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Dag 1: 24 april. De heenreis. 
 
We spreken om half zeven ‟s ochtends op Schiphol af en in het half uur daarna druppelt 
iedereen langzaam binnen. Met 15 man gaan we naar de incheckbalie, waar we gebruik 
maken van de selfservice om in te checken en de bagage te „droppen‟. Gedurende de 
wachttijd gaat ieder zijn eigen gang, maar we eindigen toch met de meeste mensen aan het 
ontbijt.  
 
De drie uur durende vlucht naar Athene verloopt soepel, het opnieuw inchecken kost wat 
meer tijd, maar dan is er alsnog tijd om in de zon te gaan zitten. Een aantal van ons trekt er 
direct met kijker en camera op uit om de eerste vogels te spotten, met als resultaat een 
roodkeelpieper! Wie had dat verwacht?! Hij staat keurig en onmiskenbaar op de 
videocamera van Jan.  
 
Heel veel vogelen doen we vandaag niet, want we moeten na aankomst in Mytilini nog een 
eind rijden. En zomaar vertrekken kunnen we niet, want er is maar één busje dat tot onze 
beschikking staat. In ruil voor de tweede bus (die kapot is) mogen we twee auto‟s 
meenemen. Evert wordt ingeschakeld als reservechauffeur en dan kunnen we op pad. 
Morgen krijgen we een tweede bus, zeggen ze. Gelukkig komen we redelijk soepel uit de 
stad, hoewel we zelfs met Tomtom nog een paar keer om moeten keren. Daarna in één ruk 
door naar Skala Kallonis, met één klein ommetje om toch nog een paar vogels te zien 
vandaag. Casarca‟s, geelpootmeeuwen, bosruiters, zilverreigers, je ziet ze hier allemaal zeer 
regelmatig. Maar de eerste waarnemingen zijn toch altijd de meest bijzondere!  
 
In Skala Kallonis checken we in bij Hotel Malemi. Daarna verzamelen we in de eetzaal, waar 
we voor de eerste keer mogen kiezen uit het buffet. Het is prima eten en er is voor elk wat 
wils, zelfs Martijn vindt genoeg lekkers! Iedereen besluit vroeg naar bed te gaan vandaag. 
We hebben dan ook bedacht om zes uur buiten te staan morgen en aangezien het hier één 
uur later is dan in Nederland moeten we voor ons gevoel heeeeel vroeg op… 
 
Dag 2: 25 april. De dag dat wekkers gelijk worden gezet en we voor het eerst de zoutpannen 
zien. 

 
Daar staan we dan, Roely en ik, net 
tien minuten te laat bij de poort van het 
hotel. Niemand te bekennen! Ja hoor, 
we zijn te laat. Dus gaan we met zijn 
tweeën op pad naar de riviermonding. 
Er vliegt een rare vogel over die later 
de eerste jufferkraan van Lesbos blijkt 
te zijn. Ook de andere groep heeft het 

geluk de vogel over te zien vliegen. Wat een start 
van de week! En niet alleen die jufferkraan maakt 
deze ochtend goed; prachtig oranje licht verlicht de 
riviermonding waar de flamingo‟s hun eten bij elkaar 
scharrelen. Rustig lopen we richting het 
vogelkijkscherm aan de overkant.  



We hebben het geluk vlakbij een ralreiger te zien lopen, een overvliegende zwarte ooievaar 
met een oranje gloed op zijn buik te fotograferen en daarnaast nog vele andere vogelsoorten 
te zien.  
 
Op de terugweg naar het hotel treffen we de rest van de „vroege groep‟. We lopen de laatste 
kilometer samen op. Het blijkt overigens dat wij niet de enige laatkomers waren: Marion en 
reisleider Mike (foei!) waren een uur te laat omdat ze hun wekkers niet hadden verzet!  
 
Het ontbijtbuffet bestaat elke ochtend uit verschillende soorten (gebakken) eieren en 
vleessoorten met daarbij ook zelfgemaakte Griekse yoghurt, cake, allerlei soorten brood, 
muesli en fruit. Ook in de ochtend voor elk wat wils dus. En dat goede ontbijt kunnen we wel 
gebruiken want onze eerste volle dag vogelen staat op het punt echt te beginnen. Omdat we 
nog geen tweede bus hebben gekregen, gaan we op pad met de bus met Mike achter het 
stuur, en de twee auto‟s. Evert fungeert weer als extra chauffeur en ik rijd de tweede auto. 
Erg ver hoeven we vandaag niet te rijden, want we blijven in de omgeving van Skala 
Kallonis. 
 
Eerst richting de zoutpannen, waar nog actief zout gewonnen wordt. We zien de eerste 
kluten en steltkluten en natuurlijk flamingo‟s. De zware bewolking zorgt ervoor dat we goed 

over de zoutpannen heen kunnen 
kijken. Het grootste deel van de 
groep loopt graag langs de 
zoutpannen, dus de chauffeurs 
rijden elke keer een eindje vooruit en 
lopen dan richting de groep terug. 
We zien bosruiters, Temmincks 
strandlopers en kleine strandlopers 
en we horen veel vale spotvogels. 
Het zien van de vale spotvogel is 
heel wat lastiger!  

 
In de hoge vogelkijkhut houden we koffiepauze terwijl we over de zoutpannen heen kijken. 
Dan zitten we ook direct even uit de frisse wind die in de loop van de ochtend opgestoken is. 
Na de pauze gaan we op zoek naar grielen. We belanden in een mooi ruig „weiland‟ waar 
verscheidene paarden lopen. Daar zien we wel strandplevier en bontbekplevier, maar er is 
geen griel te bekennen… Dit gebiedje krijgt de bijnaam „paardenlandje‟ en zal deze week 
nog veel vaker bezocht worden.  
 
Het is inmiddels tijd om ons eerste lunchpakket te openen. We krijgen deze week elke dag 
een trommeltje met daarin een verrassing mee voor de lunch. Vandaag zit het trommeltje vol 
met aardappelsalade, daarbij wat brood en een stuk fruit. 
 
Met gevulde maag en nieuwe energie kunnen we weer op pad. Terug langs de zoutpannen 
en op naar de rivier. Eerst lopen/rijden we aan de noordkant een stuk. Er schijnt hier ergens 
een buidelmees te zien te zijn, maar we lijken op de verkeerde locatie te zijn. Het regent af 
en toe. Op naar de rivier ten zuiden van de grote weg, waar heel wat meer vogels zitten. We 
zien een groep van twaalf zwarte ibissen en ook komt de eerste woudaap voorbij, prachtig! 
Mike en ik moeten de groep op dit punt achterlaten met de bus, want onze auto‟s kunnen 
geruild worden voor de tweede bus. Fijn! We blijken een bus voor zeven personen te krijgen, 
wat kleiner dan verwacht. Maar iets is beter dan niets en dus rijden we met deze bus terug 
naar de groep. 
 
We treffen de groep aan bij de buidelmezen, die prachtig te zien zijn wanneer ze het nest in 
en uit gaan, maar ook wanneer ze af en toe even op het riet ervoor gaan zitten. Voor velen 
een nieuwe soort. Mike en ik rijden terug naar de andere bus om die op te halen en zien dan 



in de verte een roodpootvalk op een draad zitten. We draaien zo snel mogelijk om om de 
groep op te halen en rijden met zijn allen nog wat dichter naar het dier toe. Naast hem zit 
een kleine torenvalk. Wat een fantastische afsluiter van deze eerste dag!  
 
Het is al bijna tijd voor het avondeten, dus we gaan snel terug naar het hotel. Daar lijsten we 
de soorten die we vandaag hebben gezien. Het blijken er 76 te zijn! We kunnen tevreden 
gaan slapen met op de achtergrond het gefluit van de dwergooruil.  
 
Dag 3: 26 april. De dag van de moeilijke soorten; dwergooruilen en smyrnagors. 
 

Vandaag zijn er vijf mensen dapper 
genoeg om om zes uur in de bus te 
zitten. We rijden naar de riviermonding 
om ten noorden van de weg een eindje 
te lopen. Roely blijkt een lege batterij in 
haar camera te hebben zitten, dus Mike 
en Roely rijden snel even heen-en-weer 
om een volle op te halen. Wij zien 
ondertussen vooral mooi landschap. Er 
hangt een mooie nevel over het water 
heen en die combineert prachtig met de 
zonsopgang. Ik zou vaker om zes uur op 
moeten staan… 
 

We zien balkankwikstaart en kleine plevier en later vliegt de eerste witwangstern over. Leuk! 
Dan vliegt de jufferkraan opeens over ons heen, achterna gezeten door een groep 
meeuwen. Wat een schouwspel! We horen de kraanvogel zelfs roepen. We kunnen de 
jufferkraanvogel nog heel lang in de verte zien tot hij opeens uit het zicht is verdwenen. 
Aangezien we vandaag om half acht ontbijten kunnen we de vogel niet meer gaan zoeken. 
Wie weet zien we hem nog een keer deze week.   
 
Na het ontbijt rijden we richting Sigri, aan de westkant van het 
eiland. Net ten noorden van Kallonis bezoeken we eerst het 
eucalyptusbosje. We hebben gehoord dat zich hier een dwergooruil 
schuilhoudt. Het duurt niet lang voordat Mike er één gevonden 
heeft. Kijk, daar hebben we nou een reisleider voor! Sommigen 
hebben even moeite het kleine beestje te vinden. Hoewel hij goed in 
het zicht zit is hij toch slecht te zien door zijn geweldige schutkleur. 
We kunnen hem uitgebreid bestuderen. Dan opeens zien we iets 
vliegen. Het blijken nog twee dwergooruilen te zijn en intussen 
horen we een vierde uil fluiten. Een paar mensen hebben nog het 
geluk een middelste bonte specht te zien.  
 
De tijd vliegt en we hebben een lange dag voor de boeg, dus het is 
tijd om te vertrekken. Naar het eerste klooster op de weg naar Sigri, Limonos. Daar zien we 
een steenuil die braaf op dezelfde plek zit als het jaar ervoor, middenin het klooster verstopt 
in een gat in de muur. Ook kunnen we de roodstuitzwaluwen goed bekijken. Dat laatste kost 
niet veel moeite, want we zitten inmiddels in de zon op een terrasje met koffie/ thee/ sap. Het 
lijkt wel vakantie! Na de koffie lopen we een eindje een weggetje in. We zien een grote 
hardoen, een hagedis, op een steen zitten.  
 
De weg leidt ons naar boven over de heuvels. We hebben een mooi uitzicht over Skala 
Kallonis en de zoutpannen en aan de andere kant van de heuvels zien we vanaf een 
uitkijkpunt de westkust liggen. Terwijl we naar het uitzicht kijken zien we de eerste blonde 
tapuit en opeens vliegt er razendsnel een boomklever voorbij.  



En dat kan er op Lesbos maar één zijn: de Turkse! Lang niet iedereen heeft het geluk hem te 
zien, maar gelukkig staat hij later deze week nog op het programma. Bij een parkeerplaats 
iets verderop hebben we weer geluk, we zien het nest van een rotsklever met af en toe een 
flits van de rotsklever zelf. Ook horen we de eerste winterkoning vanuit de auto.  
 
Wanneer we naast de weg een isabaltapuit zien, besluiten we direct ook lunchpauze te 
houden. Vandaag treffen we verschillende hartige gevulde pannenkoekjes in ons trommeltje 
aan. Ondertussen vogelen we gewoon verder, want er zit een roodkopklauwier op de helling 
voor ons. Om dit Griekse tafereel compleet te maken komt er een man op een ezel 
langsrijden. 
 

Na de lunch is het eindelijk tijd om 
de heuvel op te rijden waar bovenop 
een klooster staat, Ypsilou. Vanaf 
daar heb je een mooi uitzicht op de 
westkust. Iedereen krijgt een uur de 
tijd om rond te lopen en af te dalen 
naar de grote weg. Doel: 
smyrnagors en bruinkeelortolaan. 
Na een uur hebben we echter alleen 
boomleeuwerik en ver weg een 
blauwe rotslijster gezien. Vlakbij de 
grote weg, helemaal onderaan de 
wandeling, zien we toch nog op het 
nippertje de smyrnagors. Hij laat ook 

zijn liedje nog even horen. Wat een service. En wat een mooi beestje. 
 
Het is tijd om onze bestemming van vandaag te bereiken: Sigri. Daar rijden we naar een 
riviertje waar tot onze verbazing water in staat, wat zeker niet elk jaar het geval is. Hier zien 
we drie soorten vliegenvangers en niet alleen de balkankwik maar ook een ondersoort van 
de balkankwik. En om dit paradijsje compleet te maken vliegt er ook nog eens een 
steppekiek over. Wat hebben we een geluk. 
 
Vanaf het strand zien we de Yelkouanpijlstormvogels mooi voorbijtrekken. We hebben nog 
maar een paar uur voordat we in Skala Kallonis aan het avondeten moeten zitten, dus op de 
terugweg kunnen we niet veel stoppen. Toch zien we nog een braamsluiper, verschillende 
slangenarenden en de eerste Eleonora‟s valken. Ook zien we een scheltopusik op de weg. 
We schuiven vanuit de auto zo aan bij het buffet vandaag, met verbrande gezichten want de 
zon scheen goed.  
 
De lijst telt vandaag 86 soorten.  
 
Dag 4; 27 april. De dag van de verwachte en onverwachte bijzondere soorten en de dag dat 
we koningsdag niet meemaken. 
 

Daar staan we weer met vijf mensen om zes uur ‟s ochtends. Evert is 
al op pad met de fiets, iets wat hij alle ochtenden doet vanaf nu. Met 
een prachtig heldere lucht, een vleugje grondmist en een oranje gloed 
aan de hemel rijden we naar de rivier. Op zoek naar de griel, die met 
dat leuke vleugje grondmist natuurlijk nog moeilijker te zien is dan 
normaal. Tijdens het zoeken zien we veel kuifleeuweriken, putters en 
vale spotvogels. Verderop langs de rivier zie ik opeens een rare vogel 
overvliegen. Het is één of andere waterhoen! Maar welke? Hij is weg 
voordat iemand anders hem gezien heeft. Dit is het moment dat het 
wachten begint. Het beest is echter nergens meer te zien. Zoeken, 



zoeken, zoeken en ondertussen tikt de klok door. We moeten eigenlijk al aan het ontbijt 
zitten! En dan, opeens, uit het 
niets, staat hij daar. Een klein 
waterhoen laat zich korte tijd 
bekijken voordat hij supersnel over 
een kaal stukje rivierbedding heen 
rent en weer verdwijnt. Ik heb het 
geluk hem net te kunnen 
fotograferen. 
 
Om half negen rijden we met de 
hele groep richting het oosten. We 
zien bruinkeelortolaan en grasmus 
wanneer we even langs de weg 
stoppen om rond te kijken. Ook 
zien we daar baltsende kleine 
plevieren. Daarna rijden we langs de mooie kust naar de parkeerplaats bij het bos. Hier 
ergens moet de Turkse boomklever zitten. Gelukkig lopen er een paar Engelsen rond die 
weten waar het beestje zich bevindt, dus we lopen met hen mee het bos in. Op het pad is 
een pijl van takken gelegd en wanneer we daar het bos in steken komen we tussen de vele 
vogelaars terecht. We zitten dus goed! Vanaf een afstandje zien we de Turkse boomklever in 
en uit zijn nest vliegen. Hij vliegt een vaste route waardoor we hem regelmatig dichterbij 
langs zien vliegen.  
 
Bij de auto zien we maskerklauwier en Europese kanarie zitten. Een deel van de groep loopt 
nog een eindje terug het bos in met Ella, die een veld asperge-orchideeën heeft gevonden. 
Daarna vervolgen we de weg door het bos naar de andere zoutpannen. Hier een stuk minder 
vogels (steltkluut, kleine strandloper, kemphaan). Daarnaast is er een kiezelstrand dat dient 
als prima lunchplek. Sommigen stoppen even met vogels kijken en gaan na het opeten van 
de deegflapjes met feta, spinazie of worst heerlijk in de zon liggen. Achter hen verzamelen 
de zwaluwen ijverig modder voor hun nesten. 
 
Op de zuidelijkste punt van het eiland zien we groepjes pijlstormvogels voorbij vliegen. Met 
behulp van de foto‟s van Erik en Roely wordt besloten om welke soort het hier gaat, 
Yelkouan. Nadat we dit raadsel hebben opgelost kunnen we verder rijden langs de kust. Wat 
zwemt daar voor raars op het water? Het lijken wel… zomertalingen?! Ja hoor, een groepje 
zomertalingen! En terwijl we daar staan te kijken zegt Roely opeens: “dat lijken wel 
dunbekmeeuwen!”. Mike gelooft er niets van maar alweer blijken foto‟s goed te werken voor 
determinatie. Krijg nou wat, dunbekmeeuwen. Niet veel later hebben we ze in de telescoop 
en kan iedereen een kijkje nemen. Heel bijzonder om die hier waar te nemen. 
 
De route die we uitgestippeld hebben is enige tijd niet te vinden, maar uiteindelijk komen we 
toch op de juiste onverharde weg terecht. Eerst door lage bossen en grasland en later voert 
de weg ons door naaldbos. Het is een mooie route. De weg komt weer uit op de grote weg 
waar we op de heenweg overheen gereden zijn. We stoppen nog even op de plek waar we 
vanochtend de bruinkeelortolaan met tegenlicht hebben zien zitten en zien het beestje nu 
met beter licht. Dat is de afsluiter van vandaag, want het is alweer bijna tijd voor het 
avondeten. In de hoop op warm water (dat er vaker lijkt te zijn wanneer het nog licht is), 
zorgen we dat we voor het eten nog een half uur hebben om te douchen. Daarna fris aan het 
buffet, lijsten (84 soorten) en vroeg naar bed. 
 



Dag 5; 28 april. De dag dat Evert ’s ochtends alles vast voor ons vindt, dat we de jufferkraan 
echt goed kunnen bekijken en dat we de dag afsluiten met een wel heel aparte waarneming.  
 
De zoektocht naar de griel gaat deze ochtend weer verder en het vooruitzicht er misschien 
één te zien trekt negen mensen die om zes uur in de auto zitten. We rijden vandaag naar het 
paardenlandje ten oosten van de zoutpannen. Wanneer we daar bijna zijn komen we Evert 
tegen. Hij vraagt of we de sporenkievit hebben gezien. Omkeren maar dus! De sporenkievit 
zit prachtig mooi in het zicht voor de vogelkijkhut. Wat een mooi beest! 
 
Nadat we hem vanuit de auto bekeken hebben, is het tijd om een nieuwe poging te wagen 
een griel te vinden. Wanneer we bij het paardenlandje aankomen, staat Evert al voor ons 
klaar met in zijn telescoop twee grielen. Voor een aantal van de groep is het enige tijd 
zoeken wanneer ze in de telescoop kijken, want die beesten hebben een buitengewoon 
goede schutkleur. Gelukkig bewegen ze en krijgt iedereen ze daardoor te zien. Op zee naast 
ons zwemt intussen een fuut langs.  
 
We bekijken de grielen totdat we terug moeten naar het hotel voor het ontbijt. Onderweg 
kijken we nog even snel of het klein waterhoen er is. In plaats van het klein waterhoen zien 
we de eerste zwartkopgors. Wat zijn ze toch knalgeel! Er komt ook eindelijk een oostelijke 
gaai mooi in beeld zitten. Dat zwarte petje is toch heel anders dan bij onze eigen gaai.  
 
Na het ontbijt gaan we eerst op zoek naar de jufferkraanvogel. Hij staat precies waar hij 
volgens alle berichten zou moeten staan en we kunnen hem goed bekijken. Ondertussen zit 
er vlak achter ons een kleine karekiet mooi in het zicht te zingen. Op de terugweg lopen we 
nog even naar het vogelkijkscherm, vanwaar we balkankwik, zwarte ooievaar en blauwe 
reiger zien.  
 
De volgende stop is het Mitochi meer. We nemen een uur de tijd om hier rond te lopen en 
zien in dat uur allemaal het klein waterhoen (man en vrouw), woudapen en heel veel 
schildpadden. Een woudaap die over een stapel schildpadden heen klimt is een leuk gezicht. 
Sommigen hebben het geluk een buidelmees van dichtbij te zien. Verderop is de rotsklever 
goed te zien en dan nog even langs het klein waterhoen als afsluiter. Wat zijn ze goed te 
zien! 
 
Wanneer de groep weer compleet is, 
rijden we naar een stuwmeertje verderop. 
Daar lunchen we met een enorme 
sandwich. We zien niet veel vogels. 
Omdat we het weggetje dat we na de 
lunch wilden rijden, niet kunnen vinden, 
besluiten we terug te rijden naar de 
zoutpannen. Daar lopen we een eindje 
door de harde wind. Er vliegen bruine kiek 
en steppekiek over en we zien de 
zwartkopgors goed. Maar de leukste 
waarneming is toch wel een poelsnip die 
zich kort, maar goed, laat zien. Dit blijkt 
later een bijzondere waarneming te zijn op Lesbos. 
 

 
Dan nog even naar het paardenlandje waar we hopen 
op grielen voor de mensen die vanochtend niet mee 
waren. We worden gezandstraald! Geen vogel te 
horen vandaag en we zien er ook niet veel. Maar we 
zien wel iets anders leuks. Een grote mestkever is 



bezig een bol van paardenmest te maken. We kijken gebiologeerd toe hoe het beestje de bol 
perfect rond metselt. Wanneer hij tevreden is, rolt hij de bol een meter opzij en dan begint hij 
hem in te graven. Wat een leuk gezicht! Daar staan we dan, met verrekijkers en telelenzen 
om onze nek, allemaal te kijken naar dat kleine beestje dat een mestbal aan het ingraven is. 
We zetten een stok bij het gat neer zodat we morgen kunnen kijken wat er nog van te zien is. 
Daarna vertrekken we, want we zijn wel klaar met de harde wind. Voor het avondeten 
hebben we nog meer dan anderhalf uur rust. Ook wel eens lekker! De lijst van vandaag telt 
78 soorten. 
 
Dag 6; 29 april. De dag dat de citroenkwik ons voorgerecht is, we daarna Rüppels grasmus 
bekijken en we als toetje ook de kerkuil nog goed te zien krijgen. 
 

Daar staan we weer met zes vroege 
vogelaars om zes uur ‟s ochtends. Het 
grootste deel van de groep van gisteren 
slaapt uit, want zij hebben de griel 
inmiddels gescoord. Voor dit deel van de 
groep de goede hoop dat we nogmaals 
grielen zullen vinden in het paardenland. 
Eerst even naar het moerasje (Kalloni 
pool) achter het hotel. Daar zwemmen 
meerkoeten en we horen een waterral. 
We hebben ook gehoord dat er een 
citroenkwik is gezien bij de zoutpannen, 
dus de route loopt langs deze plek. De 
citroenkwik zit keurig vlakbij de auto op 

de grond en we kunnen hem allemaal goed zien. Het vroege opstaan heeft zichzelf alweer 
ruim terugverdiend.  
 
We kunnen een korte blik werpen 
op een hop die heel even op een 
paaltje gaat zitten en daarna 
achter de berg zout verdwijnt. Dan 
is het eindelijk tijd om naar het 
paardenlandje te rijden. Het ligt er 
weer schitterend bij in het 
ochtendlicht. Achterin het veld 
staan de ezels op rust, de grote 
oren vormen mooie silhouetten in 
het tegenlicht.  Van de mestkever 
van gisteren is alleen nog een 
klein gaatje in het zand te zien. Als 
we niet hadden gezien wat hier 
gisteren gebeurd was, was ons 
niks bijzonders opgevallen deze 
ochtend.  
 
De grielen zijn vandaag niet te vinden en het is al vrij laat, dus we rijden via de rivier terug 
naar Skala Kallonis. De ibissen staan nog op dezelfde plek als gisteren dus we kunnen ze 
nog even goed bekijken. Daardoor zitten we pas om acht uur aan het ontbijt en al een half 
uur later weer in de auto. De rit van vandaag voert ons naar het noorden toe, naar Petra. 
 
Onze eerste stop van vandaag is de plek bij Molivos waar elk jaar Rüppells grasmus wordt 
gezien. We lopen en zitten lange tijd te wachten. Ondertussen zien en horen we kleine 
zwartkop en baardgrasmus en ver weg ziet Mieke twee steenpatrijzen, ontdekt door Jip. En 



dan, eindelijk, is hij daar opeens. Die 
prachtige Rüppells grasmus met zijn 
rode ogen in die zwarte kop en dat 
witte snorretje. Hij is het wachten 
waard! 
 
Met de Rüppells „op zak‟ rijden we 
verderop de asfaltweg af en de 
hobbelige kustweg op. Niet Jokes 
favoriete weg, ondanks de prachtige 
omgeving waar we doorheen rijden. 
Met aan de ene kant de kust en aan 
de andere kant heuvels met hier-en-
daar een boom een mooi gebied voor 

grauwe klauwier, zwartkopgors, bruinkeelortolaan en tapuit. Tijdens de koffiepauze kijken we 
uit over zee en zien we blonde tapuit, roodborsttapuit en op zee kuifaalscholvers. Die 
beestjes blijken een sprongetje te maken voor ze onder water duiken. Weer wat geleerd!  
 
Rond kwart voor één rijden we Skala Sikamineas binnen, met een mooie kleine 
vissershaven. Een mooie plek om onze aardappelsalade op te eten en ook eens een ijsje te 
kunnen halen. Dat past perfect bij het zonnige weer van vandaag.  
 
Na de lunch verlaten we de kust en daarmee laten we ook de hobbels achter ons. De weg 
leidt ons terug naar Petra. Bij een klein kapelletje stoppen we even om de benen te strekken. 
Een grote rots wordt omcirkeld door rotszwaluwen en bewoond door een slechtvalk. Uit de 
boom achter ons komt een raar geluid, maar de eigenaar van het geluid is moeilijk te vinden. 
Toch wordt dit kleine vogeltje in de kijkers gevangen. Het blijkt een balkanbergfluiter te zijn. 
Jan heeft het geluid op zijn telefoon en Erik heeft hem zelfs op de foto, dus we kunnen direct 
controleren of het klopt. Mooie waarneming. Voor iedereen, behalve voor Mike natuurlijk, een 
nieuwe soort. 
 
We rijden wat te ver richting Petra en komen in een poging om om te keren op een mooie 
plek tussen de olijfboomgaarden terecht. Een korte wandeling langs de weg brengt ons 
middelste bonte spechten, winterkoning en cirlgors.  
 
Aangezien we op de terugweg toch langs de dwergooruilen komen, gaan we daar ook nog 
even kijken. We zien er drie. Wat zijn ze toch mooi! Ik rijd met een deel van de groep vast 
terug naar het hotel, de andere helft van de groep blijft nog even in de hoop de middelste 
bonte specht nog goed te kunnen zien.  

 
Hoewel het na het avondeten donker is, 
zijn we nog niet klaar met vogelen. Mike 
heeft namelijk nog een leuke verrassing 
voor de groep in petto. We lopen in tien 
minuten naar het dorp en sluiten daar 
aan bij een groep mensen die allemaal 
naar een schoorsteen staren. Opeens 
cirkelt er een prachtige kerkuil boven ons 
langs om vervolgens zo de schoorsteen 
in te duiken. Niet te geloven! Het beest 
broedt al vele jaren in deze schoorsteen 
en je kan pa en ma in een half uur tijd 

een aantal keer in en uit zien vliegen.  



Dat noemen we nog eens een mooie afsluiter van deze lange dag. De kerkuil is de 82ste 
soort van vandaag. 
 
Dag 7; 30 april. De dag van de bontgekleurde vogels en ruige landschappen en de dag dat 
we de meeste vogelsoorten op één dag te zien krijgen. 
 
Onze laatste dag breekt voor negen 
mensen weer om zes uur aan. Opnieuw 
staat het paardenlandje op het 
programma en opnieuw staat de griel 
hoog op de „gewenst lijst‟. De grielen 
laten zich echter niet zien. Een 
roodkeelpieper en een 
kortteenleeuwerik maken dit gemis 
gelukkig weer goed. Bij Kalloni pool is 
niet veel te zien deze ochtend. 
 
Na het ontbijt vertrekken we opnieuw 
naar het westen, naar Sigri. We rijden 
vandaag via de zuidelijke route naar Sigri toe door prachtig ruig landschap. Heuvels met 
overal rotsen vormen een goede biotoop voor steenuil (vooral die ene op een 
schapenschedel aan een deur staat me bij), blonde tapuit, bruinkeelortolaan en heel veel 
geelpootmeeuwen. Heeft Jan toch eindelijk zijn geelpootmeeuw goed op de film staan 
vandaag! 
 
Wanneer we even stoppen langs de weg, komt Mike onder een brug tevoorschijn om ons 
allemaal de droge rivierbedding in te roepen. Daar is namelijk „iets leuks‟ te zien. Dat leuks 
blijkt een heel mooi nestje van een roodstuitzwaluw te zijn, een omgekeerd iglootje van 
modder. Vader en moeder zwaluw zijn echter niet zo blij met onze komst, dus we klimmen 
de rivierbedding snel weer uit.  
 
Verderop komen we in bergachtiger gebied. Vanuit de auto zien we een rouwmees, die zich 

vervolgens niet meer echt goed laat zien 
wanneer we eenmaal de auto uit zijn. 
Weer afgedaald uit de bergen komen we 
bij een meer terecht. Daar zit een 
purperreiger te vissen. Terwijl we de 
auto‟s een stukje naar voren rijden zodat 
ze wat beter geparkeerd staan, lopen 
een aantal mensen naast of achter de 
auto‟s mee. Emmy ziet tijdens het lopen 
opeens een boomkikker in de bosjes 
zitten. Wat een vondst! Later voegen we 
ook nog een paapje aan de lijst toe. 
 
We lunchen bij een rivier naast een 

vijgenboomgaard. Lunchen is hier het juiste woord, want een pauze zit er vandaag niet in. 
Met de Griekse salade nauwelijks weggewerkt worden er wielewalen tussen de vijgenbomen 
gespot. We zien er in ieder geval vier vliegen. Zo knalgeel en toch een schutkleur, hoe doen 
die beesten dat? Ook zien we rouwmees en bonte vliegenvanger in deze boomgaard. Net 
wanneer we weer willen gaan zitten, horen we van een andere groep vogelaars dat er 
verderop een scharrelaar zit. Snel weer op pad dus! 
 
Eerst zien we een kleine klapekster in een boom een eind verderop zitten. De scharrelaar 
laat zich echter niet zien. Zoals het de echte vogelaar betaamt geven wij natuurlijk niet 



zomaar op, dus we trekken het weiland in. Ella blijft heerlijk in de auto zitten en zoekt 
ondertussen wat bloemen. Wij lopen een uur door het gebied en scannen de omgeving af op 
zoek naar die blauwe vlek. Roely ziet een vreemde bonte kraai, Evert kijkt waar ze wijst, 
herkent hem meteen en schreeuwt de longen uit zijn lijf om de anderen die een stuk 
verderop lopen te waarschuwen. En dan vliegt hij boven ons langs en, niet te vergeten, recht 
over Ella heen. Hebben we daarvoor een uur gelopen?! Maar voor degenen die hem in de 
snelheid voorbij hebben zien vliegen zeker een mooie waarneming.  
 
Nu schijnt het spannendste deel van de route te komen. Volgens andere vogelaars uit het 
hotel een ontzettend slecht stukje weg waar de bodem van je auto door de hobbels tegen de 
grond aankomt. Daarom hebben zij ons geadviseerd iedereen uit te laten stappen en heel 
voorzichtig te doen. We passeren inderdaad een paar flinke hobbels die later „het‟ gevaarlijke 
punt blijken te zijn. Juist ja. Dat viel mee. Wanneer we weer in de buurt van Sigri komen, zien 
we wat versteende bomen staan achter een omheining.  
 
We kunnen het natuurlijk niet laten het riviertje bij Sigri nog even te bezoeken. Daar is 
vandaag echter een stuk minder te zien. Ook rijden we nog even naar de kust, waar in een 
plas heel veel steltlopers te zien zijn. Er ontstaat een uitgebreide discussie over welke 
steltlopers we nou eigenlijk zien. Jip, Jan, Evert en Mike hebben elk zo hun eigen ideeën 
over wat er nou eigenlijk rondloopt. We komen er niet helemaal uit vandaag. Gelukkig 
hebben Erik en Roely alles op de gevoelige plaat vastgelegd en is het geheel door Jan 
gefilmd. Dan kan het later thuis achter de computer nog eens rustig nagekeken worden.  
 
Het is al laat wanneer we klaar zijn voor vertrek en daarom rijden we in één ruk terug naar 
Skala Kallonis. Met één korte stop omdat we een groep jagende kleine torenvalken zien 
boven de bergrug. De lijst van deze laatste dag bestaat uit 94 vogelsoorten. Wauw! 
 
Dag 8; 1 mei. De ochtend van vertrek waarop we toch nog nieuwe soorten zien en de 
Friezen daardoor in aantal soorten in weten te halen. 

 
Alles is al ingepakt zodat we ook deze 
laatste ochtend nog om zes uur naar 
buiten kunnen met acht mensen. De 
telescoop van Mieke is nog niet ingepakt, 
dus we kunnen alles nog in mooie 
vergroting bekijken deze ochtend. 
Vandaag gaan we naar het Mitochi 
meertje om het klein waterhoen nog 
eenmaal door het riet te zien sluipen. De 
woudaap en ralreiger zitten prachtig in 
het ochtendlicht te poseren, met een 
lichte nevel om hen heen. Wat een 
plaatje.  
 

Achterin het riet horen en zien we rietzangers en grote karekiet. Waar het rustig en stil was 
toen wij aankwamen, is het hier om kwart over zeven een drukte van jewelste. Iedereen weet 
dat dit een goede plek is om de dag te beginnen. Wij moeten om kwart over zeven alweer 
vertrekken, want we hebben een vliegtuig te halen.  
 
We ontbijten snel en daarna gaan we Tetrissen met koffers. En… het past! Gelukkig. Vanuit 
het hotel komen ze opeens met sandwiches voor de lunch aanzetten. Wat ontzettend aardig! 
Natuurlijk moet er ook nog even getankt worden vandaag en dat doen we vlakbij de 
zoutpannen. Vanwege een feestdag blijkt dit tankstation echter dicht te zijn, dus Mike moet 
met zijn auto terug naar Kallonis, waar er precies nog één open is. Wij rijden nog even naar 



de zoutpannen om op hen te wachten. En terwijl we daar staan, zien we ver weg zwart 
gekleurde sterns vliegen. Toch nog! Dat is nog eens last minute vogelen.  
 
In de hoop ze beter te kunnen bekijken, rijden we wanneer Mike er ook weer is nog één 
rondje zoutpannen. Maar ze zijn 
gevlogen en aan onze waarneming 
wordt zelfs even getwijfeld; was het de 
lichtval? Gelukkig zien we vlak voor 
we de grote weg weer op rijden twee 
witvleugelsterns en een witwangstern 
langs de auto vliegen. Yes! Wat een 
geluk! En daarmee is soort nummer 
144 (of 145?) gescoord. De Friezen 
die bij ons in het hotel zaten zijn met 
145 soorten naar huis gegaan. Zullen 
we ze dan toch nog inhalen? 
 
Het is inmiddels kwart over negen, dus 
we moeten wat sneller doorrijden naar 
het vliegveld dan gepland. Wel stoppen we nog twee keer tussen de olijfbomen. Daar zien 
we kleine klapekster, kleine zwartkop, maskerklauwier en horen we nog één keer dat 

heerlijke geluid van de zomertortel. 
Om 20 voor elf staan we bij het 
vliegveld. Na het inchecken gaan we 
aan zee zitten met ons broodje en 
een drankje. Nog heeeel even 
genieten van de zon.  
 
Op het vliegveld van Athene gaan 
we met een kleine groep nog even 
zitten om de laatste lijst in te vullen. 
Komen we toch nog op de 64 
soorten. Niet slecht voor een 
ochtendje vogels kijken! In 
Amsterdam nemen we op Schiphol 

afscheid van elkaar. We kunnen tot de conclusie komen dat we een geslaagde reis achter de 
rug hebben. Ik ben benieuwd wat onze volgende bestemming wordt. Op de uiteindelijke 
Lesboslijst prijken 150 soorten! 
 
 
 


