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1. Mytilini Airport

10. Achladeri Forest

19. Sideras

2. Kalloni Pool

11. Vouvaris River

20. Papiana

3. Kalloni Bay

12. Mesa

21. Raptor Point

4. Tsiknias River

13. Lardia Valley

22. Lepetimnos

5. Kalloni Saltpans

14. Isabella Crossing

23. Sikaminias---Efthalou

6. Alykes Wetlands

15. Ipsilou

24. Petra Reservoir

7. Christou River

16. Faneromeni

25. Kavaki

8. Skamnioudi

17. Metochi Lake

26. Madaros

9. Polichnitos Saltpans

18. Potamia Valley

27. Napi Valley
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DELTAGARE
Leif Lindholm, Älvsjö
Lena Lindholm, Älvsjö
Lars-Börje Croon, Uppsala
Marianne Croon, Uppsala
Sten Ljungars, Torshälla
Monika Ljungars, Torshälla
Per-Erik Holmlund, Uppsala
Lena Holmlund, Uppsala
Eva Karlsson, Karlskrona
Sara Sandberg, Svarte
Lennart Eriksson, Eskilstuna
Krister Nässén, Södertälje
RESELEDARE
Curt Johnsson, Österbybruk
Jim Sundberg, Östergarn

RESRUTT
29/4 Mytilini Airport, transport till Skala Kallonis
30/4 Kalloni Pool, Kalloni Bay, Kalloni Saltpans, Alykes Wetlands, Tsiknias River
1/5
Christou River, Skamniodi, Polichnitos Saltpans, Achladeri Forest, Mesa
2/5
Lardia Valley, Isabella Crossing, Ipsilou, Faneromeni
3/5
Metochi Lake, Potamia Valley, Sideras. På kvällen Mini Soccer och Papiana
4/5
Raptor Point, Kavaki, Petra Reservoir, Eftalou – Skala Sikaminea, Lepetimnos
5/5
Madaros, Napi Valley, Mesa, Vouvaris River, Kalloni Saltpans, Tsiknias River
6/5
Transport till Mytilini Airport

OMSLAG. Rödvingad vadarsvala på jakt efter insekter. Foto: Sten Ljungars
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Vårt hotell med Kalloni Pool i förgrunden. Foto: Krister Nässén

INLEDNING
Förutom de många fina naturupplevelserna och den goda stämningen i gruppen är det best ående minnet av resan
hur ovanligt varmt det var för årstiden. Enligt andras personliga obse rvationer på plats har det successivt blivit
varmare och varmare de tre-fyra senaste åren, d.v.s. just den tidsperiod reseledaren inte varit på plats. Det var
soligt och klart varje dag och under andra halvan av veckan låg dagstemperaturen på upp till 27-29°. Under näst
sista dagen kom det några regnstänk på förmiddagen och när vi s att i planet för att lämna ön började det regna
ordentligt och nu en vecka senare är vädret mer normalt med soligt och dagstemperaturer på 19-21°. Jag bedömer att naturen låg en vecka före det normala, i vissa fall något mer – Krüpers nötväcka hade för första gången
under våra resor hit sen 2004 redan lämnat boet – och det kan nog bli aktuellt att tidigarelägga framt ida resor hit
med en vecka.
Redan första fältdagen bjöds vi på en rejäl överraskning då plötsligt sex mer eller mindre adulta krushuvade
pelikaner låg och skruvade över närmsta bergsrygg. Med vingspann över tre meter och upp emot två meter långa
med utsträckt hals är de gigantiska. Deltagarna var förvånade över hur lätt det var att få se svart stork på Lesbos,
både på marken och i luften. Nästan hela veckan hörde vi mängder av mjuka, vittljudande läten från skyn – biätare på massivt sträck. Reseledaren hade rekat ny plats för olivsångare och flera exemp lar kunde denna gång
noteras. En utflugen familj Krüpers nötväcka återfanns ganska snart och gulgrå sparvar satt och sjöng på sina
vanliga platser. Det var gott om dvärguvar detta år och några hördes tillfälligt mitt på dagen. 100 medelhavl iror/ min är en normal ”hastighet” i väster och 4000 exemp lar sågs under den stund vi var där. En fin upplevelse
med två jättesmaragdödlor kommer vi ihåg och sista fältdagens trädnäktergalar och rosenstare checkade också in
på minnesbanken.
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RES EDAGBOK
29 april
Resan ner gick bra och incheckning av huvudbagaget
direkt till Lesbos var inga problem från varken Stockholm eller Köpenhamn. Byte till inrikesflyg i Aten där
det alltid är lite väntetid. Reseledaren Curt Johnsson
mötte upp på Mytilini Airport vid 21.30 och hyrbussarna
hämtades ut för färd till hotellet i Skala Kallonis där vi
bodde hela veckan.

Efter en god buffémiddag på hotellet kunde vi gå ut och
höra fyra dvärguvar, V, N V, N och NO om hotellet.
Påfågeln 100 meter bort skrek(!), som vanligt, ett ljud
reseledaren inte hört på ön förut.
1 maj
Eftersom vi visste att Krüpers nötväcka lämnat boet för
fyra dagar sen kastade reseledaren om i planeringen och
vi körde dagen baklänges för att säkerställa att olivsångarna var bra igång på dagen. Det fungerade och på första
stoppet vid Skamniodis olivlundar hade vi tre exemplar
som sjöng, varav en sågs av många. En mästersångare
höll igång och en sydlig tryfjäril gladde med sitt violetta
skimmer. Ett par av masktörnskata sågs, varav honan på
bo, och en turturduva hördes kuttra. Tre persiska ekorrar
skuttade omkring.
Vid nästa stopp hördes ytterligare tre olivsångare, samt
en mästersångare. Döm om reseledarens förvåning när
även här hördes en påfågel skrika(!). Suck och stön!
Vidare till lilla Polichnitos Saltpans där vi fick närkontakt
med skärfläckor, styltlöpare och svartbenta strandpipare.
Ute på havet, vid ett fiskenät, fanns en toppskarv och på
vägen tillbaka ytterligare tre.
I Achladeri Forests fina aleppotallskog fick vi direkt
kontakt med trädgårdsträdkrypare, av förklarliga skäl i
skådarkretsar kallad ttk, både sjungande och matande.
M ålarten Krüpers nötväcka hittades efter en kortare
stunds letande, då de båda föräldrarna kunde ses mata
sina två juveniler. Helt överraskande hade ett 500-tal
greker sökt sig till lokalen för förstamajfirande och det
var grillning (läs rökning!) av mat, samt musik och god
stämning, men vi tråkmånsar körde snart därifrån. Kökspersonalen på hotellet hade bara skickat med halva lunchen idag, så vi åkte tillbaka och åt resten på hotellet. En
liten siesta satt därefter fint.
Sista lokalen för dagen var M esa, en minibergrygg som
ligger i öppet landskap och har en vattensamling intill sig,
samt ytterligare några pölar andra sidan vägen, vid havet.
Curre lyfte på en sten och förevisade skorpionen Checkered Scorpion och ytterligare en sågs under en annan sten.
Namnet efter rutmönstret på ryggen.

Redan första morgonen fick vi närkontakt med svart
stork. Foto: Sten Ljungars
30 april
Efter en god frukost tog vi en skådarpromenad i hotellets
omgivningar. En svart stork visade upp sig väldigt väl
innan den gick ner i lilla Kalloni Pool, just vid hotellet.
Eksångare, cettissångare och sy dnäktergal hördes. Turkduvor noterades och den första segelfjärilen för resan
sågs. En svarthuvad sparv sågs på håll och vi beundrade
trädgårdsväxten lampborste vid hotellet. Ute vid havet,
Kalloni Bay, stod fem rallhägrar på nära håll. En silkeshäger drog förbi och de första och allestädes närvarande
medelhavstrutarna visade upp sig.
Så äntrades de båda hyrminibussarna och vi körde över
till den stora lokalen Kalloni Saltpans. Några bronsibisar
och ett par dammsnäppor var snart upptäckta och i luften
fanns en rostgumpsvala och en femflock vita storkar och
en sexflock krushuvade pelikaner. Underbart! De senare
kan normalt ses här i enstaka exemplar, men lite tidigare
på säsongen.
En hane aftonfalk låg högt upp och skruvade och en ung
purpurhäger flög snabbt iväg över salinerna, kunde vi
konstatera från nordvästra fågeltornet. Första ormörnen
för resan noterades och en häftig observation av 11 rastande rödvingade vadarsvalor gladde oss. Ett par sandtärnor och en vitvingad tärna flög förbi sydvästra fågeltornet
och på håll sågs örnvråk och svartbent strandpipare.
Vi flyttade oss till intilliggande våtmarken Alykes Wetlands och hade snart 11 + 24 biätare över oss. Roständer
flög omkring och på marken kunde gulärla feldegg, korttålärkor och rödstrupiga piplärkor ses. Kornsparv fanns
närvarande. Tillbaka till salinerna där fem dammsnäppor
på nära håll sågs, liksom 20-talet skäggtärnor strax väster
om salinerna. De fiskade grodyngel i en liten damm.
Sista lokalen för dagen var Tsiknias River. Fem biätare
kunde ses sittande på en ledning och nere på flodbädden
stod en vit stork. Ännu en aftonfalkhane sågs och vid
flodfåran noterades svarthuvad sparv, cettisångare, sy dnäktergal och trastsångare. En nötskrika sågs som hast igast, ljus kind och svart hjässa. Den fina blårispen beundrades.

Vid M esa sågs bl.a. Checkered Scorpion. Foto: Krister
Nässén
Svartpannad törnskata sågs på lite håll och i berget en
taggsvansagam. Ett par fältpiplärkor och ett par av svarthakad buskskvätta var nya researter och en tjockfot flög
iväg. Ormörn, rostand, svarthuvad sparv, rostgumpsvala
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och tofslärka var andra arter som noterades. Nere vid
största pölen sågs ett par rallhägrar och några svartbenta
strandpipare, samt överraskande nog en ung dvärgmås.
Största upplevelsen var nog ändå det par av jättesmaragdödla vi fick bekanta oss med en god stund.

Denna dag började vi vid närliggande M etochi Lake. Vi
fick se en hane mindre sumphöna söka föda och fyra
dvärgrördrommar flyga lite hit och dit. En rallhäger fanns
också på plats. Gott om levantsjögrodor och en östlig
lövgroda sågs. De många kaspiska bäcksköldpaddorna
hade sällskap av några kärrsköldpaddor. Från buskarna
kring dammen hördes några cettisångare och en eksångare. På långt håll upptäcktes två ormörnar och en svart
stork fanns på lite närmare håll.
Vi fortsatte in i Potamia Valley och stannade till vid bron
där två klippsvalor flög av och an in under bron. En
härfågel hördes och levantsjögroda och kaspiska bäcksköldpaddor fanns närvarande. Vi nöjde oss med det i
värmen och styrde mot nästa mål.
Lokalen som kallas Sideras, efter byn nere i dalen, SV
om Agra, är en stor bergssluttning som bl.a. håller gott
om gulgrå sparvar och rostsparvar. Vi hade några av
varje, samt en familj klippnötväcka. Rostsparvarna var i
slutfasen av sin sångperiod, men de gulgrå var det god
fart på. Gott om medelhavsstenskvättor. Högt uppe i
berget sågs flera blåtrastar, liksom någon klippsvala och
en taggsvansagam. En ormörn upptäcktes och plötsligt
hördes en dvärguv ropa tillfälligt från ett träd högst upp
under berget, liksom ett par skränande nötskrikor högt
där uppe. En mästersångare sjöng och biätare hördes. På
återvägen till minibussarna upptäcktes en familj av balkanmes.
Efter middag inne i byn upptäcktes vid Kalloni Pool en
grönfläckig padda. Här hördes även en tornuggla och tre
dvärguvar. Under en kort uggletur med minibussarna
hördes fyra dvärguvar vid lokalen M ini Soccer, fem
dvärguvar och en tornuggla i norra Papiana, samt ytterligare två dvärguvar vid södra Papiana. Ännu en dvärguv, i
en annan riktning (de är rätt trogna sina sittplatser) noterades vid hotellet vid hemkomsten, vilket gör 15 exemplar sammanlagt under kvällen. Inte illa!

2 maj
Längsta fältdagen går alltid västerut, mot Sigri. Vi hade
inte kommit långt innan vi stannade för en stor morisk
landsköldpadda och snart hade vi sett ännu en. Någon
lyckades se en mellanspett flyga in i en elstolpe av trä
utmed vägen och snart stod vi halvt dolda i närheten ute i
skogen för att se den komma fram till boet. Turturduva,
härfågel och dvärguv skapade fin stämning och ett par
rödstrupiga sångare hördes.
Vi körde vidare till Lardia Valley och det dröjde inte
länge innan målarten balkansångare var klar. Ett par
klippsvalor var på plats, liksom rostgumpsvala och medelhavsstenskvätta. Balkanmes sågs och härfåglar hördes,
samt ett avlägset bo av klippnötväcka noterades. Svart
stork och en gammal örnvråk luftade vingarna, liksom
segelfjäril, makaonfjäril och hagtornsfjärilar. Detta är en
rätt smal och djup dalgång med ett par dramatiska klippor
mitt i. Långt där nere rinner en bäck.
Vid Isabella Crossing, isabellakorsningen, en gång i tiden
döpt till detta av reseledaren, fanns fem isabellastenskvättor på plats. M ed öppna marker runt om och en trädbeklädd dalgång nedanför oss åt vi vår fältlunch här och
hade en olivsångare, ett par eksångare, samt en härfågel
till sällskap. Rödhuvad törnskata satt i ett träd ovanför
oss. Gott om vackra hagtornsfjärilar på en ärtväxt.
Så var det dags att åka upp till toppen av en 20 miljoner
år gammal vulkan, Ipsilou, med sitt kloster och sina tre
munkar, den yngsta 58 år gammal, en yngling i trion. På
sluttningarna finns träd och buskar i en i övrigt karg
omgivning, vilka naturligtvis drar till sig fåglar av olika
slag. På vägen upp hade vi tre gulgrå sparvar, en viktig
art på resan, samt taggsvansagam och persisk ekorre.
Blåtrastar, härfågel, medelhavsstenskvättor, en vanlig
stenskvätta, halsbandsflugsnappare och en rödstrupig
sångare. Slående var mängden av fjärilar, segelfjärilar,
kardinalfjäril, rödgula höfjärilar och överraskande nog
även en andra riddarfjäril, Eastern Festoon. Vi tittade
andäktigt in i kapellet, samt kollade muséet med ikoner
och guldföremål. De fossilerade trädstammarna från
närbelägna Petrified Forest fick också vår uppmärksamhet. Några berghönor hölls av munkarna i bur, okänt
varför.
Dagens sista resmål var F aneromeni, längst ut åt väster.
Här brukar finnas rödfalkar, men vi såg bara en. På vägen
mot övre forden, en betonglagd ”bro” där vattnet rinner
över, såg vi masktörnskata och rödhuvade törnskator,
samt en svarthuvad sparv. I lufthavet fanns 50 biätare,
många tornseglare och ett par alpseglare. Vid forden
fanns gott om levantsjögrodor i olika stadier, några fullvuxna, många smågrodor och många yngel. Ett par rörhönor, väl spridda över ön, en kaspisk bäcksköldpadda,
sydnäktergalar, eksångare, och en trastsångare hördes,
liksom en turturduva. Ett par persiska ekorrar och fjärilen
Balkan M arbled White kunde noteras.
Vid Faneromeni strand hade vi fyra Scopoli’s liror (f.d.
gulnäbbad), 4000 medelhavsliror och tre toppskarvar och
inåt land en gammal hane sommargy lling och tre rostgumpsvalor.

4 maj
Idag ställdes färden norrut och vi började vid den s.k.
Raptor Point. Sex ormörnar och fyra ormvråkar, alla
paruppdelade, blev resultatet. Inget rovfågelsträck i det
allt för stabila vädret. Ett par taggsvansagamer på nära
håll gladde emellertid och en hane svarthakad buskskvätta och en svart stork kunde också beskådas, liksom en
häcksparv.

Lunch vid norra strandvägen. Foto: Lena Lindholm
Nästa anhalt var Kavaki, enda lokalen för svarthakad
sångare på ön, men där vi gick bet. Ett par rödstrupiga
sångare och ett par turturduvor var klent plåster på såren.
Dock fin utsikt över staden Petra och havet!
Vi for snart vidare till Petra Reservoir, full med medelhavstrutar, men även ett par rödnäbbade trutar vilka snart

3 maj
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hittades. Här fanns även 12 roständer. Häcksparv, cettisångare och översträckande biätare noterades.

mustaschstrecket kunde inte vara tydligare och hade
naturligtvis även gått att se i handkikare. Ett bra exempel
på hur mycket sämre skådare man blir när man tittar
genom kamera. Dock brukar det i efterhand gå att t.ex.
åldersbestämma fåglar man annars hade fått nöja sig med
att artbestämma och många använder sig numera ofta av
denna metod. Nåja, huvudsaken är att det till slut står rätt
i rapporten.
Efter fältlunch i Napi Valley åkte vi tillbaka söderut igen.
Vi ”tvingades” göra ett snabbstopp vid M esa, eftersom en
av de krushuvade pelikanerna låg i pölen. Den luftade
vingarna lite och när vi passerade en gång till lite senare
hade den lämnat lokalen.
Vi åkte så till Vouvaris River och kunde vid bron titta ner
på vattensköldpaddor och grodor. Förutom ett 20-tal
kaspiska bäcksköldpaddor och några levantsjögrodor
fanns här även ett utsläppt sällskapsdjur i form av den
från Nordamerika importerade gulbukiga vattensköldpaddan Trackemys scripta. Den finns i tre raser där nominatrasen kallas just gulbukig vattensköldpadda och
rasen elegans rödörad vattensköldpadda, vilka vi tyvärr
såg ett exemplar av vardera här. Till vår glädje såg vi
minst en ål simma nere i vattendraget.
Vi tittade in som hastigast på den fågelrika lokalen Kalloni Saltpans innan vi tog den lilla grusvägen längs Tsiknias River av ett speciellt skäl, man hade sett en rosenstare här. Även om närvarande skådare stod så nära att den
endast vågade söka föda på mullbärsträdets baksida, fick
många i gruppen se den.
Efter en god middag på restaurangen närmast havet inne i
Skala Kallonis gick vi sakta hem till hotellet i den sköna
försommarkvällen för packande av väskor och tidigt i
säng. Några hann se fyra turkiska geckos på hotellet
innan John Blund fick ta över.

Efter detta körde vi längs norra stranden, Eftalou --Sikaminea, och hade turen att få se en 600-flock medelhavsliror söka föda i sundet mellan Lesbos och Turkiet.
De fick snabbt sällskap av medelhavstrutar som försökte
ta lirornas byten. Vi körde fram till det lilla fiskesamhället Skala Sikaminea för en välförtjänt fika och snart låg
lirorna i havet rakt utanför oss och fiskade. Några köpte
lite keramik nu när vi ändå nått civilisationen.
På återvägen mot hotellet tog vi en annan väg runt Lep etimnos och fick se en häckning av pilgrimfalk. Två juvenila ungar satt på bokanten och honan satt i berget en bit
därifrån. Alla tre såg ut att vara av den sydliga rasen
brookei. En hane gled över. Uppe i berget fanns även
blåtrast och klippsvalor. Häcksparv hördes. Efter hemkomst och middag kunde två turkiska geckos ses på
hotellbyggnaden.
5 maj
Sista fältdagen med start i M adaros vid övre Tsiknias
River. En minervauggla upptäcktes vid den enda djurhållningen på platsen och ett par av masktörnskata sågs
lite närmare oss. En rätt mörk och grå rödräv letade föda i
bergen en bit bort. Några biätare i luften, samt sång från
sydnäktergal, häcksparv, gulhämpling, mästersångare,
rostsparv, cettisångare och rödstrupig sångare. På långt
håll upptäcktes en mindre skrikörn flygande, för att snart
sätta sig i en träddunge nordväst om Kalloni.
Vi körde en bit till och passerade en familj klip pnötväcka,
samt rödhuvad törnskata. M edelhavsstenskvätta sågs. När
vi nått fram till vändplatsen dröjde det inte länge innan vi
hittade vad vi sökte, trädnäktergal. Härligt! Snart hittades
ännu en sjungande hane i en busktopp i ett intilliggande
sångrevir. Vi fick fina obsar av denna vackra (och på
sträcket skygga) fågel.
Nu var det dags att åka upp till Napi Valley. Strax hitt ades en häckning av mellanspett och snygg ljudfond skapades av härfåglar, turturduvor och koltrastar. Ett par
roständer flög förbi och en rostgumpsvala visade upp sig
fint. Rödstrupig sångare, mästersångare och kornsparv
hördes sjunga och nötskrika skräna. Rödhuvad törnskata
och masktörnskata sågs, liksom klippnötväcka och en
svart stork. En falk som kretsade på nära håll fick alla
med telekamera, inklusive reseledaren, att kasta upp
kamerorna och plåta för fullt, Reseledaren sa under tiden
att han trodde det var en 2k hane rödfalk, trots att han såg
att den saknade förlängda mittre stjärtpennor (han visste
att den skulle vara lätt att bestämma från fotona och
prioriterade därför fotograferandet). Han sa att han skrev
rödfalk snedstreck tornfalk i anteckningsboken tills vi sett
bilderna. Det visade sig vara en 2k hane tornfalk. Bl.a.

6 maj
Upp tidigt, hämta frukostpaket och sen iväg. Vi lämnade
hotellet 04.30 och tidspassningen fungerade lika bra som
alla andra gånger under resan. På vägen mot flygplatsen
sågs en östlig igelkott springa utmed vägen. Var rädd om
dig lilla vän!
Incheckningen av huvudbagage gick bra och även om
AviFaunaresan slutade där på flygplatsen, gjorde vi alla
sällskap till Aten där vi tog farväl av dem som skulle till
Köpenhamn. I Stockholm sa vi Hej då! till resten av det
härliga gänget.
Varmt tack för denna gång! Hoppas vi ses snart igen, i
fält, på någon resa eller i annat sammanhang!
Curt Johnsson
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Styltlöpare med dammsnäppor och brushanar: Foto: Krister Nässén

Artlista fåglar
1
2

3
4
5
6

7
8

9

10

11
12
13
14

Common S helduck Tadorna tadorna (Gravand)
10 längs vägen 30.4. Observerad 2 dagar totalt
Ruddy S helduck Tadorna ferruginea (Rostand)
10 längs vägen 30.4, 5 längs vägen 1.5 och 12 Petra Reservoir 4.5. Observerad 4 dagar totalt
Häckar även uppe i bergen.
Garganey Spatula querquedula (Årta)
12 Kalloni Saltpans 30.4
Mallard Anas platyrhynchos platyrhynchos (Gräsand)
9 längs vägen 1.5
S copoli's S hearwater Calonectris diomedea (Scopolilira)
4 Faneromeni 2.5
Yelkouan S hearwater Puffinus yelkouan (M edelhavslira)
4000 Faneromeni 2.5 och 600 Sikaminias---Efthalou 4.5
600 exemplar under födosök - med kleptoparasiterande medelhavstrutar i flocken.
Little Grebe Tachybaptus ruficollis ruficollis (Smådopping)
Observerad 1 dag totalt
Greater Flamingo Phoenicopterus roseus (Större flamingo)
340 Kalloni Saltpans 30.4. Observerad 3 dagar totalt
Enstaka fåglar har genom åren gjort häckningsförsök här.
Black S tork Ciconia nigra (Svart stork)
6 längs vägen 30.4, 5 längs vägen 1.5, 4 längs vägen 2.5, 1 M etochi Lake 3.5, 1 Raptor Point 4.5 och 1 längs vägen
4.5. Observerad 6 dagar totalt
White S tork Ciconia ciconia ciconia (Vit stork)
10 längs vägen 30.4, 1 längs vägen 2.5 och 1 längs vägen 4.5. Observerad 4 dagar totalt
Har bo mitt inne i Kalloni.
Glossy Ibis Plegadis falcinellus (Bronsibis)
8 längs vägen 30.4 och 5 längs vägen 1.5
Little Bittern Ixobrychus minutus minutus (Dvärgrördrom)
4 ♂ M etochi Lake 3.5 och 1 Tsiknias River 4.5
S quacco Heron Ardeola ralloides (Rallhäger)
5 Kalloni Pool 30.4, 3 Kalloni Saltpans 30.4, 5 M esa 1.5 och 1 M etochi Lake 3.5. Observerad 4 dagar totalt
Grey Heron Ardea cinerea cinerea (Gråhäger)
2 längs vägen 30.4, 3 M esa 1.5, 1 Petra Reservoir 3.5, 3 M esa 5.5 och 1 Vouvaris River 5.5
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15
16
17
18

19
20
21
22
23

24
25
26

27
28

29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

43
44

Purple Heron Ardea purpurea purpurea (Purpurhäger)
1 ungfågel Kalloni Saltpans 30.4
Great Egret Ardea alba alba (Ägretthäger)
2 längs vägen 3.5 och 2 Kalloni Pool 5.5
Little Egret Egretta garzetta garzetta (Silkeshäger)
6 längs vägen 30.4, 8 längs vägen 1.5, 1 Faneromeni 2.5 och 5 längs vägen 3.5. Observerad 5 dagar totalt
Dalmatian Pelican Pelecanus crispus (Krushuvad pelikan)
6 subad/ad Kalloni Saltpans 30.4 och 1 M esa 5.5
Troligen en av de sex i M esa. Sedd av andra i Kalloni Saltpans under veckan. En oväntad och sen obs.
European S hag Phalacrocorax aristotelis desmarestii (Toppskarv)
4 längs vägen 1.5, 3 Faneromeni 2.5 och 6 Sikaminias---Efthalou 4.5
Great Cormorant Phalacrocorax carbo sinensis (Storskarv)
1 Sikaminias---Efthalou 4.5
European Honey Buzzard Pernis apivorus (Bivråk)
1 M esa 1.5 och 1 M etochi Lake 3.5
Short-toed S nake Eagle Circaetus gallicus gallicus (Ormörn)
3 längs vägen 30.4 och 2 längs vägen 1.5. Observerad 5 dagar totalt
Lesser S potted Eagle Clanga pomarina (M indre skrikörn)
1 M adaros 5.5
Satte sig i trädsamling NV Kalloni.
Eurasian S parrowhawk Accipiter nisus nisus (Sparvhök)
1 Lepetimnos 4.5
Western Marsh Harrier Circus aeruginosus aeruginosus (Brun kärrhök)
2 längs vägen 30.4, 2 längs vägen 1.5 och 1 Petra Reservoir 4.5. Observerad 4 dagar totalt
Long-legged Buzzard Buteo rufinus rufinus (Örnvråk)
1 längs vägen 30.4 och 1 adult Lardia Valley 2.5
Har minskat i antal.
Common Buzzard Buteo buteo buteo (Ormvråk)
2 Achladeri Forest 1.5, 1 Isabella Crossing 2.5 och 3 Raptor Point 4.5. Observerad 4 dagar totalt
Little Crake Porzana parva (M indre sumphöna)
1 ♂ M etochi Lake 3.5
Ett ganska sent exemplar i det tidiga året.
Common Moorhen Gallinula chloropus chloropus (Rörhöna)
1 hörd Kalloni Pool 30.4. Observerad 4 dagar totalt
Eurasian Coot Fulica atra atra (Sothöna)
5 M etochi Lake 3.5 och 2 Petra Reservoir 4.5
Eurasian S tone-curlew Burhinus oedicnemus oedicnemus (Tjockfot)
2 Kalloni Saltpans 30.4, 2 Alykes Wetlands 30.4 och 1 M esa 1.5
Black-winged S tilt Himantopus himantopus (Styltlöpare)
20 Kalloni Saltpans 30.4. Observerad 3 dagar totalt
Pied Avocet Recurvirostra avosetta (Skärfläcka)
120 Kalloni Saltpans 30.4. Observerad 3 dagar totalt
Common Ringed Plover Charadrius hiaticula (Större strandpipare)
3 Polichnitos Saltpans 1.5
Little Ringed Plover Charadrius dubius curonicus (M indre strandpipare)
1 Kalloni Saltpans 30.4 och 2 Christou River 30.4. Observerad 2 dagar totalt
Kentish Plover Charadrius alexandrinus alexandrinus (Svartbent strandpipare)
1 Kalloni Saltpans 30.4, 2 Christou River 30.4, 4 Polichnitos Saltpans 1.5 och 7 M esa 1.5
Ruff Calidris pugnax (Brushane)
Observerad 4 dagar totalt
Curlew S andpiper Calidris ferruginea (Spovsnäppa)
3 Kalloni Saltpans 5.5
Temminck's S tint Calidris temminckii (M osnäppa)
2 Polichnitos Saltpans 1.5 och 1 Kalloni Saltpans 5.5
Little S tint Calidris minuta (Småsnäppa)
4 Kalloni Saltpans 30.4, 3 Polichnitos Saltpans 1.5 och 11 M esa 1.5. Observerad 3 dagar totalt
Common S andpiper Actitis hypoleucos (Drillsnäppa)
1 M etochi Lake 3.5
Marsh S andpiper Tringa stagnatilis (Dammsnäppa)
3 Kalloni Saltpans 30.4, 5 Alykes Wetlands 30.4 och 2 Polichnitos Saltpans 1.5
Ovanligt många obsar i år.
Wood S andpiper Tringa glareola (Grönbena)
Observerad 4 dagar totalt
Common Greenshank Tringa nebularia (Gluttsnäppa)
2 Polichnitos Saltpans 1.5 och 1 Kalloni Saltpans 5.5
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Dammsnäppa på närhåll: Foto: Krister Nässén
45

Collared Pratincole Glareola pratincola pratincola (Rödvingad vadarsvala)
11 Kalloni Saltpans 30.4

Rödvingade vadarsvalor i Kalloni Saltpans: Foto: Krister Nässén
46

47
48

49
50
51

Little Gull Hydrocoloeus minutus (Dvärgmås)
1 2k M esa 1.5
Ett oväntat fynd.
Audouin's Gull Ichthyaetus audouinii (Rödnäbbad trut)
2 ad Petra Reservoir 4.5
Yellow-legged Gull Larus michahellis michahellis (M edelhavstrut)
Observerad 6 dagar totalt
Finns överallt, även uppe i bergen.
Gull-billed Tern Gelochelidon nilotica nilotica (Sandtärna)
3 Kalloni Saltpans 30.4 och 3 Alykes Wetlands 5.5
Little Tern Sternula albifrons albifrons (Småtärna)
10 Kalloni Saltpans 30.4, 3 Tsiknias River 30.4, 2 Polichnitos Saltpans 1.5 och 5 M esa 1.5. Observerad 3 dagar totalt
Common Tern Sterna hirundo hirundo (Fisktärna)
Observerad 5 dagar totalt
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52
53
54

55
56

57
58
59

Whiskered Tern Chlidonias hybrida hybrida (Skäggtärna)
20 Kalloni Saltpans 30.4
White-winged Tern Chlidonias leucopterus (Vitvingad tärna)
2 Kalloni Saltpans 30.4 och 8 Kalloni Saltpans 5.5
Rock Dove Columba livia var. domestica (Klippduva  Tamduva)
Observerad 4 dagar totalt
Inte så många tamduvor på Lesbos – och inga klippduvor.
European Turtle Dove Streptopelia turtur turtur (Turturduva)
3 längs vägen 2.5, 1 Potamia Valley 3.5, 2 Kavaki 4.5 och 1 Lepetimnos 4.5. Observerad 4 dagar totalt
Eurasian Collared Dove Streptopelia decaocto decaocto (Turkduva)
Observerad 6 dagar totalt
Mycket vanlig.
Common Cuckoo Cuculus canorus canorus (Gök)
1 hörd M esa 1.5
Western Barn Owl Tyto alba alba (Tornuggla)
1 hörd Papiana 1.5, 1 Kalloni Pool 3.5 och 1 Papiana 3.5
Eurasian S cops Owl Otus scops scops (Dvärguv)
1 hörd Kalloni Pool 1.5, 1 hörd längs vägen 2.5, 1 hörd Sideras 3.5 och 15(!) hörda längs vägen 3.5
M ånga dvärguvar detta år. En del ropade tillfälligt mitt på dagen.

M inervaugglan är aktiv även på dagen: Foto: Sten Ljungars
60
61
62
63

64
65

Little Owl Athene noctua indigena (M inervauggla)
2 längs vägen 3.5 och 2 Tsiknias River 5.5
Alpine S wift Tachymarptis melba melba (Alpseglare)
3 Faneromeni 2.5 och 2 längs vägen 3.5
Common S wift Apus apus apus (Tornseglare)
Observerad 6 dagar totalt
European Bee-eater Merops apiaster (Biätare)
40 Alykes Wetlands 30.4, 16 Isabella Crossing 2.5, 80 Faneromeni 2.5, 1 Kalloni Pool 3.5 och 1 hörd Sideras 3.5.
Observerad 6 dagar totalt
Kraftigt sträck över ön under flera dagar.
Eurasian Hoopoe Upupa epops epops (Härfågel)
5 längs vägen 3.5, 1 Potamia Valley 4.5 och 3 Napi Valley 5.5
Middle S potted Woodpecker Dendrocoptes medius anatoliae (M ellanspett)
1 längs vägen 2.5 och 1 Napi Valley 5.5
Vi hittade två häckningar i år - inte illa. Enda sättet att få se denna skygga fågel något så när bra. M inimerade störningarna.
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66

67
68

Lesser Kestrel Falco naumanni (Rödfalk)
1 Faneromeni 2.5
Det fanns fler rödfalkar i västra delen av ön, men inte just där vi var. Reseledaren kunde ett år konstatera att det just
då bara rörde sig om 2k-fåglar där ute i väster. Huruvida det gäller för andra år är okänt.
Common Kestrel Falco tinnunculus tinnunculus (Tornfalk)
1 Kalloni Saltpans 30.4, 1 Isabella Crossing 2.5, 1 Kavaki 4.5, 1 Petra Reservoir 4.5 och 2 Napi Valley 5.5
Red-footed Falcon Falco vespertinus (Aftonfalk)
2 ♂ Kalloni Saltpans 30.4 och 1 ungfågel längs vägen 3.5
Två gamla hanar och en ung hona.

Pilgrimsfalk i häckningsberget: Foto: Jim Sundberg
69

70
71
72
73
74
75

76

77

78

Peregrine Falcon Falco peregrinus brookei (Pilgrimsfalk)
2 adult Lepetimnos 4.5
Häckning med två gamla och två unga fåglar. Lesbos ligger på gränsen mellan utbredningsområdena för underart
peregrinus och brookei och både typiska fåglar och intermedier ses.
Red-backed S hrike Lanius collurio (Törnskata)
2 M esa 1.5. Observerad 5 dagar totalt
Lesser Grey S hrike Lanius minor (Svartpannad törnskata)
1 M esa 1.5, 1 Isabella Crossing 2.5 och 1 Faneromeni 2.5
Woodchat S hrike Lanius senator senator (Rödhuvad törnskata)
2 Isabella Crossing 2.5, 8 Faneromeni 2.5 och 1 Sikaminias---Efthalou 4.5. Observerad 3 dagar totalt
Masked S hrike Lanius nubicus (M asktörnskata)
1 Skamnioudi 1.5, 1 Ipsilou 2.5 och 1 Faneromeni 2.5. Observerad 3 dagar totalt
Eurasian Golden Oriole Oriolus oriolus (Sommargylling)
2 Ipsilou 2.5, 1 Faneromeni 2.5 och 1 längs vägen 2.5
Eurasian Jay Garrulus glandarius anatoliae (Nötskrika)
1 längs vägen 30.4, 2 längs vägen 1.5, 1 längs vägen 3.5, 1 M etochi Lake 3.5 och 2 Sideras 3.5. Observerad 6 dagar
totalt
Annorlunda, med svart hjässa och ljust ansikte. Inte ras atricapillus, som en del fortfarande tror.
Hooded Crow Corvus cornix sharpii (Gråkråka)
Observerad 6 dagar totalt
Har ökat markant. Reseledaren tycker de ser mer kompakta/mer kortvingade ut, jämfört med våra.
Northern Raven Corvus corax (Korp)
2 Achladeri Forest 1.5. Observerad 5 dagar totalt
Har ökat.
S ombre Tit Poecile lugubris (Balkanmes)
1 Lardia Valley 2.5, 3 Sideras 3.5 och 3 Napi Valley 5.5
Familj med okänt antal flygga ungar i Sideras och Napi Valley.
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79

80

Eurasian Blue Tit Cyanistes caeruleus (Blåmes)
Observerad 5 dagar totalt
Vanlig.
Great Tit Parus major (Talgoxe)
Observerad 5 dagar totalt
Vanlig.

En karaktärsart för ön, tofslärka: Foto: Jim Sundberg
81

82
83
84
85

Crested Lark Galerida cristata (Tofslärka)
Observerad 6 dagar totalt
Mycket vanlig.
Greater S hort-toed Lark Calandrella brachydactyla brachydactyla (Korttålärka)
6 Alykes Wetlands 30.4
Barn S wallow Hirundo rustica rustica (Ladusvala)
Observerad 6 dagar totalt
Eurasian Crag Martin Ptyonoprogne rupestris (Klippsvala)
3 Lardia Valley 2.5, 2 Potamia Valley 3.5, 1 Sideras 3.5 och 3 Lepetimnos 4.5
Common House Martin Delichon urbicum (Hussvala)
Observerad 6 dagar totalt

Rostgumpsvalan är rätt vanlig på ön: Foto: Sten Ljungars
86

Red-rumped S wallow Cecropis daurica rufula (Rostgumpsvala)
6 Kalloni Saltpans 30.4, 2 M esa 1.5, 3 Lardia Valley 2.5, 2 Isabella Crossing 2.5, 2 Ipsilou 2.5, 14 Fanero meni 2.5, 3
Lardia Valley 2.5, 1 Petra Reservoir 4.5 och 2 Lardia Valley 2.5. Observerad 6 dagar totalt
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87
88

89

90
91
92
93

94
95
96
97

98
99

100

101

102

103
104

Cetti's Warbler Cettia cetti cetti (Cettisångare)
3 längs vägen 30.4, 1 Kalloni Pool 1.5 och 3 M etochi Lake 3.5. Observerad 5 dagar totalt
Eastern Bonelli's Warbler Phylloscopus orientalis (Balkansångare)
1 hörd Lardia Valley 2.5
Den enda kända fågeln utåt väster hade godheten att sjunga.
Great Reed Warbler Acrocephalus arundinaceus arundinaceus (Trastsångare)
1 Kalloni Saltpans 30.4, 1 Tsiknias River 30.4 och 1 hörd Faneromeni 2.5
Kan sitta på helt torra platser och högt upp i träd och småsjunga på sträcket.
Sedge Warbler Acrocephalus schoenobaenus (Sävsångare)
Observerad 2 dagar totalt
Eurasian Reed Warbler Acrocephalus scirpaceus scirpaceus (Rörsångare)
1 Kalloni Pool 30.4, 1 Kalloni Pool 1.5 och 1 hörd Kalloni Pool 2.5. Observerad 6 dagar totalt
Eastern Olivaceous Warbler Iduna pallida elaeica (Eksångare)
5 längs vägen 30.4, 1 Christou River 1.5 och 3 M etochi Lake 3.5. Observerad 6 dagar totalt
Olive-tree Warbler Hippolais olivetorum (Olivsångare)
6 Skamnioudi 1.5 och 1 hörd Isabella Crossing 2.5
Vi har nu hittat en bra plats för olivsångare, men man ser dem mest när de flyger mellan träden. KAN påträffas ända
ut till havet i väster.
Lesser Whitethroat Sylvia curruca (Ärtsångare)
1 Kavaki 4.5 och 2 Tsiknias River 5.5
Eastern Orphean Warbler Sylvia crassirostris crassirostris (M ästersångare)
2 Skamnioudi 1.5, 1 Sideras 3.5 och 2 Napi Valley 5.5
Common Whitethroat Sylvia communis communis (Törnsångare)
1 hörd Isabella Crossing 2.5 och 1 Napi Valley 5.5
Subalpine Warbler Sylvia cantillans albistriata (Rödstrupig sångare)
1 Ipsilou 2.5. Observerad 3 dagar totalt
Vanlig.
Eurasian Wren Troglodytes troglodytes (Gärdsmyg)
1 hörd Lardia Valley 2.5
Krüper's Nuthatch Sitta krueperi (Krüpers nötväcka)
2 adult Achladeri Forest 1.5
Året var lite tidigt på Lesbos och familjen, 2 ad 2 juv, lämnade boet 27 april. Vi återfann dem dock, något mängder
med andra skådare misslyckades med andra dagar.
Western Rock Nuthatch Sitta neumayer neumayer (Klippnötväcka)
5 Sideras 3.5, 5 M adaros 5.5 och 1 Napi Valley 5.5
Familjer i Sideras och Napi Valley.
Short-toed Treecreeper Certhia brachydactyla (Trädgårdsträdkrypare)
2 Achladeri Forest 1.5
Ungar i boet.
Rosy S tarling Pastor roseus (Rosenstare)
1 Tsiknias River 5.5
Passerar ön normalt i andra halvan av maj och i juni.
Common S tarling Sturnus vulgaris vulgaris (Stare)
10 längs vägen 1.5
Common Blackbird Turdus merula (Koltrast)
Observerad 5 dagar totalt
Mycket vanlig. Ett par exemplar i Napi Valley sjöng lite enklare sång med rätt god härmning av sommargylling.

En önskad art, trädnäktergal. Foto: Sten Ljungars
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105 Rufous-tailed S crub Robin Cercotrichas galactotes syriaca (Trädnäktergal)
2 M adaros 5.5
Två hanar satt och sjöng i intilliggande revir.
106 S potted Flycatcher Muscicapa striata (Grå flugsnappare)
Observerad 2 dagar totalt
107 Common Nightingale Luscinia megarhynchos megarhynchos (Sydnäktergal)
Observerad 6 dagar totalt
Vanlig.
108 Collared Flycatcher Ficedula albicollis (Halsbandsflugsnappare)
1 hörd Ipsilou 2.5, 1 Faneromeni 2.5 och 1 Sideras 3.5
109 Red-breasted Flycatcher Ficedula parva (M indre flugsnappare)
1 Faneromeni 2.5

Blåtrast i matartagen. Foto: Per-Erik Holmlund
110 Blue Rock Thrush Monticola solitarius (Blåtrast)
1 Ipsilou 2.5, 3 Sideras 3.5 och 1 Lepetimnos 4.5
111 European S tonechat Saxicola rubicola rubicola (Svarthakad buskskvätta)
1 M esa 1.5, 1 längs vägen 2.5, 1 adult ♂ Raptor Point 4.5 och 1 juvenil Sikaminias---Efthalou 4.5
112 Northern Wheatear Oenanthe oenathe (Stenskvätta)
1 Faneromeni 2.5

Isabellastenskvätta i full fart. Foto: Sten Ljungars
113 Isabelline Wheatear Oenanthe isabellina (Isabellastenskvätta)
5 Isabella Crossing 2.5
114 Black-eared Wheatear Oenanthe hispanica melanoleuca (M edelhavsstenskvätta)
Observerad 4 dagar totalt
Vanlig.
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115 House S parrow Passer domesticus (Gråsparv)
Observerad 5 dagar totalt
Mycket vanlig. Häckar i alla möjliga håligheter, inklusive trädhål.
116 S panish S parrow Passer hispaniolensis hispaniolensis (Spansk sparv)
15 Kalloni Saltpans 30.4. Observerad 4 dagar totalt
Även inne i vita storkboet mitt inne i Kalloni.
117 Western Yellow Wagtail Motacilla flava (Gulärla)
Observerad 1 dag totalt
En del feldegg (häckare) och flava observerade, men ingen misstänkt thunbergii.
flava: 2 Christou River 4.5 och 1 ♂ Tsiknias River 5.5. Observerad 3 dagar totalt
118 White Wagtail Motacilla alba alba (Sädesärla)
1 M esa 1.5 och 1 Sikaminias---Efthalou 4.5
119 Tawny Pipit Anthus campestris (Fältpiplärka)
2 M esa 1.5
120 Red-throated Pipit Anthus cervinus (Rödstrupig piplärka)
7 Alykes Wetlands 30.4 och 1 Alykes Wetlands 5.5
121 Common Chaffinch Fringilla coelebs coelebs (Bofink)
Observerad 4 dagar totalt
Mycket vanlig.
122 European Greenfinch Chloris chloris (Grönfink)
1 Tsiknias River 30.4 och 3 M esa 1.5. Observerad 4 dagar totalt
123 European Goldfinch Carduelis carduelis balcanica (Steglits)
3 Kalloni Pool 30.4. Observerad 6 dagar totalt
Vanlig.
124 European S erin Serinus serinus (Gulhämpling)
1 Tsiknias River 5.5
125 Corn Bunting Emberiza calandra calandra (Kornsparv)
Observerad 6 dagar totalt
Vanlig.
126 Cinereous Bunting Emberiza cineracea cineracea (Gulgrå sparv)
3 Ipsilou 2.5 och 5 Sideras 3.5

Rostsparven sjunger för full hals. Foto: Sten Ljungars
127 Cretzschmar's Bunting Emberiza caesia (Rostsparv)
2 Lardia Valley 2.5 och 3 Sideras 3.5. Observerad 4 dagar totalt
De flesta hade skridit till häckning.
128 Cirl Bunting Emberiza cirlus (Häcksparv)
2 Lardia Valley 2.5, 1 Isabella Crossing 2.5 och 1 hörd Sideras 3.5. Observerad 4 dagar totalt
129 Black-headed Bunting Emberiza melanocephala (Svarthuvad sparv)
3 längs vägen 30.4, 5 längs vägen 2.5 och 1 längs vägen 3.5. Observerad 4 dagar totalt
Anlände till ön under veckan.
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Persisk ekorre med en godbit. Foto: Sten Ljungars

Däggdjur
1

2

3

S outhern White-breasted Hedgehog Erinaceus concolor (Östlig igelkott)
1 längs vägen 6.5
Ett exemplar innan solen gått upp, på väg till flygplatsen.
Caucasian S quirrel Sciurus anomalus (Persisk ekorre)
3 Skamnioudi 1.5, 1 Ipsilou 2.5, 2 Faneromeni 2.5 och 1 längs vägen 4.5
Väl spridd över ön. Enda platsen i Europa för denna söta ekorre.
Red Fox Vulpes vulpes (Rödräv)
1 M adaros 5.5
Ganska lik de vi har hemma, om än lite mörkare ovan, mer grå på rygg och kroppssidor.
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Östlig lövgroda i vassen utanför hotellet. Foto: Curt Johnsson

Groddjur
1

2

3

Eastern Tree Frog Hyla orientalis (Östlig lövgroda)
1 Kalloni Pool 30.4, 1 M etochi Lake 3.5, 2 Kalloni Pool 4.5 och 4 Kalloni Pool 5.5
Lövgrodan har delats upp i fyra arter. Tidigare en underart till lövgroda Hyla arborea. Ganska vanlig.
Green Toad Bufotes viridis (Grönfläckig padda)
1 Kalloni Pool 3.5
Av den lite annorlunda underarten variabilis. M isstogs först för östlig lökgroda.
Levant Water Frog Pelophylax bedriagae (Levantsjögroda)
1 Achladeri Forest 1.5. Observerad 5 dagar totalt

Sköldpaddor
1

2

3

-

European Pond Turtle Emys orbicularis hellenica (Kärrsköldpadda)
5 M etochi Lake 3.5
Kallas även europeisk kärrsköldpadda. Verkar ha gått framåt något på Lesbos, men ej vanlig.
S pur-thighed Tortoise Testudo graeca graeca (M orisk sköldpadda)
2 längs vägen 1.5
M orisk landsköldpadda. Reseledaren "räddar" sådana som är på väg att korsa vägen, men man ser inga påkörda så det
behovet är kanske inte så stort.
Balkan Terrapin Mauremys rivulata (Kaspisk bäcksköldpadda)
1 Faneromeni 1.5, 3 längs vägen 1.5 och 30 Vouvaris River 5.5. Observerad 3 dagar totalt
Vanlig.
[Common Slider] Trachemys scripta (Gulbukig vattensköldpadda)
2 Vouvaris River 5.5.
Förrymt sällskapsdjur stammande från USA och M exiko. Vi såg vardera ett exemplar av gulbukig vattensköldpadda
(nominatrasen) och rödörad vattensköldpadda (elegans).
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Sista fältdagens morgon i Madaros: Biätare i luften? Foto: Curt Johnsson

Det sträckte väldigt många biätare över ön. Foto: Curt Johnsson

Sandtärna över Alykes Wetlands: Foto: Sten Ljungars

19

