
 



Reisverslag Vogelreis Griekenland  
van donderdag 29 april t/m zaterdag 8 mei 2004 
 
De vogelreis naar Griekenland begon voor ons eigenlijk al in februari. 
Gerrit Wesseloo moest om gezondheidsredenen afzien van deelname aan deze reis 
waarop hij zich een jaar lang verheugd had.  We misten hierdoor een goede vogelaar en 
humoristische gangmaker.  
 
Tijdens de reis is aan het einde van iedere dag een soortenlijst samengesteld. Onder 
redactie van Wim Smeets werden alle waargenomen soorten geturfd.   
 

De spelregel was dat een 
nieuwe soort werd genoteerd 
als er minstens 2 waarnemers 
de determinatie konden 
bevestigen. Sommatie van 
alle daglijsten geeft de totale 
lijst van de gehele trip. 

 

Van schaarse en 
karakteristieke soorten zijn 
ook de aantallen genoteerd. 
Aan het einde van dit verslag 
is deze lijst bijgevoegd.  
De in dit verslag afgedrukte 
foto’s zijn door Ria, 
Boudewijn, Martha, Gerard 
en Wim beschikbaar gesteld. 

 
 

Dag 1. Donderdag 29 april, Boudewijn Heuseveldt  
Om even half negen vertrekken we, Robert, Rob, Hans en ik, bij mij vandaan naar de  
Europaschool in Enschede, de grote bagage mooi bij Hans in het busje. Iedereen is goed 
op tijd en om half 10 vertrekken we  met z’n zeventienen  in vijf auto’s  naar Dusseldorf 
Daar aangekomen moeten we wel even zoeken naar de parkeergarage. Daarna met 
gierende banden, rondjes gedraaid over de parkeerdekken, tot we op de 4e verdieping  
ruim plaats hadden. De vlucht verloopt voorspoedig en we landen om 17.10 op 
Thessaloniki (een uur tijdsverschil met Nederland). Tijdens de landing zien Peter en Wim 
2 Vorkstaartplevieren. 
Dimitris onze vaste Griekse chauffeur staat ons al op te wachten  en even voor half zes 
rijden we  richting hotel. Onderweg, op een landelijke plek, in de buurt van Drosato, 
wordt er gestopt en  kunnen we de benen even strekken. Peter, Robert en ik steken een 
akker over en  zien  in de bosrand een Withalsvliegenvanger, een roepende Aziatische 
Steenpatrijs en een overvliegende Grote Bonte Specht. De anderen hebben o.a een 
Cirlgors en een Koekoek. We passeren een fraaie oude eik, waaruit een holte een 
ontzettend muffe lucht komt, waarschijnlijk van braakballen van uilen. Veel te snel 
moeten we weer verder naar ons hotel  Panorama in Ano Porroia.  
Onderweg nog  een Grauwe-  en een Bruine Kiekendief gezien. 
In het hotel aangekomen, worden de kamers verdeeld en daarna wordt er gelijst.  
Voordat we beginnen leest Aldert een brief van Gerrit voor, waarbij hij ons een fijne 
vogelvakantie toewenst, en zijn spijt uitspreekt, dat hij er niet bij kan zijn.  
We komen al met al toch nog op 33 soorten, voor  de eerste dag, met veel te weinig tijd 
toch een goed resultaat. 
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Daarna snel in de bus, op weg naar het restaurant Dionysos Taverna in Kerkini, Gerard 
wilde onderweg de bus bij ieder redelijk uitziend restaurant laten stoppen, maar eindelijk 
kwamen  we er toch aan, heerlijk gegeten  daar.  

We werden nog vergast op een concert van een 
trom en een soort hoorn, Wim merkte op dat het 
niet mooi was, maar wel hard. 
Na het diner buiten geluisterd naar een concert van 
Boomkikkers en vervolgens terug naar het hotel.  
Zo was een vermoeiende dag voorbij en werd er 
afgesproken, om om zeven uur  een rondje in de  
omgeving te lopen. 

 
 
 
Dag 2. Vrijdag 30 april, Bert Hoitzing 
Vroeg in de avond staan we op het balkon van het hotel en kijken naar het schouwspel 
van een groep van 20 of meer Roodpootvalken. Ze komen van de landbouwgrondjes 
beneden het dorp en zoeken al rondcirkelend hun weg bergopwaarts. Laag over ons heen. 
De verrekijker kan even weg. 
 
Waar we ons gisteren nog tevreden stelden met het tellen van Grauwe Gorzen vanuit de 
bus, duiken we vandaag diep in de mediterrane vogelrijkdom. Bij de wandeling 
’s ochtends vroeg vanuit het hotel merken we er nog weinig van. Wel moeten we in het 
dorp bijna bukken voor de vele huismussen en nog meer zwaluwen. 
Maar al met al scoren we weinig nieuws.  Pas tijdens de wandeling langs de oever van de 
rivier Strymonas worden we beloond voor de verre reis.  
En ‘s middags langs de rand van het Kerkini-meer neemt de diversiteit nog verder toe. 
Al met al noteren we vandaag ruim 70 nieuwe soorten.  
 
Half zeven ’s ochtends. Acht man verzamelt zich. Op pad voor de Waterspreeuw.  
Bij de brug zien we een paartje Grote Gele Kwikstaarten met jongen. In het bos lopen we 
tegen een oud boomstammetje aan waarin een matkop vijf jongen voert. Alles wat we 
zien, geen Waterspreeuw. Misschien verjaagd door de hond die ons luid blaffend bij het 
riviertje verwelkomt? Een Vliegenvanger lokt ons het bos in. Het geluid wijkt af van wat 
we kennen. Is het de Balkanvliegenvanger? We lopen van boom naar boom. Tot we hem 
goed kunnen bestuderen. Nee, een gewone Bonte Vliegenvanger. Terug in het dorp laat 
de Nachtegaal zich prachtig aanschouwen. Ten slotte ontdekken we Roodstuitzwaluwen 
tussen de Boeren- en Huiszwaluwen. Met een goed verhaal schuiven we aan bij het 
ontbijt. 
 
Wim vertelt ons dat we voor drie dagen inkopen moeten doen. Op weg naar de winkel 
vragen we Dimitris de bus aan de kant te zetten. Er zitten plotseling wel erg veel 
Roodpootvalken op de telefoondraden. Telescoop erop. Zo mooi hebben we ze nog niet 
gezien (niet wetende wat nog gaat komen). Hoeveel broden zal ik nemen? Twee, ach nee, 
laat ik er maar drie pakken. Een plak fetta en wat tomaten. Pak verse melk er bij. 
En nog een houdbare voor morgen. 
 
Bij de brug over de Strymonas vraagt Dimitris wie er we vanavond vis wil eten.  
De mevrouw van het restaurantje van gisteren heeft gebeld. Ze gaat straks naar de markt 
en wil wel vis meenemen.  
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Hier is het hek van dam. De eerste Bijeneters vliegen langs. Hoppen roepen en laten zich 
zien. Wielewalen flitsen geel van boom tot boom. In het riet vliegt een Woudaap op.  
Om de vijftig meter zingt er wel een Grote Karekiet. Meerkikkers kwaken.  
Schildpadden blijken sneller te lopen dan de fotografen lief is. Bijzonder indrukwekkend 
zijn de fel groene Hagedissen. Grote beesten. 
Sommige met een helder blauwe keel.  
Boven ons cirkelen Pelikanen en Ooievaars. 
Die rust grijpen we aan om een bakje koffie te 
drinken. Mijn collega’s hebben bijzondere 
aandacht voor de krassertjes. Als beginnend 
vogelaar begrijp ik dat daar iets in te scoren 
moet zijn. Toch brengen ze het deze ochtend 
niet verder dan Grasmus. 
 
Wandelend langs het Kerkini-meer maken we hetzelfde mee en nog veel meer. 
Kleine Zilverreigers, Ralreigers en Kwakken. In de bomen ontwaren we de Buidelmees. 

In de struikjes op de natte weilanden ontdekken 
we het ene Paapje na het andere. Bosruiters laten 
zich hier mooier zien dan ooit. Groepjes 
Kemphanen, Krombekstrandlopers en Steltkluten. 
Bij de Kleine Strandlopers ontstaat verwarring. 
Zijn dit geen Temmincks Strandlopers? De 
kenners wordt om een oordeel gevraagd. Na een 
kwartier praten en turen wordt unaniem 
vastgesteld dat het een groep Kleine Strandlopers 
is met een viertal Temmincks in hun midden. Het 
is warm. Zonnebrandolie. Op het meer zien we 

Roze- en Kroeskoppelikanen. We ontwaren nog een Purperreiger en wat Zomertalingen. 
 
De bus in. Via een tocht rondom het meer rijden we terug naar het hotel. Vanaf de andere 
kant laten de Pelikanen zich goed bekijken. Ze zitten op een lang en smal dijkje in het 
water. Achter ons bloeit een kaal boompje op met de schoonheid van acht Bijeneters en 
een Wielewaal. Een flink stuk verderop springen we de bus uit voor een Zwarte Wouw. 
Daarna moeten in een dorp nog vier ooievaarsnesten op een rij op de foto.  
Onder de nesten blijken Spaanse mussen te zitten. En dan een paar kilometer voor het 
hotel opnieuw Roodpootvalken. Een grote groep vliegt boven de bus. Zonder dat we het 
weten volgen ze ons naar het dorp. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Kerkini meer 
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Dag 3. Zaterdag 1 mei, Rob Verfaille 
1 mei waren we volgens het programma op doorreis van Ano Paroia naar Kerimoti.  
Van de rust van het noordelijke agrarisch heuvellandschap (waar het riool zich, 
klaarblijkelijk als overal in Griekenland, in wc papier verslikt) met een omweg door de 
bergen in zuid-oostelijke richting naar de kust. Vanwege het feit dat de dag van de arbeid 
in Griekenland uitgebreid gevierd wordt, waren we reeds voorbereid op gesloten winkels. 
 
De ochtendwandeling startte 07.00 uur (06.00 uur Nederlandse tijd, een dagelijks 
startmoment dat tot en met 7 mei gehandhaafd bleef). Nabij, op zo’n dertig meter van het 
hotel, waren behalve een veelheid aan zwaluwen een Grote Gele Kwikstaart 
waarneembaar. Daar de ochtendlopers van het eerste wandeluur (de dag ervoor) naar 
boven gelopen waren, ging het deze dag heuvel af. Een asfaltpaadje door het dorp, dat al 
snel overging in een landelijk zandpad, waar de bijbehorende rust enige tijd werd 
overstemd door een trekker en honden. In een licht begroeid terrein werd vervolgens 
onder andere gezocht naar de eigenaar van een triller; memoreer hetgeen gezegd werd 
over bergfluiter, fluiter en de imitatie van de nachtegaal. Terug langs zandpad met toch 
ook weer een Grauwe klauwier rijker. 
 
Even na acht uur was er ontbijt met een tosti(‘tost’), voor enkelen vliegende jam.  
Als bijzonderheid moet vermeld, dat Robert een tweede tosti geregeld kreeg 
(hongerogen?). Op de staat van wat dekens na, hadden we het er goed toeven. 
 
Rond half negen (wellicht neigend naar een kwartiertje later) werd er gereden in de 
richting van het Kerkini meer, waar wij noordelijk van het meer enkele van de dag ervoor 
waargenomen Roodpootvalken nog even konden aanschouwen. Wij reden verder, de 
soort was ondertussen meermalen gezien en we hadden nog een grote afstand te gaan  
(en luxe went snel). Wat wij niet gezien hadden was het Klein Waterhoen, dat een groep 
te Dadia logerende Schotten enige dagen later vertelden bij het meer van Kerkini 
waargenomen te hebben! 
 
Het ging in de richting van het dorpje Paleidkastro, en wel met het doel een groeve te 
bezoeken. Voor wij echter de imposante zuidwand mochten aanschouwen, zagen wij dit 
dorp een keer of drie langskomen, waar het via even zovele wegen benaderd werd.  
Het bleek, dat we in eerste instantie op nauwelijks 100m voor het zicht op de groeve 
omgekeerd waren, om 
vervolgens via de 
volgende afslag van 
de snelweg een 
nieuwe poging te 
wagen de groeve te 
vinden.  
Na diverse bochten 
kwamen we 
wonderwel weer bij 
hetzelfde dorp uit. 
Even doorzetten 
maakte duidelijk, dat 
de groeve pas 
duidelijk herkend 
werd als je er vrijwel 
naast stond. Maar zelfs voordat uitgestapt werd bracht een dooie marter al weer wat leven 
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in de brouwerij. Met om een uur 
of tien de zon al hoog en 
brandend wachtte aan het begin 
van de groeve een 
Zwartkopgors, en met het zicht 
op de zuidwand lieten een groot 
aantal Bijeneters en een kleiner 
aantal Scharrelaars zich 
aanschouwen. Eveneens lieten 
Rotsmus en Steenuil zich zien.  
Voor wellicht nog wat meer 
consternatie zorgde een juv. 
Kuifkoekoek, die op niet veel 
meer dan 5m schuin achter de 
groep bovenlangs schoof en korte tijd nabij in een bosje vertoefde. 
 
Verder ging het vervolgens in de richting Drama, waar je doorheen rijdt. Drama oogt een 
goed aangeklede stad met elegante gebouwen, en vormt een groot contrast met het dorp, 
dat we ’s morgens verlaten hadden. Bij Drama ging het vervolgens links de hoek om, een 
maquis-achtig terrein in en slingerden we licht omhoog. 
 
Rijdend in de richting van Xanthi werd tijdens een extra stop onder meer een Balkankwik 
gezien. Later, rond de middag werd voorbij Stavroupoli langs de doorgaande weg bij een 
niet-geplande parkeerplaats geluncht. De geplande parkeerplaats was, waarschijnlijk 
vanwege de vrije dag, (te) bezet.  
Nadat een Steenarend overgevlogen was, om het moreel hoog en de deelnemers fit te 
houden, keerden we om en ging het verder de bergen in, omhoog (volgens zeggen tot 
1600m) naar Leivaditis. 
 
Tijdens de wandeling, waar het 14 dagen tevoren 3ºC was, nu zo’n 15ºC, stond er redelijk 
wat wind en bleef het, gelijk de rest van de dag, droog. Langs een helling werd heen en 
terug dezelfde route gelopen, waar tussen bus en keerpunt geen bijzondere waarnemingen 
gedaan werden. Degenen die rond het keerpunt draalden zagen en hoorden een Grijze 
Gors (een bijschrijfsoort). 
 
Dan bergafwaarts in zuidelijke richting waar de bus halt hield bij de brug over de Nestos, 
even voorbij Stavroupoli. Aldaar draaiden Rotszwaluwen en vloog een Vale Gier over. 
En wellicht stopten de Grieken massaal omdat wij daar stonden? 
 
Na een kort vervolg met de bus werd volgens plan gegeten in het dorp Kechrokambos, 
met voor het restaurant twee dikke, goeddeels holle, eiken. Een van deze werd, om 
redenen waarover met name na het eten druk gespeculeerd werd, dichtgehouden met 
prikkeldraad. 
Het eten in het restaurant liet helaas te wensen over, en werden we met het bier afgezet. 
(het restaurant rekende een “1 mei prijs”, 2 Euro, terwijl de prijslijst 1.40 Euro aangaf). 
Na het eten werd gebruik van het toilet door welgebruikers ontraden…? Opsteller dezes 
heeft helaas vergeten na te gaan, waarom dit nu precies het geval was. 
 
In het donker werd de weg naar Keramoti vervolgd via Chrissoupoli. Aldaar wachtte aan 
de buitenrand van het dorp, voorbij de haven en de ferry-terminal naar Thassos, een zeer 
net hotel.  
En ze schonken er Ouzo. 
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Ruim na aankomst bleek één onzer, dat de inhoud van zijn goed verpakt blikje Fanta in 
een der hardgeschaalde koffers zijn weg gezocht had naar een goed absorberend 
overhemd en enkele onderbroeken. Geen namen, omdat het slachtoffer zich in dat geval 
ook nog eens onderwerp van leedvermaak weet. 
Wim telde met ons deze dag 19 nieuwe soorten. 
 
 
Dag 4. Zondag 2 mei, Antje Roggeveen 
Het hotel Hellas in Keramoti heeft behoorlijke bedden en niet alle deelnemers zijn om 7 
uur paraat om te gaan vogelen, 't is immers ook vakantie. Na het ontbijt om 8 uur - met 
mooi weer - op pad richting Nestos. Er is muggenalarm afgegeven voor de delta, dus 
wordt er direct al druk gesmeerd, terwijl het zonnetje weer het alleenrecht op de lucht 
heeft. 
In de zoutpannen net na het dorp is een Oeverzwaluwenwand, net een overbevolkte stad, 
zo druk is het daar. Een enkele Sporenkievit op een nabijgelegen voetbalveld bewaakt het 
doel en geeft de indruk zich nergens druk over te maken. Samen met acht overvliegende 
Kwakken een mooie start van de dag  
 
Onderweg naar de Nestos-delta geeft Robert een toch wel verrassende betekenis aan 
vrouwenrokken. Even gestopt bij een veld met bijenkorven.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De imker heeft zich helemaal uitgeleefd in de kleurstellingen van de kasten, schitterend 
voor een paar foto's. Een vos laat zich niet lang bekijken en verdwijnt in struikgewas.  
 
Bij een veld met grote houtstapels gaan we lopend richting water, een zijrivier van de 
Nestos - het terrein bestaat uit velden bloeiende boterbloemen en bos, schitterend.  
Het verwachte muggenoffensief blijft uit. Wel kruist een wilde kat het pad.  
Op de terugwandeling een mooie luchtshow van de Balkansperwer, die een nest heeft aan 
de rand van het bos.  
 
Weer in de bus wordt een vos gesignaleerd en komen we tot stilstand bij een over het pad 
gevallen boom. Wegslepen (van de boom) is geen optie, met instemming of op 
aanwijzing van een paar "lokalen" kunnen we, mede dankzij Dimitri's rijvaardigheden, 
een omweg over ruw terrein maken.  
 
De picknick wordt verluchtigd door de nu wel aanwezige muggen en een overvliegende 
volwassen Zeearend en een Steenarend. 
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De monding van de Nestos - "in the middle of nowhere" -  langs een paar bouwseltjes - 
zandstrandje, hoge rietkragen, levert 
Zwartkopmeeuw, Kleine Jager, Kleine 
Strandloper en 4 soorten sterns. 
 
Als laatste naar de Nestos kloof , 
duidelijk toeristisch, maar zeer fraai. 
Eind van de dag is het niet zo druk 
meer en de wandeling brengt ons een 
Kleine Torenvalk, Arendbuizerd, 
blauwe rotslijster en een vleermuis op 
fotografeerafstand. De Oostelijke 
Blonde Tapuit komt op 4 meter 
afstand op het muurtje langs het pad 
zitten. 
 
 
Ook vandaag iedereen in opperbeste 
stemming, er wordt heel wat 
afgelachen, waar vandaag de 
uitdrukking "postnataal lijsten" 
betrekking op heeft is mij even 
ontgaan of zou het iets met de 
vrouwenrokken van Robert te maken 
hebben?. Het visrestaurant in 
Keramoti geeft een prima afsluiting 
aan de dag, met als toetje een 
roepende Ransuil en Dwergooruil.  
 

 
Dag 5. Maandag 3 mei, Ria Heuseveldt 
De vroegelingen zagen o.a. Witvleugelsterns  en Syrische Bonte Specht. Na ontbijt om 
8.30 vertrokken we naar een dorpje voor de nodige boodschappen voor 3 dagen.  
We hadden  gezorgd  voor een goede omzet want de winkelchef gaf een traktatie mee 
voor onderweg. Het weer was licht bewolkt en nog niet zo warm. Er wordt wat geklaagd 
over dufheid maar dat is waarschijnlijk de ouzo van gisteravond. Iedereen is dan ook wat 
stil. Het wordt tijd voor uitwaaien en we gaan naar Porto Lagos. Onderweg Scharrelaar 
en Hoppen.  
Aan zee Zwartkopmeeuwen heel mooi te zien,  Grote- en Dwergsterns. 
20 krombekken  de meeste. mooi op kleur Koffiestop vlakbij een Scholeksternest  met 3 
eieren bleek later en we stonden nog even aan de punt van het strand bij de monding van 
een riviertje.  
Peter zorgde nog even voor opschudding 
door een Dolfijn te melden maar helaas 
was het een snorkelaar. 
Het weer werd steeds mooier en de 
broekspijpen werden bij velen wat 
korter.  
Verderop scoorden we de eerste Grielen, 
zittend en vliegend.  
Daarna ging de tocht naar een soort 
viskwekerij waar we  1 ½  uur 
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wandelden en daar langs de kanten in de prachtige vegetatie, volop de Cetti’s Zanger, 
Kuifleeuwerik en Paap. Ook de Vorkstaartplevieren lieten zich hier mooi bewonderen. 
We hoopten op de IJsvogel bij het bruggetje wat Wim ons beloofde, maar helaas. Wel 
stak er een Jakhals over en werd door de meeste van ons even gezien. Ook een 
Duinpieper en Balkankwik. Op droge stukjes nabij het water Bergeenden, Bosruiters, 
Steltkluten en een Kroeskoppelikaan overvliegend. De lunch werd in de berm genuttigd 
en het werd daar ruim 23º C. 
Terug naar de bus om 14.30u en Witvleugelsterns vanuit rijdende bus te zien. 
De traktatie van de winkel werd opgepeuzeld, een soort Baklava = zeer zoet gebak 
We gaan naar Mandra, een drassig  gebied nabij de kust. Naast de bus vliegen de 
Vorkstaarten af en aan. Zo dichtbij en veel is een schouwspel om niet te vergeten. 
Even wordt er geroepen dat er  een Poelruiter zit maar na enige en heftige discussie wordt 
het niet goed gekeurd. Het blijkt toch bosruiter te zijn en er zitten er veel en 
waarschijnlijk ook verschil in kleur. Hans ziet er nog een gehandicapte Bosruiter  
(1 poot). Verder Kemphanen, Kleine Strandlopers, Zilverplevier, Kleine Plevier, 2 
Casarca’s, 11 Grote Zilverreigers. 10 minuten verder gereden langs de kust naar een 
wetland. Daar Witvleugels, Flamingo’s, Krombekken.. 
Weer in de bus naar volgend gebied en onderweg 2 maal Steenuil. 
Nu  richting Megana Beach en bij de rietvelden voor Zwarte Ibissen die we ook direct 
zagen, verder Purperreiger, en het geluid van de Roerdomp. Toen we het schapenpad 
inliepen. Witvleugel- en Zwarte Sterns, Tafel-, Slob- , Witoogeend en Zomertaling, 
Dodaars nog net te zien over het riet heen kijkend naar het meer. 
Ook de Sprinkhaanzanger gehoord en Ooievaars en Ralreigers volop. 
Terug met de bus voor een hapje eten, en het wordt tijd want we zijn al 11 uur op pad. 
In een taverne in een dorp gegeten, veel lamscoteletten, vis en souflakie werd 
weggewerkt evenals de nodige Amstels en glaasjes wijn. Alles met tzaziki, salade en 
patat zoals gebruikelijk hier. 
In het hotel wordt om 22 uur gelijst met ouzo en bier en we komen nu op 174 soorten. 
De daglijst was vandaag 120. Het programma voor morgen besproken en de nodige rake 
opmerkingen bleven ook niet uit, al of niet door de werking van de ouzo. Het was in het 
hele hotel goed te horen..  
 
 
Dag 6. Dinsdag 4 mei, Gerard Pelgrim 
Om zeven uur staan Martha en ik op om de spullen in te pakken en nog even rustig te 
kunnen ontbijten in Hotel Hellas in Keramoti. De zes wandelaars van de ochtendploeg 
denken een Kortteenleeuwerik gezien te hebben. Aldert zoekt het op in de vogelgids en 
het blijkt te kloppen. Yes, weer een nieuwe soort. We vertrekken vijf minuten later dan 
gepland, omdat Robert zoveel cakejes had gekregen en gegeten bij het ontbijt, dat hij 
eerst nog even rustig een grote boodschap moest achterlaten. Of de doorspoeling deze in 
één keer kon verwerken, heeft hij er niet bij vermeld. Hij vertelt wel dat hij het 
eindverslag binnen één dag zal laten drukken en verspreiden. Waarvan acte. 
Onderweg, in het stadje, hebben we bijna een frontale botsing met zeer vriendelijk 
zwaaiende Grieken, die ons niet zagen. Gelukkig is Dimitris als altijd klaar wakker en 
attent. Bij de plaatselijke supermarkt doen we onze inkopen voor drie dagen.  
Van de bedrijfsleider krijgen we een doos baklava als dank voor het winkelen.  
Wij gaan naar het Vistonidas Meer en stoppen net vóór Porto Lagos en ontdekken dan 
o.a. een drietal leeuweriksoorten, Roodkeelpiepers, Bijeneters, Bruine Kieken, 
Duinpiepers en een Balkankwik.  
Vervolgens rijden we verder naar de Mesi Beach voorbij Fanari. We zien onderweg 
prachtige bermbloemen, waaronder klaprozen, bloeiende distels, affodil enz. 
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Op het meer bij Mesi zitten wel 500 
Flamingo’s. Aan de andere kant, in de 
Aegeische Zee wordt de eerste 
Parelduiker ontdekt. Daarna gaan we op 
weg naar het andere strand om de 
Kuifaalscholvers beter te kunnen 
determineren. Ook de Hop en de 
Dwergstern ontbreken hier niet. Het is 
echt een dag van “bussen” en wandelen. 
(“bussen” is rijden en vogelen tegelijk). 
Vanaf de zandheuveltjes bij Glifada is 

het goed kijken naar onder andere Goud- en Zilverplevieren, Drieteenstrandlopers, 
Middelste Jagers, wel 70 Kluten,  
50 Zwartkopmeeuwen, 70 Krombekken en nog veel meer. De Parelduiker wordt hier 
herkend aan zijn barcode (streepjescode in zijn hals). Ineens komt Dimitris uit de bus 
gerend. Hij vliegt op een telescoop af en richt hem op de hoge sluierbewolking.  
Wij zien daar een vliegtuig op grote hoogte overkomen. De aandacht van Dimitris gaat 
uit naar alle “vogelsoorten”, zwaarder dan twee kilo. Inmiddels is het 23º C geworden. 
Vervolgens rijden we naar het Mitrikumeer, een prachtig rietland met lissen aan het meer. 
Hier zien we Graszangers, Grote en Kleine Karekieten, Purperreigers, 
Vorkstaartplevieren, Woudaapjes, Ralreigers, Witvleugelsternen maar ook een 
Azuurjuffer en een Koninginnepage. 
Op weg naar Kalamocastro hebben we de ruitenwisser wel twee keer aan moeten zetten. 
De eerste keer is het vanwege een sproeiinstallatie en de tweede keer zijn het wel tien 
druppels uit een bui.  

Dat we wegen buitenaf hebben gehad en de bewegwijzering te 
wensen overliet is wel duidelijk. We hebben ons namelijk twee 
keer verreden (of kwam het doordat de kaart van de gids niet 
recent was).  
In Kalamocastro zit een kolonie Kleine Torenvalken (36 stuks 
gezien). Op weg richting de grens zien we op een draad langs de 
autoweg een viertal Scharrelaars.  
Dimitris is zo aardig om zich te verrijden vlak voor de Turkse 
grens, zodat wij deze van dichtbij kunnen bekijken. Op dit 
stukje snelweg komen we geen Griek of Turk tegen, zelfs geen 
Turkse Tortel. Vlak voor de grens kun je eenvoudig op de 
snelweg keren; er staan meerdere bandensporen op de weg.  

Vlak voor Dadia ligt op de weg een platgereden gevlekte bunzing en moet ik ineens aan 
het feit denken dat het 4 mei is. Wim vertelt dat hier in de ochtend het foerageergebied 
van de Zwarte Ooievaar is. We zijn benieuwd. 
Vanuit Dadia Guesthouse lopen we naar Taverna Arabatzis om een goed diner te 
gebruiken. Na afloop drinken we gezellig een biertje/ouzo op het terras van het restaurant 
van het Dadia Guesthouse.  
In totaal hebben we vandaag 127 verschillende soorten gezien, waarvan we 13 nieuwe 
soorten aan onze lijst konden toevoegen. 
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Dag 7. Woensdag 5 mei, Hans van den Berg 
Kaleidoscopisch achteruit of vooruit. 
 
De gieren heb ik goed gezien. Genummerd en gezenderd. Zouden ze die gestuurd 
hebben? 
Ja, dat uitgemergelde voer stelde weinig voor. Ze bleven er ver boven. Hoewel  
`s middags, vraag Bert en Erik, ging dat beter. Roofpieten genoeg. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het eerste hotel: Zeker 25 Roodpoten aan het jagen, te zien vanaf het balkon. 
Veel zwaluwen aldaar. Huis- en Boeren, dat deed me goed. 
 
Het menu aldaar: Wittig grof bijna afgesneden brood, veel tomaat, ui, komkommer 
endijvie, fetta (als ik dat goed schrijf), een witgroene vla-achtige saus, lamsvlees op een 
stokje, varkenskotelet, rechthoekig gehakt, grove wat slappe patat, Amstelbier en rode 
wijn, fris voor Jan. Wordt herhaald. 
 
Goed dat de stroomdraden boven de wegen hangen. Het biotoop voor de “sleutelhanger”. 
Nu weet ik waardoor die Grauwe Gors bij ons vrijwel weg is. 
Scharrelaars op de draad, Bijeneters. 
Gegokt hoeveel soorten we zouden zien die dagen. Van 140 tot 240 werd er geschat. 
Op een dag hadden we al 120 soorten. Dat ging hard. 
 
Die bus was benaderd door AKZO. Wat een rotkleur; de stoeltjes al even bont.  
Te fraai en te dicht op elkaar. Hoewel chauffeur Dimitri kon er goed mee overweg. 
Slapen kon hij ook. 
 
Op de eerste mei was er feest. Ook in ons restaurant. Dat was te merken aan de snelheid 
waarmee de kok z`n voer klaar had. Menu, zie boven, alleen iets donkerder van kleur.  
De oude Platanen op het plein waren indrukwekkend. In die stammen kon je schuilen. 
Wat een bomen. Enige Grieken aldaar. Hollandski dus Cruyf, Gullit, van Basten,  
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van Nistelrooy en tulpen. Dat deed me echt goed. 
 
Wat is nieuw? Rotsmus, Vale Spotvogel, Balkansperwer, Moorse Landschildpad, de 
rotzooi overal, de te ruime onruimtelijke ordening, kapelletjes langs de weg.  
Er zijn er daar al veel dood gereden. Net als die Steenmarter . 
 
KTV`s: wat een show in dat dorp onder de geluiden uit de minaret. Enkele oude mannen 
gingen de moskee in. De dames KTV werden gevoerd, b.v. met een grote groene 
sprinkhaan. 
Je moet er als man KTV wat voor over hebben. 
 
Veel Huismussen en Kuifleeuweriken. Het geroep van de laatste was ik bijna vergeten. 
Hier zijn ze (nog) volop. 
 
Met een ornithomanisch referentiekader kom je ver. Zonder dat moet je niet gaan, tenzij 
je alleen bruin wil worden. Wat een vogels. 
 
Lijsten helpt ook. Je zou kunnen denken dat het DBA-gehalte hier hoog is.  
Toch is het nodig, want naarmate er meer vliegers gezien worden, wordt de reis per vogel 
veel goedkoper. 
Reken maar na! Z`on 1000 Krombekken op een middag; waar koop je dat? 
Bij ECO TOURIST SERVICES. Wat zijn Zwarte Ruiters zwart en wat lopen ze ook hier 
parmant rond. Aan het lopen herken ik mijn overbuurman maar evenzeer deze zwarten. 
Alweer dat kader. 
 
Groepsreizen hebben nadelen, zeker wanneer je de fellow-travellers niet kent.  
Ze hebben recht op hun eigen gebruiksaanwijzingen en er is altijd wel een exoot bij.  
Voor je dat alles door hebt is het tripje al over. In ons geval hoefde ik daar geen 
verbazing aan te wijden. 
Bekend zijn en waren ze. Exotisme valt me dan niet meer op. Het wordt habitus.  
Je thuis voelen. Maar dat duurde nog even: Bommelding, omweggetje en de gesloten 
supermarkt, maar wel de pizarria. Dat alles smaakt naar meer. Wit-Rusland, Schotland of 
Verweggistan. 
Veel vogels en dus overkomelijk! 
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Dag 8. Donderdag 6 mei, Erik Foekens 
Zoals bijna elke morgen gaan de vroege vogels om 7 uur weer op pad voor de vroege 
ochtendwandeling. 
Deze ochtend gaat de wandeling richting dal en op het eerste gezicht ziet het er leuk uit, 
want er staan veel loofbomen. De oogst valt echter tegen alleen een roepende Groene 
Specht en een Braamsluiper die zich laat bekijken, Om 8 uur staan we dan hongerig bij 
het ontbijt dat hier in Dadia uitstekend verzorgd is. De bus vertrekt dan om half 9 richting 
Evros Delta, volgens de kenners wordt dat één van de hoogtepunten van deze reis.  
Na een aantal kilometers gereden te hebben komen we tot de ontdekking dat Aldert 
poedelnaakt in de bus zit, hij is namelijk zijn verrekijker vergeten en dus moeten we 
terug. Vandaag gaat er ook een Griekse gids mee en voordat die opgepikt wordt doen we 
eerst veel te lang inkopen in Feres. De gids, genaamd Yannis, begeleidt ons door de delta. 
Het is militair gebied langs de Turkse grens en voordat we het gebied in kunnen moeten 
we eerst langs een militaire post waar Yannis met al zijn charmes ervoor zorgt dat dit 
soepel en snel verloopt. 
De Zwarte Wouw begeleidt ons tijdens de eerste wandeling door het gebied. 
 

Het waait vandaag erg hard en een kunstig 
gebouwd Buidelmezen-nest zwiept hard heen 
en weer in een wilg. Een Griekse 
Landschildpad heeft geen zin om op de foto te 
gaan, maar een Boomkikker wil dat wel en 
blijft rustig zitten. Later laat de Balkansperwer 
zich weer mooi zien evenals de Sporenkievit 
die op zijn nest zit, terwijl wij op een afstandje 
zitten te lunchen. Het gebied staat vol 
Tamarisken waardoor het landschap eentonig 
lijkt. Een deel is in cultuur gebracht, maar toch 
is er nog veel dynamiek, want her en der zijn 
plasjes met grote aantallen steltlopers.  
De Krombekstrandloper wordt in enorme 

aantallen gezien, vaak met Kleine Strandlopers. Ook een groep Zwarte Ibissen laat zich 
prachtig zien. Verder levert het gebied geen bijzonderheden op en Wim merkt op dat er 
twee weken eerder veel meer steltlopers waren maar dat die waarschijnlijk al 
doorgetrokken zijn. Ook is de waterstand nu veel hoger door de overvloedige regenval. 
De enige nieuwe soort is de Bontbekplevier.  
Onze gids Yannis brengt ons vandaag ook nog naar een andere plek, een plek die het 
toetje van de dag wordt. Het is namelijk de enige plek in Griekenland waar de 
Izabeltapuit broedt. Als wij daar arriveren kruipt er een Scheltopusik de weg over en 
meteen daarna laat de Izabeltapuit zien hoe makkelijk vogels kijken eigenlijk is, want we 
zijn de bus nog niet uit of er zit er al één voor ons op de weg. Terwijl we staan te genieten 
van minimaal 4 Izabeltapuiten vliegt er ook nog even een Orpheusgrasmus langs.  
Die duikt een struikje in waar ook het nest zich bevindt en laat zich hier al broedend mooi 
bewonderen. Ondertussen zit er een Syrische Bonte Specht in de boompjes op de  heuvel 
en vliegt er een Schreeuwarend over die zich met de telescoop laat volgen waardoor alle 
kenmerken gecheckt kunnen worden. Intussen waren een aantal personen verder gelopen 
en die zagen een Maskerklauwier en Griekse Spotvogel.  Paniek slaat toe bij de rest die 
dat heeft gemist. Echter we gaan een stukje verder met de bus, want er is nog een plek 
met kans op de Maskerklauwier. Het ziet er niet veelbelovend uit, veel bomen en struiken 
met weinig overzicht. Wel een mooie Appelvink en een Bruinkeelortolaan die al zingend 
na lang zoeken gevonden wordt. Ook de Griekse Spotvogel is hier van de partij en als we 
op het punt staan om te vertrekken zit er vlak bij de bus een paar Maskerklauwieren die 
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zich prachtig laat bekijken. Voldaan gaan we daarna naar Feres waar we gaan eten. 
Yannis wordt in zijn woonplaats afgezet. Hoewel Yannis misschien anders had gehoopt, 
wordt er bij het afscheid niet gezoend. Wij gaan naar een restaurant met een uitnodigend 
interieur en unieke sanitaire voorzieningen. De maaltijd is redelijk maar niet bijzonder. 
Om kwart voor 9 vertrekken we richting hotel in Dadia waar we om half 10 aankomen. 
Daar gaan we even lijsten en dan zit ook deze dag er alweer op.       
 
Evros-Delta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dag 9. Vrijdag 7 mei, Martha Pelgrim 
Tijdens de ochtendwandeling is de Scharrelaar prachtig zittend in de zon waargenomen 
en ook de Nachtegaal was weer duidelijk aanwezig. Verder heeft de Cirlgors zich goed 
laten bekijken. 
Om tien over half negen vertrekken we. Ria vraagt Boudewijn of hij de telefoon van de 
kamer mee heeft genomen. Aldert legt uit dat het niet de bedoeling is om de 
kamertelefoon mee te nemen. Maar goed, ‘Bou’ had zijn bedoelde mobiel niet vergeten. 
 
Nog maar net vijf minuten onderweg blijkt dat we uitgezwaaid worden door drie Zwarte 
Ooievaars en een Slangenarend. Een leuk afscheid van Dadia. 
We gaan via een smalle weg met veel haarspeldbochten naar de berg Kapsalo.  
Je krijgt de indruk, mede door het landschap rondom ons dat we naar een berg van 
1500m. hoogte rijden. De werkelijkheid is echter dat we naar een hoogte van 650m. 
klimmen.  
 
Onderweg zat Robert nogal in een dip, omdat hij 
gehoopt had de Raaf in Dadia te zien. 
Die wens is niet in vervulling gegaan en hij heeft 
de moed opgegeven. “Hij zit hier toch niet”. 
Maar wat schetst onze verbazing. Hier op de berg 
Kapsalo duikt ineens een Raaf op.  
Gelukkig, Robert kan rustig slapen vannacht. 
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Vanaf dit uitzichtpunt geven enkele soorten gieren een show vlak voor onze neus: 
19 Vale Gieren, 6 Aasgieren. Vanaf het hoogste punt, dat je alleen via een ladder kunt 
bereiken zien we op afstand: Slechtvalk, Boomvalk, 5 Slangenarenden. 
Ook zien we een paar prachtige grote vlinders: Reuzennachtpauwoog, Grote Beer 
Nachtvlinder. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na de koffie vervolgen we onze tocht via de autobaan tot de afrit Iasmos. Er is zeer 
weinig verkeer onderweg. Tijd voor sommige mensen even te dutten; zelfs voor een 
Scharrelaar zijn ze niet meer wakker te krijgen. Te gewoon geworden inmiddels? 
 

 
In de kloof 
hebben we onze 
laatste lunch in 
de natuur. Het is 
24 ºC en 
windstil.  
Helaas zien we 
de Rotsklever 
niet: Wim heeft 
elk rotsblokje 
afgezocht door 
de verrekijker. 
Gelukkig zien 
we de Blauwe 
Rotslijster wel. 
Over de rivier is 
een oude 

Byzantijnse brug te bewonderen. De overkant is niet meer te bereiken. Als Robert een 
hengel bij zich had gehad, was hij even gaan vissen op de brug. Mooie hoogte!  
Onder de betonnen brug aan het begin van de kloof bevinden zich enorm veel (nesten 
van) Huiszwaluwen. Na een kleine twee uur in de kloof doorgebracht te hebben, 
vertrekken we naar Kavala, een stad aan de kust. Tijd om de ogen even rust te gunnen. 
Ook ‘Bou’ …. of toch niet? Uit betrouwbare bron is vernomen dat hij af en toe één oog 
opende en aan Aldert vroeg of hij al een Dunbekmeeuw had gezien. Nee?  
Dan het oog maar weer dicht. 
 
In Kavala zien we een mooi aquaduct.  
We wandelen naar boven, naar de oude burcht. 
Entree: Euro 1,-  
Een mooi punt om verschillende zwaluwen te 
observeren: Vale-, Alpen-, en gewone 
Gierzwaluwen.  
De activiteit is niet erg groot vanwege de harde 
wind.  

 15



 
 
Onderweg kunnen we bij de bakker koekjes kopen. Er is meer belangstelling voor ijs. 
Heerlijk!  
Via de kronkelende kustweg komen we bij km. paal 139, alwaar we heel brutaal de 
telescopen op het terras van een wegrestaurant uitstallen met het zicht op zee.  
We zien ver op zee ca. 1500 Yelkouan Pijlstormvogels.  
 
De laatste stop is de Strymónas-delta, komende uit het Kerkinimeer. Hier wordt soort nr. 
213 gescoord: de Kneu. Er wordt door enkelen onderhandeld over wel of niet vermelden 
i.v.m. de strijd tussen Hans (215) en Martha (210) om de kalender van de Vogeljaar.  
Het hangt er vanaf wat het oplevert……… Maar Martha was al op de hoogte van de 
waargenomen Kneu. 
Op dit moment is Hans de gelukkige. Er volgt nog één dag. Op naar ons hotel in Stavros. 
’s Avonds heerlijk gegeten in een restaurant met prachtig uitzicht over de baai 
Strymónikos Kólpos. 
 
 
Dag 10. Zaterdag 8 mei, Aldert Schenk 
Ook op de laatste dag werd er ‘s morgens voor het ontbijt weer gewandeld. 
Alleen wel een uurtje eerder dan gebruikelijk in verband met het vroege vertrek vanaf 
vliegveld Thessaloniki naar Düsseldorf. 
Zo liepen een achttal vogelaars, waaronder ditmaal zelfs Gerard, om 6 uur richting het 
strand. Er stond een stevige wind en de temperatuur was 12 ºC. Een dikke trui of jas was 
geen overbodige luxe. Op het strand zagen ze hoe een tweetal honden driftig met een 
achtervolging bezig was op twee Kleine Plevieren. De vogels kregen van de honden 
nauwelijks rust op het strand. Natuurlijk waren ze veel sneller, zodat de honden 
uiteindelijk het spelletje voor gezien hielden. Ook een Witte Kwikstaart was hierbij 
betrokken.   
Vervolgens ging het richting haven om te kijken of de Dunbekmeeuwen nog in de kijker 
zouden verschijnen.  De vorige groep had die nog te zien gekregen. Helaas de dunbekkers 
waren niet aanwezig. Wel enkele Zwartkopmeeuwen die luid mauwend overvlogen.  
Op een antenne van een restaurant werd een Grauwe Klauwier waargenomen en ook bij 
het haventje lieten de Nachtegalen zich niet onbetuigd. Peter en Robert zagen hun 
volharding beloond worden, doordat ze met de telescoop een Geoorde Fuut  aan de lijst 
konden toevoegen. 
 
Het ontbijt van het Stavros Beach hotel was prima. Meer keuze dan bij de vorige 
onderkomens. Om even na half negen vertrok de bus richting vliegveld. Het weer was  
ouderwets, dus zonnig en zo’n 23 ºC. Onderweg werd nog naar een Holenduif of 
Rotsduif gezocht maar zonder resultaat. Wim, onze reisleider, bedankte de chauffeur 
Dimitri voor zijn stuurmanskunst en begeleiding van de groep, waarop Aldert Wim in het 
zonnetje zette en hem namens de groep de bekende envelop overhandigde.  
 
Op het vliegveld verliep het inchecken snel.  Voor de laatste keer werd er gelijst.  
Het aantal verschillende vogelsoorten kwam definitief  op 214. De topper van al onze 
buitenlandse trips tot nu toe. De persoon die in aanmerking kwam voor de kalender, door 
Wim beschikbaar gesteld, was Hans van de Berg. Hij had van tevoren voorspeld dat er 
215 vogelsoorten zouden worden gespot. Trots als een pauw nam hij de felicitaties in 
ontvangst. “ Of waren die eigenlijk niet voor Jenny bedoeld geweest, Hans.  
Zij had toch het getal 215 voor jou op het formulier gezet”. Achteraf  heeft Hans dat 
beseft en is de kalender bij Jenny terecht gekomen.  

 16



 
10.45 uur  “ Here is a last call voor  Mr. Foekens, Mr. Schenk, Mr. Stufken, Mr. and Mrs. 
Heuseveldt, Mr. Verfaille, Mr. v.d. Berg, Mrs. Dorsten and Mr. and Mrs. Pelgrim. for the 
flight to Düsseldorf. “ Na drie van deze oproepen drong het besef bij Martha door dat 
haar en onze namen werden omgeroepen. Weliswaar moeilijk te verstaan, maar Pelgrim 
was duidelijk doorgekomen. Vanuit de taxfree shop snel naar Gate 1 waar de dames van 
Olympic Airways met smart op ons stonden te wachten. Om 10.55 uur precies koos het 
vliegtuig het luchtruim. 
Dit alles leidde natuurlijk tot de nodige opmerkingen  van de vogelaars die al lang en 
breed hun stoel in het vliegtuig hadden ingenomen.   
 
Ook bij aankomst op de luchthaven van Düsseldorf , 12.40 uur,  verliep niet alles vlot.  
Er was in  parkeergarage P4 sprake van een bommelding, waardoor de brandweer daar 
alles had afgezet. Na een vertraging van bijna drie kwartier kan er toch van elkaar 
afscheid worden genomen. Iedereen vertrok met een zeer voldaan gevoel.  
Elke vogelaar kwam thuis met minstens één nieuwe soort. Wat heet 1, Bert had er 67 
gescoord. De sfeer in de groep was uitstekend geweest en de plannen voor een volgende 
trip deden al weer de ronde. Wit-Rusland, Bulgarije of toch Schotland?  Voorlopig nog 
maar even nagenieten. 
 
Afscheid nemen doe je niet één keer maar tenminste twee keer. Dat vond Jan. Nadat we 
keurig op de autobaan richting Fototroop reden zei hij: “ Zo nu kan ik het wel dromen, 
want hier kom ik iedere drie weken langs. “ Zat hij nu echt te dromen, of waren zijn 
gedachten al bij zijn vrouwtje Mina of nog in Griekenland? Dit zal wel altijd een 
vraagteken blijven, maar bij Unna, richting Hannover,  besefte Jan dat hij niet helemaal 
de juiste weg had genomen. Gevolg was dat ook Boudewijn en Hans, die Jan als hun gids 
hadden uitverkoren,  met hun “lifters” wat later thuiskwamen. Bij Coesfeld heeft dit deel 
van het reisgezelschap, na een sanitaire stop, voor de tweede keer elkaar gedag gezegd.  
Vooral Jan werd vriendelijk bedankt voor de onvergetelijke tocht door Duitsland. 
Achteraf bleek dat Dick de afslag Bottrop ook gemist had. Dus Jan je was niet de enige.  
 
Al met al een dag die ons bij zal blijven, niet vanwege de vogels maar wel dankzij de 
vogelaars. 
 

   Flower Power 
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Accommodaties 
 
 
Ano Porroia    
 
Hotel    Hotel Panorama 
     telefoon 00-30 2 3270 51 363 
      
Restaurant   Dionysos Taverna, Kerkini  
     telefoon 00-30 2 3270 41 215 
 
 
 
Keramoti     
 
Hotel     Hotel Hellas 
     telefoon 00-30 2 5910 51 479 of  
          00-30 2 5910 51 685 

  
Restaurants   Taverna Moisiadi, Kechrokambos  
     telefoon  0030-2 5910 59 221 

      
     Taverna Aderfia, Keramoti  
     telefoon  00-30 2 5910 51 860 

      
     Taverna Paradeisos, Paradeisos 

     telefoon 00-30 2 5910 52 166 
  
 
 
Dadia     
 
Hotel     Dadia Guesthouse 

     telefoon 00-30 2 5540 32 263 
 

Restaurants   Taverna Arabatzis, Dadia 
      telefoon  00-30 2 5540 32 288 
     Taverna Melissa, Ferés 
     telefoon  00-30 2 5550 22 502 

   
     
 
Rentini    
 
Hotel     Stravos Beach Hotel 

telefoon 00-30 2 3970 61 771 of  
       00-30 2 397 61 772 
Restaurant   Restaurant Agnanti, Ano Stravos 
      telefoon  00-30 2 3970 65 735 
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Reisorganisatie 
 
Eco Tourist Services 
Reeweg 1 
8381 GA Vledder 
Telefoon 0521-383519 
Telefax 0521-383518 
E-mail evu@ecotouristservices.nl
 

 
 

Reisbegeleider 
 
Wim Smeets   Eco Tourist Services 
 

 
 

Deelnemerslijst 
 
Peter van den Akker   Robert Brunink  Erik Foekens 
 
Jenny Dorsten   Hans van den Berg  Rob Verfaille 
 
Aldert Schenk   Martha Pelgrim  Gerard Pelgrim 
 
Antje Roggeveen   Dick Roggeveen  Bert Hoitzing 
 
Ria Heuseveldt   Boudewijn Heuseveldt Jan Stufken 
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Vogelreis Griekenland 2004 D0 VR ZA ZO MA DI WO DO VR ZA Totaal
Evros Delta - Dadia Forest 29-04 30-04 01-05 02-05 03-05 04-05 05-05 06-05 07-05 08-05
Thessaloniki - Kerkini meer 24ºC
Kerkini meer 24ºC
Rhodope gebergte 25ºC
Nestos Delta 18ºC
Porto Lagos - Mitrikou meer 23ºC
Xanthi - Alexandropoli 23ºC
Dadia Forest 22ºC
Evros Delta 24ºC
Kapsalo - Lamos kloof 26ºC
Thessaloniki 25ºC

1 Parelduiker Gavia arctica 2 2
2 Geoorde Fuut Podiceps nigricollis 1 1
3 Dodaars Tachybaptus ruficollis 
4 Fuut Podiceps cristatus 
5 Yelkouan Pijlstormvogel Puffinus yelkouan 30 1500+ 3 1533+
6 Roze Pelikaan Pelecanus onocrotalus 415 415
7 Kroeskoppelikaan Pelecanus crispus 511 2 513
8 Aalscholver Phalacrocorax carbo 
9 Kuifaalscholver Phalacrocorax aristotelis 12 12

10 Dwergaalscholver Phalacrocorax pygmeus 75 4 2 81
11 Roerdomp Botaurus stellaris 2 1 3
12 Woudaap Ixobrychus minutus 2 1 2 1 6
13 Kwak Nycticorax nycticorax 10 8 18
14 Ralreiger Ardeola ralloides 45 18 15 3 3 84
15 Kleine Zilverreiger Egretta garzetta 180 45 275 180 15 4 699
16 Grote Zilverreiger Egretta alba 1 13 14
17 Blauwe Reiger Ardea cinerea 
18 Purperreiger Ardea purpurea 3 13 6 5 27
19 Ooievaar Ciconia ciconia 
20 Zwarte Ooievaar Ciconia nigra 1 5 3 9
21 Zwarte Ibis Plegadis falcinellus 23 22 45
22 Lepelaar Platalea leucorodia 43 2 1 2 2 50
23 Flamingo Phoenicopterus ruber 1 230 450 681
24 Knobbelzwaan Cygnus olor 
25 Bergeend Tadorna tadorna 
26 Casarca Tadorna ferruginea 
27 Wilde Eend Anas platyrhynchos 
28 Krakeend Anas strepera 
29 Slobeend Anas clypeata 
30 Smient Anas penelope 
31 Zomertaling Anas querquedula 1 1 3 5
32 Tafeleend Aythya ferina 
33 Witoogeend Aythya nyroca 3 1 4
34 Vale Gier Gyps fulvus 1 4 19 24
35 Monniksgier Aegypius monachus 15 2 1 18
36 Aasgier Neophron percnopterus 4 1 4 9
37 Zeearend Haliaeetus albicilla 1 1
38 Steenarend Aquila chrysaetos 1 1 2 1 5
39 Schreeuwarend Aquila pomarina 1 2 1 4
40 Slangenarend Circaetus gallicus 1 1 1 12 1 8 24
41 Dwergarend Hieraaetus pennatus 2 3 1 6
42 Zwarte Wouw Milvus migrans 1 2 1
43 Bruine Kiekendief Circus aeruginosus 2 1 3 15 12 19 2 1 55
44 Grauwe Kiekendief Circus pygargus 1 1 1 3
45 Arendbuizerd Buteo rufinus 1 (P) 2
46 Buizerd Buteo buteo 5 2 1 4 1 4 2 1 5 2 27
47 Steppenbuizerd Buteo vulpinus 2 2
48 Wespendief Pernis apivorus 3 2 1 6
49 Sperwer Accipiter nisus 2 3 1 2 1 1 10
50 Balkansperwer Accipiter brevipes 1 1 (P) 1 3 7
51 Torenvalk Falco tinnunculus 10 2 4 3 14 7 2 5 12 1 53
52 Kleine Torenvalk Falco naumanni 1 36 37
53 Roodpootvalk Falco vespertinus 225 44 3 1 273
54 Boomvalk Falco subbuteo 2 1 2 2 1 8
55 Slechtvalk Falco peregrinus 1 1
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56 Aziatische Steenpatrijs Alectoris chukar 1 1
57 Fazant Phasianus colchicus 
58 Waterral Rallus aquaticus 1 1
59 Waterhoen Gallinula chloropus 
60 Meerkoet Fulica atra 
61 Scholekster Haematopus ostralegus 
62 Kluut Recurvirostra avosetta 7 75 82
63 Steltkluut Himantopus himantopus 5 120 75 200
64 Griel Burhinus oedicnemus 5 1 6
65 Vorkstaartplevier Glareola pratincola 2 16 125 1 144
66 Kleine Plevier Charadrius dubius 
67 Bontbekplevier Charadrius hiaticula 1 1
68 Strandplevier Charadrius alexandrinus 4 15 19
69 Zilverplevier Pluvialis squatarola 13 13
70 Goudplevier Pluvialis apricaria 1 1
71 Kievit Vanellus vanellus 
72 Sporenkievit Hoplopterus spinosus 5 10 3 18
73 Drieteenstrandloper Calidris alba 
74 Steenloper Arenaria interpres 
75 Bonte Strandloper Calidris alpina 
76 Krombekstrandloper Calidris ferruginea 
77 Temminck's Strandloper Calidris temminckii 
78 Kleine Strandloper Calidris minuta 
79 Bosruiter Tringa glareola 
80 Oeverloper Tringa hypoleucos 
81 Tureluur Tringa totanus 
82 Zwarte Ruiter Tringa erythropus 
83 Groenpootruiter Tringa nebularia 
84 Grutto Limosa limosa 
85 Wulp Numenius arquata 
86 Kemphaan Philomachus pugnax 375 125 500
87 Middelste Jager Stercorarius pomarinus 3
88 Kleine Jager Stercorarius parasiticus 1 1 2
89 Kokmeeuw Larus ridibundus 
90 Stormmeeuw Larus canus 1 1
91 Zwartkopmeeuw Larus melanocephalus 15 75 75 5 30 200
92 Geelpootmeeuw Luras michahellis
93 Dwergmeeuw Larus minutus 2 2 4
94 Dwergstern Sterna albifrons 10 35 25 75 145
95 Grote Stern Sterna sandvicensis 1 6 1 8
96 Lachstern Gelochelidon nilotica 2 4 2 8
97 Visdief Sterna hirundo 22
98 Reuzenstern Sterna caspia 1 1
99 Zwarte Stern Chlidonias niger 111 115 5 231

100 Witvleugelstern Chlidonias leucopterus 18 27 1 46
101 Witwangstern Chlidonias hybrida 1 8 9
102 Houtduif Columba palumbus 
103 Turkse Tortel Streptopelia decaocto 
104 Zomertortel Streptopelia turtur 
105 Koekoek Cuculus canorus 
106 Kuifkoekoek Clamator glandarius 1 1 2
107 Bosuil Strix aluco 
108 Ransuil Asio otus 
109 Steenuil Athene noctua 
110 Dwergooruil Otus scops 2 2 2 1 1 2 10
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111 Gierzwaluw Apus apus 
112 Vale Gierzwaluw Apus pallidus 10 10
113 Alpengierzwaluw Apus melba 3 4 1 8
114 Hop Upupa epops 9 2 6 8 6 6 3 1 41
115 Bijeneter Merops apiaster 157 38 15 48 44 7 76 28 413
116 Scharrelaar Coracias garrulus 13 3 1 14 1 10 1 43
117 Groene Specht Picus viridis 1 2 1 4
118 Grijskopspecht Picus canus
119 Grote Bonte Specht Dendrocopos major 
120 Syrische Bonte Specht Dendrocopos syriacus 1 1 2 1 5
121 Middelste Bonte Specht Dendrocopos medius 
122 Veldleeuwerik Alauda arvensis 
123 Kuifleeuwerik Galerida cristata 
124 Boomleeuwerik Lullula arborea 
125 Kortteenleeuwerik Calandrella brachydactyla 10 3 13
126 Kalanderleeuwerik Melanocorypha calandra
127 Oeverzwaluw Riparia riparia 
128 Rotszwaluw Ptyonoprogne rupestris 10 10 1 21
129 Boerenzwaluw Hirundo rustica 
130 Roodstuitzwaluw Hirundo daurica 
131 Huiszwaluw Delichon urbica 
132 Duinpieper Anthus campestris 1 1 2
133 Boompieper Anthus trivialis 
134 Roodkeelpieper Anthus cervinus 1 6 7
135 Witte Kwikstaart Motacilla alba alba 
136 Grote Gele Kwikstaart Motacilla cinerea 
137 Gele Kwikstaart Motacilla flava
138 Romeense Kwikstaart Motacilla dombrowskii
139 Balkan Kwikstaart Motacilla feldegg
140 Winterkoning Troglodytes troglodytes 
141 Roodborst Ericathus rubecula 
142 Nachtegaal Luscinia megarhynchos 
143 Gekraagde Roodstaart Phoenicurus phoenicurus 
144 Zwarte Roodstaart Phoenicurus ochruros 
145 Tapuit Oenanthe oenanthe 
146 Izabeltapuit Oenanthe isabellina 5 5
147 Oostelijke Blonde Tapuit Oenanthe melanoleuca 
148 Paapje Saxicola rubetra 
149 Blauwe Rotslijster Monticola solitarius 1 3 4
150 Zanglijster Turdus philomelos 
151 Grote Lijster Turdus viscivorus 
152 Merel Turdus merula 
153 Zwartkop Sylvia atricapilla 
154 Orpheusgrasmus Sylvia hortensis 1(P) 2
155 Braamsluiper Sylvia curruca 
156 Kleine Zwartkop Sylvia melanocephala 
157 Grasmus Sylvia communis 
158 Baardgrasmus Sylvia cantillans 3 1 4
159 Rietzanger Acrocephalus schoenobaenus 
160 Graszanger Cisticola juncides 1 1
161 Sprinkhaanzanger Locustella naevia 1 1
162 Cetti's Zanger Cettia cetti 2 5 8 14 29
163 Kleine Karekiet Acrocephalus scirpaceus 
164 Bosrietzanger Acrocephalus palustris 
165 Grote Karekiet Acrocephalus arundinaceus 
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166 Griekse Spotvogel Hippolais olivetorum 1 1 2
167 Vale Spotvogel Acrocephalus pallidus 
168 Fitis Phylloscopus trochilis 
169 Fluiter Phylloscopus sibilatrix 
170 Bergfluiter Phylloscopus bonelli 
171 Tjiftjaf Phylloscopus collybita 
172 Goudhaan Regulus regulus 1 1
173 Grauwe Vliegenvanger Muscicapa striata 
174 Bonte Vliegenvanger Ficedula hypoleuca 
175 Withalsvliegenvanger Ficedula albicollis 1 1
176 Koolmees Parus major 
177 Zwarte Mees Parus ater 2 2
178 Pimpelmees Parus caeruleus 
179 Kuifmees Parus cristatus 1 1
180 Matkop Parus montanus 
181 Glanskop Parus palustris 
182 Staartmees Aegithalos caudatus 
183 Buidelmees Remiz pendulinus 6 6 6
184 Boomklever Sitta europaea 
185 Boomkruiper Certhia brachydactyla 
186 Grauwe Klauwier Lanius collurio 
187 Roodkopklauwier Lanius senator 
188 Maskerklauwier Lanius nubicus 3 3
189 Kleine Klapekster Lanius Minor 7 2 9
190 Ekster Pica pica 
191 Gaai Garrulus glandarius 
192 Kauw Corvus monedula 
193 Bonte Kraai Corvus corone cornix 
194 Raaf Corvus corax 1 1
195 Spreeuw Sturnus vulgaris 
196 Wielewaal Oriolus oriolus 
197 Huismus Passer domesticus 
198 Spaanse Mus Passer hispaniolensis 
199 Ringmus Passer montanus 
200 Rotsmus Petronia petronia 4 4
201 Vink Fringilla coelebs 
202 Kneu Carduelis cannabina 2 2
203 Putter Carduelis carduelis 
204 Groenling Carduelis chloris 
205 Sijs Carduelis spinus 
206 Europese Kanarie Serinus serinus 
207 Appelvink Coccothraustes c. 1 1 2
208 Rietgors Emberiza schoeniclus 
209 Bruinkeelortolaan Emberiza caesia 2 2 4
210 Geelgors Emberiza citrinella 
211 Grijze  Gors Emberiza cia 1 1
212 Cirlgors Emberiza cirlus 
213 Zwartkopgors Emberiza melanocephala 
214 Grauwe Gors Emberiza calandra 

1(P)  = 1 paartje
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Niet bevestigde waarnemingen
Krooneend Netta rufina
Kuifeend Aythya fuligula
Rotsduif Columba livia
Holenduif Columba oenas
IJsvogel Alcedo atthis
Kleine Bonte Specht Dendocopos Minor
Snor Locustella luscinioides
Goudvink Purrhula Pyrrhula

Zoogdieren
1 Steenmarter Martes foina
2 Gevlekte Bunzing Vormela peregusna
3 Vos Vulpes vulpes
4 Das (sporen) Meles meles
5 Egel Erinaceus europaeus
6 Goudjakhals Canis aureus
7 Eekhoorn Sciurus vulgaris
8 Boskat Felis sylvestris
9 Vleermuis (spec.) Chiroptera

10 Rosse vleermuis Nyctalus noctula
11 Mol (sporen) Talpa europaea
12 Haas Lepus capensis

Amfibieën:
1 Groene Kikker (grote) Rana esculenta
2 Springkikker Rana dalmatina
3 Boomkikker Hyla arborea
4 Groene Pad Bufo viridis
5 Smaragdhagedis Lacerta virides
6 Balkan Green Lizard Lacerta trilineata
7 Balkan Muurhagedis Podarcis taurica
8 Europese Moerasschilpad Emys orbicularis
9 Kaspische Beekschilpad Mauremys caspica

10 Moorsche Landschilpad Testudo graeca
11 Griekse Landschilpad Testudo hermanni
12 Dambordslang Natrix tesselata
13 Ringslang Natrix natrix
14 Scheltopusik Orhisaurus apodus
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Libellen:
1 Zadellibel Hemianax ephippiger
2 Weidebeekjuffer Calopteryx splendens
3 Lantaarntje Ischnura elegans

Dagvlinders:
1 Zwarte apollovlinder Parnassius mnemosyne
2 Witje (spec.) Pieridae
3 Blauwtje (spec.) Lycaenidea
4 Adonisblauwtje Polyommatus bellargus
5 Oranjetip Anthocharis cardamines
6 Atalanta Vanessa atalanta
7 Distelvlinder Vanessa cardui
8 Rouwmantel Nymphalis antiopa
9 Argusvlinder Lasiommata megera

10 Bont Zandoogje Pararge aegeria
11 Oranje Luzernevlinder Colias croceus
12 Koninginnepage Papilio machaon
13 Koningspage Iphiclides podalirius
14 Kleine Vuurvlinder Lyceana phlaeas
15 Hooibeestje Coenonympha pamphilus
16 Citroenvlinder Gonepteryx rhamni
17 Kleine parelmoervlinder Issoria lathonia

Nachtvlinders:

1 Grote nachtpauwoog Saturnia pyr
2 Gestreeptepijlstaart Hyloicus pinastri
3 Roomvlakvlinder Arctia caja

Andere insecten, e.d.:
1 Mestkever Scarabaeidae
2 Veenmol Gryllotalpa hexadactyla
3 Boktor Cerambycidae
4 Duizendpoot Chilopoda
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