Lesbos 2–9 maj 2020
fågelresa med Curt Johnsson

Napidalen. Foto: Curt Johnsson

Varmt välkommen på AviFaunas resa till Lesbos!
Den som en gång i sträcktider varit på Lesbos för att skåda fågel känner en längtan att återvända dit.
Ön liknar mest en jättestor fågelautomat. Oräkneliga antal örter av mångahanda och väldoftande
slag ger fröer och insekter så det räcker åt alla. Tättingar far runt över ön och vid vattendrag vadar
en uppsjö hägrar och vadare. Vi kommer när vårsträcket fortfarande är intensivt. Krüpers nötväcka
har fortfarande ungar i boet och de första olivsångarna har anlänt.

Jättesmaragdödlan är väl spridd över ön. Foto: Curt Johnsson
AviFauna Naturresor
Stenhusa Gård
Lilla Brunneby 106
386 62 Mörbylånga
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Resan i korthet
Datum

Orter/resplan

2 maj

Resan startar på Mytilinis (=Lesbos) flygplats. Transport till Skala Kalloni (1 h).
Natt i Skala Kalloni – liksom alla övriga nätter.

3 maj

Kalloni Pool, Nedre Tsiknias River, Kalloni Saltpans och Alykes Wetlands

4 maj

Metochi Lake, Sideras och Potamia-dalen. Papiana på kvällen.

5 maj

Raptor Point, Lepetimnos, Skala Sikaminea och Kavaki.

6 maj

Meladia Valley, Faneromeni, Ipsilou och Isabellakorsningen.

7 maj

Skamnioudi, Polichnitos, Achladeri Forest, Vouvaris River och Mesa.

8 maj

Övre Tsiknias River, Övre Napidalen och Kalloni Saltpans.

9 maj

Transport till Mytilini (1 h) där resan avslutas.

1. Kalloni Pool
2. Kalloni
Saltpans

3. Alykes
Wetlands

4. Christou River
5. Achladeri
Forest

6. Lardia Valley
7. Isabella
Crossing

8. Ipsilou
9. Faneromeni
10. Metochi Lake
11. Sideras
12. Raptor Point
13. Lepetimnos
14. Sikaminias--Efthalou

15. Petra
Reservoir

16. Napi Valley
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DAG-TILL-DAG PROGRAM
2 maj. Resan startar på ön Lesbos, på flygplatsen utanför residensstaden Mytilini. Vi plockar ut
våra hyrminibussar och kör en dryg timmes färd till den lilla fiskeorten Skala Kalloni, centrum för
fågelskådare i andra halvan av april och början av maj. Inkvartering på ett mycket bra beläget
hotell, med den lilla våtmarken Kalloni Pool alldeles i närheten. Efter ett kort ”kvällsrop” där vi
skriver ner dagens obsar i våra krysslistor, blir det middag på hotellet.

Minervauggla. Foto: Curt Johnsson

3 maj. Vi börjar dagen med skådning vid Kalloni Pool, varefter vi äter en god frukost på hotellet.
Det ljusnar vid 5.30-tiden, så den riktigt ivrige hinner ut en runda före oss andra. Kalloni Pool hyser
styltlöpare och rallhäger och ofta finns bronsibisar närvarande. Dvärgrördrom ses då och då, liksom
purpurhäger och vit stork. Över våtmarken jagar ofta någon skäggtärna, ibland utbytt mot någon
vitvingad tärna. Runt lokalen sitter ofta cettisångare och eksångare och i närheten finns kornsparv
och sydnäktergal. På kvällen tar en ljudlig konsert vid – levantsjögrodorna och lövgrodorna är då i
sitt esse. Spansk sparv häckar i palmer i området och på hotellgräsmattor ses ibland
jättesmaragdödlor – gröna och sköna.
Efter frukosten på hotellet tar vi med oss lunchpaketen och åker in till byn för att proviantera. Vi far
sen till andra sidan byn Skala Kalloni för ett besök vid Nedre Tsiknias River. Vi riktar tubkikarna
mot åmynningen för att se om det står någon långnäbbad mås eller svarthuvad mås där, eller om det
ännu ligger någon svarthalsad dopping ute i bukten. Där brukar ofta finnas några medelhavstrutar.
Sen tittar vi oss omkring, vilket nere vid ån brukar ge olika hägerarter, t.ex. dvärgrördrom,
rallhäger, silkeshäger och ägretthäger. Vidare sydnäktergal, cettisångare, eksångare och svarthuvad
sparv i och på buskarna, samt biätare i närmaste lufthavet. Svartpannad och rödhuvad törnskata ses
här ibland, liksom rödvingad vadarsvala. Kornsparv finns alltid på plats och minervauggla ses ofta.
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Över våra huvuden ses ibland t.ex. alpseglare och rostgumpsvala, samt en eller flera av svart stork,
ormörn, örnvråk, aftonfalk, eleonorafalk och pilgrimsfalk. I och vid ån finns kaspisk
bäcksköldpadda och levantsjögroda och ibland jättesmaragdödla.
Vi kör nu bort till salinerna, Kalloni Saltpans, ytterligare en bit öster om byn. Det första som fångar
vår uppmärksamhet är förekomsten av större flamingo. Vi kontrollerar närmsta salin och finner t.ex.
ett stort gäng skärfläckor, några styltlöpare, några svartbenta strandpipare, några skäggtärnor och
enstaka vitvingade tärnor. Aftonfalkar och biätare kan sitta på el-ledningar och buskar i närheten.
God chans på ormörn och örnvråk. Förutom medelhavstrut kan även någon svarthuvad mås eller
långnäbbad mås ses, liksom skedstork. I det långa gräset bakom ryggen på oss finns chans på
grässångare.
Vi åker så ytterligare en bit in i området. Här har vi på ena sidan salinerna och på den andra Alykes
Wetlands. Man kan här ofta få se biätare på lite närmre håll, ibland även aftonfalk, samt har chans
på minervauggla och trädnäktergal samt häckande tjockfot. Tofslärkan är vanlig. Vi kan ha olika
vadararter på rätt nära håll, samt lite längre håll på rödvingade vadarsvalor. Ibland ses sandtärnor
och citronärla. Sporrvipa är också noterad här. Rödstrupiga piplärkor och grässångare finns ofta här
och ibland bronsibisar.

Kaspisk bäcksköldpadda. Foto: Curt Johnsson

Så kör vi till bortre delen av Alykes Wetlands där vi först äter vår lunch vid havet, förhoppningsvis
i sällskap av tjockfot, korttålärka och fältpiplärka en liten bit upp från stranden. Sen tar vi en liten
promenad med chans på rostand, rostgumpsvala och mer rödstrupig piplärka. Viss chans på
rödvingad vadarsvala, trädnäktergal och citronärla. 5
Slutligen åker vi på diverse småvägar i trakten och skådar utmed dem för chans på rödhuvad
törnskata, masktörnskata och svartpannad törnskata, samt minervauggla och rödvingad vadarsvala.
4

Så är det dags att åka hem till hotellet för en kortare stunds vila. Efter ”kvällsropet"
(artgenomgången) promenerar vi den lilla biten in till byn för middag.
4 maj. Före frukost tar vi en promenad till Nedre Christou River där det finns en del svartbenta
strandpipare och gulärla av den vackra rasen feldegg. Tjockfoten häckar här och både hörs och syns
ofta. Någon silkeshäger eller ägretthäger får ibland sällskap av svart stork. Kornsparv är närvarande
och AviFauna har t.ex. haft aftonfalk, ängshök och svartpannad törnskata här. Utmed strandkanten
flyger ofta några skäggtärnor och på längre håll kan ibland något gäng vitvingade tärnor ses. Chans
på rödvingad vadarsvala och svarthuvad mås. Åter till hotellet för frukost.
Efter frukosten åker vi till den lite större byn Kalloni, 4 km norr om Skala Kalloni, för proviantering
av vatten och mellanmål, t.ex. frukt och kex. Därefter åker vi mot sydost och lokalen Mesa – en stor
klippa utslängd i landskapet, med en liten våtmark intill sig. På klippan finns alltid några
taggsvansagamer som solar sig om det är hyfsat varmt ute och i grannskapet finns rostand och
tjockfot. Här står ofta någon ägretthäger och rödhuvad törnskata och svartpannad törnskata ses
ibland. Chans på svart stork, bronsibis, samt biätare, korttålärka, fältpiplärka och trädnäktergal. Viss
chans på blåkråka. Jättesmaragdödla finns i vegetationen.

Blåkråka är trolig under resan. Foto: Curt Johnsson

Nästa anhalt är ån Vouvaris River och den intilliggande lilla bergskedjan Kofinas. Vi börjar med att
leta balkanbäcksköldpadda och levantsjögroda i ån. Från buskarna och träden hörs ofta gulhämpling
och rödstrupig sångare. Så riktar vi blickarna upp mot berget och här kan man få se blåtrast,
medelhavsstenskvätta, rödhuvad törnskata, masktörnskata och persisk ekorre. Över bergsryggen ses
ofta örnvråk och ormörn på lite närmre håll än vanligt. En liten äng med örter och fjärilar (vid
vackert väder) sprider glädje.
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Så far vi vidare mot Achladeri Forest – ett fäste för Krüpers nötväcka. Vid det datum då vi är där
har föräldrarna normalt ungar i boet och reseledaren har försökt inhämta kunskap om var ett par
håller till just detta år – det brukar gå bra. I tallskogen finns även trädlärka, rödstrupig sångare,
trädgårdsträdkrypare, gulhämpling och häcksparv. Nere vid vägen sitter ofta ett par rödhuvade
törnskator. Ett år visade en jättesmaragdödla upp sig mycket fint här och ett annat år hördes
skatgökens starka stämma. Den uppmärksamme kan hitta bönsyrsa.
Sista målet för dagen är Skamnioudi. I olivodlingarna hoppas vi på olivsångare, men här finns även
mellanspett och nötskrika av annorlunda utseende. Därefter går färden till hotellet för en stunds vila
och uppfräschning före kvällsrop och middag på hotellet.

Ibland kan dvärgrördrommen visa helt öppet. Foto: Curt Johnsson

5 maj. Denna dag åker vi, efter frukost på hotellet, iväg lite tidigare än vanligt med en ganska lång
dags skådning framför oss. Vi styr färden västerut och när vi passerat byn Vatousa stannar vi till vid
Lardia Valley, en liten ravin med lite annorlunda arter. Här har man chans på bl.a. örnvråk,
rostgumpsvala, klippsvala, medelhavsstenskvätta, rödstrupig sångare, eksångare, balkanmes,
blåtrast, häcksparv, gulgrå sparv, rostsparv och svarthuvad sparv. Här har vi med AviFauna även
sett t.ex. balkanhök, alpseglare, rödhuvad törnskata, masktörnskata och persisk ekorre.
Vi far efter detta vidare till trevägskorsningen Sigri – Eressos – Andissa, här kallad
Isabellakorsningen eftersom det häckar isabellastenskvättor i området. Här finns också tofslärkor
och rostsparvar. I en intilliggande dal har vi även haft turturduva, sommargylling och rödhuvad
törnskata, men även balkanflugsnappare.
Nästa anhalt är den gamla vulkanen Ipsilou som för en si så där 20 miljoner år sen lade
omgivningarna i aska. På toppen finns idag ett kloster och i detta finns några kortare stammar av
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förstenade träd som hämtats från en naturpark 5 km åt SV – enligt uppgift de enda fossilerade
träden i Europa. Vi tar en titt på klostret och spanar av sluttningarna och lufthavet. På vulkanens
östra respektive västra sluttningar finns en del levande(!) träd och buskar vilka kan dra till sig t.ex.
sommargyllingar samt halsbands- och balkanflugsnappare (rar) på sträck. I övrigt kan sluttningarna
och klostret bjuda på berghöna, rostgumpsvala, medelhavsstenskvätta, blåtrast, rödstrupig sångare,
klippnötväcka, stensparv, gulgrå sparv, rostsparv och svarthuvad sparv. Under en rad år häckade
även stentrast här. Luftrummet kan hysa ormörn och örnvråk. Slagfalk och vitstrupig näktergal är
enligt uppgift sedda i området.

Aftonfalkarna flyttar förbi Lesbos när vi är där. Foto: Curt Johnsson

Sista målet för dagen är den fågelrika trakten norr om hamnstaden Sigri. På vägen dit passerar vi en
ås där rödfalkar gärna står i uppvindarna och spanar efter föda, ibland i sällskap med eleonorafalkar
och aftonfalkar. Chans på pilgrimsfalk, liksom på berghöna och minervauggla. Första målet är
själva Faneromeni där vi bland fikon- och olivlundar och små öppna fält har en viss chans på
blåkråka – detta är en av de bästa platserna på ön för denna art. Här finns även goda marker för
biätare och mellanspett, samt för de fåtaliga flugsnappare och sångare som finns närvarande. Bäst
chans har vi på mästersångare, viss på halsbandsflugsnappare och minimal på balkanflugsnappare.
Vi söker även dagvilande nattskärra. Slutligen är omgivningarna bra för sommargylling, härfågel,
svartpannad törnskata, rödhuvad törnskata och masktörnskata. AviFauna har även haft olivsångare
och höksångare här. I lufthavet brukar vi se rödfalkar, ibland i sällskap med aftonfalkar och någon
eleonorafalk, samt örnvråk och den relativt sällsynta balkanhöken.
Vi förflyttar oss slutligen till Faneromenis strand där vi spanar ut över havet efter medelhavsliror
och gulnäbbade liror. Någon toppskarv kan komma flygande förbi och med tur även någon
rödnäbbad trut. Viss chans på citronärla, vilken ses här de flesta år, samt på fältpiplärka, liksom
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rödvingad vadarsvala. Slutligen vänder vi hem mot hotellet för lite uppfräschning innan det är dags
för kvällsrop. Middag på byn.
6 maj. Tidigt iväg till Metochi Lake, en stor damm full med balkanbäcksköldpaddor och
levantsjögrodor. Ibland ses någon kärrsköldpadda. På senare tid har tyvärr även den
nordamerikanska rödörad vattensköldpadda setts här, en art man ofta har i fångenskap. Lokalen är
normalt sett bra för natthäger och mindre sumphöna – för den senare är vi här i slutet på
sträckperioden och vi får hoppas att något exemplar är kvar, det brukar det vara. Vidare brukar man
ha dvärgrördrom, sydnäktergal, cettisångare, trastsångare och eksångare här. Rallhäger och
purpurhäger ses ibland. I omgivningarna finns chans på svartpannad och rödhuvad törnskata, samt
masktörnskata. 2005 hade vi dubbelbeckasin. Vit stork födosöker ofta, ibland även svart stork. Viss
chans på sommargylling och blåkråka. Tillbaka till hotellet för frukost.
Efter denna far vi till Sideras, SV Agra där vi har ett starkt fäste för gulgrå sparv. Vi bör få se och
höra flera sjungande hanar. Här finns också en del rostsparvar och ofta även örnvråk, ormörn,
berghöna, minervauggla, alpseglare, klippsvala, blåtrast, medelhavsstenskvätta, klippnötväcka och
stensparv – vi får väl se hur många av dem vi prickar in. År 2003 (rekresa) hade reseledaren även
hökörn här.
Efter turen till Agra åker vi tillbaka till Potamia-dalen som ligger i Skala Kallonis närhet. De första
olivsångarna kan ha kommit och här är rätt gott om småfågel, härfågel och mellanspett.
Balkanbäcksköldpaddor, levantsjögrodor och vattensnokar av den annorlunda rasen persa , samt
rutsnok, ses ibland i ån. Balkansångare är noterad. Efter kvällsropet är det middag på hotellet.
Mätta och belåtna äntrar vi minibussarna för lite uggleskådning. I Papiana letar vi efter dvärguv och
därefter gör vi ett försök på tornuggla. Efter en lång dag ska det nu bli skönt med lite sömn.

Napidalen. Foto: Curt Johnsson
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7 maj. Efter frukosten styr vi, efter frukosten, norrut något tidigare än normalt. Halvvägs upp i
bergen stannar vi vid Raptor Point för att leta rovfåglar. Vi har god chans på bl.a. örnvråk och
ormörn samt svart stork och vit stork, men platsen är också en av de bättre för den mindre vanliga
dvärgörnen och mindre skrikörnen. Reseledaren har sett ytterligare ett tiotal rovfågelarter här,
inklusive eleonorafalk, pilgrimsfalk och aftonfalk. I omgivningarna finns bl.a. svarthakad
buskskvätta, rödstrupig sångare, nötskrika och rostsparv, samt taggsvansagam (framme vid varmt
väder).
Så far vi vidare mot ett av Lesbos högsta berg, Lepetimnos, och på dess sluttning passerar vi en
mysig bergsby. I berget häckar örnvråk och ormörn. Vi siktar främst in oss på pilgrimsfalk brookei,
samt härfågel, turturduva, klippsvala, klippnötväcka, balkanmes och nötskrika. Chans på berghöna.
Nästa anhalt är den pittoreska hamnbyn Skala Sikaminea. Här spanar vi av havet efter
medelhavslira och gulnäbbad lira, med Turkiet i fonden. Medelhavstrut och toppskarv bör finnas
ute på havsytan med viss chans på rödnäbbad trut och med extra tur även delfiner, främst öresvin.
Taggsvansagamer vid varmt väder.
Vi avslutar dagen vid Kavaki, strax norr om staden Petra. Svarthakad sångare är målarten, men i
busk- och klippmarkerna finns även tofslärka, medelhavsstenskvätta, blåtrast, rödstrupig sångare,
mästersångare, klippnötväcka, svartpannad och rödhuvad törnskata, häcksparv, svarthuvad sparv
och kornsparv. Örnvråk och pilgrimsfalk häckar i närheten och alpseglare finns ibland i luftrummet.
Taggsvansagamer ligger ibland på klipporna. Efter hemfärd och en egen stund på hotellet är det
kvällsrop. Middag på hotellet.

Turturduvan är vanligare i östra delarna av Medelhavet, än i de västra delarna. Foto: Curt Johnsson

8 maj. Avfärd till Övre Tsiknias River före frukost. Utmed vägen finns olivlundar med chans på
härfågel och mellanspett. Här finns även nötskrika av den annorlunda rasen anatoliae. Snart
kommer vi upp på en liten ås där vi letar efter minervauggla, mästersångare, balkanmes och
häcksparv. Kanske ses någon sommargylling och hörs någon härfågel. Längre fram försöker vi fylla
på med klippnötväcka, medelhavsstenskvätta och trädnäktergal och ännu längre upp har vi chans på
blåtrast, mästersångare, rödstrupig sångare, samt rostsparv. Här uppe hörs även turturduva. Vid
varmt väder visar sig taggsvansagamer i berget. Nere i ån badar medelhavstrutar och står kanske
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någon svart stork och ett par roständer. Lufthavet håller ofta örnvråk och ormörn, vissa år även
aftonfalk. 2004 svepte en eleonorafalk förbi på låg höjd, ett annat år pilgrimsfalk och ett tredje år en
flock biätare på väg mot norr. Kanske någon dvärgörn gör oss den äran, den är sedd här, liksom
sammetshätta.
Efter frukost åker vi och provianterar och sen far vi vidare till Övre Napidalen. Detta resmål brukar
vara populärt tack vare sin sköna miljö – glesa ekskogar – och sina många fåglar. Här finns bl.a.
örnvråk, turturduva, härfågel, mellanspett, rödstrupig sångare, mästersångare, balkanmes,
klippnötväcka, sommargylling, rödhuvad törnskata, masktörnskata, nötskrika anatoliae, häcksparv
och persisk ekorre. År 2003 såg reseledaren tre eleonorafalkar jaga över en ås här, 2004 sågs den
väldiga benlösa ödlan scheltopusik, 2005 jagade fyra aftonfalkar från en ledning i dalen, 2006 sågs
tre mindre skrikörnar och 2008 både aftonfalk och eleonorafalk. Detta var tidigare det bästa stället
på ön att få se olivsångare, inte bara höra dem, men de har minskat i antal här i dalen och vi kan
bara hoppas på att få se och/eller höra någon här.
På återvägen stannar vi för att shoppa – souvenirer, bruksföremål och livsmedel. Oliver och fårost
är av yppersta kvalitet och öns sardiner är också världberömda. "Olivtvål" är ett annat exempel på
en populär produkt att ta med sig hem. Den som vill passar också på att proviantera − vatten, frukt,
kex och vad man vill ha som mellanmål. Så åker vi tillbaka till hotellet och har kvällsrop lite
tidigare än vanligt idag och därefter äter vi middag på hotellet – allt för att kunna vara hyfsat
fräscha inför resdagen som börjar i morgon.
9 maj. Dags att lämna Skala Kalloni och Lesbos för denna gång. Det brukar bli avfärd efter en tidig
frukost på hotellet, men körschemat för inrikesflyget brukar inte släppas förrän 3-4 månader före
avgång. Minibussfärd till Mytilini flygplats och inlämnande av hyrbussarna, samt incheckning. På
flygplatsen utanför Mytilini slutar vår Lesbosfärd. Stort tack för denna gång.
Var och en tar sig via Aten hem till Skandinavien på eget bevåg, men vi gör naturligtvis sällskap så
länge vi kan.

Tofslärkan är en karaktärsart under resan. Foto: Curt Johnsson
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Resans pris: 16 900 kr.
AviFauna förbehåller sig rätten att, p g a exempelvis valutaförändringar, oförutsedda ökade
kostnader för landarrangemanget såsom bränsletillägg och nyligen införda skatter, höja resans pris
med 8 % till då slutbetalning skall föreläggas. Vi eftersträvar verkligen att INTE behöva göra det
och i praktiken inträffar det sällan. Observera också att vissa smärre justeringar kan behöva ske med
start- och sluttid för resan, även om vi eftersträvar att inte ändra detta heller. Se också under
rubriken flygresa till landet.

Vad ingår i priset
•
•
•
•
•
•
•
•
•

logi i dubbelrum på turistklasshotell
helpension med vatten till lunch och middag
alla transporter mellan start- och slutpunkt på resan
tillgång till vatten under dagen
dricks i resans ingående måltider
svensk reseledning
inträden och tillstånd
förhandsinformation om resan och artlista
utförlig reserapport från resan

Vad ingår inte i priset
•
•
•
•
•
•

flygresa till och från mötesplatsen
personliga utgifter såsom klädtvätt, telefon och alkoholhaltiga drycker
matersättning eller andra utgifter om deltagaren inte väljer att delta i gruppens program
utgifter orsakade av förseningar till anslutningspunkten
dricks för ev personlig service
reseförsäkring och/eller avbeställningsskydd

Flygresa till landet
Flyg till Grekland (Mytileni) ingår inte i resans pris. Om du inte kryssat i att AviFauna skall
sköta din flygbokning på anmälningsblanketten, boka inte din flygresa utan att ha kontaktat
AviFauna först. I normala fall vet vi cirka 6 månader innan avresa de exakta mötestiderna och du
får ett besked från AviFauna när det är dags att boka flyg. Om du kryssat för att AviFauna skall
boka flygbiljett på anmälningsblanketten, gör AviFauna det för en expeditionsavgift på 150
kr. Men observera att de flygresor vi bokar i allmänhet blir dyrare än om du bokar själv, vi har inte
samma möjligheter att köpa billiga biljetter då vi handlar genom en underleverantör. Det billigaste
är att alltid boka själv som privatkund. Om du bokat flygbiljett efter att AviFauna gett klartecken till
flygbokning, och AviFauna ställer in resan, får du biljettkostnaden ersatt av AviFauna.
Du som bokar flyg genom AviFauna får flygbiljetten utskickad ca två veckor före avresa.

Bagage
Observera att kikare, tub och kamerautrustning bör ingå i handbagaget, där risken för stötar och
stöld är mindre. Skulle ditt bagage bli försenat eller förkommet kan det också vara en fördel att ha
toalettartiklar, viktig medicin, ett ombyte kläder etc. i handbagaget. Tänk också på att
bagageutrymmet i våra fordon kan vara begränsat, packa gärna i mjuka s k soft bags med storleken
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anpassad till innehållet. Kontrollera med ditt flygbolag vilken viktgräns och viktmått som gäller
(varierar i allmänhet mellan 15 till 30 kg för incheckat bagage och 8 till 12 kg för handbagage).

Reseförsäkring
Observera att du är skyldig att ha en reseförsäkring. Du kan förmodligen teckna en reseförsäkring
via din hemförsäkring. Kontrollera att du verkligen får fullgott reseskydd, inklusive sjuk- och
hemtransport vid allvarlig sjukdom eller olycka samt vidaretransport om du skulle missa flyget eller
någon anslutning på resan. Om du har reseförsäkring på ditt kreditkort som du betalar med,
kontrollera vad som ingår.
Om du har en diagnosticerad sjukdom kan det innebära begränsningar för vad reseförsäkringen
täcker. Kontrollera detta med ditt försäkringsbolag.
Som ett alternativ till att teckna reseförsäkring via hemförsäkringen kan man också köpa separata
reseförsäkringar, sök på nätet efter företag som erbjuder det.

Europeiskt sjukförsäkringskort
I vissa länder, däribland Grekland, kan du ha nytta av Europeiskt sjukförsäkringskort (EU-kort) från
försäkringskassan om du blir sjuk. EU-kortet visar att du är försäkrad i Sverige. Kortet ger dig rätt
till medicinskt nödvändiga sjukvårdsförmåner under en tillfällig vistelse i ett annat EU/EES-land,
till exempel under din semester. Du kan läsa mera om Europeiskt sjukförsäkringskort på
Försäkringskassans hemsida, www.forsakringskassan.se. Vare sig du är utrustad med Europeiskt
sjukförsäkringskort eller inte bör du också ha en fullgod reseförsäkring som täcker sjuk- och
hemtransport vid allvarlig ohälsa.

Hälsa och vaccination
Det kan vara god idé att medföra lite egna sjukvårdsartiklar som preparat mot diarréer, t.ex. Dimor,
som kan köpas receptfritt på apotek och stoppar okomplicerad diarré. Kom också ihåg att packa
med handsprit. Handsprit säljs hos de flesta apotek och apoteksombud. Ta med små förpackningar
så att ni kan ha dem i öppningsbara plastpåsar i handbagaget på flyget. Mindre förpackningar får
också lättare plats i en jackficka. Plåster och cerat för torra läppar kan också vara klokt att packa
med liksom vätskeersättning ifall du skulle råka ut för någon svårare magåkomma.

Allmänt upplägg
Vi bor under hela resan på ett och samma ställe, strax utanför byn Skala Kalloni belägen vid en bukt
av Medelhavet. Vi bor så att man kan skåda direkt i vår närhet. Det betyder att flera morgnar har du
möjlighet att starta före gryningen, eller ta sovmorgon och starta lugnt, allt efter eget önskemål.
Vi kommer varje dag att åka ut till olika fågellokaler. Dag 3, 5 och 7 skådar vi på en fågellokal före
frukost innan vi åker tillbaka till hotellet för frukostering. En dag, efter middag på hotellet, kör vi ut
en liten runda för att lyssna efter ugglor.
Middagarna äts omväxlande på hotellet och på restauranger i byn på kvällen efter avslutad skådning
och sedan vi hunnit med att ta en dusch. Artgenomgångar, s.k. kvällsrop, då vi sammanfattar vad vi
sett under dagen, hålls i samband med middagen eller, om inte det gick, på hotellet strax efter
huvudmålet. Då går vi också igenom morgondagens aktiviteter och vilka fåglar det finns anledning
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att vara speciellt uppmärksam på. Det senare står även att läsa i Dag-till-dag-programmet, för den
som vill hoppa över kvällsropet och gå till sängs lite tidigare.

Logistandard
Vi kommer att bo på ett hotell av god turistklass, beläget i en fågelrik trakt.

Mat och dryck
Grekland är väl mest känt för sin moussaka (en gratäng på bl.a. lammfärs och aubergine, toppad
med lite fetaost), men även tzatziki (yoghurt, gurka och vitlök) och souvlaki (grillspett på lammkött
eller fläskkött). I medelhavsköket ingår även t.ex. fisk, bläckfisk, oliver, olivolja, zucchini, lök,
tomat och kryddor, t.ex. oregano och rosmarin, men även kyckling och potatis. Förr var grillad
ansjovis en uppskattad specialitet för ön, men tillgången på fisk är nu starkt begränsad. Den äkta
fetaosten från ön – lite grynig, i motsats till den falska fetan gjord på komjölk – är mycket god,
liksom t.ex. oliverna.
Avslutningsvis bör det lokala vinet nämnas, samt det goda inhemska ölet.
Om du har någon allergi eller inte äter viss mat måste du säga till om det senast vid slutbetalning
då det i vissa länder kan vara svårt att ordna på plats.

Resans tempo och strapatser
Detta är en resa med lugnt tempo i fält. Vi äter alltid hotellfrukost innan dagens exkursion påbörjas,
men gör under tre dagar ett besök på en närliggande fågellokal före frukost. En del av en kväll
ägnar vi åt ugglor. Vi kommer inte att gå några längre promenader och uppehåller oss i lättgången
terräng. Dessa exkursioner innebär alltså inte några svårare strapatser.
De flesta dagar blir det relativt korta körsträckor och vi kommer väl som mest upp i en 12-15 mil
under en dag. Generellt är det grekiska vägnätet väl utbyggt och underhållet. Det är måttligt med
trafik på vägarna. Huvudstaden Mytilini, med cirka 90 000 invånare, passerar vi första och sista
dagen och där är det naturligtvis lite mer trafik.

Förutom fåglar...
kommer vi att få se ett härligt och varierat landskap. Här finns låga berg, gott om olivlundar, glesa
ekskogar, tallskogar, lite odlade marker, betesmark åt främst får, åar, kuster och hav. Vi kikar lite
på sköldpaddor, spanar efter kräldjur och groddjur i övrigt, samt tittar lite på fjärilar och växter.
Kanske köper vi med oss hem olivtvål och annat speciellt för regionen.

Utrustning
Reseledaren har en tubkikare men det rekommenderas att ta med egen om du vill kunna avnjuta
fåglar och däggdjur i lugn och ro. Handkikare är naturligtvis ett måste för alla!
Ytterligare några pinaler som resenären kan utrusta sig med: ficklampa, mugg, smärre ryggsäck
eller fältväska, kniv (dock ej i handbagaget på flyget), konserv- och flasköppnare, myggstift, egen
rulle toapapper, pengaväska att bära runt halsen eller magen, några tomma plastpåsar, väckarklocka
om du inte har väckningsfunktion i din telefon, lås till resväskan (köp gärna AviFaunas bagagelås
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hos Naturbokhandeln!), pannlampa, stearinljus och tändstickor (vid fall av strömavbrott på
hotellet), öronproppar, solglasögon, solhatt, solskyddsmedel, våtservetter och tvättmedel.

Klädsel
Vädret i månadsskiftet april-maj är i allmänhet soligt och skönt, men kan vara lite opålitligt. Ta med
blandad klädsel som kortärmad skjorta och liknande men även klädsel för kyligare klimat. Du bör
vara garderad mot regn, så tag med regnställ, i varje fall jacka, även bra som vindskyddsplagg och
paraply. På fötterna klarar vi oss bra med joggingskor/grova promenadskor eller skådarsandaler
med skyddade tår. På morgonen, eller vid regn kan en del vilja använda lätta handskar och en tröja.

Fotografering
Ganska många brukar fotografera på våra resor – såväl fåglar som landskap och annat. De flesta gör
detta som en bisyssla till själva fågelskådandet och resultatet blir som regel hyggligt. Den som vill
satsa mer ambitiöst på fotografering bör vara beredd på att avsätta särskild tid för det och gå på
egen hand en del (även om det innebär att man inte ser riktigt lika mycket fågel).
På en skala "dåliga – medelgoda – goda" över möjligheterna att fotografera fåglar är möjligheterna
i Lesbos medelgoda till goda. Vyerna och landskapet är givetvis lättfotograferat och vi kommer att
erbjudas många möjligheter till fina miljöbilder. Är du fotointresserade se då till att ha med dig
ordentligt med minneskort hemifrån.

Valuta och personliga utgifter
I Grekland betalar man med € (Euro). För egen del kommer jag att använda mig av VISA/Mastercard för betalning av egna utgifter på våra hotell, men en handkassa i Euro är givetvis ett måste.
Måltidsdryck i form av vatten ingår alltid i middagarna. Vill ni njuta av de grekiska vinerna och
ölen bör ni budgetera för detta. Lägg därtill utgifter för eget bruk, typ mellanmål och souvenirer.

Tidsskillnad
Grekland ligger en timme före oss i Sverige, d.v.s. när klockan är 12.00 här är den 13.00 på Lesbos.
Sverige.

Litteratur
Allmänt Du som anmält dig till resan får ett litet häfte, Länder i fickformat – Grekland, med
basfakta om det land vi skall besöka. Insight Guides – Greek Islands (2014) är mycket läsvärd och
har många fina färgfoton och mycket faktaspäckad är Lonely Planets Greek Islands. 15
Fåglar De fälthandböcker som gäller är Fågelguiden (Lars Svensson m.fl.) – den finns även som
app för applemobiler och ska enligt uppgift komma även för androidmobiler – eller Fåglar i
Europa, Nordafrika och Mellanöstern (Lars Jonsson). Den lokalguide som är bäst är A
Birdwatching Guide to Lesvos (Steve Dudley 2009).
Däggdjur och övriga djur Vad gäller däggdjursfaunan är den bästa boken Mammals of Europe,
North Africa and The Middle East (Aulagnier m.fl. 2009). För grodor och kräldjuren finns
European Reptile and Amphibian Guide (Kwet, New Holland 2009). Det är en liten behändig
fotoguide, men nyare och lite större är den utmärkta Field Guide to Amphibians & Reptiles of
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Britain and Europe (Speybroeck m.fl. 2016). Lesbos är även rikt på dagfjärilar. Vi kommer,
förhoppningsvis – vid varmt och soligt väder – att stöta på fjärilar i hyfsad mängd och en del arter
kan vara kul att lära sig att känna igen. Här använder jag fotoguiden Butterflies of Britain and
Europe (Haahtela m.fl. 2019).
Växter En heltäckande bok är den illustrerade Wild Flowers of the Mediterranean (Blamey &
Grey-Wilson 2004). Mindre böcker är t.ex. fotoguiden Medelhavets växter (Lippert & Podlech) och
Växter från varma länder (Sandhall & Swenson), men de börjar bli lite äldre och kan vara svåra att
få tag i. När vi är på Lesbos har de allra flesta orkidéer blommat över och jag listar därför ingen
sådan bok här.
Lämpligen vänder du dig till SOF/BirdLife:s egen butik Naturbokhandeln när du köper fågelböcker
inför resan. Förutom att de har ett enastående utbud och kunniga försäljare gynnar du fågelskyddet
för varje inköp du gör där. Tel 0485–444 40, www.naturbokhandeln.se.

Artlista
Du har fått en preliminär dag-till-dagkrysslista över de fåglar vi kan förvänta oss se under resan.
Det kan vara klokt att förbereda sig genom att läsa på artkännetecknen i förväg. De hänvisningar
som ges i artlistan refererar till planscherna i Fågelguiden (Svensson m fl) – förhoppningsvis kan de
vara till nytta när du pluggar på arterna. Givetvis kommer vi också att gemensamt diskutera
fältbestämning och artkaraktärer på platsen allt eftersom vi skådar oss igenom landets avifauna.
Dag-till-dagkrysslistan är framtagen i samarbete med vår partner iGoTerra som driver en
internetsajt och tillhandahåller en app (Pocket) för att registrera och hålla ordning på observationer
och foton för 100 000-tals organismer (fåglar, däggdjur, växter, kräldjur e t c) för världens alla
länder. Är du standard- eller premiummedlem i iGoTerra, hör då av dig till undertecknad så lägger
jag upp dig som medresenär för just den här resan. Du kan då enkelt skapa din egen personliga dagtill-dagkrysslista som innehåller noteringar om vad du sett tidigare och därmed kan du enkelt se
vilka arter/raser som kan bli nya för dig under resan. Du når iGoTerra via www.igoterra.com – du
hittar denna resa på hemsidan via Länder > iGoTerra Trips (eller direkt via trips.igoterra.com med
samma inloggningsinformation).
Kom ihåg att ta med dag-till-dagkrysslista på resan. Har du problem med att skriva ut listan,
kontakta i så fall AviFauna, admin@avifauna.se.

Övrigt
På våra resor försöker vi alltid att ge så mycket guidning och hjälp kring fågelliv och annat som
olika deltagare kan behöva. Förkunskaper och intresse skiftar dock en hel del och det är inte alltid
lätt att avgöra hur mycket vägledning den enskilde deltagaren önskar. Tänk på att du alltid kan fråga
om det är något just du tycker är oklart eller vill diskutera närmare under resans gång! Det kan ske i
grupp eller mellan fyra ögon med reseledaren. Du är också välkommen att ta kontakt med
reseledaren före avresan och diskutera dina behov.

Anmälningsblanketten
Det är mycket viktigt att ditt namn är stavat exakt som i ditt pass på anmälningsblanketten.
Anmälningsblanketten fylls i på hemsidan i samband med bokning av resan. Du som bokar resan
per telefon, post eller e-post har fått en anmälningsblankett i pappersform. Denna ska givetvis
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returneras omgående till AviFauna. Använd det bifogade kuvertet du tidigare fått. AviFauna kan
inte boka flyg (om du valt låta oss göra det) eller hotell för dig så länge vi inte har tillgång till
uppgifterna på anmälningsblanketten.

AviFauna behöver en kopia av ditt pass
När du returnerar anmälningsblanketten till AviFauna skall du också bifoga en papperskopia på ditt
passuppslag (där dina personuppgifter finns). Ännu bättre är om du kan skicka en skannad bild på
passuppslaget via e-post till admin@avifauna.se. Du som bokar resan på AviFaunas hemsida får där
möjlighet att direkt bifoga en kopia på passet via e-post.
Skulle du ha otur och bli av med ditt pass under resan, kan situationen underlättas om du har en
kopia på sidorna 2 (med dina personuppgifter) i ditt pass samt två passfoton. Kontrollera för övrigt
att ditt pass gäller sex månader efter beräknat hemkomstdatum. Annars föreligger risk att du inte
släpps ombord på flyget.

Slutbetalning
skall vara AviFauna (bg. 5019–0453) till handa senast 61 dagar före avresa. Du kommer att få en
påminnelse per e-post.

Om AviFauna Naturresor
AviFauna Naturresor har funnits sedan 1985 och har i över 30 år möjliggjort för tusentals
naturintresserade att resa till intressanta resmål. Vi skiljer oss från andra naturresebyråer på flera
sätt. Dels genom att vi ägs av BirdLife Sverige (f d Sveriges Ornitologiska Förening). Därför går
allt vårt eventuella överskott tillbaka till fågelskydd. Vi har också en egen fågelskyddsfond som du
kan läsa mer om på hemsidan och i katalogen. Vi reser i små grupper där alla deltagare blir sedda
och vi lägger stor vikt vid kunniga, sociala och pedagogiska reseledare. Vi är medlemmar av
Resebyråföreningen och följer deras rekommendationer fullt ut. Vi har ställt bankgaranti för vår
verksamhet hos Kammarkollegiet, vilket innebär att ingen av våra resenärer blir strandade om något
skulle gå fel, det finns pengar att bekosta hemresor vid oförutsedda händelser. Dessutom är vi och
vår personal försäkrade med en professionell resebyråförsäkring. Vi lägger stor vikt vid att våra
samarbetspartners arbetar så ekologiskt som möjligt och följer lagstiftningen i de länder de
opererar.

Kontakt med AviFauna
Reseledaren Curt Johnsson når du på telefon 070–543 37 43 och e-post cj@avifaunanaturresor.se,
Observera att våra reseledare kan vara ute och resa, så ibland kan det dröja med svar. Är det akut,
kontakta kansliet (nedan).
Vårt kansli kontaktar du på 0485–444 40 eller e-post admin@avifauna.se . Hit kan du vända dig om
frågor kring praktiska saker som betalning och bokningsläge, som inte har med fågelfaunan på
resmålet att göra.
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