterreintje met eucalyptus bomen, waar Dwergooruilen broeden. Het is 

een bekende locatie om Dwergooruilen te observeren en te fotograferen. Wij zien veel fotografen 

(meerdere nationaliteiten) en ook drie Dwergooruilen. Het is interessant om waar te nemen dat Lesbos 

vooral een eiland is waar veel vogelfotografen naar toe gaan, omdat er erg veel vogels zich 

gemakkelijk laten fotograferen. Na enig zoeken bereiken wij het meer en zijn niet de enige vogelaars. 

Er zijn Engelse vogelaars die hier ieder jaar komen voor het observeren van het Klein waterhoen. Het 

is opmerkelijk hoeveel moerasschildpadden in de vele slootjes verblijven. Wij schatten het aantal op 

vele honderden. Het meer ligt in een vlak terrein, maar grenst aan de heuvels; voeding van het meer 

vindt plaats met regenwater dat wordt aangevoerd via het riviersysteem van de Christou rivier. Ook 

hier bepaalt de hoeveelheid neerslag gedurende de wintermaanden hoe lang het meer waterhoudend is 

in de zomer en de herfst. In de directe omgeving van het meer is tuinbouw en fruitteelt. Wij gebruiken 

de lunch te velde en verkennen de directe omgeving en zoeken naar het Klein waterhoen. Wij lopen 

langs de plas waar een parkeerterreintje is en een sluisje. Engelse vogelaars picknicken hier en kijken 

ondertussen naar een Klein waterhoen dat in de lisdodden foerageert. Er schijnen meerdere ex. te zijn. 

Wij zien later nog een ex. foerageren in een ander gedeelte van de plas. Volgens Luc Hoogenstein is 

dit de beste locatie om deze schuwe vogels te observeren. “Het Metochi meer werkt als en magneet op 

rallen, reigers en trekvogels”. Rond het meer is een weelderige vegetatie en wij zien veel 

distelvlinders, kleine geaderde witjes, en gouden torren en weer de grote zwarte torren die wij nog niet 

op naam hebben gedetermineerd. Er is veel balts van Dodaarzen en Waterhoentjes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 6: waarnemingen Metochi lake 26 april 2014 

Dodaars > 6 Ralreiger > 2 

Klein waterhoen > 2 Waterhoen > 10 

Gierzwaluw Bijeneter 

Kuifleeuwerik Cetti’s zanger > 5 

Kleine karekiet Bosrietzanger 

Koolmees Pimpelmees 

Roodkopklauwier Huismus 

Groenling Grauwe gors 

Ralreiger. 
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Tweede excursie 26 april 

Dudley 105.6 en 105.7 en Hoogenstein 71.2. 

Wij vervolgen onze weg  langs de Tsiknias rivier richting de monding aan de Golf van Kalloni. De 

oorsprong van deze rivier ligt in de heuvels aan de noordzijde van Kalloni waar een aantal beken 

samen komen en benedenstrooms de Tsiknias rivier vormen. De rivier is goed te overzien vanaf de 

onverharde wegen die langs de rivier zijn. Bij Skala Kallonis is een doorwaadbare plek en ook de 

locatie met veel riet en ruigte waar Woudaapje worden gezien. Langs de oevers is veel ruigte met 

tamarinde en oleanders en ook veel mariadistels en hier en daar karakteristieke parasoldennen. De 

rivier zelf is ondiep en de bedding bestaat uit grote kiezelstenen, waar veel Kleine zilverreigers 

Kaspische beekschildpadden en Klein waterhoen. 
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foerageren. Bij de brug over de doorgaande weg naar Kallonis foerageren Huiszwaluwen en 

Roodstuitzwaluwen. De Tsiknias rivier is een druk bezochte locatie door vogelaars, omdat bij de 

monding ook vogeltrek plaats vindt en veel soorten worden waargenomen. Als wij na de picknick 

vogels observeren is het erg druk met vogelaars. Aan de noordzijde zien wij bij een graanelevator een 

Steenuil die blijkbaar zijn in trek heeft genomen in het leegstaande gebouw. Op het verlaten terrein 

foerageren ook Witte kwikstaarten en Kuifleeuweriken. Bij de brug over de rivier zien wij vele 

tientallen Huiszwaluwen, Roodstuitzwaluwen, Rotszwaluwen, maar ook Boerenzwaluwen en 

Oeverzwaluwen.  Bij de brug zien wij ook een Moorse landschilpad die langs de weg loopt. We zien 

enkele tientallen Kleine zilverreigers die foerageren in de bedding van de rivier en er zijn baltsende 

paartjes. Er is enige trek van Boompiepers, een Grauwe kiekendief foerageert boven een graanveld ter 

hoogte van de doorwaadbare plaats. Vanaf het eind van de doorgaande weg tot aan de monding zijn 

Tamarisk struwelen langs de rivier. In deze struwelen horen wij veel Kleine karekieten. Aan de 

monding van de Tsiknias rivier zijn enkele Grote sterns en Dunbekmeeuwen. 

 

Tabel 7: waarnemingen Tsiknias rivier 26 april 2014 

Aalscholver Kleine zilverreiger 

Blauwe reiger Purperreiger 

Grauwe kiekendief 1 vr Arendbuizerd 

Waterhoen enkele tientallen Kleine plevier 

Dunbekmeeuw Visdief 

Grote stern Turkse tortel 

Steenuil 1 Bijeneter enkele tientallen 

Kuifleeuwerik Oeverzwaluw 

Rotszwaluw Boerenzwaluw 

Roodstuitzwaluw Huiszwaluw 

Witte kwikstaart Boompieper 

Balkan gele kwikstaart Nachtegaal 

Cetti’s zanger Kleine karekiet 

Koolmees Bonte kraai 

Wielewaal Kneu 

Putter Groenling 

Zwartkopgors Grauwe gors 
 

Derde excursie 26 april 

Potamia valley Dudley 101.3 

De Potamia vallei ligt ongeveer vijf km van Kalloni en bestaat uit een rivierbedding met eeuwenoude 

olijfgaarden die op biologische wijze onderhouden worden. Het is een bijzonder gaarden landschap. 

Wij verblijven geruime tijd in deze vallei om te genieten van de stilte en van vier paartjes 

Maskerklauwieren. Naast deze bijzonder fraaie klauwieren soort zijn er ook Cirlgorzen, Groenlingen, 

Putters en Zomertortels. Verscholen tussen de eeuwenoude olijfbomen zijn boerenbehuizingen met de 

bekende achter erf economie; moestuintjes, kippen, veel schapen voor de melk en ook een eigen 

varken voor de vleesvoorziening. In de omgeving van de erfjes zijn veel Huismussen, Pimpelmezen en 

een enkele Koolmees. Zaterdagavond eten wij in Vafios Taverne. 
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Maskerklauwieren. 
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Zondag 27 april 2014 

Meladia Valley: Dudley 157.5 

Wanneer wij opstaan is het licht bewolkt. Wij hebben besloten om deze dag diverse locaties te 

bezoeken met als eindpunt Eresso (Dudley 160.6). Na het ontbijt gaan we eerst naar Kavaki voor de 

mogelijke observatie van Rüppels grasmussen. Ook deze morgen zien we bij Kavaki geen Rüppels, 

maar noteren wel, in drie kwartier observeren, meer dan 10 paar Baardgrasmussen die druk heen en 

weer vliegen met voedsel in de bek. Ook horen we vier Zomertortels in de omgeving van het 

parkeerterrein. Naast de vogelsoorten die wij de vorige ochtenden hebben genoteerd, horen we ook 

Grote karekieten in de struwelen langs de zeereep. Jan ziet enkele eekhoorns, vermoedelijk de 

Kaukasisiche eekhoorns.  

Van Kavaki rijden we via Scutaros, Filia en Arondissa en nemen rond 10.00 uur de afslag naar 

Eressos. We rijden door de Meladia Valley; een boomloos geërodeerd heuvellandschap. Hier zien we 

meerdere Raven, Grauwe gorzen en veel Kuifleeuweriken. Bij Eressos  fotograferen we reuzenvenkels 

die manshoog zijn. Aan de rand van het dorp horen we meerdere Hoppen, en er zijn weer Huismussen, 

Kuifleeuweriken en meerdere Bruinkeelortolanen. Als we het dorp verlaten ontvouwt zich een 

schitterende vallei waar we direct worden getrakteerd op Paapjes, Rotsmussen, Smyrnagorzen, 

Rotsduiven, Oostelijke blonde tapuiten en Bijeneters. We rijden langzaam door en zien enkele 

Slangenarenden die op trek zijn. 

 

Baardgrasmus man. 
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Meladia valley. 

Op het hoogste punt van de heuvels in Meladia Valley, waar een bord Marmalade Valley staat, blijven 

we een uurtje vogels observeren. Hier zien we meerdere Raven en noteren acht Slangenarenden en 

enkele Wespendieven die over trekken. Er is ook trek van Boom- en Graspiepers en ook zien we meer 

dan 30 Alpengierzwaluwen overtrekken. We besteden veel tijd aan de observatie van Tapuiten; zie 

onze notitie op blz 36 hierover. Op de heuvels zijn afscheidingen van gestapelde stenen. Bij deze 

stapelmuren zien wij veel slangooghagedissen en ook vuurvlindertjes. Interessant is dat op de top van 

de heuvel een drinkpoel voor de schapen is en dat daar groene kikkers zijn. De heuveltop heeft meer te 

bieden; Kneutjes, Paapjes, Rotsmussen, Cirlgorzen, Roodborsttapuiten en Smyrnagorzen. Om 12.40 

uur zien we een “belletje van 11 roofvogels overtrekken; vermoedelijk allemaal Slangenarenden. 

Vervolgens gaan wij het dal in en zien enkele Blauwe rotslijsters; er is trek van Graspiepers en vele 

tientallen Alpengierzwaluwen. Het dal is vol met Gierzwaluwen en vele honderden Boerenzwaluwen. 

Beneden in het dal zijn enkele poelen en hier zien we meerdere platbuiken, die we overigens op 

meerdere locaties hebben gezien. Op de weg liggen dode scheltopusiks. Het is wonderlijk dat op deze 

grindwegen met weinig verkeer regelmatig een dood ex. wordt gevonden. Liggen de scheltopusiks te 

zonnen op de grindweg of wordt jacht gemaakt op insecten? Bij één van de poelen horen we Grote 

karekieten en op een schapenschuurtje zingt een Zwarte roodstaart; de eerste waarneming tijdens ons 

bezoek aan Lesbos. Ook zijn in dit dal Zwartkopgorzen en veel Rotsmussen. Op het dak van een grote 

schapenstal poseert een Steenuil en in een biezenveld met struwelen zien we vijf Wielewalen die op 

trek zijn. Aan het eind van het dal komen we bij de uitlopers van de Meladia rivier en bij een verlaten 

vijgengaard zien we een jagende Bruine kiekendief, een jagende Slangenarend en opmerkelijk één 

mannetje Wilde eend.  
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Bij een uitloper van het 

riviertje met struwelen rent 

een vrouwtje Klein 

waterhoen over een 

bruggetje. In de struwelen 

kwetteren Cetti’s  zangers 

en er zijn ook weer Grote 

karekieten en enkele 

Waterhoentjes. Rob Vogel 

maakt ons attent op de 

aanwezigheid van een 

paartje Kleine klapeksters 

in de omgeving van een 

bijenstand, waar ook zoals 

gewoonlijk Bijeneters( 

enkele tientallen)  

verblijven. Het is een 

bijzondere omgeving; de 

Bijeneters doen zich 

tegoed aan bijen die 

verkleumd zijn door 

regenbuien. In Hongarije 

hebben wij dat ook 

meerdere malen bij 

bijenstanden gezien. Aan 

de rand van de heuvel zijn 

enkele hutten opgebouwd 

van stenen; schuilhutten 

voor de schaapherders, 

zoals dat in meerdere 

landen gebruikelijk is. Deze schuithutten zijn eeuwen oud, maar nu in onbruik geraakt, aangezien de 

meeste herders nu ook over een jeep beschikken en veel schapen ’s avonds naar de melkstal gaan. Dit 

landschap doet denken aan Ierland, waar je ook deze eeuwenoude schuithutten van gestapelde stenen 

aantreft. We zien ook Grauwe klauwieren in de verlaten gaarden en meerdere Kleine zilverreigers die 

foerageren bij de rivier. We rijden door naar de kapel met de dennen. Rob Vogel zag hier een 

Gekraagde roodstaart en een Fluiter. Het is ons niet gegund om deze soorten waar te nemen, want de 

regen komt bij bakken uit de lucht. Wij gaan met de minibus niet verder en keren terug door de vallei. 

Bij het bruggetje zien we Rob met zijn collega vogelaars posten, omdat zij het Klein waterhoen willen 

zien. Wij gaan terug naar Eressos en stoppen aan de rand van het dorp voor overleg over de volgende 

observatie locatie. Terwijl wij overleggen vliegt een Steppenkiekendief over. Later blijkt dat meerdere 

waarnemers deze overtrekkende Steppenkiekendief hebben gezien. Van Eressos, gaan we via 

Mesotopos richting Agra waar we omstreeeks half vijf zijn. Het pad dat we hier willen volgen is niet 

geschikt voor de mini bus. Via Parakila; Dudley 139.1 en 139.2 gaan we terug; in het dorp bevinden 

zich veel moerbeibomen. We zien nog een Steenuil in een veld met hopen stenen. In dit deel van 

Lesbos zijn sinasappelgaarden en veel platanen bij de waterputten. Deze platanen zullen aangeplant 

zijn voor schaduw voor het drenken van het vee. Vanwege de regen besluiten we terug te gaan en 

rijden langs de lagunes aan de zuidoostzijde van Kalloni. In dit vlakke deel van Lesbos wordt graan 

geteeld; voornamelijk haver dat als veevoer wordt verwerkt. Bij de lagunes zien we Kleine 

zilverreigers, Oeverlopers, Kemphanen, Bosruiters, Steltkluten, twee Zwarte ooievaars en vier 

Dwergsterns. 

Blauwe rotslijster - vrouw. 
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Maandag 28 april 2014. 

Onder andere Dudley: 165.1 Mesa; 167.2 Vouvaris River Mouth; 167.3 (Achladeri) en 
Hoogenstein 98.6; 180.2 Sanatorium en 183.5 Panaghia Chapel. 

Wanneer we opstaan en het ontbijt gebruiken is het bewolkt en er valt een drupje. We gaan eerst weer 

naar Kavaki, voor de mogelijke observatie van de Rüppels grasmus. We zijn niet alleen op het 

parkeerterrein; meerdere vogelaars trachten een glimp op te vangen van deze bijzondere grasmus. Aad 

en Adrie besluiten om niet bij het parkeerterrein te blijven en naar de voormalige bunker op de heuvel 

te gaan. Uiteindelijk lukt het om tussen de vele Baardgrasmussen die hun jongen voeren Rüpples 

grasmussen te zien. Het geduld is beloond, al kost het veel moeite om deze soort in de kijker te 

krijgen. Naast deze soorten die we al eerder hebben gemeld zien we ook een paartje Bonte 

vliegenvangers; geen algemene soort op Lesbos. Rond kwart voor tien zijn we bij de zoutpannen en 

zien we veel Bosruiters en Kemphanen en ook nog steeds de twee Rosse grutto’s. Van de zoutpannen 

gaan we naar de Kalami marsch; de lagunes aan weerszijden van de doorgaande weg. Hier noteren we 

enkele nieuwe soorten die we bij eerdere bezoeken aan dit gebied nog niet hebben gezien. Enkele 

Graszangers maken hun opwachting in de ruigten langs de oever en in de slikveldjes foerageren een 

paartje Bontbekplevieren en vier Temminck strandlopers.  

 

Overblijfsel van een eeuwenoude schapencultuur; onderkomen voor de herder. 

Temminck strandlopers; moeras bij zoutpannen Kalloni. 
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Ook zijn er meerdere Oeverlopers, Watersnippen, Bosruiters, Steltkluten en Kleine plevieren. 

Vervolgens gaan we richting Achladeri en zien onderweg in de slikvelden van een voormalige 

visvijver een foeragerende Regenwulp. Om half elf zijn wij op het parkeerterrein annex picknickveld 

van Achladeri die in Dudley (167.3) wordt beschreven als de locatie waar Turkse boomklevers 

broeden. Luc Hoogenstein beschrijft in zijn gids Vogels kijken in Lesbos dat Achladeri de meest 

betrouwbare locatie is om Turkse boomklevers te observeren. Dat blikt ook wel, want het is één van 

de locaties van deze week waar wij in Lesbos de meeste vogelaars hebben gezien; ook de bus van 

Dudley was hier voor een rondleiding. Het is een bosgebied met veel dennen, waar in de kwijnende 

dennen Turkse boomklevers broeden. Ook wij hebben met tal van mede vogelaars na enig geduld de 

Turkse boomklever gezien die in een dode den een broedholte bezette in een voormalig spechtennest.  

Er zijn erg veel Engelse vogelaars die de Turkse boomklever willen observeren. Bauke ontdekt een 

miljoenpoot en wijst ons op orchideeën in het bos. Terwijl wij op het picknickveld een verfrissing 

nemen zien wij drie Slangenarenden en een Zwarte ooievaar.  

Tabel 8: waarnemingen Achladeri 28 april 2014 

Zwarte ooievaar 2 Slangenarend 3 

Koekoek 1 Boomleeuwerik pr 

Goudhaan Koolmees 

Staartmees Turkse boomklever pr 

Boomkruiper Masker klauwier pr 

Roodkopklauwier pr Vink 

Putter Cirlgors pr 

 

Observatie van de Turkse boomklever. 
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Na het bezoek aan Achaladeri gaan wij richting Panaghia chapel (Dudley-183.5) waar wij een 

wandeling maken. De kapel ligt op een heuvel en vanaf de kapel hebben wij uitzicht over een dalletje 

met enkele kleine natte graslandjes.Wij zien hier weer Maskerklauwieren, enkele eekhoorns, 

Roodborsttauiten, Europese kanaries, Putters , Paapjes, Cirlgorzen en onze eerste Houtduiven. 

Van de Panaghia chapel gaan we 

richting Agiasos waar een 

verlaten sanatorium (180.2) ligt. 

In de verlaten tuin van het 

sanatorium is een amandel, 

noten, appels, kersen en 

perengaard en hier zingt een 

Griekse spotvogel en meerdere 

Baardgrasmussen. Wij lunchen 

bij een ruïne tegenover de ingang 

van het sanatorium en zien een 

Arendbuizerd op jacht. Bij het 

sanatorium ligt een dennenbos. In 

het bos horen wij in deze week 

de enige Winterkoning en 

Roodborst zingen. Van het 

sanatorium gaan wij naar een 

Tamme kastanje bos, waarvan de toppen uit de bomen gezaagd zijn. Het is één of andere snoeiwijze 

die wij niet kennen. Bauke klimt over het hek, want hij ziet meerdere orchidee soorten; na enige 

determinatie herkent Bauke vijf soorten. In Dudley wordt dit tamme kastanje bos ook aangeduid als 

zeer rijk aan soorten orchideeën.  

 

Sanatorium. 

Heilige orchis Stippelorchis 
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Tamme kastanjebos: Slanke tongorchis en Paarse aspergeorchis 
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Het is inmiddels bewolkt en wij besluiten na een wandeling door een jeneverbes bos, waar wij een 

Kievitsbloem (Fritillaria pontica) fotograferen, om terug te gaan naar Kalloni. Het is onze laatste 

middag op Lesbos en wij willen nog kijken of er nieuwe steltlopers zijn gearriveerd bij de zoutpannen 

en de lagunes in de Kalami marsch. Bij de verlaten brug in de Kalami marsch zien wij twee Ralreigers, 

enkele Dodaarzen, Waterhoentjes, enkele Casarca’s en Purperreigers en aan de overzijde van de weg 

enkele Bosruiters en Steltkluten. Vanaf Kalami marsch gaan we via de parallelweg richting de 

zoutpannen en rijden over een weggetje in de graslanden aan de oostzijde van de zoutpannen. Hier 

zien we meerdere Gote- en Kleine zilverreigers, veel Balkan gele kwikstaarten, die foerageren in de 

graslandjes, Ralreigers en Casarca's. Er zijn ook Kemphaantjes en Bosruiters en onafscheidelijke 

Grauwe gorzen en Bruinkeelortolanen. Tussen de zoutpannen en de parallelweg liggen natte 

graslandjes en slikveldjes en hier zien we 10 Temminck strandlopers en onze eerste en enige Zwarte 

ruiter. In de berm groeien erg fraaie bremrapen. In de ondiepte van de zoutpannen zijn nu vele 

tientallen Steltkluten en vele tientallen Kemphaantjes en ook de twee Rosse grutto’s zijn nog 

aanwezig. Langs het pad dat naar de observatiehut leidt, zien we een jagende Bruine kiekendief boven 

een haverveld, meerdere Ralreigers, Dwergsterns, en een paartje Roodkopklauwieren. Als we 

terugrijden, zien we een roofvogel jagen; is het een Slechtvalk of een Eleonoravalk? We gaan nog 

even naar de brug over de rivier en zien  vele tientallen Rotszwaluwen, Huiszwaluwen en ook enkele 

Spaanse mussen. Het regent inmiddels en wij besluiten richting vakantieverblijf te gaan. Onderweg 

hebben wij nog een verrassing; bij het parkeerterrein in Kalami lopen twee Casarca pulli op de weg 

met alarmerende ouders. De pullen proberen de weg over te steken van de heuvels richting kust. De 

laatste avond eten we in Molyfos en als wij rond kwart voor tien het vakantiehuis betreden zien we 

voor het eerst twee Europese tjitjaks op de muur.  

 

 

 

 

Putter. 
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Impressie vlinders en kevers en solitaire bij: Oostelijke pijpbloemvlinder, Groot geaderd witje, Grote nachtpauwoog, 
Huismoeder, Roomvlek, Spanner? Morica planata (geen Ned. Naam), Junikever, Sol. Bij? Amphicoma vittata (fam. 
Meikevers) en kever? 
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Overige waarnemingen 

Kaspische beekschildpad - Mauremys caspica 

Deze zoetwaterschildpad kan op Lesbos 

eenvoudig gezien worden, vooral in de 

omgeving van de Kalloni West River. De 

zoetwaterschildpad is gemakkelijk te 

onderscheiden van de soort hierboven 

door te kijken naar de kleurtekening op 

de hals: de Kaspische beekschildpad 

heeft opvallende gele strepen op de hals, 

de Europese moerasschildpad heeft daar 

kleine vlekjes.  De schildlengten van de 

volwassen dieren schommelen rond de 20 

cm. De dieren verspreiden als ze worden 

beetgepakt als afweermiddel een vieze en erg 

doordringende muskusachtige geur. Vaak worden er ook zeer jonge dieren gezien van ongeveer 3 cm 

lengte. De kleine diertjes zouden volgens deskundigen jongen van het vorige seizoen zijn. Volgens de 

literatuur zetten de schildpadden de eieren af rond de tijd dat wij daar verblijven – midden mei dus. 

Deze waterschildpadden eten zowel plantaardig als dierlijk voedsel.  De schilpadden die wij zagen 

waren verzot op de dode schapen die in het (brakke) water lagen bij de oude brug ten zuidoosten van 

Kalloni (route naar Kantri) 

Moorse landschildpad - Testudo graeca 

De Moorse landschildpad is op Lesbos 

absoluut niet zeldzaam. Het zijn echte 

vegetariërs, dus alleen actief in het 

groene jaargetijde. Ze eten zich vol in 

het voor- en najaar als er regen valt en 

er sappige kruiden beschikbaar zijn. 

Tussendoor houden ze een zomer- en 

een winterslaap. Opvallend is dat de 
populatie steeds hoofdzakelijk uit jonge 
dieren bestaat. De kleinsten hebben een 
lengte van nauwelijks vijf centimeter, 
oplopend tot ongeveer 14 cm.  

 
 
 
Scheltopusik - Pseudopus apodus 
Weer een heel apart dier! Het lijkt een slang maar het is een reuzenhazelworm, een hagedis 

dus. Komt voor bij de kust van Kroatië, Griekenland, Noord- Turkije, langs de hele Zwarte 

Zeekust en oostelijker. Deze soort wordt alleen waargenomen in april en mei, daarbuiten 

nooit. Ze eten slakken, wormen, kevers en andere insecten, en wat ze de rest van het jaar doen 

weet niemand. Er is ook nog nooit een juveniel gezien of gefotografeerd! Ze worden groot (80 
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tot 120 cm) en zo dik als een 

kinderarm. Het lichaam van de 

scheltopusik is veel stijver dan dat 

van een slang. Scheltopusiks zijn te 

herkennen aan een lengtegroef over 

beide flanken en achter het oog 

bevindt zich een gaatje in de kop. 

Dat is de gehooringang, die bij 

slangen ontbreekt. Veel dieren worden 
helaas doodgereden op landweggetjes 
bedekt met steenslag. De dieren komen 
hier maar moeilijk op vooruit en 
aangezien de Grieken zo snel rijden als 
maar enigszins mogelijk is, is plotseling remmen op deze wegen gevaarlijk. Overigens stoppen 
Grieken zelden voor een reptiel. De scheltopusik zet 6-10 eieren af en de jongen zijn bij de geboorte 
slechts 10-12 cm. De scheltopusik voedt zich met o.a. huisjes- en naaktslakken, maar ook harde 
insecten en muizen. In de literatuur wordt vermeld dat scheltopusiks erg schuw zijn. Wij hebben een 
andere ervaring en konden meerdere scheltopusiks van dichtbij benaderen en fotograferen. 

 
Hardoen 

Veel voorkomend op Lesbos en enkele 
andere Mediterrane eilanden, maar het 
is eigenlijk een Afrikaans beest (familie 
van de Agamen). Leeft uitsluitend op 
steile rotswanden en is zelfs in de zomer 
midden op de dag in de hete zon te zien. 
Dat doet geen enkel reptiel hem na! 
Interessant is dat een hardoen lijkt op 
een tak die op een rotsblok ligt, omdat 
ze doodstil in de brandende zon zitten. 
Jan heeft fraaie opnamen gemaakt van 
de hardoens. 

 

 

Reuzensmaragdhagedis 

Een typisch Oosteuropees dier. Komt 
voor in Istrië, langs de Kroatische kust, in 
Griekenland, Bulgarije en Roemenië langs 
de Zwarte Zee. Bij het vrouwtje ontbreekt 
meestal de blauwe keelvlek. De 
reuzensmaragdhagedis kan behoorlijk 
groot worden, met een lichaam tot 16 cm 
en een staart van 30-35 cm. Zoals alle 
hagedissen leven ze van insecten, 
wormen, rupsen, slakken en dergelijke, 
maar deze dieren plunderen ook nesten 
van vogels en muizen.  
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Europese tjitjak - Hemidactylus turcicus 
 

Licht gekleurde, soms haast 

doorschijnend beestje met een 

gestreepte staart, tot ongeveer 10 cm 

lang. Hij kan uitstekend klimmen, 

zelfs op muren en plafonds. Daarvoor 

heeft hij hechtschijfjes aan zijn 

voeten, die echter niet tot het eind van 

de tenen doorlopen. De kleur van de 

diertjes is rose-beige en de transparant 

lijkende huid, die fluweelzacht aanvoelt, 

is bezet met korrelachtige uitsteeksels. 

Het dier is in staat om van kleur te 

veranderen en zich enigszins aan te 

passen aan de ondergrond. De Europese Tjitjak is een echte cultuurvolger die, wachtend in het licht 

van de lamp, toevallig voorbijkomende insecten vangt.  In het appartement waar wij verbleven waren 

twee Europese tjitjaks. 

 

Slangooghagedis 
 
Draagt deze naam omdat hij zijn oogleden 

niet kan bewegen en daarom bevochtigt hij 

zijn ogen regelmatig door te likken. Ook 

weer een echt Aziatisch diertje. In Europa 

is hij alleen op enkele eilanden voor de 

Turkse kust aan te treffen. De 

bruingekleurde dieren – die in het voorjaar 

meerdere kleuren vertonen - hebben twee 

dorsale en twee laterale gele lengtestrepen. 

Deze nieuwsgierige, maar niet erg snelle 

diertjes leven in uitgesproken droge 

streken. Wij hebben op veel locaties 

slangooghagedissen gezien. 

Dobbelsteenslang - Natrix tesselata 

Dit neefje van de ringslang komt 

alleen in Oost-Europa voor. Hij jaagt 

alleen op vis, en soms op kikkers of 

kikkervisjes. Hij jaagt in het water op 

de bodem, vandaar dat de ogen een 

beetje op zijn kop zijn geplaatst. 

Meestal zonnend aan te treffen langs 

de oever van heldere meertjes, 

poeltjes en beekjes. Wordt lang niet 

zo groot als de Ringslang, meestal tot 

1 meter. Volledig 

ongevaarlijk. Evenals bij de ringslang 

het geval is, worden de vrouwtjes 
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groter dan de mannetjes. Deze slang is meer dan welke ringslangachtige dan ook aan het 

water gebonden. Het merendeel van zijn tijd brengt het dier hierin door en het kan aanzienlijk 

lang onder water blijven.  

  

Groene kikker - Rana spec. 

De officiele naam luidt rana. Er is onder kenners een hooglopende discussie over de soorten 

en ondersoorten van de groene kikker in Europa. Wij zijn geen kenners van groene kikkers , 

maar denken wel dat wij meerkikkers hebben gezien en gehoord. Meerkikkers maken een 

typisch geluid dat lijkt op een korte roep van het Waterhoen. 
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Lesbos culinair. 
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Top vijf. 

 

Op één met stip in een stokoude olijfboomgaard, 

in mijn geheugen het best bewaard. 

Met wat geluk vind je dit beestje hier. 

U raadt het vast al de Maskerklauwier. 

 

En op twee,  

doet in deze reeks een andere schoonheid mee. 

In het zoutpannen habitat 

kruiste een groepje foeragerende vogels ons pad. 

Het waren er best wel veel, 

allen fraai gestreept en sommigen met rode keel. 

De Roodkeelpiepers toonden zich van zeer nabij, 

ongestoord hun voedsel zoekend, soms zij aan zij. 

 

En dan: De derde in deze persoonlijke top vijf. 

Die kiest dichte struwelen voor zijn verblijf. 

Een Silvia met witte snor en rode baard, 

een beweeglijke zangertje waar je geboeid naar staart. 

In het topje van een struik dus……… 

De Baardgrasmus. 
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Een vierde vogel ontbreekt in deze rangschikking niet, 

Het is de Sporenkievit. 

Met witte wang en zwarte kop 

behoort hij zeker tot deze top. 

Een open waterrijk gebied, 

spaarzaam begroeid, 

is het biotoop waar je’ m ziet 

en waar hij je met zijn gratie boeit. 

 

Als laatste in dit overzicht 

wordt nog een fraaie soort belicht.  

Een rietbewoner en kleiner dan je vermoed. 

Al scharrelend verbergt hij zich goed.  

Vaak heel dichtbij en nog niet zichtbaar 

en dan ineens….. achter die zeggepol….. nee die niet.… die daar! 

In het Latijn moet ie het met Porzana parva doen. 

Wij noemen hem Klein waterhoen. 

 

Het bovenstaande is slechts des dichters keuze. 

Voor een ieder mag die anders zijn. 

De herinnering is hoe dan ook reuze 

aan dit Lesbos vogelreis festijn.  
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Bijlage 1: overzicht waarnemingen 
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Lesbos 2014 
KNNV afdeling Epe en 
Heerde   

22-
apr 

23-
apr 

24-
apr 

25-
apr 

26-
apr 

27-
apr 

28-
apr 

29-
apr 

Soort Latijnse naam                   

Dodaars Tachybaptus ruficollis     1   2 > 6   2   

Aalscholver Phalacrocorax carbo     x     x   x   

Kuifaalscholver Strictocarbo aristoteles     x x x x       

Ralreiger Ardeola ralloides   x     x x   x   

Kleine zilverreiger Egretta garzetta   x     x x x x x 

Grote zilverreiger Casmerodius albus         x     x x 

Blauwe reiger Ardea cinerea          x x   x x 

Purperreiger Ardea purpurea           x   x   

Ooievaar Ciconia ciconia   x     x x x x x 

Zwarte ooievaar Ciconia nigra   3 x x x x x x   

Flamingo Phoenecopterus roseus   x     x     x   

Bergeend Tadorna tadorna   x     x     x   

Casarca Tadorna ferrugina   x   x x     
pr en 
2 p   

Wilde eend Anas platyrhynchos             x     

Bastaardarend  Aquila clanga   1               

Slangenarend Circaetus gallicus   x x x x x x x   

Dwergarend Hieraaetus pennatus     x x x x       

Bruine kiekendief Circus aeroginosus     x x x x x x   

Grauwe kiekendief  Circus pygargus           x       

Steppekiekendief Circus macrourus             1     

Arendbuizerd Buteo rufinus       x x x x x   

Buizerd Buteo buteo   x x   x x x x   

Wespendief Pernis apivorus   x x             

Sperwer Accipiter nisus     man             

Torenvalk Falco tinnunculus   x x x x x x x   

Slechtvalk Falco peregrinus               1   

Az. Steenpatrijs Alectoris rufa         1         

Waterral Rallus aquaticus         1         

Klein waterhoen Porzana parva           3 v 1 v     

Waterhoen Gallinula chloropus   x 1   x x x x   

Kluut Recurvisora avosetta   x     x x x x   

Steltkluut Himantopus himantopus   x     x x x x   

Kleine plevier Charadrius dubius         x x x x   

Bontbekplevier Charadrius hiaticula             x x   

Strandplevier Charadrius alexandrinus         x   x     

Sporenkievit Vanellus spinosus         1         

Bonte strandloper Calidris alpina         x         

Temmincks strandloper Calidris temminckii               10   

Bosruiter Tringa glareola   x     x x x x x 

Kemphaan Kampfläufer   x     x   x > 60   

Oeverloper Actitis hypoleucos         x   x 2   

Tureluur Tringa totanus         x         
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Zwarte ruiter Tringa erophropus               1   

Groenpootruiter Tringa nebularia         1         

Rosse grutto Limosa lapponica         2     2   

Regenwulp Numenius phaeopus               1   

Watersnip Gallinago gallinago   x           x   

Dunbekmeeuw Larus genei           x       

Geelpootmeeuw Larus michahellis   x x x x x x x x 

Dwergstern Sterna albifrons         x x x x x 

Grote stern Sterna  sandvicensis           x       

Visdief Sterna hirundo         x x       

Rotsduif Columba livia             x x   

Holenduif Columba oenas           x       

Houtduif Columba palumbus               x   

Turkse tortel Streptopelia decaocto   x x x x x x x x 

Zomertortel Streptopelia turtur   x x x x x x x x 

Koekoek Cuculus canorus               x   

Steenuil Actena noctua     2 2   x x     

Dwergooruil Otus scops     3 3   3       

Gierzwaluw Apus apus   x x x x x x x x 

Alpengierzwaluw Apus melba       x     x x   

Hop Upupa epops   x x x     x     

Bijeneter Merops apiaster   x x x x x x x x 

Middelste bonte specht Dendropcopus medius       x   x       

Veldleeuwerik Alauda arvensis   x   x x         

Kuifleeuwerik Galerida cristata   x x x x x x x x 

Boomleeuwerik Lullula arborea       x   x x x   

Kortteenleeuwerik 
Calandrella 
brachydactyla   x   x           

Oeverzwaluw Riparia riparia     x     x x x   

Rotszwaluw Ptyonoprogne rupestris   x   x x x x x   

Boerenzwaluw Hirundo rustica   x x x x x x x x 

Roodstuitzwaluw Hirunda daurica   x x x x x x x x 

Huiszwaluw Delichon urbica   x x x x x x x x 

Graspieper Anthus pratensis             x     

Boompieper Anthus trivialis           x x     

Roodkeelpieper Anthus cervinus       x x     x   

Witte kwikstaart Motacilla alba   x   x x x x     

Gele kwikstaart Motacilla flava   x   x x x x x   

Balkan g. kwikstaart Motacilla feldegg   x     x x   x   

Winterkoning Troglodytes troglodytus               x   

Roodborst Erithacus rubecula               x   

Nachtegaal Luscinia megarhynchos   x x x x x x x x 

Zwarte roodstaart Phoenicurus ochruros             x x   

Tapuit Oenanthe oenanthe     x x     x      

Tapuit seebohmi 
Oenanthe oenanthe 
seebohmi             x     
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Isabeltapuit Oenanthe isabellina   x   x           

Oostelijke blonde tapuit  Oenanthe O melanoleuca   x x x x x x x x 

Paapje Saxicola rubreta     x x x x x x   

Roodborsttapuit Saxicola rubicola   x x x   x x x   

Blauwe rotslijster Monticola solitarius   x   x x   x     

Merel Turdus merula   x x x x x x x x 

Zwartkop Sylvia atricapilla     x x     x     

Orpheus grasmus Sylvia hortensis   x x     x       

Braamsluiper Sylvia currura      x             

Kleine zwartkop Sylvia melanocephala   x         x     

Ruppels grasmus Sylvia melanothorax               x   

Grasmus Sylvia communis     x x           

Baardgrasmus  Sylvia cantillans   x x x x x x x x 

Graszanger Cisticola juncidis         x x   x   

Cetti's  zanger Cetta cetti   x x x x x x x   

Kleine karekiet Acrocephalus scirpaceus     x   x x x x x 

Bosrietzanger Acrocephalus palustris     x x x x   x   

Grote karekiet 
Acrocephalus 
arundinaceus   x x   x x x x   

Spotvogel Hippolais icterina       x x         

Griekse spotvogel Hippolais olivetorum     x x       x   

Vale spotvogel Acrocephalus pallidus       x   x x x   

Fitis  Phylloscopus trochilus   x x             

Tjiftjaf Phyolloscopus collybita     x         x   

Goudhaan Regulus regulus               x   

Grauwe vliegenvanger Muscicapa striata       x x         

Bonte vliegenvanger Ficedula hypoleuca       x     x     

Koolmees Parus major   x x x x x x x   

Zwarte mees Parus ater   x               

Pimpelmees Parus caeruleus   x x x x x x x   

Rouwmees  Parus lugubris             x x   

Staartmees Aegithola caudatus               x   

Turkse boomklever Sitta europea               pr   

Rotsklever Sitta neumayer       x x         

Boomkruiper Certhia brachydactyla               x   

Grauwe klauwier Lanius collurio     x       x     

Masker klauwier  Lanius rubicus         pr 4 pr   2pr   

Roodkopklauwier Lanius senator   x x x x x x x   

Kleine klapekster Lanius minor             pr     

Ekster Pica pica             x     

Zwartkopgaai Garrulus cervicalis     x x x x x x   

Kauw Corvus monedula       x           

Bonte kraai Corvus cornix   x x x x x x x x 

Zwarte kraai Corvus corone       x x         

Raaf Kolkrabe   x x x x x x x   
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Spreeuw Sturnus vulgaris   x               

Wielewaal Oriolus oriolus           1 v > 5     

Huismus Passer domesticus   x x x x x x x x 

Spaanse mus Passer hispaniolensis     x x x     x   

Rotsmus Petronia petronia             x     

Vink Fringilla coelebs   x x x x x x x x 

Kneu Carduelis cannabina   x x x   x x x   

Putter Carduelis carduelis   x x x x x x x x 

Groenling Chloris chloris   x x x x x x x   

Europese kanarie Serinus serinus   x           x   

Ortolaan Emberiza hortulana       x           

Bruinkeelortolaan Emberiza caesia   x x x x x x x   

Cirlgors Emberiza cirlus   x x x x x x x   

Smyrnagors Emberiza cinercea             x     

Zwartkopgors Emberiza melanocephala   x x     x x     

Grauwe gors Miliaria calandra   x x x x x x x x 

Dagtotaal     65 61 67 80 77 80 91 20 

                      

Overige waarnemingen                     

Steenmarter 
Martes foina - Martes 
martes   dood       dood dood     

Konijn Oryctolagus cuniculus                   

Persische eekhoorn Sciurus anomalus             x x   

Egel Ernoceus europaeus     dood     dood dood     

Dwergvleermuis Pipistrellus pipistrellus   x x x           

Groene kikker Rana bedriagae   x x x x x x     

Boomkikker Hyla arborea     x             

Dobbelsteenslang Natrix tesselata                   

Slangenooghagedis Ophisops elegans       x x         

Reuzensmaragdhagedis Lacerta trilineta         x         

Scheltopusik Pseudopus apodus     
1 d en 
3 x     x     

Hardoen Laudakia stellio     x x           

Europese tjitjak Hemidactylus turcicus               2   

Miljoenpoot Harpaphe haydeniana               x   

Moorse landschailpad Testudo hermanni                   
Kaspische  
beekschildpad Mauremys caspica     x x x         

Platbuik Libellula depressa   x x x x x x x   

Schrijvertjes Gyrinus natator     x   x         

Veldkrekel/krekel? Gryllus bimaculatus         x         

Lieveheersbeestje Coccinellidae spec                   

Hoornaar Vespa crabro   x x x x x x x   

Wesp ? Vespidae spec     x x x x x x   

Honingbij Apis mellifica   x x x x x x x   

Solitaire bijtjes?     x x x x x x x   

Aardhommel Bombus terrestris    x x x x x x x   
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Meikever Melolontha melolontha   x x             

Prachtkever Anthaxia nitidula   x x             

Gouden tor Cetonia aurata           x       

Johanneskever Phyllopertha horticola         x         

Voorjaarsmestkever Geotrupes vernalis                   

Gele luzernevlinder Colias hyale     x x           

Kleine parelmoervlinder Issoria lathonia                   

Atalanta Vanessa atalanta   x x x x x x x   

Groot geaderd witje Aporia crataegi   x x x           

Klein geaderd witje Pieris napi           x       

Klein koolwitje Pieris rapae   x x x x x x x   

Distelvlinder Vanessa cardui   x x x x x x x   

Koningspage Iphiclides podalirius         x         

Koninginnepage Papilio machaon       x           

Citroenvlinder Gonepteryx rhamni     x             

Oranjetip Anthocharis cardamines     x             

Blauwtje?       x             

Roomvlek Arctia villica   x x             

Nachtpauwog Saturnia pavonia   x               

Vuurvlindertje Lycaena phlaeas     x       x     
Oostelijke 
Pijpbloemvlinder Zerynthia polyxena     x             

Bruin zandoogje Maniola jurtia     x             

Grauw zandoogje Hyponephele lycaon             x     

Hooibeestje Coenonympha pamphilus                   

Endemische sprinkhaan Poecilimon mytelenensis     x             

Zwarte mier ?     x               

Reuzenmier ?     x x x x x x x x 

 


