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Reseberättelse Lesbos 5 – 12 maj 2013

Söndagen den 5 maj samlades 16 deltagare på Kastrup för en skådarresa till Lesbos. Väl
framme i Mytilene väntade vår buss som skulle ta oss till hotellet i Molyvos, där vi sedan
bodde hela tiden.
Måndag 6 maj: Efter frukost på hotellet avgick bussen kl 8. Vi besökte Kalloni Salt Pans där
vi bland annat såg flera hundra flamingo, småsnäppor, brushanar, skäggtärna och några
tiotal vitvingad tärna, svart och vit stork, flera hägrar såsom rallhäger, purpurhäger,
ägretthäger och silkeshäger. Ett femtiotal styltlöpare kunde också beskådas på nära håll.
Under ett stopp vid Kalloni Soccer Pitch hängde vi in två stycken dvärguv som visade upp sig
fint. Färden gick vidare till Achladeri Forest där vi länge kunde njuta av Krüper’s nötväcka
flitigt flygande in och ut ur boet i en torr trädstam. Sex stycken ormörnar sågs vid olika
tillfällen under dagen.
Tisdag 7 maj: Färden gick till olika lokaler på norra delen av ön. Det var intressant att färdas
längs de vindlande vägarna upp och ner i dalarna för att komma till de olika lokalerna.
Vägkanterna prunkade med blommor i alla färger, till stor glädje för botanikerna bland
deltagarna. Vi besökte bland andra Skalahori, Lardia valley och Ipsilou Monastery. Arter som
sågs under dagen var rödfalk, masktörnskata, rostgumpsvala, rödstrupig sångare,
klippnötväcka, klippsvala, blåtrast, svarthakad buskskvätta, isabellastenskvätta och
medelhavsstenskvätta, 500 st spansk sparv, rostsparv, gulgrå sparv, häcksparv och
svarthuvad sparv. Även ett tiotal segelfjärilar kunde beskådas vid ett stopp.
Onsdag 8 maj: Dagens lokalbesök var bland andra Metochi Lake där vi såg och hörde 30 st
natthäger samt 10 st rallhäger. Flera ex av härfågel visade upp sig fint och spelade. Ett
längre stopp gjordes vid Tsiknias River Lower där vi bla såg rörhöna och olika hägrar.
Biätare hördes. Favoritlokalen Kalloni Salt Pans besöktes igen och gav mindre strandpipare,
svartbent strandpipare och ett antal olika vadare. Andra arter under dagen var bland annat
rödhuvad törnskata, eksångare, cettisångare, trastsångare, kornsparv, sydnäktergal,
trädnäktergal, 100-talet gråsparv.
Torsdag 9 maj: I dag styrdes kosan österut över bergen mot Skala Sykamineas, ett pittoreskt
fiskeläge på norra sidan av ön. Storslagna vyer, blomsterprakt och små byar passerades.
Regelbundna stopp gjordes längs vägen, och vi fick då tillfälle att bekanta oss med flera
balkansångare. Vi hade även turen att hitta pilgrimsfalk (av den sydliga rasen ”brookei”) vid
boklippa. Vid ett nytt stopp vid Tsiknias River Lower fick vi en fin upplevelse med ca 80 st
biätare som rastade på marken samt flög omkring. Upplevelsen förstärktes av en
trädnäktergal som sjöng och visade upp sig. Innan dagen var slut hann vi även med att
återigen spana av Kalloni Salt Pans, vilket resulterade i ibland annat en långnäbbad mås och
flera sandtärnor.
Fredag 10 maj. Tidig frukost. Bussen gick kl 7 eftersom vi skulle köra till Skala Eressos, ca 2
timmars färd från hotellet. Väl framme hittade vi åter ett pittoreskt fiskeläge med en vidsträckt
sandstrand. Byn är ett omtyckt resmål för skådare och det förstod vi snart, när vi från
stranden kunde se stora flockar av medelhavslira dra förbi nära kusten. Vi räknade till ca
3000 st på en dryg halv timme. Även några gulnäbbad lira drog förbi

Vi besökte under dagen också Petrified Forest, inte så långt från Skala Eressos. Det är ett
område som efter ett vulkanutbrott för ca 20000 år sedan i dag består av fossiler i form av
’förstenade’ träd etc. Ett liknande område finns endast i Arizonas. Två stycken minervaugglor
visade upp sig fint vid parkeringen liksom två stycken berghönor. Stensparv var ny art för
veckan.
Lördag 11 maj: Vi började med ett stopp vid Perasma Reservoir strax utanför Molyvos där vi
hittade rostand, svartpannad törnskata och flodsångare. Färden gick vidare till Limonos
Monastery där David fått veta att en mellanspett häckade mycket synligt. Det stämde, för vi
kunde alla beundra den när den flög ut och in ur boet i en telefonstolpe alldeles intill
parkeringen. Några ormörnar visade också upp sig fint liksom några Eleonorafalkar.
Dvärgörn, örnvråk, 20 st rödstrupig sångare, mästersångare var några arter under dagen.
Kornsparv hördes var vi än stannade liksom svarthuvad sparv, eksångare och tofslärka.
Dagens stop vid Kalloni Salt Pans gav bland annat svarthuvad mås och spovsnäppa. Innan
vi körde tillbaka till hotellet stannade vi till igen vid Perasma Reservoir för att leta efter
skatgök som rapporterats där. Den hittade vi inte, men istället visade en berghöna upp sig
fint. Efter en gemensam avslutningsmiddag i Molyvos Castle gick vi sent på kvällen runt
borgen för att spana efter tornugglan, som bor där. Stor var glädjen när vi fick se den flera
gånger.
Söndag 12 maj: Tidigt på morgonen var vi några stycken som åkte tillbaka med taxi till
Perasma Reservoir för att leta igen efter skatgök. Till vår stora glädje såg och hörde vi två
stycken så vi fick lön för mödan att stiga upp kl 5. Efter frukost och packning av väskor var
det dags att resa med bussen tillbaka till Mytilini för hemfärd.
Totalt såg och hörde vi 142 arter under denna vecka. Vår reseledare David Erterius gjorde
ett fantastiskt jobb som tog oss till alla dessa lokaler trots att det var hans första besök på
Lesbos. Vid varje stopp vi gjorde, kollade han med andra skådare och fick tips och gav tips
på lokaler och observationer. Den stora upplevelsen under veckan var blåtrasten, Krüper’s
nötväcka och klippnötväckan, berghönorna, biätarna, medelhavslirorna samt alla vadare och
tärnor av olika arter i Kalloni Salt Pans. De olika stenskvättorna, rostgumpsvalorna, den
gulgrå sparven och balkansångarna. Den ständiga sången från svarthuvad sparv, rödstrupig
sångare, eksångare, cettisångare och kornsparv är andra starka minnen.
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