
      
 
 
 
 



 

Het Aegeon hotel dat geboekt was 
 
 
 

 

 

Hier moest een deel van ons zich mee ‘behelpen’! Ons groepje had appartementen 
links op de bovenste verdieping. Achter het gebouw zagen Jan en Anneke enkele 
avonden twee Ransuilen rondvliegen. Peter telde hier de Dwergvleermuizen die 
onder de dakpannen vandaan kwamen. 

  



 

 

Nu zie je nog natuurliefhebbers 

 

 

 

 

 

Straks zonaanbidders 
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INLEIDING  
 
In 2007 bood de KNNV een reis naar Lesbos aan die geschikt was voor senioren die 
naast wandelen ook gebruik wensten te maken van vervoer per bus. 
Naast natuur diende het programma ook aandacht te besteden aan cultuur. 
Op Lesbos is het mogelijk om deze twee zaken goed te combineren. Het eiland heeft 
een oude geschiedenis. De dichteres Sappho leefde op dit eiland. 
 

 
De kust van Turkije is zo dichtbij dat je vanaf Lesbos 
de auto’s op de Turkse wegen kunt zien rijden.  

De baai in het midden is de Kalloni 
Baai waar wij zaten 

 
SAPPHO (±630±580 v. Chr.) 
Lang nadat Sappho gestorven was, werd er over haar geschreven. Met name in een 
biografie die ongeveer vijftienhonderd jaar later het licht zag. Zij werd in Eresos 
geboren, maar zij bracht een groot deel van haar leven in de hoofdstad Mytilini door.  

 

 
 
1 Sappho, dichteres 

 
2  Mooie soort! 
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Zij was van aristocratische familie en trouwde met een zeer invloedrijke man, 
Cercylas. 
Haar gedichten gaan vaak over de liefde voor vrouwen. Volgens sommige bronnen is 
dit niet abnormaal in de cultuur van toen. Rijke dames hadden groepen jonge 
meisjes die zij begeleidden bij hun opvoeding. Veel eeuwen nadat zij gestorven was, 
meenden dichters en andere kunstenaars dat zij de liefde tot hetzelfde geslacht tot 
een kunst had verheven. Zo ontstond de aanduiding ‘lesbienne’ voor deze vorm van 
liefde.  
De inwoners van Lesbos claimen het alleenrecht op het gebruik van het woord 
‘Lesbien’  in de betekenis van ‘inwoner van Lesbos’. Het journaal op 10 juni 2008 
bevatte een rapportage over de gang naar de rechter om dit te realiseren. Een deel 
wil de naam van het eiland weer terugbrengen naar de naam ‘Mytilini’. 

 

KNNV-REIS NAAR LESBOS van 6 – 20 mei 2008 
 
Voor mij de samensteller van dit verslag was het de eerste keer dat ik meeging met 
een KNNV-reis. Mijn echtgenote, Berry  heeft heel andere belangstelling dan de 
natuur die ons KNNV’ers bindt. Zij is wel geïnteresseerd in de geschiedenis van het 
eiland en in de Griekse architectuur. Daar er in de tekst  van het programmaboekje 
iets stond over het bezoek aan kloosters en nadat een boekje over Lesbos was 
bestudeerd, namen wij het besluit ons samen op te geven.  
Zelf wilde ik graag naar Lesbos. Veel vogelverhalen van Engelse en Nederlandse 
vogelaars en artikelen in vogeltijdschriften hadden mijn verlangen aangewakkerd. 

Vooraf had ik een lijst gemaakt met vogelsoorten die ik hoopte te zien. Gelukkig is 
Joop Vrielink een vogelaar en door zijn grote ervaring weet hij de goede plekken te 
vinden. Bovendien stelde hij bijna elke avond voor om ’s ochtends voor het ontbijt 
een uur of twee te vogelen. De meeste keren maakte alleen ik daar gebruik van.  
Erg blij was ik met de grote kennis van plantesoorten die diverse deelnemers 
bezaten. Voor een goede determinatie van vlinders, libellen en andere insecten 
hadden wij geen kenner bij ons. Vooral voor de vlinders was dat jammer, want er 
waren heel veel vlinders te zien. Agnes herkende een Dambordje en dat was heel 
leuk. 

 
 

3 Oh,oh 

 
 

4 Oostelijk Dambordje 
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De plantenmensen lieten ons veel bijzondere planten zien. De ‘Baardorchis’ is hier 
een ‘must’ voor natuurliefhebbers. De prachtige Klaprozen, die op veel plaatsen 
bloeiden, gaven samen met de roze Stokrozen een heerlijke kleur aan het landschap 
en zo was dat ook met de Bremstruiken langs de wegen. 
Zeer gewaardeerd werden de gezellige lunches aan de kant van het water of op een 
gezellig pleintje. 
Op 17 mei kenden Berry en ik elkaar 46 jaar en wij wilden op deze dag iets 
bijzonders doen. Berry wilde nog wat cultuur zien van de hoofdstad. Ook andere 
leden van het gezelschap wilden een bezoek aan Mytilini brengen. Toen aan de 
overgebleven deelnemers de keus werd voorgelegd Mytilini zien en daarna een 
bezoek aan Moria om een Romeins aquaduct, was de belangstelling van allen voor 
deze tocht snel gewekt. 

 

5 Romeins aquaduct nabij Moria  

Vooraf was aangegeven dat de reis geschikt was voor senioren. Met de beperkingen 
van het ouder worden werd rekening gehouden. Wij hebben niettemin heel veel 
gelopen. Wandelingen met een afstand van 5 tot 7 kilometer zijn niet lang, maar 
nemen bij KNNV-mensen heel veel tijd in beslag. Hier een vlinder, daar een plant of 
een bijzondere vogel. Dit is intensief genieten van een prachtig eiland. Aan het eind 
van de reis waren wij misschien wel moe, maar voldaan moe. Zelf vond ik het een 
heel relaxte vakantie en ik was tevreden met de 15 nieuwe soorten op mijn ‘life-list’.  
Wij waren heel tevreden met onze reisleiding. Joop voor zijn geweldige kennis van dit 
eiland en Agnes voor haar betrokkenheid bij ons en de degelijkheid van haar rijkunst. 
Cees en Tiny hebben hen tijdens ons laatste diner in het Aegeon hotel terecht in het 
zonnetje gezet. Ik heb niemand gehoord over het feit dat wij in twee hotels zaten. Wij 
hadden voldoende tijd elkaar te spreken.  
Met dank aan allen die materiaal leverden, voor dit verslag.  

 
 

Middenmeer, juni 2008, Peter C. Meijer 
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DAGVERSLAGEN 
 
Tijdens KNNV-reizen is het gebruikelijk dat een deelnemer voor één dag een verslag 
maakt. Niet iedere reisgenoot had zich dit gerealiseerd en soms kostte het enige 
moeite voor een verslaggever een opvolger te vinden. Toch is het gelukt van elke 
dag een impressie te krijgen. Daarbij heeft een ieder zo zijn of haar eigen 
belangstelling en dat maakt het wel boeiend. De eerste verslaggeefster was op: 

 
6  mei     6  Agnes Maas  

Het is even na 0.00 uur wanneer ik, per trein, Schiphol bereik. Wellicht iets te vroeg. 
Als ik er om 3.00 uur was geweest, was ik ook op tijd. Ik heb me vooraf verdiept in de 
mogelijkheden om vanuit het Markelose buitengebied naar Schiphol te reizen en er 
waren best wat alternatieven. 
Maar of ik nu linksom, rechtsom of rechtdoor ging, van slapen zou het geen enkele 
keer komen. Dus ga ik met de trein en zorg ik ervoor dat ik op het nachttreinennet 
kon doorreizen, voor het geval de NS plots een probleem mocht veroorzaken. En zo 
geschiedde. 
Vanaf de voordeur met de bus naar Goor. Daar op de trein, via Zutphen naar Arnhem 
en daar de overstap naar Utrecht. In Utrecht een sprintje met koffer en koffertje vijf 
perrons verder en ook daar kon ik vlot overstappen en zonder een minuutje 
vertraging arriveerde ik op Schiphol. 
Het afgesproken ontmoetingspunt is vlot gevonden en een makkelijk bankje in de 
buurt zorgt voor het benodigde comfort. En nu maar hopen dat mijn reisgenoten een 
evenzo comfortabele reis naar Schiphol hebben. Het valt toch niet mee op een 
tijdstip zo midden in de nacht. 
Op Lesbos ben ik nog nooit geweest. De reisleiderhandleiding en eerdere verslagen 
van de reis naar Lesbos heb ik bestudeerd. Vogelboek en verrekijker in de koffer, 
evenals mijn rijbewijs en de EHBO-doos. Ik ben dus voorbereid en ik kijk er heel erg 
naar uit. Van de deelnemerslijst ken ik alleen Joop. In de infobrief vooraf is 
aangegeven dat de reisleiders herkenbaar zijn aan de kleding met KNNV-logo. Dus 
jas uit en vest met logo goed zichtbaar aan. 

 
Maar hoe herken ik nu de deelnemers? Ik heb wel een idee. Senior, 
dus 65+. Makkelijke vrijetijdskleding, wandelschoenen, vertwijfelend 
rondkijkend en een label aan de koffer met KNNV-logo. En het werkt, 
als eerste verschijnt Henny die volledig aan dit profiel voldoet, alleen 
65+ klopt niet.  
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Wanneer het tijd is om in te checken is de groep compleet. We passeren vlot de 
controles en op het aangegeven tijdstip vliegen we vanaf Schiphol naar Mytilini. 
We zitten erg verdeeld in het toestel, dus van een nadere kennismaking komt niet 
veel. Tijd voor een dutje neem ik wel. Wanneer we de Griekse eilanden onder ons 
voorbij zien glijden hebben we bijna onze bestemming bereikt. Door het heldere weer 
is er prima zicht op het eiland Lesbos. 
Na aankomst in Mytilini worden we per bus naar de hotels in Skala Kallonis vervoerd. 
Jammer dat de groep over twee locaties wordt verdeeld. Joop heeft zich bijzonder 
ingespannen deze reis te organiseren. Doordat de scholen in Nederland met 
meivakantie waren, was er veel vraag naar vliegtuigstoelen en hotelaccommodatie.  
Ondanks de inzet van Joop en de goede afspraken hoorde hij drie dagen voor het 
vertrek dat we toch niet allemaal in het afgesproken hotel terecht kunnen. Joop gaat 
met tien personen logeren in het Aegeon hotel en ik ga met acht mensen naar het 
Pasiphae hotel. Beide liggen aan een mooie plek en het ziet er allemaal verzorgd uit.  
De loopafstand bedraagt tien minuten. Het diner gebruiken wij dagelijks in hotel 
Aegeon. Voor het ontbijt hoeven wij niet naar het andere hotel. Na de 
kamertoewijzing worden de koffers weggezet en wandelen we naar Skala Kallonis. 
Hier aan de baai hebben we afgesproken voor een gezamenlijke lunch. Nu kunnen 
we wat nader kennismaken met elkaar en met het dorpje. Mogelijk zien wij ook de 
dorpspelikaan die hier aan de haven bij de vissersbootjes zijn stekje heeft.  
Het blijft toch bijzonder dat je het ene moment op Schiphol zit en enkele uren later  
aan de baai van Kaloni. De vakantie is begonnen. 
 

 
   7 Roze (dorps) Pelikaan  

 
Henny en ik gebruiken de middag om onze kamer in te delen en koffers uit te 
pakken. Om 18.30 wandelen de Pasiphaegasten naar het Aegeon hotel waar we 
gezamenlijk om 19.00 dineren. Joop geeft na het diner een toelichting op het 
programma voor morgen. Wandelend zullen we naar de East River gaan. We kruipen 
vanavond vroeg onder de wol, omdat we morgen fris en fit aan onze eerste 
excursiedag willen beginnen. Het is hier nog fris `s nachts en er kan nog wel een 
wolletje bij. 
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7 mei:   
 

8 Bas Ponsen, ’s werelds oudste luizenonderzoeker! 
 
‘s Morgens om 7.00 uur ging de wekker en keken we uit het raam naar buiten: koude 
wind en zwaar bewolkt. Snel aangekleed, uitstekend ontbeten, maar toen begon het 
helaas te regenen. 
Dankzij de mobiele telefoon kon Joop Agnes en de acht KNNV-ers in Hotel Pasiphae 
waarschuwen dat wij de tien KNNV-ers in Hotel Aegeon zouden ophalen als het 
droog werd. Gelukkig begon het snel weer op te klaren en om 10.00 uur vertrokken 
we via Hotel Pasiphae naar de fontein van Skala Kallonis. Bij de  bakker konden we 
lunchbroodjes kopen.  
In het centrum stonden hoge Waaierpalmen waar in de pluizige bastvezels veel 
Spaanse Mussen hun nesten hadden. Vervolgens wandelden we door “kleurrijke” 
straatjes waar veel planten en struiken in bloei stonden. Wij noteerden Oleander 
(Nerium oleander), Sinaasappelboom (Citrus sinensis), Kralenboom (Melia 
azedarach), Japanse Mispel (Eriobotrya japonica), Drakenbloedboom (Dracaena 
draco), de heerlijk geurende Olijfwilg (Elaeagnus angustifolius), Venusnavel 
(Chaernorhinum origanifolium) en Groot Glaskruid (Parietaria officinalis). 
Ook zagen we een huiszwaluwnest dat door een paartje Spaanse Mussen was 
gekraakt en natuurlijk Turkse (!) Tortels en in de haven Visdiefjes. 
Na het verlaten van Skala Kallonis ging de tocht langs de baai van Kaloni, richting 
het oosten tot de monding van de East River. Hier en daar in de bermen zagen we 
plekken Moeskervel (Smyrnium perfoliatum) en heel veel donkerrode Grote 
Klaprozen (Papaver rhoeas). 
Ook waren er statige Parasoldennen (Pinus pinea), Tamarisken (Tamarix gallica), 
Kuisboom (Vitex agnus-castus latifolia), Amandel (Prunus dulcis), Abrikozen (Prunus 
armeniaca), Perzik (Prunus persica) en  Granaatappel (Punica granatum), 
Slangenkruid (Echium vulgare), Gewone Ossentong (Anchusa ), Mariadistel (Silybum 
marianum), Paarse Morgenster (Tragopogon porrifolius), Gewone Duivenkervel 
(Fumaria officinalis), Venkel (Foeniculum vulgare), Bolderik (Agrostemma githago) en 
Dovenetel (Lamium moschatum) te bewonderen. 
De graanvelden met veel soorten wilde planten worden gemaaid en als veevoer 
gebruikt. 
Bij de rivier zagen we een Zwarte Ooievaar, zongen Zwartkopgors, Vale spotvogel en 
Nachtegaal. We zagen langs de oever Bosruiters en aan de kust Geelpootmeeuwen, 
en  een enkele Aalscholver. Heel fraai waren de Bijeneters, zonder de Koolmees en 
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de Pimpelmees tekort te willen doen. Huiszwaluwen verzamelden er modder voor 
hun nestjes. 
De wandeling ging verder in noordelijke richting, stroomopwaarts langs de East 
River. Langs het water en tussen het riet hoorden en/of zagen  we Bosrietzanger, 
Cetti’s Zanger, Grote en Kleine Karekiet, Witwangstern en het Woudaapje. Bij een 
doorwaadbare plaats in de  rivier aten we ons brood op. Daar stonden een heel grote 
Vijgenboom (Ficus carica) en een Witte Moerbeiboom (Morus alba), beide vol onrijpe 
vruchten. Na onze lunchpauze liepen we westwaarts richting Skala. 
Langs de weg zagen we Okkernoot (Juglans regia), een Hartjesboom 
(Cercidiphyllum japonicum), Laurier (Laurus nobilis), maar ook Althea pallida, 
Gewone Raket (Sisymbrium officinale) en Knikkende Silene (Silene sedoides). 
Voordat we het dorp naderden ontdekten we een paartje Grauwe Klauwier bij hun 
nest in een Vlierstruik (Sambucus nigra). 
In het dorp stonden prachtig bloeiende Lampenpoetsers (Callistemon citrinus), 
Spaanse Brem (Spartium junceum), Bonte Wikke (Vicia villosa), Eucalyptus 
(Eucalyptus globulus), Meekrap (Rubia tinctorum), Stijve Waterranonkel (Ranunculus 
sceleratus). In de aandoenlijk kleine tuintjes stonden veel planten in aardewerk 
potten, maar ook oude Olijfbomen met een knoestig uiterlijk van ouderdom. 
Plotseling hoorde Truus het geklepper van Ooievaars die een nest hadden op het 
dak van de kerk. In één van de vele dennenbomen zagen we een 
Kaukasuseekhoorn. 
Bij de basisschool zochten wij naar een Dwergooruil, maar wij vonden deze niet. 
Na het diner gingen we om 20.30 uur met de beide busjes, die ‘s middags afgeleverd 
waren, naar het centrum van Skala Kallonis om een Kerkuil te bewonderen. Deze 
vogel had een nest in de schoorsteen van een dancing. Het werd snel donker en na 
ongeveer een halfuur vloog de Kerkuil eruit. Even later kwam hij terug met een 
muisje in zijn snavel. Daarna reden we naar de school voor de Dwergooruil, maar die 
liet zich noch zien, noch horen. Wel hoorden we een Nachtzwaluw. 

 

9 Moerbeivrucht  
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8 mei   
 

10 Sjef van Beek 
 
Het weer is bewolkt. Er is veel blauw in de lucht en er staat een aardig windje. 
Excursies: een vroege vogelexcursie en een naar de zoutpannen van Kalloni aan de 
East River. Om even voor zes uur ging op mijn kamer de wekker af. Joop staat op 
om de excursie te leiden. Ik draai me nog even om, want we eten toch pas om acht 
uur. Teruggekomen van de vroege vogelexcursie vertelt Joop over de grote aantallen 
vogels die gezien zijn! Het is de eerste dag dat wij met twee busjes op pad gaan. Na 
het voortreffelijke ontbijt vertrekken wij precies om negen uur naar Kalloni. In deze 
plaats werd nog even een garage bezocht om onder meer te tanken. In een 
supermarkt werden inkopen voor het middagmaal gedaan. In de omgeving van de 
super waren veel tuinen beplant met onder andere de Kralenboom, Olijf- en 
Kuisboom. Wij verlaten aan de zuidzijde Kaloni en vervolgen onze tocht naar de 
zoutpannen van Kalloni aan de East River. Even voorbij de brug over de East River 
verlaten wij de snelweg. Onze weg voert ons langs een afwateringskanaal. In een 
poeltje en in de aangrenzende zoutpannen waren onder andere Steltkluten, Kluten 
en Flamingo’s te zien.  

 
 

11 Steltkluut 
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Heel bijzonder waren de twee Sporenkieviten. Ze zijn hier heel zeldzaam. 
Nog veel stops volgden op de weg. Langs de weg en op de aangrenzende 
“wetlands” vinden wij veel nieuwe plantesoorten. Enkele planten zijn Iris orientalis, 
een zodevormende Gele Lis en de Franse Tamarisk. Even voor het einde van deze 
weg naar de zoutfabriek werd de lunch genuttigd.  
Opeens kwam de kreet ‘roofvogels, vermoedelijk Roodpootvalk’ en het eten werd 
onmiddellijk gestaakt. Het waren ze echt en we konden ze goed zien. Aan het einde 
van de weg gekomen, bij de brug naar de zoutfabriek, parkeerden wij de busjes. Te 
voet gingen wij verder om een wandeling van ongeveer twee uur te maken over de 
wetlands en de duinen. De poeltjes van dit wetland waren drooggevallen. In deze 
poeltjes waren beenderen van vermoedelijk schapen zichtbaar. De Goudknopjes 
(Cotula coronopifolia), die eigenlijk prachtig goudgeel horen te bloeien, zagen er  
verdroogd uit, wat een troosteloze aanblik gaf. Op de terugweg door de duinen en 
langs het strand werden vier Vorkstaartplevieren gezien en in het duin zagen we het 
Spiegelklokje (Legousia pentagonia).  
Tegen drie uur ging één busje terug naar het hotel en de andere bus reed de 
kustweg op naar Achladeri (Brooks noemt dit ‘Derbyshire’). Bij een militair 
oefenterrein zit de Turkse Boomklever. Direct was te zien waar de vogels zich 
ophielden. Fotografen in en buiten een auto stonden paraat om de vogels met hun 
prachtige roodbruine borst te fotograferen.  
 
 
 
 

 

12 iets links van de auto staat DE boom 13 paartje Turkse Boomklever 

 
Onderweg werd nog een keer gestopt om Waterschildpadden te zien en te 
fotograferen. Hierna werd de terugreis aanvaard. Na een voortreffelijke maaltijd ging 
ik nog wat planten op naam brengen. 
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Vrijdag 9 mei    
 
 

14 Marina Voet  
 
De plannen voor deze dag: kwart voor acht ontbijt; kwart voor negen vertrekken 
vanaf Aegeon. Agnes komt hier één deelnemer ophalen, omdat tien mensen niet in 
één busje kunnen.  
De Aegeonmensen staan al vóór kwart voor negen klaar. De bus van Joop staat op 
het kleine parkeerterrein. De meesten stappen vast in. Het wachten is op Agnes die 
iemand van ons zal meenemen. An ontbreekt. We worden ondertussen 
beziggehouden met een Bidsprinkhaan en een paar planten. Wat is er met An en 
Agnes? Joop en Ineke gaan bij de kamer kijken: niets! Na een half uur wachten 
kwam de gedachte op dat An wel eens met Agnes meegegaan kon zijn. We rijden 
eerst naar het andere hotel: geen busje. Bij navraag horen we dat ze al om kwart 
voor acht zijn vertrokken. Joop besluit ons toch maar in Kalloni af te zetten voor 
boodschappen. Vlakbij het bewuste kruispunt zien we An met een klein kind aan de 
hand. Dezelfde trui, enz. Wat? Dromen we? Dan zien we Jan en Anneke bij de plek 
waar we op Joop moeten wachten en er wordt ons veel duidelijk.  
Er brandt een indicatielampje en voor de zekerheid rijden Joop en Agnes naar de 
garage. 
Ondertussen gaan wij inkopen doen bij de supermarkt van Kalloni. Om tien over elf is 
Agnes weer terug. De bus is van alle kanten bekeken en het kan geen kwaad als ze 
ermee doorrijdt. Intussen is het programma gewijzigd. 
 
Daarna gaan wij richting Petra. De eerste stop is ten noorden van Kalloni. In een 
bosje van Eucalyptusbomen staan een paar Engelstalige vogelaars. Zij zochten de 
Dwergooruil. Peter weet het negentien centimeter grote Dwergooruiltje te vinden op 
een dunne zijtak van de stam. De vogel zit hier al enige tijd. We staan gevaarlijk aan 
de overkant van de weg naar boven te kijken. Het was voor de meesten lastig het 
diertje te vinden. Toen iedereen hem gezien had gingen we verder. 
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 15 Dwergooruil (Dammis van ’t Zelfde) 

 
 

16 Daar zit ie! 
 

Het weer is schitterend en daarna we gaan welgemoed op pad. De weg slingerde 
langzaam naar boven en na een militair terrein bij een huisje was de volgende stop. 
Hier vonden we Orchis sancta, Cistusroosjes (Cistus parviflorus), Gele Morgenster 
(Tragopogon pratensis), Kuiflavendel (Lavandula stoechas), Sterklaver (Trifolium 
stellatum) en een Ballote (Ballota acitabulosa).  
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17 Bruinkeelortolaan met voer  
 
De vogelaars besteedden hun tijd aan een paartje Bruinkeelortolanen. We gaan 
verder, ook Bep en Sjef stappen weer in en we maken een lunchstop om half één bij  
Alexandrou, net voorbij een meertje met Klimop Waterranonkel (Ranunculus 
hederaceus).  
Na het eten in een grote kring onder een afdak duikt iedereen op een Blauwe 
Bremraap (Orobanche cemua).  

  
18 Aspergeorchis 19 Blauwe Bremraap 
 
Zo langzamerhand is iedereen klaar voor een kleine wandeling naar boven langs het 
pad. De Aspergeorchis (Limodorum abortivum) wordt verwacht. We vinden ze hier. 
Om kwart voor twee gaan we verder. Bij het meertje vliegt een Keizerlibel, op het 
paadje vinden we Akkerviltkruid (Filago arvensis). De volgende stop is na een blauw 
hek, waar een inrit is naar links. Na de zoveelste bocht zagen we de plek en waren 
net op tijd om langs een dode Populier een Middelste Bonte Specht te zien. 
Vervolgens gaan we naar het kasteel in Molyvos.  Agnes en Joop brengen ons naar 
de top waar een restaurant is. Na een drankje wandelen we naar beneden door het 
stadje, dat tegen de helling is gebouwd, met vele trapstraatjes. De busjes vinden we 
beneden op het parkeerterrein terug. Sommigen gaan wat kopen, anderen drinken 
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wat en om vijf uur gaan we gezamenlijk terug. Voor we wegrijden zien we nog een 
Kaukasuseekhoorn. Na nog een korte stop bij de vroegere disco zoeken we naar een 
Rüppells Grasmus. Er staan wat vogelaars, maar de vogel is niet te zien, wel een 
Oostelijke Orpheusgrasmus.  
Er staan wel een paar leuke planten en het uitzicht op Molyvos is prachtig. Nu is het 
toch echt tijd om naar huis te rijden. We halen vlug de sleutel op en kunnen 
nagenieten van de leuke fijne dag. Na het eten komt Joop met het voorstel nog even 
naar een Koereiger (een zeldzaamheid hier) te gaan kijken. Er gingen geruchten dat 
er één te zien is bij de vlaktes van Skala. We konden hem echter niet vinden, maar 
bij de inham aan het einde van het pad waren aan de overzijde drie Grielen zichtbaar 
in de telescoopkijker van Joop. Op de terugweg zagen we nog een paar Blauwe 
Reigers en bij het hotel vlogen Dwergvleermuizen. 
 

 
20 Rüppells Grasmus  

 
 
 

 
 

21 Op weg naar de kust vanaf de weg naar Apothika. 
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10 mei 22 Tiny Brinkman 
 
Onze tocht gaat vandaag naar de ingang van de baai  van Kalloni.  De dag begint 
niet zo best, de stroom is uitgevallen en er is dan ook geen water (dit heeft te maken 
met de druk op het waterleidingnet). Wij hebben ons maar snel aangekleed en zijn 
naar het ontbijt gegaan. Gelukkig heeft het personeel koffie en thee kunnen maken. 
Bravo! Terug in de kamer blijkt echter alles weer hersteld en kunnen wij ons wassen 
en onze tanden weer poetsen. 
 Om negen uur vertrekken we  naar Skala Kallonis om inkopen te doen voor de 
lunch. Daarna gaan we met twee busjes langs de kustweg richting Apothika. Daar 
stappen we uit en gaan wandelend richting zee. Onderweg uiteraard vogels kijken en 
nieuwe planten zoeken. Bijzondere vogelwaarnemingen zijn de Smyrnagors en de 
Rouwmees. Ook onze plantenkenners Bep, Marina, Sjef en Truus vinden veel 
nieuwe soorten. 
Om circa één uur zijn we aan zee, waar we de meegebrachte broodjes opeten. Na 
een uur gaan we dezelfde weg wandelend weer terug. Het is prachtig weer! In 
Apothika aangekomen willen wij in het enige daar aanwezige café  iets drinken, maar 
het café is helaas gesloten. Alle beschikbare stoelen worden buiten gezet en in de 
schaduw nuttigen we daar ons overgebleven proviand. 
Joop had ons al eerder verteld dat hier in de haven zeer grote slakkenhuizen zou 
zijn. Dus gaat hij zonder schoenen en sokken het water in. Met een kletsnatte broek 
en een heel fraaie schelp, zo groot als een rode kool komt hij terug, prachtig! 

 23 Joop zoekt naar…. 
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24 een Reuze Tonschelp 

 

   
 
25 Dit is de Reuze Tonschelp (Dolium galea) 
 
 
Toch willen wij nog wel iets drinken en dat doen wij in het piepkleine plaatsje 
Parakila. De straatjes daar zijn zo smal dat wij de busjes bij het begin van het dorpje 
laten staan. Na een stevige klim komen we bij een café waar een heel oud baasje 
bedient. De man weet niet goed raad met een terras vol buitenlanders. Hij besluit de 
koelkast maar open te zetten en een ieder pakt wat  hij of zij wil hebben. Een aparte 
situatie! En dat laat op de zaterdagmiddag. Al met al is het een fijne dag geworden. 
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Zondag 11 mei   26 Berry Meijer 
 
Jan gaat vandaag niet mee. Het is 06.00 uur. Vertrek van Joop en Peter naar Inland 
Lake. Dit gebied is elke dag een heerlijk oord voor vogelaars. Heel gewoon zijn er 
Woudaapjes en Ralreigers. Een ornithologische trekpleister is het bewoonde nest 
van een Rotsklever. 
 

 
27 Rotsklever bij nest 28 Ralreiger  
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29 Woudaapje 

 
 
30 Verkeersslachtoffer: Scheltopusik 
(Ophisaurus apodus) 

 
Om 09.00 uur vertrekt de hele groep eerst naar de warme bakker in het dorp, daarna 
op weg naar het klooster Leimonos uit 1526.  Hier is een kerk die helaas alleen voor  
mannen toegankelijk is. Op de binnenplaats kon heilig water gedronken worden. 
Verder is er een interessant museum en een klein kapelletje met zogenaamde 
dankplaatjes van tin of ander dun metaal, die daar door dankbare mensen zijn 
opgehangen.  
Wat later buiten de poort lekkere cappuccino gedronken en van het zonnetje 
genoten. Joop hoorde een Blauwe Rotslijster die door anderen gezocht werd, maar 
niet gezien. Wel werd vlakbij een nest van een Rotskruiper gezien en daar moesten 
natuurlijk de nodige foto's van worden genomen. 
Rondlopend langs het klooster schoot er voor de voeten van Peter een Scheltopusik 
weg. Dit is een hagedissesoort die verwant is met de Hazelworm. 
  
 
Verder langs een mooie route met goed begaanbare wegen door een afwisselend 
landschap met verspreid liggende pittoreske dorpjes (vanuit de verte lijken de huisjes 
met hun rode daken net op paddestoelen.) Het volgende klooster Perivoli was niet 
open voor publiek en daar hebben wij gezellig gepicknickt. 
Er waren diverse katjes die ons bezochten en die door ons werden gevoerd. 
In de buurt was een beek die volgens Joop vroeger heel fraai was, maar nu 
ongelooflijk stonk. In die beek zag Peter twee prachtige Casarca’s. 
 
Langs vele bochtige wegen via Antissa, mooie panorama's, af en toe stops voor wat 
vogels naar Ipsilou, een kloosterkerk en museum hoog boven op een berg. Met één 
auto en acht personen reden we naar boven. De rest ging lopen, hetgeen een hele  
klim was! Het laatste stuk moest de rest ook klimmen en ook dit stuk was vrij steil. 
Bovengekomen was het klooster met kerk en museum die moeite meer dan waard! 
Er waren prachtige kazuifels, bisschopstaffen, halssieraden, altaarattributen en heel 
oude boeken en geschriften en ook nog mooie en zeer oude iconen te bezichtigen. 
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Het duurde lang voordat de anderen ook boven waren, die hadden onderweg 
natuurlijk diverse vogelsoorten en plantjes gezien! Hier zagen Joop en Peter de 
Blauwe Rotslijster en ook de Smyrnagors werd er ontdekt. 
Allen liepen de afdaling, die heel wat sneller ging, doordat het een kortere weg was. 
Bij het klooster werd door Peter nog een Steenuil gezien. 
Van Bep kreeg ik de volgende plantesoorten door: Tondervenkel (Ferula communis), 
Scharlei (Salvia sclarea), Campanula rupestris, Grootspiegelklokje (Legousia 
speculum-veneris), een Ballotesoort, Gewoon Biggekruid (Hypochaeris radicata), 
Kruipend Galoogje (Hypecoum procumbens), Roze Winde (Convolvulus arvensis), 
Blauw Guichelheil (Anagallisarvensis ssp.  foemina), Gewone Ossentong (Anchusa 
spec.), Salie (Salvia officinalis), de Drakentongwortel (Dracunculus vulgaris) en 
Aronskelk (Arum conophalloides). 
De volgende vogelsoorten werden gezien: 
bij het Perivoli klooster: een Middelste Bonte Specht, Grauwe Vliegenvanger en op 
een bekende plek onderweg Rotszwaluwen.  
Verderop was het Belgische echtpaar Daniel en Jeannette De Vos-Mortier aanwezig 
op een plek met vier Isabeltapuiten. Daniel filmde de vogels voor een DVD en 
volgens Henny wilden zij meedoen aan een ‘kompetiesss’.  
Bij het Ipsilou klooster werden waargenomen: Blauwe Rotslijster (2), Fluiter 
(alarmerend, 1), Steenuilen (2) met nest, Grauwe Vliegenvanger (1),  Rouwmees (1) 
en Smyrnagors (1). Onderweg zagen we omhoog ook veel nesten van de Rotsklever 
en er was een mooie waarneming van de Bruinkeelortolaan.  
Bij de Rotszwaluwen zagen we een Bastaardlibel en een hagedis, een  Hardoen  
Een lange dag maar wel heel interessant en Agnes heeft prima gereden!! 
 
 

  
31 Hardoen  

 
 

32 Scharlei 
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33 Steenuil in gat in het klooster van 
Ipsilou 
 

 

 
 
34 Steenuil  

35 Heilige bron 36 Kapel met veel iconen 
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12 mei  37 Henny -lach lach-Vernooy 
 
Ongeveer halfacht zaten we, Agnes en Henny, te ontbijten aan de tafel bij Tiny en 
Kees. Berry en Peter, Anneke en Jan hadden een andere tafel. Hierna reden we met 
Agnes, onze reisleidster en chauffeuse, naar Skala Kalloni. De zon was er nog niet 
echt door. In het dorp aan de haven ontmoetten we Joop, de andere reisleider en 
chauffeur, met de andere reisgenoten, die in hotel Aegeon zaten: Eric en Betty, An 
en Ineke, Bep en Marina en Jef, Bas en Truus. Ieder kocht bij het bakkertje en de 
minisupermarkt wat hij of zij nodig had voor de lunch. Na een mooie zondag met een 
druk programma zouden we het vandaag wat rustiger aan doen. De bedoeling was 
bij het Inlake meer te gaan wandelen. De vogelaars en de plantenliefhebbers konden 
dan ‘alles’ in een rustig tempo waarnemen op de vruchtbare vlakte die uitloopt op de 
rijke wateren van de baai van Kalloni. Bij een veldkapel parkeerden we de busjes. 
Een vlugge blik werd door menigeen geworpen in de Heilige Huisjes. Al gauw zagen 
en hoorden we prachtige vogels. De plantenmensen hadden ook volop te 
onderzoeken. Inmiddels was het al behoorlijk warm geworden. Bij het meertje zag je 
volop schildpadden. Opeens merkte iemand op dat hij een Dodaars zag, zelfs een  
broedende Dodaars. Een andere leuke soort was een Witwangstern die op een steen 
midden in het water stond. Daarna liepen we weer verder en er werd een 
Slangenarend gezien. Door de verrekijker zag je heel duidelijk de witte onderdelen 
en ondervleugels. Mijn eerste opmerking was: ‘Is er ook al een Slangenarend?’ Bij 
een olijfveld gingen we picknicken, daar zaten we gelukkig wel uit de zon! ’s Middags 
hoorden en zagen we niet veel meer. Voor de vogels was het te warm geworden. Om 
ongeveer twee uur kwamen we thuis. Een aantal van ons wilde nog graag zwemmen 
of zonnen. Weer anderen deden het rustiger aan. Om zeven uur zagen we elkaar 
pas weer in hotel Aegeon voor het diner. 
 

 38 Inktvissen mals maken, haven Skala Kallonis 
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13 mei 

 
 
 39 Ineke Zwarekant 
 
 
Vandaag een half uur vroeger uit de veren, want er wacht ons een lange dag. Om 
half negen vertrekken wij. Dit keer mist de bakker in Skala  onze klandizie. In Sigri 
wordt ons een lunch aangeboden. Het hoofddoel is een bezoek aan het Stenen 
Woud. In de gidsen staat dit vermeld als het Petrified Forest Park. De route: heenreis 
via Parakila, Agsa, Mesotopos, Eresos, Sigsi (lunch) naar het Stenen Woud. 
Terugreis richting Andisa, Eresos en verder dezelfde weg terug. Onderweg stoppen 
wij diverse malen. Tussen Agra en Mesotopos zien de deelnemers in de bus van 
Joop de Aziatische Steenpatrijs voorbijvliegen. Even buiten Eresos bij een kapelletje 
zijn er Grauwe Vliegenvangers, Putters, Bruinkeelortolanen en hoorden we een 
Winterkoning. Tijdens de volgende stop zagen we Paapjes en een Steenuiltje op een 
rotsmuurtje. Bij een doorwaadbare plaats van het riviertje de Meladia staan prachtige 
Oleanders. Langs een meertje laat het Woudaapje zich van dichtbij bewonderen. 
Twee Casarca’s toonden hun kroost en voorts zien we een Baardgrasmus en zo nu 
en dan laat een Rosse Waaierstaart zich bekijken. Dan volgt in Sigri een heerlijke 
lunch. Nu op naar het Stenen Woud. Hier verbleven wij van 14.15-16.15 uur. Dit 
oerbos is circa 20 miljoen jaar geleden in één keer door de gevolgen van hevige 
vulkaanuitbarstingen geconserveerd. Daarbij werden grote hoeveelheden 
vulkanische as de lucht in geslingerd en deze bedekten in een metersdikke laag door 
heftige regens de aarde. Dit vulkanische materiaal werd hard bij afkoeling, zodat door 
gebrek aan zuurstof het bos in korte tijd werd geconserveerd. Er zijn resten van 
coniferen gevonden, maar ook Populieren, Eiken, Elzen, Esdoorns en Sequoia’s. Bij 
sommige stronken zijn de jaarringen goed te zien. De grootste stam in het park heeft 
een omtrek van 8.30 m. De stukken versteend hout staan in omheinde “tuintjes” en 
zijn voorzien van nummers die corresponderen met de aangegeven route. Het is een 
prachtige collectie die hier bewaard is gebleven.  
Een prachtige Smyrnagors werd bewonderd door verscheidene van ons, evenals een 
Aziatische Steenpatrijs nabij de parkeerplaats. 
Op de terugweg werden we zesmaal geconfronteerd met dierenleed, namelijk 
vijfmaal een overreden Scheltopusik en éénmaal een Kaukasische Eekhoorn. Een 
Scheltopusik is een hagedissesoort zonder poten. Overige waarnemingen: Hardoen, 
Smaragdhagedis. Nieuwe planten: Artisjok (Scolymus hispanica), Echte Marjolein 
(Origanum onites), Andijvie (Cichorium endivia), Saffloer (Carthamus lanatus), 
Oranjerode Lathyrus (Lathyrus setifolius). Met dank aan de “plantenmensen”. 
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14 mei   
 

40  An Westerweel 
 
Vandaag ging de reis naar het oosten, naar Agiasos. Joop had ons beloofd dat het 
een ‘plantendag’ zou worden. Onderweg waren er toch nog wat vogels te zien, zodat 
wij ook die kennis bij konden houden. De Flamingo’s in de zoutpannen en Kleine 
Zilverreigers in de kanaaltjes ernaast. Iedereen moest ook de Turkse Boomklever 
zien die gelukkig nog bij Achladeri te zien was. Tiny zag het eerst dat één van de 
ouders nog naar de nestboom vloog. 
Onderweg stopten we en toen vertelde Joop dat de bakjes aan de bomen dienen om 
hars*)  in op te vangen. Men maakt een snee in de bast en in het bakje druipt dan de 
hars. 
De bermen langs de weg bloeien volop. In Agiasos was het druk. Een parkeerplaats 
vinden was lastig. De twee bussen werden uiteindelijk maar tegen elkaar gezet en 
vervolgens liepen wij het gezellige stadje in. In de smalle straatjes waren veel 
winkeltjes met heel veel kitsch. Joop wist dat kunstenaars hier ook hun producten 
verkochten. Jammer genoeg kon ik ze niet vinden.  Dan maar de kerk in. Die was de 
moeite waard. Ik had al geld gepakt om een kaarsje op te steken, toen ik zag dat een 
medewerkster de pas ontstoken kaarsjes zag doven en in een bak zag gooien. Wat 
zou hier de bedoeling van zijn? Recycling, door de kaarsjes om te smelten en 
opnieuw te gebruiken? Mijn offerande verdween weer in mijn zak. Om halféén gingen 
wij een steil voetpad op om even verderop te gaan lunchen. 
De plantenmensen zochten naar nieuwe plantesoorten. Sjef had geluk. Hij vond 
Rode cytinus (Cytinus hypocistisssp. orientalis). Dit is een parasitaire plant met een 
opvallende rode kleur. 
 

  
41 Rode cytinus 42 Smaragdhagedis 
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43 Pijpbloem  44 Baardorchis 

 
 
De Cytinus rubra staat op de wortels van een Cistus (er waren nog geen bloemen. 
Verder werd er een fraaie Pijpbloem (Aristolochia hirta) gevonden en enkele 
orchideeën, waaronder een Harlekijnorchis (Orchis morio). Truus vond het leuk dat 
ze eindelijk een bloemetje vond van een Astersoort (Rhagadiolus stellatus).  

De vogelaars konden hun soortenlijst voor het eiland aanvullen met Zanglijster, 
Winterkoning en een eenzame Spreeuw. 
Marina zag als eerste de prachtige Smaragdhagedis. Dat leverde mooie plaatjes op. 
Wij zochten en vonden dankzij de plekkennis van Joop, de Baardorchis (Comperia 
comperiana). Ik had deze prachtige orchidee nog nooit gezien. Verder vonden wij 
daar Hondskruid (Anacamptis pyramidalis).  
Op de terugweg viel het mij weer op dat de inwoners van Lesbos de doorgetrokken 
strepen op de weg negeren en dat zelfs in onoverzichtelijke bochten. Er zouden in 
Nederland heel wat bekeuringen voor gegeven worden.  
 

  
45 Hondskruid 46 Bijenorchis 
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15 mei 

 
  
47  Cees Brinkman 
 
Het KNNV-geluk 
 
Het is vandaag 15 mei. Bij het opstaan lijkt de dag niet zo goed te beginnen. Er is 
wederom geen stroom en dus na enige tijd ook geen water. Er hangen zware wolken 
boven het eiland. Volgens één der personeelsleden in ons hotel zit het hele eiland 
Lesbos zonder stroom. Dat belooft een leuke dag te worden! En dat werd het ook, 
zoals later zal blijken. Na de gebruikelijke boodschappen in Skala Kallonis gaan we 
op pad naar Petra, een stadje aan zee in het noordwesten van het eiland. Voor de 
liefhebbers is er een wandeling gepland van Petra naar Molyvos. Dit is de tocht die 
vorige week niet door kon gaan. Joop beschrijft de route: de wandeling begint met 
een col van de eerste categorie, maar daarna zijn er geen obstakels meer van enige 
betekenis. En hij krijgt gelijk, ook is het weer een stuk beter geworden. Tijdens de 
wandeling doen verscheidene mensen interessante vondsten. Om te beginnen 
Truus. Op een Koningstoorts (Verbascum thaspus) zit een rups van een 
Koninginnepage. Een prachtige waarneming!  

 

48  Koninginnepage  
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Even later doet ook Agnes een duit in het zakje: zij ontdekt een Moorse 
Landschildpad, weliswaar is het een erg klein schildpadje, maar wie het kleine niet 
eert, enz. Het is overigens de eerste waarneming van een landschildpad. Volgens 
Joop zullen er nog wel meer volgen. Wij zijn benieuwd.  
Ons meegebrachte broodje eten wij op in de schaduw van een flinke boom. Een 
Baardgrasmus zorgt ervoor dat wij regelmatig ons plekje moeten verlaten voor dit 
bijzonder leuke vogeltje dat velen van ons voor het eerst van hun leven zien.  
We vervolgen ons pad langs een geasfalteerd stuk weg. Joop wijst ons, zoals het 
een goede leider betaamt, op een groep rotsen. Dit zijn overblijfselen van een krater 
van een voormalige vulkaan. Dit noemt men een caldeira en aan de randen is te zien 
dat het gesteente de rest vormt van een krater.  
De laatste leuke vondst voor we in Molyvos zijn, komt op naam van Jan. In een klein 
beekje dat we moeten oversteken, ontdekt hij een Ringslang, zij het een nog jong 
dier. In leven is dit ook de moeite waard! 
Om ongeveer halfdrie bereiken we Molyvos. Een prachtige wandeling bij een 
heerlijke temperatuur is weer ten einde. Joop geeft een rondje namens de club en 
vertrekt met Agnes en een paar fanatieke vogelaars naar Petra om daar de tweede 
auto op te halen. Halverwege worden de vogelaars achtergelaten om de Rüppells 
Grasmus te bewonderen. En zowaar het lukt! Volgens Peter Meijer is dat het KNNV-
geluk dat al eerder tijdens ons verblijf hier op Lesbos is gebleken. 
 
 
 
 
 
49 Moorse Landschildpad 
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16 mei 

50 Truus Bruinvis 
 
Dit is nu de elfde dag van deze heerlijke vakantie op Lesbos. Joop en Agnes rijden 
ons met ware stuurmanskunst via allerlei haarspeldbochten over dit prachtige eiland. 
Geen moeite is hun te veel om het ons KNNV-ers naar de zin te maken. 
Elke morgen om 6.00 uur kunnen vroege vogels met Joop gaan vogelen en soms is 
dat ook ‘s avonds nog mogelijk. 
Agnes typt  ’s avonds de dagverslagen uit op haar laptop en ze helpt An met haar 
digitale foto’s. 
Vandaag begon de dag windstil met een strakblauwe hemel. 
In Kalloni wilde Henny bij een bank speciale euromunten kopen. Daarna moest er 
getankt worden. De eerste twee pompen hadden geen benzine, de derde gelukkig 
wel. 
De tocht voerde via Kalloni, Napi, Mandamados en Skala Sykaminias langs de kust 
naar Efthalou, Molyvos en Petra terug naar Skala. 
Onderweg na de koffiestop in Mandamados maakten we enkele vogelkijkstops. Peter 
hoorde als eerste de hoep-hoep-hoep-roep van de Hop en Agnes zag ze als eerste! 
Even later zagen we er drie tegelijk in een boom. Wat een leuke ervaring: ik had nog 
nooit een Hop gezien of gehoord. 
Joop en Peter meenden de zang van de Griekse Spotvogel te horen, maar ze zagen 
hem helaas niet. Wel zagen we even later drie koeien en een stier op de weg lopen, 
die keurig voor ons opzijgingen. 
Onderweg zagen we nog steeds de prachtige donkerrode Papavers bloeien. Veel 
distels beginnen nu te bloeien, maar ook de Alcea pallida, een soort roze  Stokroos 
die we de eerste dagen alleen in knop zagen, staat nu in volle bloei. 
In Mandamados dronken we buiten Nescafé met suiker. Er was koffiemelk in 
tinnetjes met een boerinnetje met tulpen en een molen op de achtergrond (van Frisia 
Food in Hellas). 
Tegen 12.00 uur reden we weer door nadat Joop had afgerekend. Tien minuten later 
stopten we bij een poel met padden, kikkers en libellen. Een Kleine Torenvalk vloog 
hoog over en een Ooievaar kwam sierlijk laag overvliegen. In de breed uitgegroeide 
boompjes (met stekels en appelachtige vruchtjes), waar kennelijk heel veel schapen 
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en geiten onder geschuild hadden, zaten tientallen Atalanta’s, kleine hommels en 
bijen. Wat ze daar deden bleef onduidelijk. 
Ook vlogen er honderden kleine, bruingele nachtvlinders. 
De daken van alle dorpjes zien er zeer schoongeboend uit. Zijn dit nieuwe huizen of 
worden de daken niet vuil, doordat de lucht daar zo veel schoner is dan bij ons? 
Overal staan potten en blikken met bloeiende planten en dan die prachtige rozen! De 
inwoners van Lesbos houden kennelijk veel van bloemen. 
Om 13.00 uur kwamen we aan in Skala Sykaminias, een leuk vissersdorp aan zee. 
Joop bracht ons naar een visrestaurant met uitzicht op zee en op een rots staat een 
bijzonder kapelletje. Hierin is Maria afgebeeld als een Zeemeermin. 
Er hingen stukken inktvis aan een lijn te drogen. Wat een mooi plekje! 
De ober zette  tafels tegen elkaar met enkele plaatsen in de schaduw en de meeste 
in de zon. Het was inmiddels heel hard gaan waaien. 
Agnes en Kees, Joop en Sjef en nog twee koppels smulden van een gemengde 
visschotel met inktvis, alles gegrild. De anderen kregen drie heerlijke gegrilde visjes 
op hun bord of een lekkere tonijnsalade.  
Ook deze keer betaalde Joop de rekening. Om 14.45 uur waren we klaar en een 
halfuurtje later vertrokken we. 
Via een prachtige kustweg reden we naar Efthalou. We mochten er onderweg even 
uit om de mooie beplanting te bekijken. Ik zag daar voor het eerst de witte bloeiende 
Kleverige Ogentroost (Parentucellia viscosa). Ook stonden er vrij hoge sierlijke 
Campanula’s en veel klavers van de soort Trifolium incarnitum. Later zagen we ook 
een Mediterrane Strobloem (Helichrysum stoechas) op de rotsen aan de zeekant, 
waarvan we kransjes gezien hadden in een boompje in een tuin en op twee 
vissersboten in Skala Sykaminias. 
We zagen een grote vissersboot die zijn net had uitgeworpen in de vorm van een 
wijde cirkel om de boot. Een helper in een klein bootje leek  het net aan te trekken. 
Bij Efthalou stroomt er warm, zelfs heet water uit een bron op het land, in zee. De 
stenen op die plek waren heel heet. Op het strand was niets te zien van de bron; 
vroeger wel, vertelde Joop, toen sloeg de hete stoom ervanaf. 
Om 17.15 uur waren we terug bij ons hotel na wéér een prachtige dag. Hartelijk 
dank, Joop en Agnes! 
 

 51 drogen van inktvis 
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17 mei 

52 Eric Goudsmit 
 
 
’s Ochtends Mytiline 
 
Iedereen was mee en onderweg zagen we meteen al minstens 164 Flamingo’s. Wat 
ons opviel was dat veel automobilisten de dubbele strepen overschrijden. Zouden 
deze alleen voor buitenlanders gelden? Het ontlokte Betty de opmerking: ‘Ik denk dat 
wij gek zijn’. Een eindje verderop werd het pas echt levensgevaarlijk. In een bocht 
waren twee tegenliggers aan het inhalen, ondanks de dubbele strepen. Gelukkig was 
de weg daar heel breed, zodat het zonder ongelukken afliep. Verder een rustige 
autorit naar Mytilini. Voor de minder rustige terugtocht zie eind van dit verslag. 
 In Mytilini ging iedereen z’n eigen gang. De burcht was, zover ik begreep, heel mooi 
met een prachtig uitzicht, maar je kon er geloof ik niet goed naar binnen. Met een 
aantal anderen zijn Betty en ik het nieuwe Archeologisch Museum in gegaan. Zeer 
de moeite waard. Er waren prachtige oude mozaïeken. Met name de mozaïekvloeren 
uit het “Evripus House” uit de 2e en 3e eeuw voor Christus waren imponerend.  
 
 

53 toegangsbewijs museum 
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54 Vogels (Bergeenden) in het Archeologisch museum! 
 
Vervolgens ging iedereen onder leiding van Joop aan zee zitten eten. Al het brood 
ging naar de vissen, die uit hun dak gingen van pure vreugde. 
 
 
’s Middags wandelden wij naar het Romeinse aquaduct bij Moria. Doordat een 
vrachtwagen de weg blokkeerde, moesten wij te voet daarnaartoe. Buitengewoon 
zoals dat daar in die tijd is neergezet.  
 

 
55  Romeins aquaduct 
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56 we komen  steeds dichterbij  
 
 
 
 
Dan een verhaal apart: De terugtocht. 
Chauffeur Joop aangemoedigd door Marina en Bep kreeg zin in avontuur en 
veranderde van kalme reisleider in woeste coureur. Een volstrekt ontoegankelijke 
bosweg, waar als door een wonder de auto’s doorheen kwamen, leidde tot niets. 
Alleen werd de weg verhard waardoor het directe levensgevaar geweken was. Na 
nog een kwartier rijden zonder enig idee waarheen, vond de chauffeur de bekende 
grote weg. – Al weer een wonder. – Achteraf niets aan de hand en alles o.k. en bij de 
KNNV “never a dull moment”. 
 
’s Avonds tijdens het eten werden er ongeveer 35 Roze Spreeuwen waargenomen. 
Truus en Bas zagen ten slotte tijdens hun avondwandeling vijf keer een Kerkuil. 
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18 mei 
  

 57 Peter C. Meijer  
 
Weer sta ik om 6.30 op. De zon komt oranjerrood op en in de verte ligt de berg 
Olympos erbij als een zelfvoldane oppergod die daar ligt te slapen.  
 

 
58 de slapende Zeus? 

 
Weer horen Kuifleeuwerik, Grauwe Gors, Nachtegaal, Cetti’s Zanger en zelfs de 
Huismussen tot het normale vogelbeeld. De Huismussen slapen hier kennelijk niet uit 
en ze maken een kabaal dat ik meen dat er wel honderd rondom het hotel zitten. 
Auto’s rijden al van en naar het dorp. Ze beginnen hier vroeg. Voor hen is het 
hanengekraai dat je overal hoort, niet nodig om op tijd op te staan.  
Een Waterhoen laat zijn roep horen en de Vale Spotvogel is een gewone soort, hier. 
Joop had geen afspraak gemaakt voor vanmorgen. Misschien wil hij wel een dagje 
uitslapen. Later blijkt dat niet zo te zijn en is hij langs het hotel gekomen. Ik mis 
daardoor de Roze Spreeuwen bij de East River. 
Na het goed verzorgde ontbijt in hotel Pasiphae vertrekken wij om 9.00 uur naar de 
monding van de East River. De Grote Klaprozen staan er fris en vrolijk bij als 
schoolmeisjes in hun uniform.  
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Wij konden ook naar een Grieks-orthodoxe Kerk. Op zich een fraaie kerk met een 
mooie iconostase. We begrijpen wel waar het over zal gaan, maar verstaan de taal 
niet. Met de taal van de natuur ligt dat anders. 
Bep en Sjef hebben een fiets gehuurd en zijn samen aan het zoeken naar nieuwe 
plantesoorten voor deze reis. Bep heeft al een lange lijst met waarnemingen en er 
zal wel weer een nieuwe lijst volgen. 
Een zwarte hommel (of is het een kever?) gaat alle Stokrozen langs. Prachtig om te 
zien. 
Wij wandelen langs de rivier en steken over bij een doorwaadbare plaats. Ik mis één 
van mijn lievelingssoorten, de Lachstern. Dat heb je als je de groep even alleen laat. 
De heerlijke lunch bij de Italiaan vergoedt veel. We leren een nieuwe vissoort: Tope 
(Galeorhinus galeus), het blijkt een soort Hondshaai.   
Na de lunch pas ik mijn gedrag aan de Griekse Cultuur aan en houd ik een siësta.  
Dromend van al die mooie dagen en al die fraaie vogels en planten en de 
sympathieke groep, hoop ik op nog één soort. Morgen gaan wij nog eens naar de 
Potamivallei. De vorige keer lukte het niet. Toen waren wij met zijn tweeën. 
 

 

 

59 Bastaardlbel 60 endemische sprinkhaan 
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19 mei  
 

 
61 Joop Vrielink 
 
Om halfzes ben ik, zoals al de gehele reis, klaar wakker en sta ik op om te gaan 
vogelen. Ik had gisteravond niet aangeboden om vroeg weg te gaan, maar als ik bij 
de auto kom, staat Ineke, die al vaker 's morgens meeging, al klaar om mee te gaan. 
We rijden nog even langs het andere hotel om te kijken of we Peter nog kunnen 
vinden, maar die zien we niet. We gaan naar de doorwaadbare plaats in de East 
River, om te kijken of we de Citroenkwikstaart die ik hier gisteren ontdekte, nog 
kunnen vinden. Door de westenwind staat er veel water in het eerste deel van de 
rivier, en daardoor zijn er vrijwel geen vogels. Bij de plaats van bestemming 
aangekomen vliegen er circa  30 Roze Spreeuwen voor ons uit. Na enige tijd komt er 
één terug en gaat boven in de grote Moerbei zitten, zodat we  hem (het was een 
mannetje) enkele  minuten fraai kunnen bewonderen. Vergeefs hebben we beiden 
naar de Kwikstaarten gezocht. Na het ontbijt buiten te hebben genuttigd, zijn we om 
negen uur aan onze laatste excursie begonnen. We gaan met zijn allen naar de 
Potamivallei om daar een wandeling te maken. Na een korte rit  stappen we uit en 
worden we al direct verwelkomd door een fraai zingende Zwartkopgors, één van de 
mooiste vogels van het eiland.  
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62 Zwartkopgors 63 Waterschildpad 

 
 
 
Langs de rivier zien we veel Waterschildpadden heerlijk op een paar grote stenen in 
de zon zitten. Veel vlinders zien we niet, maar we ontdekken nog wel een 
Koningspage. Die hebben we nog niet eerder op deze reis  gezien. Voor de 
vogelaars, in het bijzonder voor Peter en mijzelf, is dit de laatste kans om nog een 
Griekse Spotvogel te ontdekken. 
Bij een vorige reis werd deze soort ook hier op de laatste dag ontdekt. Mogelijk 
herhaalt de geschiedenis zich. De zang van deze vogel wordt wel omschreven als 
lijkend op de zang van een Grote Karekiet, maar dan in een olijfboomgaard. Peter 
denkt er één te horen. Samen lopen we de olijfboomgaard in en horen luid de rauwe 
zang van deze vogel. Nu nog proberen om hem te zien en zowaar met enig geduld 
zien we de vogel in de boom zitten en kort daarna vliegt de vogel weg. Voor ons kan 
de dag niet meer stuk. Als we de groep meedelen wat we gezien hebben, vallen de 
reacties ons wel wat tegen. Waarom zoveel moeite voor zo'n saaie vogel. De 
Bijeneters en  de Cirlgors die we hier zien, zijn toch veel mooier. Langs het pad 
komen we Wederik (Lysimachia atropurpurea) tegen. Verscheidene deelnemers 
maken een foto van de plant.  
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64 Wederik 65 Luisteren naar een Griekse Spotvogel 
 
We lopen tegen 12 uur geleidelijk aan naar de busjes om in het dorp nog eens 
uitgebreid te gaan eten. Op het plein midden in het dorp ploffen we neer in het 
Italiaanse restaurant. Een prima plek, helaas voor mij serveren ze er geen vis. 
Iedereen geniet van de overdadige maaltijd. Na het eten moeten Agnes en ik naar 
het hotel om de busjes in te leveren. Om vier uur komen ze die halen, maar hoe lang 
we ook wachten niemand te zien. We leggen de sleutels in de auto en ik ga heerlijk 
even zwemmen. Om zeven uur moet er al weer gegeten worden. De porties die een 
ieder opschept, zijn aanmerkelijk kleiner dan voorgaande dagen, onze magen zitten 
nog vol van het middageten. 
Tijdens het eten worden Agnes (vrouwen eerst) en ik door Tiny en Cees Brinkman 
uitvoerig bedankt voor de organisatie en de leiding van deze reis. We krijgen beiden 
een envelop met inhoud waar we zeker een goede bestemming voor zullen vinden. 
Agnes en ik bedanken de groep hartelijk met de mededeling dat het echt niet hoefde. 
We hebben beiden geweldig genoten van deze enthousiaste seniorenreis.  We 
hebben verbaasd gestaan dat niemand bezwaar maakte tegen de lange 
excursiedagen. Geweldig!! 
 
20 mei Joop Vrielink 
 
Om kwart voor zeven kunnen we nog even rustig ontbijten voor we worden 
opgehaald met de bus die ons om halfacht naar het vliegveld brengt. 
Na het ontbijt nemen we afscheid van het personeel, dat ons twee weken heeft 
verwend met heerlijke maaltijden. We beloven dat we het volgend jaar weer 
terugkomen. Om halfacht komt de bus ons ophalen. We rijden weer langs de 
zoutpannen waar we onder andere een grote groep Europese Flamingo's en 
Steltkluten zien. 
Op het vliegveld is het enorm druk, maar alles verloopt heel soepel. Vrijwel op tijd 
vertrekt het vliegtuig naar Schiphol. Ook op Schiphol loopt alles gesmeerd. Wel is de 
groep uit elkaar gevallen, maar toch kunnen we nog van iedereen afscheid nemen en 
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beloven we elkaar op 31 augustus tijdens de reünie in Markelo bij Agnes weer te 
ontmoeten. 
 
 
 

 

 
66 mag niet op onze vogellijst! 67 staat bovenaan Peters lijst 
 

 
68  Bep in discussie over plantesoorten?   
 

 
 

 
 

69 eerst een vorkje prikken!  
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70 wat een route reed die Joop.  
  

 

71 dat gaat weer prima met Jan. 

 72 Anneke is daar blij om. 
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73 Parenthucellia viscosa, in de Flora van Heimans en Thijsse staat dat deze plant in 
de jaren dertig en veertig zeer veel voorkwam in de Wieringermeerpolder. Nu zijn er 
nog enkele vindplaatsen. Deze foto werd genomen bij het meertje waar ook 
Knobbelzwanen broedden. 
 
 

 
 
 

74 Daar krijg je wel trek van 
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Lijst van waargenomen vogelsoorten gedurende de KNNV reis naar Lesbos 2008. 
( door Joop Vrielink en  Peter Meijer) 
1 = 1 ex.; 2 = 2 t/m 5 ex.; 3 = 6 t/m 10 ex.; 4 = 11 t/m 25 ex.; 5 = 25 t/m 100 ex.; 
6 = > 100ex. 
 

6 t/m 20 mei 2008 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

                
Knobbelzwaan     2           
Grauwe Gans 1               
Casarca  2    2 2 3        
Bergeend 2 2 3         2    
Aziatische Steenpatrijs        2        
Yelkouanpijlstormvogel     6           
Aalscholver             2   
Mediterrane Kuifaalscholver  1   5      2  2   
Roze Pelikaan 1  1  1    1     1  
Roerdomp         1       
Woudaap  2 2 2 2 2  3 2 1   2 2  
Kwak   1      1       
Ralreiger 2 3 3 3 4 3  3 3 2 1  1 1  
Kleine zilverreiger 1 2 2 2 1  2 1 3  3 2 2 2 2 
Grote Zilverreiger 1 2 2 1   1   1      
Blauwe Reiger 2 3 3 3 2 2 3 2 2 2 2 1 2 2  
Purperreiger   2  1  1         
Zwarte Ooievaar  2 1 2 1 2 4    3 2 2 1  
Ooievaar  2     4    1  4 2 1 
Europese Flamingo 5  6      6  6 6 6 6 6 
Dodaars  2 2 2 2 2 3 3 3       
Slangenarend   2 2  2 2 2 1       
Bruine Kiekendief 1 2 2 1  1 1      1   
Steppebuizerd             1   
Arendbuizerd  2 2 2 2 2 3 2 1 2 2 2 2 2  
Dwergarend    1 1           
Kleine Torenvalk     4     2      
Torenvalk   1  1      1  1   
Roodpootvalk   4      1 1 2  1   
Boomvalk  1              
Eleonora’s Valk   1 1       1     
Slechtvalk     1           
Waterral           1     
Klein Waterhoen   1      1 1 1     
Kleinst Waterhoen   1 1 1 2  1        
Waterhoen  2 2 2 2 2 2 2 2    2 2  
Meerkoet 2 2 2 2 2 2 2 2 2  1  2 2  
Steltkluut 2  5  3    3  5 4 5  4 
Kluut   6      3  6 6 6  6 
Griel 1   2        2    
Vorkstaartplevier   3             
Kleine Plevier  2 2  2 2  1   3 2 3 2 2 
Bontbekplevier      1  1   2     
Strandplevier  2 3  2      3 2 3   
Sporenkievit   2             
                
                
Datum mei 2008 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
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Datum mei 2008 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
                
Drieteenstrandloper   1             
Kleine Strandloper 5 5 5 5 6 6 6 3 4  5 5 5 3 4 
Temmincks Strandloper   1             
Krombekstrandloper  3 5        4     
Kemphaan  2 5        4     
Oeverloper   1  1           
Groenpootruiter  1 2        3     
Bosruiter  4 3        2     
Geelpootmeeuw 4  5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 3 3 
Dwergstern   2        4 4 3  2 
Lachstern             1   
Witwangstern  2 4  2  1 2  3      
Witvleugelstern   4        3     
Visdief 2 2 3   2  2   5 5 3 2 2 
Rotsduif     1 2          
Turkse Tortel 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 2 
Zomertortelduif   1  2 2 2 1 1 2 3 2 2 2  
Koekoek     2 2  1 1       
Kerkuil  1        1  1 1 2  
Dwergooruil   1 1            
Steenuil   1  2 2  1        
Ransuil    1  2          
Nachtzwaluw  1              
Gierzwaluw 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 
Alpengierzwaluw   2  3 2 3 2 2 3 2     
Bijeneter 3 3 6 6 3 6 5 5 3 4 4 4 5 4  
Hop      2 1    2 1    
Groene Specht           1     
Middelste Bonte Specht    1 2 2 1 1  2 2     
Kortteenleeuwerik   3   2     2 2    
Kuifleeuwerik 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 3 
Oeverzwaluw 2 2 3 3 2 2 2 2 1       
Rotszwaluw      3          
Boerenzwaluw 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 
Huiszwaluw 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 
Roodstuitzwaluw 2  3 2 2 2 2 2 2 3 3  2 3 2 
Gele Kwikstaart   1             
Balkan Kwikstaart 2 2 2 2  2 2 2 1 1 2 2 3 2 1 
Citroenkwikstaart             2   
Witte Kwikstaart   2  2           
Winterkoning        1 1    1 1  
Oostelijke Rosse Waaierstaart       1 1     1   
Roodborst         1       
Nachtegaal 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2  
Zwarte Roodstaart         1       
Paapje        4        
Roodborsttapuit        2        
Izabeltapuit      3  2        
Tapuit        1        
Oostelijke Blonde Tapuit   2 2 4 4 2 5 2  4  2 2 2 
Blauwe Rotslijster      2          
Merel 1 2 2 2 2 3 2 2 3 4 4 4 3 3 1 
                
6 t/m 20 mei 2008 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
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6 t/m 20 mei 2008 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
                
Zanglijster         1       
Grote Lijster         1       
Griekse Spotvogel           1   2  
Spotvogel     1 1          
Bosrietzanger  1              
Kleine Karekiet  2 2 2 2 2 2 2 2  1  2 2 1 
Rietzanger  2 1 1 2 1 1 2 2       
Vale Spotvogel 2 4 4 3 3 2 3 3 2 2 2 2 3 3 2 
Grote Karekiet  2 2 2 2 2 2 2 2 1 2  2 2  
Oostelijke Baardgrasmus      2  2  3 2 2  1  
Kleine Zwartkop    1      1      
Rüppels Grasmus    2      2      
Oostelijke Orpheusgrasmus          2 2   2  
Grasmus       1         
Zwartkop  1    1 1         
Fluiter      1          
Fitis 1               
Grauwe Vliegenvanger      1  5   2     
Pimpelmees  2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 1 
Koolmees  2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 3 3 1 
Rouwmees   1  2 2        1  
Turkse Boomklever   2      2       
Rotsklever     4 4 3 4 2 2 3 2 2 2  
Wielewaal     1  1 1        
Grauwe Klauwier  2 2    2 2 2       
Kleine Klapekster   1             
Roodkopklauwier   2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2  
Maskerklauwier   1  2 2 2 1  1 1  1 1  
Gaai   2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 
Kauw     6   5        
Bonte Kraai 4 4 4 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 3 
Raaf  1  1 1 1  1  1   1 3  
Spreeuw         1       
Roze Spreeuw            5  6  
Huismus 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 
Spaanse Mus 2 4 3 3 2   2 3 1 2  4 4  
Rotsmus     2 2  2        
Vink   2 4 2 3 1  4 3 3 3 3 4 2 
Europese Kanarie 1   2  1  1 2  2     
Groenling 3 4 3 3 3 3 2 2 2 3 4 3 4 3 3 
Putter 3 2 3 3 4 3 3 3 3 2 3 3 4 3 3 
Kneu  2 2   2  2 2 2      
Cirlgors          3 2 1 2 2  
Smyrnagors     1 2  2        
Bruinkeelortolaan    2 3 3  3  2 2 1 1 1  
Zwartkopgors 3 4 4 3  4 3 4 2 4 4 3 4 3 2 
Grauwe Gors 2 4 4 2 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 2 
                
                
                
6 t/m 20 mei 2008 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
                
147 soorten                
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Waargenomen andere diersoorten:  
 
VLINDERS 
 
Geelsprietdikkopje     Thymelicus sylvestris 
Koninginnepage (rups)  Papylio machaon 
Koningspage    Iphiclides podalirius 
Groot Koolwitje   Pieris brassicae 
Oostelijk Resedawitje  Pontia edusa 
Oranje luzernevlinder  Colias croceus 
Kleine Vuurvlinder   Lycaena phlaeas 
Balkanboswachter     Hipparchia syriaca  
Distelvlinder    Vanessa cardui 
Atalanta    Vanessa atalanta 
Oostelijk Dambordje  Melanargia larissa 
Levant bruin zandoogje   Maniola telmessia 
Hooibeestje     Coenonympha pamphilus  
Bont zandoogje    Pararge aegeria  
Argusvlinder     Lasiommata megera 
 
LIBELLEN 
 
Zuidelijke keizerlibel   Anax parthenope 
Platbuik     Libellula depressa 
 
Nevleugeligen   Neuroptera 
Bastaardlibel    Nemoptera spec.  
 
SPRINKHANEN 
 
Endemische sprinkhaan  Poecilimon mytelenensis 
 
VISSEN 
 
Tope      Galeorhinus galeus 
 
 
KIKKERS EN PADDEN 
 
Boomkikker    Hyla arborea (bij hotel Pasiphae) 
Groene Pad    Bufo viridis 
Grote Groene kikker  Rana ridibunda 
 
SCHILDPADDEN 
 
Schildpadden: 
Moorse landschildpad  Testudo graeca 
Europese moerasschildpad Emys orbicularis 
Kaspische beekschildpad  Chlemmys caspia 
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HAGEDISSEN 
 
Hardoen    Agama stellio 
Smaragdhagedis   Lacerti viridis 
Taurische hagedis   Lacerta taurica 
 
Hazelwormachtigen 
 
Skeltopusik    Ophisaurus apodus 
 
SLANGEN 
 
Dobbelsteenslang   Natrix tessellata 
 
 
ZOOGDIEREN 
 
Dwergvleermuis  Pipistrellus pipistrellus (herkend op basis van geluid met 
    behulp van bat detector) 
Bij appartement 229: ’s avonds 54 uitvliegende dieren geteld; 
Bij hotel Aegeon: 52 uit een slaapplaats komend. 
 
Perzische eekhoorn   Sciunus anomalus 
Kaukasuseekhoorn:   Sciunus anomalus Diverse plaatsen: 7,8 en 9-05. 
 
Steenmarter:    Martes foine: 9-05 bij hotel Pasiphae (’s avonds);
        
 
Vos      Vulpes vulpes 15-05 Potami Vallei; 1605 en 2005 
     bij hotel Pasiphae.   
      
Dolfijn spec  10 mei opspringend uit zee.    
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PLANTENNAMEN ZOALS DIE IN DE TEKST VAN HET VERSLAG VOORKOMEN. 
Er kunnen in deze lijst onjuistheden staan. Er komt later dit jaar een lijst van de echte 
plantenkenners. Die lijst wordt door Bep Geldermalsen gemaakt. 
De nummering verwijst naar het boek ‘Mediterranean Wild Flowers’. 
 
Nederlandse naam Latijnse naam Genoemd 

op  
toelichting 

    
Abrikozen(422) Prunus armeniaca 07-05  
Akkerviltkruid (1818) Filago vulgaris 09-05 ? Er zijn meerdere 

soorten 
Amandel (421) Prunus dulcis 07-05  
Andijvie (2024) Cichorium endivia 13-05  
Aronskelk (2364)  Arum conophalloides 11-05  
Artisjok (2020) Scolymus hispanica 13-05  
Aspergeorchis (2386)  Limodorum abortivum 09-05  
Astersoort (geel, 2037) Rhagadiolus stellatus 14-05  
Astersoort (2038) Rhagadiolus edulis   
    
Baardorchis (2400) Comperia comperiana 14-05  
‘Ogentroost’ wit (1653) Bellardia trixago (wit) 16-05  
Ballote (1469) Ballota  acitabulosa 09-05  
Bijenorchis (2443) Ophrys apifera 14-05  
Blauw Guichelheil 1202)  Anagallis arvensis 

spec.foemina 
11-05 ? 

Blauwe Bremraap 
(1616) 

Orobanche cemua 09-05  

Bolderik (153) Agrostemma githago 07-05  
Bonte Wikke (510)  Vicia villosa 07-05  
    
(1765) Campanula rupestris 11-05  
(456) Cystus scoparius 07-05 ? 
    
Dovenetel (1477) Lamium moschatum 07-05  
Drakenbloedboom 
(2251) 

Dracaena draco 07-05  

Drakenwortel (2358)  Dracunculus vulgaris 11-05  
    
2056 Tragopogon hybridium   
Gele Morgenster  Tragopogon pratensis 09-05  
Gewone Ossentong 
1408 

Anchusa officinalis 07-05  

Gewone Duivenkervel 
(306) 

Fumaria officinalis 07-05  

Gewone Raket (H 1211) Sisymbrium officinale 07-05  
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Glad Biggekruid (2042) Hypochoeris glabra 11-05  
Goudknopje (H 1760) Cotula coronopifolia 08-05  
Granaatappel Punica granatum 07-05  
    
Echte Marjolein (1519) Origanum onites 13-05  
Groot Glaskruid (51) Parietaria officinalis 07-05  
Grootspiegelklokje 
(1778) 

Legousia speculum-
veneris 

11-05  

Grote Klaproos (283) Papaver rhoeas 07-05  
    
Harlekijnorchis (2403)  Orchis morio 14-05  
Hartjesboom Cercidiphyllum japonica 07-05  
Heilige Orchis (2406) Orchis sancta 09-05  
Hondskruid Anacamptis pyramidalis 14-05  
    
Japanse Mispel 429) Eriobotrya japonica 07-05  
    
Kleverige ogentroost 
(1651)  

Parentucellia viscosa 
(geel) 

10-05  

Klimop Waterranonkel 
(H 1050) 

Ranunculus hederaceus 09-05  

Knikkende Silene (163) Silene sedoides 07-05  
Keizerskaars (1595) Verbascum phlomoides 15-05  
Golfbladige Toorts 
(1602) 

Verbascum sinuatum 1505  

Koningskaars (1597) Verbascum thaspus  15-05  
Kralenboom(843) Melia azedarach 07-05  
Kruipend galoogje (296) Hypecoum procumbens 11-05  
Kuiflavendel (1528) Lavandula stoechas 09-05  
Kuisheidsstruik Vitex agnus-castus 

latifolia 
07-05  

    
Lampenpoetser (1053) Callistemon citrinus 07-05  
Laurier (199) Laurus nobilis 07-05  
(2287) Iris orientalis 08-05  
    
Mariadistel (1982) Silybum marianum 07-05  
Mediterrane Strobloem  
(1824) 

Helichrysum stoechas 16-05  

Meekrap  (1307) Rubia tinctorum 07-05  
Moeskervel (1087) Smyrnium olusatrum 07-05  
(1088) Smyrnium perfoliatum 07-05  
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Okkernoot (blz. 91) Juglans regia 07-05  
Oleander (1256) Nerium oleander 07-05  
Olijfwilg (890) Elaeagnus angustifolius 07-05  
Oranjerode Lathyrus (544) Lathyrus setifolius 13-05  
    
Paarse Morgenster 
(2055) 

Tragopogon porrifolius 07-05  

Parasoldennen (3) Pinus pinea 07-05  
Perzik (423) Prunus persica 07-05  
Pijpbloem (61) Aristolochia  hirta 14-05  
    
Rode cytinus (32b)  
(nog zonder bloemen) 

Cytinus hypocistisssp. 
orientalis 

14-05  

Stond bij: Waardplant Rose cistus   
Roze Winde (1334) Convolvulusarvensis 11-05  
    
Saffloer (2012) Carthamus lanatus 13-05  
Salie (1535) Salvia officinalis 13-05  
 Scharlei (1541) Salvia sclarea 11-05 ? 
Sinaasappelboom (836) Citrus sinensis 07-05  
Slangenkruid (1384) Echium italicum 07-05 Rose? 
Spaanse Brem (481) Spartium junceum 07-05  
Spiegelklokje (1778) Legousia pentagonia 08-05 ? 
Sterklaver  (662) Trifolium stellatum 09-05  
(906) Athaea pallida 07-05  
Stijve Waterranonkel 
(H1046) 

Ranunculus sceleratus 07-05  

    
Tamarisk (1017) Tamarix gallica 07-05  
Tondervenkel (1141) Ferula communis 11-05  
(668) Trifolium angustifolium 16-05  
    
Venkel (1108) Foeniculum vulgare 07-05 ? 
Venusnavel (1612) Chaernorhinum 

origanifolium 
07-05 ? 

Vijg (42) Ficus carica 07-05  
    
Vlier Sambucus nigra 07-05  
    
Wederik (1191) Lysimachia atropurpurea 19-05  
Witte Moerbei (41) Morus alba   
    
Zonneroosje Cistus parviflorus 09-06  
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SLOTWOORD  
 
 

An had al voorspeld dat het maken van een eindverslag een heel werk is. 

Haar voorspelling is uitgekomen en van haar adviezen heb ik dankbaar gebruik 

gemaakt. Het maken van dit verslag is een heel leuke manier om de gehele reis nog 

eens opnieuw te beleven en de kennis van planten en dieren te vergroten. 

Mijn dank gaat vooral uit naar Marina die de voorplaat tekende en zeer kritisch de 

plantelijst doorliep. 

De plantelijst is nog een concept, omdat Bep al had aangegeven dat zij pas in het 

najaar in de gelegenheid is een compleet overzicht te maken. Er kunnen dus 

wijzigingen in naamgeving -zowel Latijns als Nederlands- of in de bepaling van de 

soort komen. Marina heeft de nummering van de planten overgenomen uit het boek 

‘Wild Flowers of the Mediterranean’ en ik heb deze nummering toegevoegd. 

An had veel foto’s van de deelnemers en natuurlijk niet van haarzelf. Zij heeft in 

Nederland een foto van haar laten maken en zo is ook zij vereeuwigd in dit verslag. 

Ik ben ook blij dat Dammis van ’t Zelfde (lang voorzitter van de KNNV afdeling Stichts 

Hollandse-Polderland) foto’s beschikbaar stelde. Jos Mensing uit Tilburg stuurde een 

prachtige foto op van een Steenuil. Hij was enkele jaren geleden deelnemer aan een 

vogelreis naar Maleisië. 

Rob van Schagen (mederedactielid van het tijdschrift het Vogeljaar) was direct bereid 

de tekst van het verslag door te lopen op fouten. Hij volgt daarbij het zogenaamde 

Witte boekje, vandaar dat er bijvoorbeeld plantenamen, zonder ‘n’ geschreven staat.  

Mijn echtgenote, Berry, heeft alles nog eens doorgelopen op eventuele foutjes, 

inconsequenties en/of de nummering van de foto’s. Als er toch nog iets gevonden 

wordt dan onze excuses daarvoor. Wij deden ons best. 

Tenslotte dank aan allen die de reis tot een succes maakte. 

 

 

20 juni 2008 

Peter C. Meijer 
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WETENSWAARDIGHEDEN 
 
Verscheidene keren tijdens onze reis kwamen er vragen naar voren over een naam 
of over een gebeurtenis. Voor zover het mij lukt, geef ik voorbeelden. Indien nodig is 
er een website om eventueel verder te zoeken. 
 
 
Aegaeon: Eén van de Centimani. Dit waren reuzen met wel honderd armen. Zij 
waren zonen van Uranus. 
Hars:  Harsen vinden veel toepassingen.  
* Een heel belangrijke toepassing van tallhars (afkomstig uit de 
 celluloseproductie) en colofonium is papierlijn in de in de papierindustrie. 
 Papierlijm wordt aan de papierpulp toegevoegd om het papier beschrijfbaar en 
 bestand tegen vocht te maken.  
* Er wordt zeker een miljoen ton hars per jaar gebruikt in de vorm van harszeep 
 en dispersies.  
* Verder wordt zeer veel natuurhars gebruikt voor de fabricatie van kauwgom. *
 Koolwaterstofhars en vroeger ook colofoniumderivaten worden gebruikt in de 
 kleefstofindustrie en natuurlijk de tape-industrie.  
* Er is geen pleister die geen hars bevat. De Offsetdrukinkten bevatten ook 
 harsen, dit gebruik neemt enorm toe. 
* De hars colofonium in harde vorm wordt gebruikt om de haren van een 
 strijkstok mee in te smeren. Daardoor blijven de haren van de strijkstok 
 ‘haperen’ op de snaren van een viool of ander strijkinstrument. Daardoor wordt 
 de klank gevormd.  
* Door bosmieren en waarschijnlijk andere dieren wordt hars gebruikt om 
 bacteriën en schimmels af te remmen.  
* Als ontharingsmiddel. Warme hars wordt op de te ontharen lichaamsdelen 
 aangebracht, met daarop een doek. Na afkoelen wordt de doek met de 
 gestolde hars van de huid afgetrokken, waardoor de ongewenste haargroei 
 meegaat.  
* Als giethars (een vloeibare kunststofhars), om allerlei producten te maken.  
 Canadabalsem is een vloeibare hars van een Canadese naaldboom die wordt 
 gebruikt bij het maken van microscopische preparaten, als insluitmiddel.  
* Als ingrediënt van verf en als vernis bij houtbewerking.  
* Hars van onder andere wierook- en mirrestruiken wordt bewerkt tot olie en 
 gebruikt als geurstof en geneesmiddel.  
* Tincturen van sommige geurende harssoorten, onder andere benzoë en 
 olibanum,  worden gebruikt als ingrediënt in parfum.  
* Hasj, de hars van de cannabis sativa, wordt als genotmiddel gebruikt.  
 Barnsteen, dat eigenlijk gefossiliseerde hars is, wordt veel aangetroffen in de 
 Oostzee en de landen hieromheen. Soms wordt in barnsteen een insect 
 aangetroffen, dat vaak nog in morfologisch perfecte staat verkeert. 
Kala: Voorvoegsel bij veel dorpen. Betekenis?  
Pasiphaë:  
In de Griekse Mythologie was zij de dochter van Helius, de Griekse zonnegod en zijn 
vrouw Perseïs. Pasiphaë trouwde met koning Minos van Kreta.  
De mevrouw aan de balie vertelde aan Peter Meijer dat zij de naam voor het hotel 
gekopieerd had van een hotel op Kreta.  
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Retsina:  
Resina is een in Griekenland populaire wijnsoort met een harssmaak. Het meest 
gangbare type is witte wijn. Retsina is één van de Griekse nationale dranken.  
Al duizenden jaren geleden werd Retsina in amforen bewaard die verzegeld werden 
met hars van pijnbomen, waardoor de wijn op natuurlijke wijze en onopzettelijk een 
harssmaak kreeg. Later, toen wijn in vaten en flessen bewaard werd, verdween deze 
harssmaak uiteraard. Om toch de oude vertrouwde harssmaak in de wijn te hebben, 
wordt daarom sindsdien kunstmatig hars aan de wijn toegevoegd. De harssmaak kan 
zeer sterk variëren per merk. 
Retsina smaakt volgens de liefhebbers uitstekend bij een Griekse maaltijd. In Griekse 
restaurants kan dit altijd bij de maaltijd besteld worden. In feite kan men de Griekse 
keuken niet goed leren kennen zonder deze wijn te hebben geproefd. Het beste kan 
hij koel geserveerd worden. Niet iedereen kan echter de smaak van Retsina 
waarderen. Het Franse raisin en het Nederlandse rozijn zijn aan het woord Retsina 
verwant. 
 
Rüppells Grasmus: de soort is vernoemd naar: Wilhelm Peter Eduard Simon 
Rüppell (1794 geboren in Frankfurt am Main; en daar ook overleden 1884). Hij deed 
wetenschappelijk onderzoek. Voor zijn verdienste is zijn naam met diverse plante- en 
diersoorten verbonden.   
 
Sporenkievit: Deze vogel heeft een kleine, maar scherpe spoor (hoorn?) aan de 
voorvleugel, op de grens van armvleugel en handvleugel.  
 
Woudaap: het benoemen van de vogel met Woudaapje is een veel aardiger 
bezigheid. De etymologie van de naam is niet eenduidig. Het ligt voor de hand uit te 
gaan van een ‘woud’ aan rietstengels waar de vogel als een aap doorheen klimt. 
Eigenhuis (2004) noemt ook de naam ‘Wedehoppe’ Het geluid klinkt als: ‘poh-poh’ en 
lijkt iets op het geluid van de Hop. Een door het woud van riet ‘hoppende’ vogel is 
een andere benadering. 
Wouwaap is wel een naam die voorkomt, maar ‘wouw’ wordt in oudere 
samenstellingen geschreven als ‘woud’. De herkomst van ‘woud’ levert veel discussie 
op.  
Eigenhuis vindt de afleiding van ‘wedehoppe’ naar ‘wedehop’ en ‘woudop’ een 
acceptabele mogelijkheid. 
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COLOFON 
 
 
De foto’s met de  nummers uit het verslag zijn gemaakt door:  
 
Cees Brinkman:  11 en 62 
 
Peter en Berry Meijer:
 4,5,7,12,18,19,27,30,31,32,33,35,36,38,41,42,43,45,48,51,54,55,56,58,59,60,
 63,64,73 
 Scans: 1 (Uit Reisgids Lesbos); 53 Entreebewijs Archeologisch Museum 
 Mytinlini; Binnenkaft: van de hotelfolders. 
 
Jos Mensing:  
 (was in dezelfde periode aanwezig. Steenuil, 34, genomen op: 17 mei  2008 
 bij Lafionas (tussen Kalloni en Petra). 
 
Marina Voet: 
  tekende de voorkaft en maakte foto 49. 
 
Joop Vrielink 
 17, 29, 44, 46, 65. 
 
An Westerweel 
 2,3,6,8,9,10,14,16,21,22,23,24,25,26,37,39,40,47,50,52,57,61,66,67,68,69,70,
 71,72 en de luchtfoto’s op de achterkant van het boekje. 
 
Dammis van ’t Zelfde  
 (verbleef tijdens onze reis in het Aegeonhotel. Is KNNV-lid en komt uit 
 Woerden). 13,15,20,28. 
 
Correcties:  
 Rob van Schagen uit Breukelen. Corrector van tijdschrift het Vogeljaar. 
 Tweede corrector en kritisch navlooier van het geheel: Berry Meijer.  
 
Boekje gedrukt bij:  
 Sprint Print BV De Factorij 34c 1689 AL  Zwaag T 0229 23 64 24  
 E info@sprintprint.nl 
 
 
Eindredactie: Peter C. Meijer, Middenmeer 
 
 
 
 
 
 
  




