Lesbos 8-15 Maj 2011
Forord
Siden Frank Desting, Senere kun benævnt Frank eller (FDE) og jeg havde været på Mallorca i Maj
måned 2010, havde vi snakket om, hvor vores næste store udlands tur skulle gå til, Frank havde
snakket varmt om Lesbos, medens jeg ikke var så varm på denne Græske fugleø, Men efter lidt
snak frem og tilbage, arbejdede vi os frem til, at Lesbos alligevel var en godt fugleområde, og i den
henseende en overskuelig Ø at se på fugle på.
Så Jeg begyndte straks at planlægge så meget som muligt, og vi fik fat i diverse rapporter fra
Området, ligesom vi forespurgte forskellige personer, som tidligere havde været dernede.
Der er udfærdiget flere Rapporter omkring Lesbos igennem de sidste 5-10År
Vi har både set på Rapporter fra en gruppe fra Østsjælland igennem Fugle og Natur, og en Svensk
Rapport. Men ikke Mindst en Rapport under netfugl, hvorfra Stig Kjærgaard og Sanne Busk har
skrevet en Rapport fra Lesbos. Vi har endvidere søgt yderligere oplysninger fra Stig Kjærgaard
samt fra Rune Palmqvist, som også har besøgt denne ø, og disse har givet uddybende svar omkring
diverse lokaliteter mm. Disse takkes også hermed.
Frank havde købt bogen, A Birdwatching Guide to Lesvos, af Steve Dudley. I øvrigt har Steve
Dudley en Hjemmeside fra Lesbos, men denne kendte vi ikke på planlægningstidspunktet.
Men sidst i rapporten har jeg tilføjet et link angående denne.
Denne bog var nok den mest brugbare for turen, idet de fleste lokaliteter er omtalt i denne bog.
Selve rejsen var med Spies rejser, og Flyveselskabet var med Thomas Cook. København til Mytilini
og retur ugen efter. Hotellet var Iris apt. i Molivos.
Endvidere bookede jeg en bil for 6 dage, det vil sige fra Mandag morgen d. 9 Maj kl. 09.00 og frem
til Søndag morgen d. 15 Maj kl. 09.00
Min rapport vil udover Forord, indeholde en indledning, selve tur forløbet, Artsliste , et efterskrift
og selve rejsen med priser mm.
Desværre måtte Frank (FDE) melde forfald kun en uges tid inden afrejsen, da han fik et alvorligt
hold i ryggen, og han ville således ikke kunne gennemføre turen smertefrit.
Jeg var så nødt til, at tage en hurtig beslutning, om jeg så også skulle aflyse turen. Men enden på det
blev, at jeg besluttede at gennemføre turen alene, og det har jeg efterfølgende ikke fortrudt, da turen
blev en ubetinget succes, med mange gode arter, såvel nye VP arter som andre gode arter, samt lidt
andre dyr og Sommerfugle.
På rejsen derned mødte jeg Tonny Papillon med frue, fra Kirke Såby (Jeg havde mødt Tonny
sporadisk på hjemlige ture til Vestsjælland). De skulle også bo i byen Molivos.
Om torsdagen, da jeg skulle til Napidalen, mødte jeg en Gert Nielsen fra Brønshøj, da der var en
Olivensanger, som jeg så, og senere hørte, men mere om dette i rapporten. Disse takkes for tips og
for gode fuglesteder .
Men ellers var der mange Englændere som var flinke til at fortælle og hjælpe med de sjældne arter.
Til sidst vil jeg først og fremmest takke Frank (FDE) både før turen, men også under, og ikke
mindst bagefter, for identifikation og hjælp ved især Padder, Krybdyr og Sommerfugle.
Poul
Nilsson for udlånt materialer, samt Stig Kjærgaard og Rune Palmqvist for rapporter og
beskrivelser, Henrik Bringsøe fra Fugle og Natur for Identifikation af Padder og Krybdyr.
En som sagt meget givende tur, som jeg godt kan anbefale til andre selvom man er alene, og en tur
til Lesbos igen, er ikke udelukket
Tingbjerg d. 24-11-2011
Leif Frederiksen
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Indledning med Lokaliteter

Foto: Leif Frederiksen (LFR) Motiv fra Kavaki Mellem Molivos og Petra, og en Middelhavsstenpikker.

Hjemmefra havde jeg som sagt lejet en bil for 6 dage.
Og disse dage havde jeg også planlagt for såvel lokaliteter såvel som de bedste fuglesteder, udfra de
mest sjældne, men dog opnåelige fuglearter for Lesbos.
Så Indledningen vil således også dække de planlagte lokaliteter.
Vejrmæssigt er mine optegnelser nok ikke helt 100%, men dog havde jeg delvist vejrudsigt med
hjemmefra, samt i felten for de sidste 4 dage.
Disse vil fremgå i selve dagsrapporterne.
Søndagen eller (dag 1) gik med rejse fra København til Mytilini og bus herfra og til Hotellet i
Molivos.
På Hotellet var der daglig morgenmad fra kl. 08.00 – 10.00 men kunne de fleste dage indtages fra
kl. 07.30.
Mandag morgen kl. ca. 09.30 kom Avis med den lejede bil, en Opel Focus, og jeg kunne begynde
jagten på nye fuglearter.
Mandagen havde jeg planlagt til at gå fra Molivos over Petroma (P-Plads 1) til Kavaki (P-plads 2)
Petra Raptor's point- Kalloni Saltpans- Mesa- Vouvaris river- Achladeri- og tilbage via Kalloni Salt
pans. Hvilket var identisk med min plan for denne første hele dag.
Jeg var hjemme på hotellet ca. kl. 18.15
Tirsdag d. 10 maj (Dag 3) gik fra Molivos- Kavaki- Petra- Anaxos- Skalachori- VatoussaIsabellakrydset- Ipsilou- Petrified forest (Den forstenede skov)- Vigla- Isabellakrydset- AndissaMolivos.
Lidt kortere end planlagt, da jeg ikke kom til Sigri og Faneromini. Men jeg var kun hjemme på
hotellet ca. kl. 18.45
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Onsdag d. 11 Maj (Dag 4) gik fra Molivos- Kavaki- Stipsi- Raptors Point- Christou River- Potamia
dalen- Anamotia- Filia- Kalloni Saltpans- og Molivos.
Torsdag d. 12 Maj (Dag 5) gik fra Molivos- Kavaki- Tsianas river- Kalloni Saltpans- Napi dalenMandamaros- koriani- Napi dalen- Mesa- Kalloni Saltpans- og hjem til Molivos.
Fredag d. 13 Maj (Dag 6) Kavaki- Molivos- Kavaki- Raptor's point- Potamia River- Aghios
Loannis- Eressos- Isabellakrydset- Sigri- Faneromeni- Den Forstenede skov- IpsilouLørdag d. 14 Maj (Dag 7) Perasma- Kavaki- Molivos- Kalloni saltpans- Kalami- Vouvaris riverAchladeri- Agisasos- Achladeri- Inland lake- Molivos-.
Søndag d. 15 Maj (Dag 8) Molivos- Lake reservoir- Molivos borgen- Lake reservoir- PetromaKalloni Saltpans.

Isabella-krydset.

Foto: Leif Frederiksen (LFR) Foto mod Isabella-krydset
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Tur forløb
Dag 1 (Søndag d. 8 Maj)
Jeg startede hjemmefra ved Kastrup lufthavn Søndag d. 8 Maj kl. med afgang 16.20 med Thomas
cook Airlines. Men med lidt forsinkelse Startede vi fra Kastrup kl. 17.50
Med ankomst til Mytilini kl. 21.40 lokal tid. Derefter med bus til Hotel Iris i Molivos, hvorved vi
var fremme kl. 23.20 og her var der en repræsentant fra hotellet til anvisning af værelse og herefter
var det bare med at komme i seng og få noget søvn.

Dag 2 (Mandag d. 9 Maj)
Stod op ca. kl. 05.50, og de første observationer var nogle Mursejlere og Tyrkerduer, medens
Middelhavssølvmåger er almindelige. Der var først morgenmad fra ca. kl. 08.00 og der kom først
en repræsentant fra bilfirmaet ”Avis” kl. 09.30 med min lejede bil en Ford Focus.
Så ca. kl. 10.00 var jeg klar til min første tur på Lesbos.
Vejret var svag til let N-NV vind 20-21C
Det første stop var ved P-plads nr. 1 (der er ved Petroma)der fik jeg den første nye VP. Art som var
en Middelhavsstenpikker. Men ellers ikke det store her, så videre til 2. P-plads som hedder Kavaki.
Dette sted var meget givende. Først op til flere Hvidskæggede sangere, og 2 stk. Hætteværlinger.
og det skulle vise sig, at give flere arter de kommende dage.
Efter benzinpåfyldning i Petra var næste stop ved Raptor's point.
Her var både Hvid og Sort stork, samt en Lærkefalk samt 2stk. Musvåge/ Steppevåge, men det var
nu nok Steppevåger, da der kun er Musvåger om vinteren.
Endvidere 3 stk. Slangeørne og en Rustværling som ny VP art for mig.
Videre herfra til Kalloni bugt og Derbyshire først lidt Flamingoer og Stylteløber, og som var
almindelige i området. Hvidskægget terner, Silkehejrer og en hunfarvet Rørhøg.
Ved Vouvaris river var der nogle Sydlige Nattergale, samt en del Kaspiske Sumpskildpadder,
Så var det ellers tid til at komme til Achladeri. Her skulle være et sikkert sted for Krupers
Spætmejse, vel ankommet var der en Englænder som nylig havde set den længere oppe i
pinjeskoven, han viste mig op til stedet, hvor jeg for i øvrigt så et par birdere stå og kigge efter den.
Men inden vi kom så langt både hørte og så jeg den meget flot, både kald og lidt sang, og dens
rødbrune brystplet og den hvide øjenbrynstribe sås fint i kortere øjeblikke, idet den fløj meget
omkring. Da vi kom op til de andre birdere sagde de, at de hverken havde hørt eller set den, hvilket
jeg ikke kunne forstå, da jeg især havde hørt den godt.
Den første vigtige target art på Lesbos var hjemme og denne dag var mere end reddet.
Nede på P-pladsen var der også en Tornskade ved nogle el-ledninger, jeg havde godt lagt mærke til,
at en tornskade var i området men kunne ikke lige se den i første omgang.
Men da jeg kom tilbage efter at have set Spætmejsen så jeg så Tornskaden, og det var jo en flot
Masketornskade, og længe så det ud til, at den var den eneste, men et par stykker dukkede op nogle
dage senere, men også flot med denne. Denne var også en ny VP art for mig
I øvrigt var her også et par Rødhovedet tornskader.
Jeg ville så bagefter lige prøve Spætmejsen igen oppe ved det kendte redehul, men den viste sig
ikke mere, det bedste her var et par Korttåede Træløbere, og de var også de eneste på turen.
På tilbage vejen gjorde jeg et stop ved Kalloni Saltpans, og her var flere vade fuglearter, såsom
Temmincks, Krumnæbbet ryler og Brushøns, endvidere 2 stk. Rustænder og en Korttået Lærke og 8
stk. Biæder som det bedste.
Jeg var hjemme på Hotellet ca. 18.15-18.20
Herefter et bad og ned i byen Molivos og finde en restauration, og efter lidt søgen fandt jeg en
rimelig god Italiensk restaurant, som jeg benyttede hele ugen.
Kl. ca. 22.00-22.30 var det godnat, en ny dag ventede.
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Dag 3 (Tirsdag d. 10 Maj)
Igen i dag tidlig op. Og jeg tog herefter på en morgentur ud til P-plads 2 (Kavaki) her var jeg fra kl.
06.20-07.55
Vejret var til at starte med, rimeligt med vind af 3-5m/sek. fra Nordlig retning, og delvis skyet, og
senere skulle det vise sig, at vinden tiltog, især ved Ipsilou ved Nordsiden, den side som jeg gik op
ad ved Ipsilou klosteret.
Ved Kavaki var der et par Turtelduer, Blådrossel som også var der om mandagen, Biædere, foruden
både Gærde, Torn og Sorthovedet sangere, som det bedste.
Efter morgenmaden, prøvede jeg igen Kavaki og denne gang lykkedes det med den Sortstrubede
sanger, idet et hold Englændere havde spottet den i forvejen.
Jeg så den fint i Sangflugt, og det var også en ny VP art.
Nu gik turen så til Isabella-krydset og Klosteret ved Ipsilou.
På vejen ved Anaxos så jeg turens første mellemspætte, og ved Skalachori var der foruden en del
Kaspiske Sumpskildpadder, også en Gærdeværling som ny tur art .
Ved Vatoussa så jeg den første Ørnevåge, og som også var ny VP art for mig,
Ved Isabella-krydset havde jeg håbet på en Isabellastenpikker, men den udeblev her, og heller ikke
senere på ugen så jeg en Isabellastenpikker her.
Men lidt godt var der her, en alm. Rødrygget Tornskade, Både Bynkefugl og Sortstrubet Bynkefugl
var her, samt Toplærke som var almindelig flere steder, samt turens anden Korttået Lærke, og flere
Ravne, og ikke mindst et par Spanske Spurve, som var ny VP art.
Efter ca. et par timers forgæves søgen efter Isabellesstenpikker, kørte jeg nu til Ipsilou for foden af
Klosterbjerget. Jeg parkerede bilen og begav mig op af bjergvejen (Man kunne også køre op).
Idet man nok så meget mere, hvilket jeg gjorde ret i.
På vejen op turens eneste Munk, (Hun) og en Hvidhalset fluesnapper også en hun, og oppe på
toppen en Klippespætmejse (ny VP art) mindst 2 stk. Kirkeugler. Den ene inde ved klosteret og den
anden i et træ udenfor, denne set fint.
På vejen ned fra Klosteret, kom nok dagens bedste obs. Pludselig fik jeg øje på en Værling på en
klippeblok lidt længere nede af bjergsiden, og ganske rigtigt en Gulgrå værling både set og hørt,
faktisk set rigtigt godt, og desuden hørte jeg og så kortvarigt en anden ovenover mig, som svarede
den første længere nede af bjerget.
Herefter kørte jeg mod Sigri, men drejede af mod den Forstenede skov, en sidevej som ender blindt
ca. 4-5km inde af nogle snoede veje, men dog overskueligt da bjergsiderne var næsten mest golde,
med kun en lav bevoksning.
På denne vej, var der flere alm. Stenpikkere, og også nogle Middelhavsstenpikkere, men også
mindst en Isabellastenpikker. Endnu en ny VP art var i bogen.
Et par Rustværlinger, samt en Kirkeugle som sad på en klippeblok lidt længere væk, og ved selve
området med den forstenede skov, en Gulbug som sang.
På vejen tilbage, efter Ipsilou mod Isabella-krydset, ved en område der hedder Vigla, her så jeg
yderligere 2 stk. Isabellastenpikker, og det forholdsvis tæt på vejen. Desuden et par piroler, både en
grøn hun og en gul han, tæt på vejen.
På hjemvejen i øvrigt kun et par Biædere som det mest bemærkelsesværdige.
Hjemkomst denne dag omkring 18.45-19.00
Middag på den Italienske restaurant, hvor jeg denne dag sad ude på terrassen, selvom det blæste en
del, det gav dog yderligere en sæl sp. Og en Flagermus sp.
Og efter en god middag var der kun sengen der ventede, efter en særdeles lang, men også en god og
begivenhedsrig dag
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Dag 4 (Onsdag d. 11 Maj)
Denne dag stod jeg op kl. ca. 05.30 og tog på morgen obs. ved Kavaki fra kl. 06.35 til kl. 07.45
Udover et par hvidskæggede sangere var der også alm. Og Middelhavsstenpikker.
Foruden disse, den sædvanlige Blådrossel, et par Klippesvaler, Hætteværling.
Vejret denne dag var lidt varmere ca. 19-21c, og ikke så meget vind som de foregående dage, men
stadig vind fra Nordlig retning
Efter morgenmad, startede jeg igen ved Kavaki og her fik jeg så en Sortstrubet sanger igen, set
ganske flot, desuden en Topskarv set på et klippefremspring ved havet, samt en patruljerende
Lærkefalk, som det bedste denne morgen og formiddag.
Ved Stipsi, eller nærmere ved Dilali noget før Raptor's point kredsede der en Ørnevåge.
Ved Raptor's point både en Hvepsevåge, Lærkefalk og et par Eleonorafalke, foruden et par
Slangeørne og 2 stk. Harduner på klipperne.
Herefter tog jeg til Vest river (Christou river) lidt vest for Keramio, her skulle der være mulighed
for en Trænattergal. Jeg kørte ind langs et hjulspor og så langt inde jeg kunne og parkerede bilen,
men inden en fiskerhus, som der var vej til ,men tættere på huset begyndte det at blive sumpet, og
der var også lagt en træsti derud til, som man kunne gå ad.
Det skal siges, at dette tips til hvor der potentielt kunne være Trænattergal, det fik jeg af Poul
Nilsson.
Fornuftigvis tog jeg gummistøvler på, for jeg kunne se, at længere ude, blev det mere og mere
sumpet og vådt, selv om det ikke lige havde regnet på det sidste.
Jeg gik ud langs floden på en nedtrampet sti, og længere ude kunne jeg se Kalloni bugt, hvor
Christou river mundede ud i.
På vejen derud sås en overflyvende Sort Stork, samt et par flotte trieller, og for syns skyld også en
Bomlærke, som på afstand kunne ligne en Trænattergal,
Efterhånden som jeg kom længere og længere ud blev det mere og mere oversvømmet eller godt og
grundigt sumpet, og på tværs af floden var der med mellemrum flere mindre kanaler, som også blev
dybere og dybere. På et tidspunkt stoppede jeg op, og overvejede om det nu også var det rigtige
sted, jeg var, på dette sted var det nok på grænsen til, om gummistøvlerne var høje nok, og imedens
jeg overvejede dette, så jeg en fugl, som jeg i første omgang troede var en Bomlærke eller en
Rørskovsfugl.
Jeg fik mit teleskop på, og heldigvis blev den så længe at jeg kunne zoome ind på denne.
Den lignede godt nok en Trænattergal, men den havde godt nok dette gråtonet anstrøg på bryst og
flanker, dette var jeg ikke helt sikker på medens jeg var derude. Men pludselig fløj den op og jeg
kunne tydelig se dens rødbrune overgump og hale, med lidt mørkt ud mod halespidsen, næsten
samtidig kom en anden Trænattergal til syne, og også på denne kunne halen ses, men i mindre grad,
da den gemte sig på jorden, og en stund derefter fløj de lejende rundt inden de forvandt, og jeg så
dem ikke mere medens jeg var der.
Tilbage i bilen fik jeg heldigvis læst om den Østlige race, som netop havde dette grålige anstrøg på
bryst og flanker.
En særdeles god oplevelse, og endnu en ny VP art kom i hus.
Udover denne fugl, havde jeg en Hvidbrystet præstekrave på vejen ind.
Nu gik turen til Potamiadalen, og hvor der var mulighed for Sørgemejse og meget andet.
Udover en del Kaspiske skildpadder flere steder på vejen ind i dalen, og som var en grus/Jordvej
hele vejen til Anemotia. Så varede det ikke længe inden jeg havde de første par Blege Gulbuge, og
det med både sang og flere af dem set godt, der var mindst 6 stk. på hele strækningen.
Desuden så jeg her et par Sydeuropæiske Svalehaler og et par Høsommerfugle.
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Der var også en Ørnevåge og en Slangeørn som svævede oppe over dalen, og de første par
Rødryggede svaler viste sig, måske havde der været nogle lidt tidligere i dalen, men dem fik jeg
ikke registreret ordentlig.
Turens højdepunkt i Potamiadalen skulle være nogle Sørgemejser, men dem så jeg aldrig noget til,
og den vej der skulle være størst chance for en finde dem, ja den vej fandt jeg aldrig.
På en tidspunkt kom der en sidevej til højre for vejen som jo gik direkte til Anemotia, og denne
mente jeg jo, at det nok var den vej med Sørgemejser, denne skulle så slutte ved byen Anemotia.
I første omgang inspicerede jeg noget af vejen, den så tilforladelig ud, bortset fra et sted med en
mindre klippeblok som skulle forceres, men jeg besluttede alligevel, at køre op ad denne klippevej.
Og det gik også fint deropad, men det gik højere og højere op, og der var ikke nogle fugle eller
mejser at se.
Men pludselig foran mig snoede en Scheltopusik (Eur.Glasslange) sig på tværs af vejen, og ikke
længe efter sluttede så vejen, det vil sige, at et stort gitter spærrede den videre kørsel.
Egentlig anede det mig, at den sluttede på denne måde, og det værste var, at der næsten ikke var
plads til at vende bilen, jeg måtte lige sikre mig det bedste sted for at have mulighed for at bilen
kunne vendes. Ved en lille lavning på bjergvejen havde jeg en lille mulighed for at vende den af en
del gange. Så jeg bakkede der tilbage til lavningen, og efter mindst 15 gange at have kørt den lidt
frem og tilbage, så fik jeg endelig vendt bilen og kom ned til den mere normale grusvej og kørte nu
mod Anemotia med enkelte stop undervejs uden det helt store fuglemæssigt.
Ved Anemotia havde jeg endnu en Slangeørn.
Efter Anemotia kørte jeg nu via bjergvejene tilbage mod Kalloni Saltpans ved Kalloni bugten.
Her blev det især til en hel del nye turarter, såsom Sølvhejre, Hvidvinget terne, nogle vadefugle
arter, samt Hvid og Balkan vipstjert. Endvidere var her også en hel del Spanske spurve.

Dag 5 (Torsdag d. 12 Maj)
Denne dag eller morgen blæste det en hel del til at starte med, vind med mindst 6 m/sek. Skyet 5/8
Og kun 8*C kl. 06.22 (mindst 8 m/sek. ved Eftalou)
Jeg havde besluttet at køre op til Eftalou ved den Nordlige kyst for at se, om der skulle være nogle
skråper.
I udkanten af Molivos så jeg 2 stk. Persiske Egern på nogle el-ledninger.
Ved Eftalou gik vejen over i en grusvej, og derefter så det ud til, at blive en dårligere vej, og
umiddelbart var der heller ikke noget at se.
Ved Eftalou blev det heller ikke til det store, ikke noget særligt på havet over mod Tyrkiet, og kun
nogle Middelhavssølvmåger, ingen Skråper at se.
Da der ikke var noget særligt og det blæste en del, ja så kørte jeg ud til Kavaki en lille times tid,
Det var ikke noget dårlig ide, idet jeg fik 2 stk. flotte Masketornskader her, lidt oppe ad bjerget
(bakkedrag) endvidere en mulig Mestersanger, men kun hørt kalde meget kort, jeg var her
kortvarigt sammen med en par andre birdere.
Efter morgenmad på hotellet, startede jeg ved Kavaki igen.
Dette sted kunne stadig give gode arter. Endnu en Hvidskægget sanger set og hørt fint, samt en
Eleonorafalk. Som det bedste denne formiddag.
Nu videre mod Kalloni, men forinden ud for Stipsi, endnu en Ørnevåge.
Lige før Raptor's point en død Husmår.
Denne morgen holdt jeg ikke ved Raptor's point, men kørte videre til Tsianas river, (eller Kalloni
river) Her var der et par Tinksmede, samt både Cettisanger og Tamarisksanger (Turens eneste).
Derefter til Kalloni Saltpans, men her var der ikke nogen nyheder.
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Nu var det min plan, at tage til byen Napi og Napidalen, her skulle der være muligheder for flere
sjældne arter.
Ved en P-plads ved Napidalen mødte jeg en Gert Nielsen fra Brønshøj, som i øvrigt var sammen
med et par venner, som jeg først troede var Englændere, men det var jo lettere at tale på Dansk.
Han havde set og hørt en Olivensager lidt før jeg ankom.
Men jeg hørte ikke nogen Olivensanger til at starte med. Men en Ørnevåge, samt en Slangeørn
patruljerede oven over os, også en Sort stork sås overflyvende. På et tidspunkt kom en mindre
gruppe englændere til. Lige i starten da de kom sås en overflyvende Spurvehøg, og det var desværre
ikke en Balkanhøg, da den for det første ikke havde sorte vingespidser og ikke så mange tværbånd
på halen ( Denne har 6-8 striber, mod Spurvehøgens 4 ).
Men hurtigt derefter hørte nogle af Englænderne nogle Mejser, som kunne være Sørgemejser, og
ganske rigtigt, lige efter så jeg også 2 eller muligvis 3 Sørgemejser vimse omkring på begge siger
ved vejen og P-pladsen, men samtidig så jeg min første Olivensanger, men den var der vist ingen
der så udover mig, og først bagefter kom Gert Nielsen og de andre til, men lige så pludselig, at
Sørgemejserne viste sig, næsten lige så hurtigt var de væk igen.
Her var desuden både den Rødryggede og den Rødhovedet Tornskade.
Nu var det min mening at køre Nordpå forbi Napi og videre mod Mandamados, og eventuel dreje
sydpå lige inden Mandamados.
Vejen op Nordpå var overraskende god (Nordeuropæisk standard) men turen derop var også lidt
kedelig, (Fuglemæssigt) men alligevel bjergrig, og på et tidspunkt kom en Tårnfalk, som var en ud
af turens kun 2 mulige Lille Tårnfalk, men i både dette og et efterfølgende tilfælde så jeg disse for
dårligt, men Jizzet passede bedre med Lille Tårnfalk.
Oppe på det højeste punkt i området var der så en vej som drejede sydpå. Denne vej så ikke
tilforladelig ud, så jeg besluttede at køre tilbage mod Napidalen, og se lidt mere der.
På vejen derned gjorde jeg et stop, og tilfældigvis hørte jeg noget som kunne være en Olivensanger,
og denne hørte jeg en del gange, men jeg så den ikke så godt, men det var en Olivensanger.
Jeg kørte nu tilbage til Napidalen ved P-pladsen. Denne gang hørte jeg også Olivensangeren, men
nu så jeg heller ikke denne. Desuden var her en Gærdeværling og nogle Kaspiske Sumpskildpadder,
men ellers udforskede jeg ikke denne ellers kønne og meget maleriske dal.
Kl. ca. 16.30 brød jeg op herfra og kørte tilbage mod Kalloni, men først tog jeg mod Vest river eller
Mesa som det hedder, her fik jeg både en Mudderklire og en flot Purpurhejre, og begge blev turens
eneste. Ved Kalloni Saltpans de næsten sædvanlige Terner, både Hvidskægget og de mere flotte
Hvidvingede terner.
Jeg var hjemme på hotellet ca. kl. 18.30
Et hurtigt bad, og på vej til den Italienske restaurant, mødte jeg Tonny Papillon med frue igen, og vi
spiste så middag sammen, og så var denne dag gået, men endnu en god dag på Lesbos.

Dag 6 (Fredag d. 13 Maj)
Igen tidligt op, kl. ca. 05.30 og tog på min sædvanlige morgentur til Kavaki fra kl. 06.35 til ca.
07.50.
I dag lykkedes det at se Mestersanger, på landsiden opad grusbjergvejen, den viste sig et par gange
men så heller ikke mere, desværre var der ikke rigtig sang fra denne, men nogle gange må man
åbenbart nøjes med mindre.
Herefter hjem til morgenmad, og derefter skulle jeg på den helt store rundtur på den Sydvestlige del
af Lesbos.
Efter endnu et kort stop ved Kavaki, videre via Petra, Raptors point, hvor det bedste var en
Rustværling, denne har været her flere gange under mine besøg her.
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Forbi Arisva til Potamiafloden, hvor jeg havde en Ørnevåge.
Ved Aghios Ioannis havde jeg en Sort Stork og en Middelhavsstenpikker, ligesom en Hardun
dukkede op.
Nu via Eressos til Isabella-krydset, hvor jeg obsede en ½ times tid.
En Hedelærke var eneste nye turart, og også den eneste på turen.
Denne dag kørte jeg bare forbi Ipsilou klosteret og mod Havnebyen Sigri.
På vejen dertil endnu en Isabellastenpikker, samt et Slangeøglefirben.
Ved Sigri kørte jeg først igennem byen og lidt øst herfor, men her var ikke noget særligt, og vejen
herfra og mod Eressos var en grusvej. Derfor kørte jeg tilbage og i udkanten af Sigri kørte jeg til
venstre ud langs kysten mod Faneromeni.
Ved et mindre vådområde, eller nærmere en mindre vig, samt med lidt rørskov, kom en Dværghejre
pludselig til syne.
Ved bugten ved Faneromeni var der lidt vade, og her var der flere ryler, blandt andet en Kærløber
sammen med en Lille Præstekrave, begge turens eneste.
Hjemmefra havde jeg ellers planlagt at køre lidt mere nordpå ved Faneromeni, men jeg synes at
tiden var for fremskreden til denne del.
Så jeg begyndte at køre tilbage mod Sigri, men for inden havde jeg både en Rødhovedet og 2 stk.
Rosenbrystet Tornskader, ganske flotte Tornskader.
På vejen tilbage tog jeg en afstikker mod Den forstenede skov, og her havde jeg igen både en alm.
Samt 2 stk. Isabellastenpikkere, foruden 2 stk. Rustværlinger, den var tilsyneladende sikker på
denne lokalitet.
Til sidst en mindre tur op til Ipsilou klosteret, men i dag med bil derop.
Dette gav lidt mindre af fuglearter, dette gav ”kun” en Isabellastenpikker, samt en Klippespætmejse,
og denne på næsten samme sted som mit første besøg der.
Nu var det så hjemad til Molivos, men jeg kørte desværre forkert ved Skalochori og Filia, så jeg
endte ved Dafia og Kalloni inden den sidste del hjemover mod Petra og til Molivos.
Middag igen på den Italienske restaurant, som serverede en udmærket middag.

Dag 7 (Lørdag d. 14 Maj)
I dag tog jeg en morgentur til Perasma, et område som ligger bag Kavaki gemt af et mindre
bjergområde bag Kavaki og kystområdet, i dette område er også et vandreservoir og et lidt fugtigt
og sumpet område.
Her var jeg en lille times tid inden morgenmaden.
En drosselrørsanger gav sin stemme til kende, nok turens eneste, da jeg også den sidste dag hørte
den.
Lidt længere nede ad vejen hørte jeg en Hærfugl, og det indtil flere gange, og hørte den helt pænt,
men dog ikke set.
Og både en Bleg Gulbug , samt Hvidskægget sanger, og en del flere. En stille men lidt kold
morgen, men som efterhånden blev varmere.
Efter morgenmaden, fik jeg en Lærkefalk og endnu en Hvidskægget sanger ved Kavaki.
Derefter til Raptor's point, her kun en Rustværling og hurtigt videre til Kalloni Saltpans.
Denne dag fik jeg en flot Hedehøg i bogen en 2k brunlig, som dog kunne tyde på en han.
Desuden ikke mindst 2 stk. meget flotte Rødvingede Braksvaler, mine hidtil bedste.
Nu videre mod Agiasos, men i første omgang kun til Kalami, den Østlige ende af Kalloni bugten,
Hvor jeg havde den første og eneste Stær, og et kort stop ved Vouvaris river gav ikke noget nyt.
Et mindre stop ved Achladeri gav kun en Tyrkerdue, her var tilsyneladende ingen Krupers
spætmejser.
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Nu mod Agiasos for en evt. Bjergløvsanger.
Lige efter afkørslen mod Agiasos var der 2 veje mod Agiasos, men hvor den ene vej sagde, at det
var mod Plomari, medens den anden sagde mod Agiasos.
På vejen derind så jeg en mellemspætte, men ellers ikke rigtig noget.
Problemet kom, da jeg kom ind i byen, der var godt nok en stor plads foran den berømte park ved
Byen, men jeg skulle jo på den anden side af denne, så jeg måtte derfor igennem mange smalle og
snoede bygader, og jeg måtte spørge mig til råds, på et tidspunkt vidste jeg ikke hvilket vej jeg
skulle, men en Græker sagde bare med fingersprog at det var den vej ligeud, og længere henne sad
flere Grækere og hyggede sig, ved en viadukt, og de pegede bare på vejen til højre, og denne vej var
en smal og stejl vej op til den anden vej oppe over byen. Men jeg kom da helskindet op, og kunne
nu køre videre mod Plomari, men jeg skulle kun nogle få km. derefter, men jeg fandt det ikke helt,
Kun en Gærdesmutte og Rødhals som nye turarter blev det til, foruden en Hvidskægget sanger.
På vejen tilbage stoppede jeg igen ved Achladeri, og det bedste denne gang var en Rødhovedet
Tornskade.
Resten af dagen gav ikke noget videre interessant.
Jeg var hjemme ved hotellet ca. kl. 18.00
Middag på den Italienske, som var ganske udmærket og som var sidste dag på denne, derefter hjem
i seng.

Dag 8 (Søndag d. 15 Maj)
Igen i dag stod jeg tidligt op og kørte igen til Perasma, hvilket jeg senere fortrød.
Dog var der både Kirkeugle, Rosenbrystet Tornskade, flere Hvidskæggede sangere og en Bleg
Gulbug som det bedste.
Denne sidste dag var i øvrigt den bedste på turen (Vejrmæssigt), idet vejret generelt blev varmere
efterhånden som ugen gik, og også vinden var svag til let (kun 1-2 m/sek. syd og skydække 1/8
startende med ca. 10C* og over middag ca. 22-24C*.
Da jeg senest kl. 09.00 skulle aflevere bilen, ja så kunne jeg kun ”obse” i nærheden af Molivos
Efter morgenmaden gik jeg så en tur op til Borgen.
Her var der en del sommerfugle, bl.a. Orange Høsommerfugl og alm. Svalehale.
Af fugle en Ørnevåge, og 5 stk. Biædere,
En tur over middag til Perasma (Ved Vandreservoiret) gav foruden endnu en Ørnevåge, og en
Sorthovedet sanger, også 2 stk. Rørsangere turens første, og også den sidste nye tur art.
Til sidst lidt obs. ved Kavaki, her var det bedste, mindst en Rødrygget svale, og det så ud som om,
der var et ynglested.
På turen med bussen til Mytillini, lidt obs. ved Kalloni saltpans, lidt Flamingoer og 2 stk.
Dværgryler, og ved Øst river et par Stylteløbere og en Grønbenet Rørhøne.
Ved Ankomsten til lufthavnen i Mytillini, fik jeg at vide at der havde været flere hundrede
Ægæerskråper ved Kavaki og det endda på tæt hold, og de skulle have været der 3-4 timer, samt om
en Dværghornugle ved Kalloni by.
Men der er jo altid nogle ting som man misser, og ikke får fortalt i tide.
Men her ved afgangen hjem til Danmark er jeg ellers meget tilfreds med turen og resultatet
116 tur arter og af disse var de 17 nye arter, og desuden lidt pattedyr og andre dyr.
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Efterskrift
Turens overordnede formål var, at få nye VP fuglearter, som er sjældne på vore breddegrader.
Samtidig med at vi selv ville arrangere turen til Lesbos, på vores egne præmisser.
Som jeg har skrevet i forordet, så måtte Frank melde forfald, og turens forløb, er nok blevet lidt
anderledes, men alligevel i tråd med det planlagte hjemmefra.
Min tidligere ballast, eller erfaring om man vil, er først og fremmest stor ture med DOF travel, først
til Polen 2002, siden hen Andalusien 2008, og ikke mindst til Mallorca med Frank (FDE) i 2010.
Derudover har vi haft flere ture sammen, især til Sverige, men også i Danmark.
Når man planlægger turen hjemmefra, så har man altid en forventning om, både hvordan området
ser ud og om hvordan fuglelivet er. Nogle gange lever det jo ikke altid op til ens forventninger, eller
man nok stiller for høje forventninger til disse.
En anden ting er, hvilke steder skal man besøge, og hvor meget tid skal man bruge på disse?
Mit udgangspunkt har været, at se på hvor man bedst kunne få så mange VP arter som muligt, men
vel at mærke også realistisk, især da jeg kun havde en uge til at besøge hele øen, selvom denne kun
er ca. 1700 Km2. men også en meget bjergrig ø.
Udover at have læst flere rapporter fra øen, så brugte jeg bogen A Birdwatching guide to Lesvos
(Af Steve Dudley) meget.
Fra min indledning og lokalitetsbeskrivelse fremgår det hvilke områder jeg har besøgt, så jeg vil her
kun kommentere disse udfra min erfaring.
Fra mit udgangspunkt i Molivos havde jeg næsten hver dag morgenture til Kavaki ved P-pladsen,
og dette sted levede fint op til min forventning, idet der var både Hætteværling og Hvidskægget
sanger, samt andre sjældne arter, men ikke mindst en Sortstrubet sanger og til sidst en Mestersanger
gjorde lykke fra denne lokalitet.
Achladeri gav den næsten forventede og håbede Kruper’s Spætmejse, samt en Masketornskade.
Ellers virkede denne lokalitet ikke særligt givende.
Hele Kalloni bugten, med dens Saltpans mm. Var meget fugle rigt, og endda også med mange gode
arter, men alligevel synes jeg at man hurtigt kan bruge for mange timer her, uden at det giver mange
sjældne arter, men ind imellem kommer her mange arter på træk og raster lidt.
Vest for Kalloni ligger Christou river, med tilhørende vådområder. Og her havde jeg Trænattergal,
Dette område kan jeg anbefale, men husk gummistøvler, men ellers kan man gå på bare ben.
Potamiadalen er også en meget malerisk og ind imellem fugle rig dal, med mange gode fuglearter.
Dog havde jeg kun Bleg Gulbug som ny art her, men den skulle nok kunne bringe flere gode arter,
bl.a. Sørgemejser som jeg dog ikke så skyggen af her. Men måske skal man bruge mere tid her.
Det Syd vestligste område, med klosteret Ipsilou, Den forstenede skov og Sigri med Faneromeni, er
også et rigtigt godt område, til trods for at det virker stort og delvis øde, da der kun er lidt
bevoksning her. De 2 dage som jeg kom i området, der var vejret ikke med mig, idet det blæste en
del, især den første dag, hvor jeg var oppe på Ipsilou klosteret, med dens åbne klippetop.
Heldigvis blæste det fra Nordvest, så jeg på den sydlige side fik en flot Gulgrå Værling, som et af
turens højdepunkter. Så med godt vejr kunne det måske give lidt mere.
Selve Isabella-krydset, gav ingen Isabellastenpikker, men midtvejs mellem Ipsilou og Isabellakrydset, samt mod Den forstenede skov fik jeg set denne sjældne Stenpikker.
Faneromeni gav lidt vadefuglearter og Bl.a. Dværghejre, men hvis jeg havde tid kunne en tur lidt
Nordpå måske give nogle sjældne rovfugle.
Napi dalen, hvor jeg havde både Olivensanger og ikke mindst Sørgemejse, er bestemt et besøg
værd, og kunne godt efterforskes nærmere, medens vejen op Nordpå ikke er noget af skrive hjem
om, dog havde jeg her en anden Olivensanger. Vejen var særdeles god, medens området ikke
virkede tiltrækkende, dog kørte jeg ikke sydpå igen lige syd for Mandamados, da en grusvej ikke
virkede tillokkende.
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Området ved Agiasos på den mere Østlige del af øen, besøgte jeg kun lørdag, for at se efter
Bjergløvsanger, men det virkede som en nål i en høstak, så denne del af øen blev ikke udfordret så
meget. Og er også Skov rig.
Resten af den mest østlige del af øen blev heller ikke besøgt, kun fra og til Lufthavnen i Mytilini.
Øen Lesbos kan godt tåle et nyt besøg engang i fremtiden, måske efter nogle år, men mange af
arterne her på øen, kan også ses i Tyrkiet, så der er flere muligheder for, at få nogle af disse gode
arter en anden god gang.

Hvid Stork ved Kalloni Saltpans.

Foto: Leif Frederiksen (LFR) motiv fra Kalloni Saltpans
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Litteratur:
Fugle i felten: af: L. Svensson, K. Mullarney, D. Zetterstrøm, K. M. Olsen
A Birdwatching guide to Lesvos: af: Steve Dudley

Kort:
Lesvos kort I størrelse 1: 75.000 (På Engelsk og græsk) (Lånt af Finn Angermann,
Hvilket han hermed takkes for).

Links:
http://www.Spies.dk

(Spies rejser)

http://www.Lesvosbirding.com (Ved Steve Dudley)

Priser:
Samlet pris inkl. ¼ pension (Morgenmad)
samt mad på fly ud og hjem, inkl. Enkeltværelse.
Middagsmad på Restaurant
Billeje
Forsikring, ekstra
Benzin (inkl. ¾ tank, opfyldning) har kørt ca. 785Km.
Diverse, vand mm. inkl. I lufthavn
I alt

4249,00Kr.
582,00Kr.
2000,00Kr.
341,00Kr.
1224,00Kr.
500,00Kr.
8896,00Kr.

Tak:
Udover de personer som er nævnt i min rapport, så vil jeg her endnu engang takke Frank (FDE)
For samarbejde både før, under, bagefter min tur til Lesvos.

Artsliste:
Jeg vil slutte med min artsliste for turen til Lesvos, og der skulle være renset for evt. gengangere.
De vigtigste lokaliteter er nævnt i denne.

Tingbjerg d. 12. januar 2012
Leif Frederiksen
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Artsliste
Lesbos tur Maj 2011
Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
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

Fuglenavn
Topskarv
Dværghejre
Silkehejre
Sølvhejre
Tophejre
Fiskehejre
Purpurhejre
Hvid Stork
Sort Stork
Flamingo
Gravand
Rustand
Slangeørn
Steppevåge/Musvåge
Ørnevåge
Hvepsevåge
Spurvehøg
Rørhøg
Hedehøg
Eleonorafalk
Lærkefalk
Tårnfalk
Lille Tårnfalk/Tårnfalk
Grønbenet Rørhøne
Stor Præstekrave
Lille Præstekrave
Hvidbrystet Præstekrave
Mudderklire
Tinksmed
Brushane
Krumnæbbet Ryle
Dværgryle
Temmincksryle
Kærløber
Klyde
Stylteløber
Triel
Rødvinget Braksvale
Middelhavssølvmåge
Hvidvinget terne
Hvidskægget Terne

Sted mm.
Kavaki, Kalloni Saltpans
Sigri, ved Faneromeni
Kalloni Saltpans, Mesa mm.
Kalloni Saltpans, Aghios
Kalloni Saltpans, Tsianas
Kalloni saltpans m.fl.
Mesa
Raptors point, Kalloni Saltpans
Raptors Point, m.m.
Kalloni Saltpans, Mesa
Kalloni Saltpans, Kalami
Kalloni Saltpans, Mesa
Raptors Point, Potamiadalen
Raptors Point
Raptors Point m. fl.
Raptors Point
Napi Dalen , (Syd for Napi)
Mesa, Kampos,
Kalloni saltpans
Raptors point, Tsianas
Ipsilou, Molivos, m. fl.
Ipsilou, Forstenet skov mm.
Napi dalen, Eressos
Kalloni øst, Inland lake, mm.
Kalloni Saltpans
Faneromeni
Christou river, Kalloni Salt.
Mesa
Tsianas river, Kalloni saltp.
Kalloni Saltpans, Kalami
Kalloni Saltpans, mm.
Kalloni Saltpans
Faneromemi, Kalloni Saltp.
Faneromini
Kalloni Saltpans
Kalloni Saltpans
Christou river
Kalloni Saltpans
Molivos, Kavaki, mm.
Kalloni Saltpans
Kalloni Saltpans, Mesa,
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Antal
2
1
35
4
4
11
1
3
5
366
15
44
7
2
9
1
1
3
1
4
5
5
2
3
1
1
3
1
5
81
18
47
8
1
80
82
2
2
184
6
56

42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87

Fjordterne
Dværgterne
Klippedue
Turteldue
Tyrkerdue
Kirkeugle
Mursejler
Biæder
Hærfugl
Mellemspætte
Korttået Lærke
Toplærke
Sanglærke
Hedelærke
Digesvale
Klippesvale
Landsvale
Rødrygget Svale
Bysvale
Balkan Vipstjert
Hvid Vipstjert
Rødrygget Tornskade
Masketornskade
Rødhovedet Tornskade
Rosenbrystet Tornskade
Pirol
Skovskade
Gråkrage
Ravn
Gærdesmutte
Cettisanger
Tamarisk sanger
Sivsanger
Rørsanger
Drosselrørsanger
Gulbug
Olivensanger
Bleg Gulbug
Østlig Mestersanger
Munk
Tornsanger
Gærdesanger
Sortstrubet sanger
Sorthovedet sanger
Hvidskægget sanger
Trænattergal

Kalloni Saltpans, Mesa
Kalloni Saltpans, Mesa
Faneromeni
Kavaki, Perasma,
Kavaki, Filia, Molivos
Ipsilou, for.skov, Perasma
Molivos, m. m
Kavaki, Tsianas river m. m.
Perasma
Anaxos, Agiasos
Kalloni Saltpans, Isabella-krydset
Kalloni Saltpans, m.fl.
Kalloni Saltpans, m. m.
Isabella-krydset
Kavaki, Christou river, mm.
Kavaki
Kavaki, Raptors point mm.
Potamiadalen, Petroma
Kavaki, Ipsilou, Napi dalen
Kalloni Saltpans
Kalloni Saltpans
Napi dal. Kavaki, Perasma
Achladeri, Kavaki
Achladeri, Kavaki, Napi
Kavaki, Faneromeni
Vigla
Perasma, Molivos mm
Perasma, Molivos mm
Isabella-krydset, Ipsilou mm.
Agiasos
Lake reservoir, Perasma mm
Tsianas River
Napi dalen
Lake reservoir
Inland lake, Perasma
Den forstenede skov
Napidalen, Koriana
Potamia dalen, Perasma mm
Kavaki
Ipsilou
Kavaki, Ipsilou, Potamia dalen
Kavaki, Perasma, Filia mm
Kavaki,
Kavaki, Lake reservoir
Kavaki, Perasma, Raptors p.
Christou River
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9
4
3
11
24
4 (5)
146
35
1
2
2
26
8
1
54
3
148
3
58
3
1
7
3
11
5
1 Par
17
15
14
1
6
1
1
2
3
1
2
6
1
1
3
6
2
4
16
2

88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118

Løvsanger
Hvidhalset Fluesnapper
Grå Fluesnapper
Stenpikker
Isabellastenpikker
Middelhavsstenpikker
Bynkefugl
Sortstrubet Bynkefugl
Blådrossel
Rødhals
Sydlig Nattergal
Solsort
Sørgemejse
Blåmejse
Musvit
Klippespætmejse
Kruper's Spætmejse
Korttået Træløber
Gråspurv
Spansk Spurv
Bogfinke
Grønirisk
Stillits
Tornirisk
Bomlærke
Rustværling
Gulgrå Værling
Gærdeværling
Hætteværling

Nr.

Pattedyr

Ipsilou
Ipsilou
Ipsilou, Forstenede skov mm
Forstenede skov, Kavaki mm
Vigla, Forstenede skov, Ipsilou
Kavaki, Ipsilou, Forstenede skov
Isabella-krydset, Perasma, Lake.
Isabella-krydset, Ipsilou Forstenede.
Kavaki
Agiasos
Vouvaris river, Napidalen mm.
Perasma, Kavaki, Potamiadal. Mm
Napidalen
Napidalen, Perasma, Ipsilou mm
Napi og Potamiadalen mm
Ipsilou
Achladeri
Achladeri
Molivos, Kavaki
Isabella-krydset og Kalloni saltpans
Achladeri, Vouvaris river mm
Kavaki, Potamiadalen, Achladeri
Achladeri, Potamiadalen mm.
Kavaki, Isabella-krydset, Eftalou
Achladeri, Forstenede skov, mm
Raptors Point, Forstende skov
Ipsilou
Ckalachoni, Napi og Raptors p.
Kavaki, Kalloni, Potamiadalen mm

Sted mm.

2
1
13
7
6
19
3
4
4
1
16
17
2
11
25
2
1
2
8
16
84
8
16
11
16
6
2
3
16

Antal

1
2
3

Flagermus sp.
Sæl sp.
Persisk Egern (Sciunus anomalus)

Molivos
Molivos (Havet ved Molivos)
Kavaki, ved Molivos

1
1
2

4

Husmår (Martes Foina)

Raptor's point og Perasma (Døde)

2

Nr.
1
2

Padder og Krybdyr

Sted mm.

Kaspisk Sumpskildpadde (Mauremys Vouvaris river, Skalachori, Potamia
Rivulata)
dalen, Anemotia, Napidalen
Hardun (Agama Stellio)
Raptors P., Aghios Ioannis, Petroma

16

Antal
55
4

3

Slangeøglefirben (Ophisops elegans)

4

Firben sp. (Smaragd eller Balkan)
Scheltopusik (Ophiosaurus Apodus)
Levantisk latterfrø (Pelophylax
Bedriagae)

Potamiadalen, Taxiarchis, Kofinas,
Achladeri.
Isabella-krydset
Potamiadalen, Sigri,
Christou river, Potamiadalen,
Anemotia, Napidalen, Vouvaris river

4
5
6

5
7

Scheltopusik (Ophiosaurus Apodus)
Smaragdfirben (Lacerta Trilineata)

Agra, Eressos, (Døde)
Lake reservoir (Død)

2
1

Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Sommerfugle
Nældens Takvinge (Aglais Urticae)
Admiral (Vanessa Atalanta)
Stor Kålsommerfugl (Pieris
Brassicae)
Lille Kålsommerfugl (Pieris Rapae)
Okkergul Randøje (Coenonympha
Pamphilius)
Lille Ildfugl (Lycaena Phlaeas)
Almindelig Blåfugl (Polyommatus
Icarus)
Orange Høsommerfugl (Colias
Crocea)
Almindelig Svalehale (Papilio
Machaon)
Sydeuropæisk Svalehale (Iphiclides
Podalirius)
Aurora (Anthocharis cardamines)

Det giver så
116 Fuglearter
4 Pattedyr
7 Padder og Krybdyr
11 Sommerfuglearter

Sted mm.

1
3
36

Antal

Achladeri, Kavaki
Raptors point,
Molivos Borgen

2
1
1

Ipsilou
Kavaki, Molivos Borgen

1
11

Ipsilou, Kavaki
Kavaki

2
1

Potamiadalen, Achladeri, Molivos
Borgen, Petroma.
Molivos Borgen

5

Potamiadalen

2

Anemotia

1 (Han)

1

(Inkl. 1 Død)
(Inkl. 1 Død)

For god ordens skyld, ved visse tvivls tilfælde, er der sat Latinske navne ud for Pattedyr, Padder og
Krybdyr samt Sommerfugle.
Leif Frederiksen
Tingbjerg d. 16-11-2011
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