Vestlige Kreta
2.juli - 16.juli 2005
Af Per Rasmussen
Turen til Kreta var ikke mit første besøg på øen, og som tidligere besøg var dette også lagt an på
familieferie. Men som fuglekikker vil man jo gerne se lidt fugle undervejs...
Jeg havde hjemmefra konsulteret div. turrapporter på nettet, samt gennemgået mine gamle noter.
Desuden havde jeg fyldt min mp3-afspiller op med fuglestemmer og lavet en liste over target-arter,
som jeg gerne ville se. Det skulle dog vise sig at være skønne spildte kræfter!
Vi havde bestilt en charterrejse med Star Tour til Georgioupoli, som ligger ca. 35 km. øst for
Chania på det vestlige Kreta. Byen er en lille fiskerlandsby der er blevet kraftigt udvidet med
hoteller. Hele området er frugtbart, da en række vandløb fra bjergene løber ud her. En del af
området er IBA-område ( GR180 ), da nogle af de eneste ferskvandssøer på Kreta er her og pga.
overvintring af f.eks. Topskarv, Hvidøjet And og Audouinsmåge.
Hele turen var lagt an som familieferie, og da vi kun havde lejet bil i tre dage, blevet det meste
fuglekikkeri til i området omkring Georgioupoli.
Vejret var, på nær en enkelt dag, solrigt med omkring 30°C, og allerede fra midt på formiddagen
var det for varmt til at kikke fugle! Midt på dagen var det næsten umuligt at støve en fugl op, på nær
de allestedsnærværende Italienske Spurve. Så hvis man vil se fugle på Kreta er det enten tidlig
morgen eller lige inden solnedgang. Desuden kan det konstateres at fuglesangen er ophørt i juli,
hvorfor det bliver betydelig sværere at finde småfuglene. Kun på højsletterne og i bjergene kunne
man endnu hører lidt fuglesang. Det kan anbefales at en tur til Kreta lægges i april eller maj, hvor
der vil være betydelig mere at se på, også f.eks. en lang række orkideer.
Generalt skal man være opmærksom på at fuglelokaliteterne på Kreta ligger spredt, og at øen ikke
er helt lille. Det er derfor et must at leje bil hvis man vil rundt til de forskellige steder. Kun langs
nordkysten er der noget der svarer til en dansk motorvej. Når man kører mod syd kommer man op i
bjergene, og selv om vejene mange steder er nye og fine, så tager det utrolig lang tid at komme fra
det ene sted til det andet. F.eks. tog turen fra Georgioupoli til Samaria Kløften hen ved to timer,
selvom der kun er 80 km. og halvdelen af strækningen er “motorvej”.

Lokaliteter
Georgioupoli Sø
Mindre sø beliggende lige vest for byen. Opstået ved inddæmning, flere kildevæld forsyner søen
med vand. Den ene af bare tre ferskvandssøer på hele Kreta! Af ynglefugle ses Blishøne, Grønbenet
Rørhøne, Lille Lappedykker og Rørsanger. Der skulle desuden være en bestand af Lille Rørvagtel,
men desværre blev de ikke set ( eller hørt ). Søen besøges hver morgen af blandede sejler- og
svaleflokke, som kommer for at drikke. Fint sted til nærstudier af Alpe - og Gråsejler!
Kendt lokalitet for Kaspisk Sumpskildpadde.
Uden tvivl et giftigt sted i træktiden!

Georgioupoli sø

Lake Kournas
Den eneste naturlige ferskvandssø på Kreta. Beliggende fire km. sydøst for Georgioupoli. Meget
yndet turistmål, hvorfor der kun er få fugle. God lokalitet for hejre, dog blev kun Silkehejre set, men
tidligere er også Sølv- og Purpurhejre set. Langs bjergtoppene ses tit Gåsegribbe.
I det tidlige forår er stedet uden tvivl spændende som rastelokalitet for vadefugle og hejre.
Kendt lokalitet for Kaspisk Sumpskildpadde og Kretensisk Frø ( endemisk ), hvorfor dele af
søbredden er afspærret.
Imbros Kløften
En af de mange kløfter der gennemskærer Kretas sydlige del. Man kan kører igennem hele kløften,
eller man kan vælge at gå i bunden af kløften ( koster penge ). Vi valgte at kører af de mange
hårnålesving, og stoppede hvor det var muligt. Target-arten her var selvfølgelig Lammegrib, men
desværre måtte vi nøjes med Gåsegrib, Alpesejler og Blådrossel, som det mest spændende.
Kourtaliotiko Kløften
Hvis det havde været en ren fugletur
ville jeg have besøgt denne kløft,
som ligger sydøst for Rethimnon.
Kløften er kendt som et “sikkert”
sted for Lammegrib. Desværre nåede
jeg det ikke i denne omgang, så jeg
må tænke tilbage til sidst jeg så
Lammegrib her...
Samaria Kløften og Omalos
Højsletten
Hvis
man
skal
nævne
en
superlokalitet på Kreta er det netop
her!
Omalos er fuldt opdyrket og et godt
sted for værlinger. Og Samaria
Kløften som starter på højsletten og
slutter 18 km. mod syd ved havet
( Europa’s længste ) er fantastisk til
de fleste bjergfugle. Der kan i flæng
nævnes; Lammegrib, Gåsegrib,
Kongeørn, Høgeørn, Chukarhøne,
Alpeallike, Alpekrage, Hortulan,
Rustværling, Gærdeværling osv. osv.
Adskillige af mine target-arter kan
findes her. Desværre havde familien
ikke tid til at vente på jeg fandt
dem...
Hvis man er på Kreta skal man besøge Omalos og Samaria. Sæt mindst en hel dag af, og lad
familien blive ved stranden! Man kan vælge at gå hele vejen igennem kløften ( koster 5€ ) og så
sejle fra enden af kløften til Chora Sfakion. Det er en fantastisk oplevelse, men turen er også ret
krævende. Fuglemæssigt vil det nok give mest at blive på Omalos sletten og nøjes med et kik
udover kløften, evt. med en kortere tur ned i kløften.

Samaria Kløften

Artsliste for turen
Lille Lappedykker: 2-3 ynglepar i Georgioupoli sø, samt 1-2 set Lake Kournas
Silkehejre: op til 3 Lake Kournas
Fiskehejre: 1 overflyvende Georgioupoli 10/7
Gåsegrib: Ret almindelig i de fleste bjergeområder. Max. 14 i en flok ved Lake Kournas 6/7
Dværgørn: 1 lys fase15/7 ved Georgioupoli. Den burde ikke være på Kreta i juli!
Ørnevåge: 1 1-2k set flere gange ved Georgioupoli. Skulle ikke yngle på Kreta!?
Musvåge: Almindelig især i lavlandet
Tårnfalk: 1-2 ved Georgioupoli. Nok lokale ynglefugle.
Grønbenet Rørhøne: 2-3 ynglepar Georgioupoli sø.
Blishøne: 5-6 ynglepar Georgioupoli sø.
Lille Præstekrave: 2 Lake Kournas 11/7
Svaleklire: 3 Georgioupoli sø 8/7
Middelhavsmåge: Eneste måge set. Enkeltvis eller få sammen.
Klippedue: Hvad er Klippedue og hvad er Tamdue? 1 ved Samaria 13/7 må være sikker.
Ringdue: 1 hørt 12/7 Imbros Kløften
Tyrkerdue: Set flere steder ved bebyggelser. Ret udbredt.
Turteldue: 1 10/7 Georgioupoli, 1 11/7 Lake Kournas, 1 13/7 Lakki
Mursejler: Udbredt, men ikke specielt talrig. Slet ikke så mange som ved tidligere besøg.
Gråsejler: Tit i selskab med Mursejler. Ser ud til at være lige så almindelig som denne.
Alpesejler: Op til 6 Georgioupoli sø, 4-5 Imbros Kløften 12/7
Toplærke: 1 10/7 Georgioupoli. Burde være langt mere almindelig.

Klippesvale: 2 13/7 Samaria
Landsvale: Almindelig og udbredt.
Rødrygget Svale: 2 8/7 Lake Kournas
Bysvale: Ret almindelig og udbredt i lavlandet.
Gærdesmutte: Mindst 3 syngende Omalos og Samaria 13/7
Sortstrubet Bynkefugl: adskillige par i Georgioupoliområdet
Blådrossel: 1 hun 12/7 Imbros Kløften
Solsort: 1 8/7 Lake Kournas, 1 10/7 Georgioupoli
Munk: 1 15/7 Georgioupoli
Sorthovedet Sanger: adskillige set Georgioupoli. Svære at finde når de er tavse.
Rørsanger: 1 8/7 Georgioupoli sø, 1 9/7 kortvarig syngende Georgioupoli
Musvit: Fåtallig. Set flere steder.
Blåmejse: Fåtallig. Set flere steder.
Rødhovedet Tornskade: 2 14/7 Georgioupoli
Gråkrage: Almindelig udbredt.
Ravn: Set fåtalligt rundt omkring i bjergene.
Italiensk Spurv: overordentlig almindelig. Er simpelthen overalt!
Spansk Spurv: 1 14/7 Lappa. Reder set ved vejen øst for Chania. Burde være mere almindelig.
Bogfinke: Set fåtallig mange steder.
Tornirisk: Fåtallig. Især i bjergene.
Stillits: Efter Italiensk Spurv, den mest almindelige fugl. Er overalt.
Grønirisk: Ret almindelig.
Som det ses af listen, var udbyttet rent fuglemæssigt ret ringe. Det kan kun anbefales at en fugletur
til Kreta lægges i foråret/forsommeren, hvor ynglefuglene er mere aktive og hvor der er mulighed
for trækfugle. Til en familieferie er julimåned dog ganske perfekt. Og maden er god...
Bedste Link: http://www.birdtours.co.uk/tripreports/Greece/crete.htm
Undertegnede kan også kontaktes for nærmere information.
Per Rasmussen
per@fynsk-natur.dk

