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I. ALGEMENE INFORMATIE.  
 

 
Steeds op zoek naar nieuwe waarnemingsplaatsen in het WP-gebied hadden we 
deze keer ons oog laten vallen op het Griekse vasteland. Na grondig speurwerk werd 
gekozen voor het noorden van Griekenland met als uitvalsbasis Thessaloniki. De 
provincies Macedonië en Thracië herbergen verschillende soorten natuurgebieden 
elk met hun eigen karakteristieke fauna & flora. Grote inlandse meren, rivieren, 
wetlands, delta’s, heuvels en bergen werden bezocht en leverden voor de zoveelste 
keer een overvloed aan waarnemingen op. 
 

 
Ronan Felix      Henri Felix 
Robrecht De Frieslaan 30    Gelaagstraat 17 
9150 Rupelmonde     9150 Rupelmonde 
 
Johan Colman 
Lindenlaan 32 
9120 Beveren 
 

Net zoals vorig jaar kozen we om met luchtvaartmaatschappij Austrian Airlines in zee 
te gaan, figuurlijk gesproken weliswaar. Onze reis werd deze maal geboekt bij Go 
South Travel uit Antwerpen welke ons een uitstekende service verleende op gebied 
van vluchtinformatie en research. We betaalden € 391,25 per ticket (inclusief 
luchthaventaksen). Een iets goedkoper ticket had ons via Athene naar Thessaloniki 
gebracht maar daar zouden we veel kostbare tijd mee verloren hebben, vandaar de 
keuze om via Wenen te vliegen. 
Via de nieuwe terminal te Zaventem vlogen we naar Thessaloniki met een 
tussenstop in de Oostenrijkse hoofdstad, zoals hierboven vermeld. 
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3.1. Vooropgestelde reisroute.  
 
Zaterdag 26/04/2003.  
Transfer van Thessaloniki naar de Evrosdelta. 
Overnachting in de omgeving van Alexandroupoli of Loutros. 
 
Zondag 27/04/2003.  
Volle dag Evrosdelta. 
 
Maandag 28/04/2003.  
Volle dag Dadia Forest en omgeving. 
 
Dinsdag 29/04/2003.  
Volle dag Lake Ismarida. 
Transfer naar en overnachting in de omgeving van Porto Lagos. 
 
Woensdag 30/04/2003.  
Voormiddag : bezoek Porto Lagos. 
Transfer naar Nestosdelta. 
Avond : Nestosdelta + overnachting Keramoti. 
 
Donderdag 01/05/2003.  
Transfer naar en bezoek Kerkinimeer. 
Overnachting in Sidirokastro. 
 
Vrijdag 02/05/2003.  
Voormiddag : Kerkinimeer. 
Namiddag : verplaatsing naar Pella + bezoek archeologische site. 
Transfer naar Thessaloniki. 
 
Zaterdag 03/05/2003.  
Waarnemingsgebieden in de omgeving van Thessaloniki, oa Volvimeer, Koroniameer 
en mogelijk ook Axios- en Aliakmondelta’s. 
 
Zondag 04/05/2003.  
Voormiddag : Angelohori zoutpannen. 
Transfer naar Thessaloniki. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



NOORD GRIEKENLAND                                                                                                April  - Mei 2003             
 

3.2. Effectieve Reisroute Noord Griekenland.  
 
Zaterdag 26/04/2003.  
Transfer van Thessaloniki naar Sidirokastro + bezoek oost- & noordoostzijde van het 
Kerkinimeer. 
 
Zondag 27/04/2003.  
Volle dag Kerkinimeer. 
 
Maandag 28/04/2003.  
Transfer van Sidirokastro naar Loutros met korte stop in Porto Lagos en lange stop 
bij Lake Ismarida. 
Avond : omgeving Loutros + Dranalagune Evrosdelta. 
 
Dinsdag 29/04/2003.  
Ruime omgeving Dadia en Lefkimi. 
Terug naar Loutros via de « Groene route ». 
 
Woensdag 30/04/2003.  
Voormiddag : publieke gedeelte Evrosdelta. 
Namiddag : omgeving Avas & Avandas. 
Late namiddag en Avond : publieke gedeelte Evrosdelta + Loutros.  
 
Donderdag 01/05/2003.  
Ochtend : noordwestzijde Evrosdelta : Dranalagune. 
Transfer van Loutros naar Litohoro (Aan de voet van de Olympusberg) met stops bij 
Lake Ismarida, Porto Lagos en Nestosdelta. 
 
Vrijdag 02/05/2003.  
Voormiddag : Mount Olympos. 
Transfer van Litohoro naar Nea Moudania met stops bij de Axiosdelta en Pella 
(Archeologische site). 
Avond : schiereiland Kassandra. 
 
Zaterdag 03/05/2003.  
Halkidiki schiereilanden Kassandra en Sithonia. 
 
Zondag 04/05/2003.  
Transfer van Nea Moudania naar Thessaloniki via de Holomondasbergen.  
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Wegens het rondtrekkend karakter van de reis, net zoals vorig jaar, werden ook deze 
keer geen slaapplaatsen op voorhand vastgelegd. Er werd wel links en rechts 
geïnformeerd naar verblijfplaatsen in de omgeving van de waarnemingsgebieden. 
Een poging om in het Ecohotel van Dadia te verblijven draaide op niets uit. 
(volgeboekt en/of gesloten op 28/04 omwille van een feestdag). 
 
4.1. Verblijfplaatsen.  
 
Waarnemingsgebied Verblijfplaats Naam Hotel Prijs € 
Kerkinimeer Sidirokastro Hotel Olympic 55 (inclusief ontbijt) 
Evrosdelta & Dadiawoud Loutros Hotel Athena 44 (inclusief ontbijt) 
Olympusberg & 
Axiosdelta  

Litohoro Hotel Mirto 42 

Halkidikischiereiland & 
Holomondasgebergte 

Nea Moudania Pension Il Cave 
d’Oro 

35 

 
Opmerking : De prijzen zijn per nacht en gelden voor een driepersoonskamer.  

 
Via Arlene van Go South Travel hadden we reeds een auto geboekt bij Sunny Cars. 
Sunny Cars is een Nederlandse maatschappij die nauw samenwerkt met lokale 
verhuurmaatschappijen. Een belangrijk voordeel om met zulke maatschappijen 
samen te werken is dat zij geen vertegenwoordiging en/of kantoor hebben op de 
luchthaven zelf zodat de verhuurprijs aanzienlijk lager ligt dan bij de traditionele 
bedrijven zoals Hertz, Europcar, …  
Nog een voordeel is dat net zoals bij de grote bedrijven de wagen kan afgehaald en 
achtergelaten worden in de buurt van de luchthaven. 
Het lokale verhuurbedrijf Union Car gaf ons een nagenoeg perfecte service. Zelfs na 
de vertraging van onze heenvlucht met 2,5 uur stonden zij ons op te wachten in het 
luchthavengebouw. 
We betaalden voor de wagen € 353,00 voor 8 dagen (Er wordt gerekend in schijven 
van 24 uur, met ingang vanaf het uur wanneer je je wagen komt oppikken) en sloten 
een extra verzekering af voor glasbreuk, bodembeschadiging en banden voor het 
luttele bedrag van € 28,00. Voorgaande reizen hadden ons reeds menigmaal banden 
gekost zodat we voor dit eventuele ongemak wilden indekken. Ook het rijgedrag van 
de Grieken is niet onbesproken. In totaal kostte onze wagen, een goudkleurige 
Hyundai Accent € 381,00.
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6.1. Boeken.  
 
☺ Lars Jonsson :  
Vogels van Europa. 
 
☺ Killian Mullarney, Lars Svensson, Dan Zetterström, Peter J Grant : 
Collins Birdguide. 
 
☺ Benny Gensbol 
Roofvogels van Europa. 
 
☺ Dave Gosney : 
Finding Birds in Greece. 
 
☺ John Gooders : 
Where to Watch Birds in Turkey, Greece & Cyprus. 
 
6.2. Verslagen.  
 
☺ Ugo Mellone : 
Mainland Greece : Epirus & Macedonia, August 2002. 
 
☺ Michel Veldt : 
Trip Report Mainland Greece : 28/07 – 17/08/2001. 
 
☺ Tommy Pedersen : 
Trip Report mainland Greece, June 14th – 20th 2001. 
 
☺ Jos Rutten :  
Reisverslag Noord Griekenland 3 – 13 Mei 2001. 
 
☺ Dirk and Regina Ferus : 
Trip Report Northern Greece, May 13 – 27, 1999. 
 
☺ Glenn Vermeersch :  
Trip Report : Northern Greece, September 20 – 28, 1998. 
 
☺ Rob Goldbach :  
Northern Greece, June 2 – 16, 1998. 
 
☺ Stefan Masur :  
North-eastern and Central Greece, 17/04/97 – 5/5/97. 
 
☺ Stuart Burnet :  
Mainland Greece, May 4th – 17th, 1996. 
 
☺ Paul Atkinson :  
North East Greece, 30/04/91 – 13/5/91. 
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6.3. Kaarten.  
 
☺ Michelin 980 : 
Griekenland : 1/700000. 
 
6.4. Andere Informatiebronnen.  
 
Een andere bron van informatie was het internet, de meeste reisverslagen werden op 
deze manier gevonden.  
Een bericht dat werd verspreid via Eurobirdnet leverde weinig of geen informatie op 
in verband met recente waarnemingen.  
Ugo Mellone (Italië), Sean Cole (UK) en vooral Jos Rutten (België) wil ik nogmaals 
bedanken voor de extra informatie die zij ons ter beschikking stelden.  

Het wegennet en dan vooral de autostrades in Griekenland zijn nagenoeg in perfecte 
staat met heel weinig verkeer. Momenteel is men bezig met de voltooiing van de 
autostrade tussen Kavala en Alexandroupoli. De secundaire wegen zijn vrij druk. 
Ondanks de talloze politiecontroles langs de baan hebben de Grieken een vrij zware 
voet en passen ze hun rijgedrag nauwelijks aan de omstandigheden aan. Wij hebben 
ter plaatse kunnen constateren dat Griekenland één van de onveiligste landen in 
Europa is in het verkeer. 
 
Net zoals in Turkije heb je in Griekenland ook veel loslopende en soms agressieve 
honden. Veelal werken ze in groep waarbij er eentje voor de wagen gaat lopen met 
suïcidale neigingen om vaart te minderen en waarbij de anderen uit het niets 
opduiken.  
Loslopend vee hebben we enkel tegengekomen in de noordoosthoek van het 
Kerkinimeer langs de Strymonasrivier. Het ging hem hier om enkele kuddes 
waterbuffels die er ook al niet te vriendelijk uitzagen. Zo werden we achtervolgd door 
een gepikeerde bull over een afstand van ongeveer 500 meter. Gelukkig hadden wij 
een zwaardere voet dan het beest. 
 
De lokale bevolking was vriendelijk maar het verschil met Turkije is toch nog heel 
groot op dit gebied. 
 
Eten en drinken in Griekenland is een paradijs. De lekkere lokale keuken kon ons 
elke dag wel bekoren en dat voor weinig euro’s in vergelijking met ons belgenlandje. 
 
Voor de eerste maal werd duidelijk hoe gemakkelijk het gebruik van een 
eenheidsmunt kan zijn. 
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II. BEZOCHTE GEBIEDEN.  
 

Wegens onze opgelopen vertraging werd het Kerkinimeer onze eerste 
waarnemingsplaats van de reis. Dit kunstmatige meer is in de jaren 50 ontstaan door 
de afdamming van de Strymonasrivier. Het meer ligt een kleine 100 km ten noorden 
van Thessaloniki en dicht bij de stad Serres. 
Het is een beschermd gebied (+/- 900 ha) waarvan de definitieve grenzen nog niet 
vastliggen. Het meer heeft een wateroppervlak dat varieert tussen de 54 en de 72 
km2.  
De nabijheid van het Kerkinigebergte in het noorden, de beboste heuvels in het 
westen en de grootschalige landbouwgebieden in het oosten maken van deze plaats 
een uniek ecosysteem. 
Uit ons bezoek aan deze plaats bleek ook dat de rivier Strymonas een natuurlijke 
leidraad is voor trekvogels (Visarend, Grauwe kiekendief, Roodpootvalk, 
Purperreiger, …) 
 
1.1. Noordoosthoek Kerkinimeer.  
 
De noordoosthoek van het meer is het vogelrijkst met marshes, rietvelden, 
broekbossen en de monding van de Strymonas in het meer met natuurlijke 
overstromingsvlakten. Wij bezochten beide oevers van de Strymonas. Het dorp 
Vironia is een zeer goed uitgangspunt. Ten zuiden van dit dorp loopt een brug over 
de rivier waar je de dijken van beide oevers kan oprijden. Het dient wel gezegd te 
worden dat deze wegen doodlopen nabij het broekbos. De grazende kuddes 
waterbuffels kunnen een nadeel vormen bij het waarnemen. 
 
Waarnemingen : Aalscholver, Dwergaalscholver, Roze pelikaan, Kroeskoppelikaan, 
Reigers, Ooievaar, Zwarte ooievaar, Lepelaar, Zwart ibis, Zomertaling, 
Schreeuwarend, Havik, Roodpootvalk, Poelruiter, Syrische bonte specht, Hop, 
Scharrelaar, Buidelmees, Withalsvliegenvanger. 
 
1.2. Oostkant Kerkinimeer.  
 
Dit is eigenlijk het traject tussen Vironia en Lithotopos waar zich de dam bevindt. Net 
over de brug met de Strymonas kan je verschillende wegen nemen om zo je tocht 
naar Lithotopos te beginnen. Dit gebied wordt gekenmerkt door het meer aan de ene 
kant en extensieve landbouwgebieden, afgewisseld met populierenbosjes, aan de 
andere kant. Via een verharde dijk kan het gebied bezocht worden. Dichter bij de 
dam zijn beide zijden van de dijk begroeid met bomen, voornamelijk wilgen, 
waardoor de zichtbaarheid wordt beperkt. 
 
Waarnemingen : Fuut, Roze pelikaan, Kroeskoppelikaan, Kleine zilverreiger, 
Ralreiger, Kwak, Visarend, Roodpootvalk, Witwangstern, Witvleugelstern, Zwarte 
stern, Wielewaal, Balkankwikstaart, Oeverzwaluw, Buidelmees. 
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1.3. Dam / Overflow.  
 
In het dorp Lithotopos bevindt zich de dam van het meer. Door de hoge waterstand 
van het meer stroomde er ook veel water door de overflow zodat het aantal vogels 
hier dan ook beperkt bleef tot enkele reigerachtigen en wat zwaluwen. 
 
Waarnemingen : Fuut, Kleine zilverreiger, Ralreiger, Kwak, Huiszwaluw. 
 
1.4. Westkant Kerkinimeer.  
 
Het traject tussen Lithotopos en Livadia. Deze streek wordt gekenmerkt door het 
meer aan de ene kant en beboste heuvels aan de andere kant. Er loopt een 
asfaltbaantje parallel met de oevers van het meer tot het dorp Kerkini en vandaar kan 
je kiezen. Ofwel blijf je het asfaltbaantje volgen, ofwel rijd je opnieuw een verharde 
dijk op en blijf je langs de rand van het meer. Beide wegen komen uit in het dorp 
Livadia.  
 
Waarnemingen : Fuut, Kroeskoppelikaan, Zomertaling, Schreeuwarend, 
Slangearend, Dwergarend, Zwarte wouw, Grauwe kiekendief, Bijeneter, Blonde 
tapuit, Ortolaan. 
 
1.5. Noordkant Kerkinimeer.  
 
Ruwweg het traject tussen Livadia en Vironia. Deze kant is de minst toegankelijke 
kant van het meer. Er zijn een aantal wegen die uitkomen op het meer maar daar valt 
meestal weinig te zien. Iets voor het dorp Livadia kan men vanop de dijk het 
broekbos mooi overzien en naar zijn spectaculaire kolonie aalscholvers kijken! 
Het Kerkinimeer wordt aan het noorden begrensd door het gelijknamige gebergte. 
 
Waarnemingen : Aalscholver, Dwergaalscholver, Roze pelikaan, Kroeskoppelikaan, 
Zwarte ooievaar, Schreeuwarend, Slechtvalk, Balkansperwer, Scharrelaar, Raaf. 

De berg waar de Griekse goden verbleven in een vroeger era ligt een 100-tal 
kilometer ten zuiden van Thessaloniki. De gemakkelijkste en snelste weg is via de 
autostrade E75 naar Athene. Het bruisende stadje Litohoro, te bereiken via een 
rechtsreekse afrit op de autostrade, ligt aan de voet van deze gigant en is een ideale 
uitvalsbasis. Van daaruit kan je met de wagen tot parking Prionia rijden langs een 
steeds slechter wordende en zelfs op bepaalde momenten ontbrekende weg. Vanaf 
deze parking is het wandelen of beter gezegd klimmen naar de verschillende 
waarnemingsplekken. Via een steile klim van +/- 6 kilometer zou je normaal een 
refuge moeten bereiken. Wij moesten noodgedwongen na drie kwart van onze tocht 
terugkeren daar de weg nog volledig ondergesneeuwd lag. Alhoewel er stond 
vermeld dat de refuge vanaf 1 mei is geopend kan ze pas met zekerheid worden 
bereikt vanaf juni. Er zijn in Europa gemakkelijkere plaatsen om soorten zoals 
lammergier, rotskruiper en alpenheggemus te vinden!  
 
Waarnemingen : Zwarte specht, Alpengierzwaluw, Blonde tapuit, Kuifmees, Zwarte 
mees. 
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De rivier Axios loopt onder de Thessaloniki – Athene autostrade E75 door ter hoogte 
van de stad Halastra. Om de oevers van de rivier te bereiken neem je de afrit naar 
Nea Malgara.  
Om de linkeroever te bezoeken neem je een verharde zijweg parallel met de 
autostrade in plaats van de asfaltweg naar het dorp te volgen. Volg je de asfaltweg 
tot  voorbij het dorp dan kan je over een brug de andere oever bereiken.  
Het natuurlijke overstromingsgebied van deze stroom werd ook ingedamd ten 
behoeve van de landbouw. Door de monotone en eenzijdige bewerking van het land 
is de vogelrijkdom hier dan ook beperkt. 
De dijk langs de linkeroever komt uit in een vissersdorp waar je de kustlijn en de 
lagune kan bekijken. De plassen naast de dijk waren tijdens ons bezoek door de vele 
neerslag tijdens de maand april eerder diepe poelen zodat geen waders werden 
gezien.  
 
Waarnemingen : Purperreiger, Kleine zilverreiger, Vorkstaartplevier, 
Zwartkopmeeuw, Dunbekmeeuw, Reuzenstern, Lachstern, Bijeneter, Hop, 
Balkankwikstaart, Grauwe klauwier, Zwartkopgors. 

 
Net zoals de andere delta’s in Griekenland heeft ook deze sterk te lijden onder de 
toenemende landbouwdruk en algemene verwaarlozing. Deze delta, gevormd rond 
de gelijknamige rivier ligt tussen de steden Kavala en Xanthi. Via de oude baan 
tussen deze 2 steden slaat men af richting kust daar waar het dorp Keramoti en/of de 
luchthaven staan aangeduid. Voor Keramotidorp kan men naar rechts slaan richting 
luchthaven. In de buurt van deze luchthaven liggen enkele rietvelden en wat verder 
een lagune. 
De Nestosdelta staat vooral bekend om zijn Sporenkieviten, dit is ook de reden 
waarom wij deze plaats bezochten. 
 
Waarnemingen : Purperreiger, Arendbuizerd, Sporenkievit,Vorkstaartplevier, 
Graszanger, Grote karekiet. 
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Dit schiereiland wordt ook wel eens de hand met de 3 vingers van Griekenland 
genoemd. Het ligt net ten zuidoosten van Thessaloniki en herbergt een grote 
diversiteit aan habitats. De drie vingers noemen respectievelijk Kassandra, Sithonia 
en Agio Oros. Laatstgenoemd schiereiland is één van de heiligste plekken in het land 
en eigendom van de kerk waardoor de toegang ervan heel gelimiteerd is. Omdat 
deze vingers een eind in de Egeïsche zee steken zijn ze ideaal geschikt voor 
seawatch en zijn ze de eerste opvangpunten voor doortrekkende vogels. In de 
handpalm van Halkidiki bevindt zich het Holomondasgebergte, een paradijs voor 
roofvogels. 
 
5.1. Kassandra.  
 
De meest westelijke vinger van de drie. Vertrekkende van Nea Moudania rijdt je het 
schiereiland op richting Kalithea. Dit dorp is het vertrek- en het eindpunt van de 
panoramische rondrit van dit eiland, zowel in wijzer- als in tegenwijzerzin. Kassandra 
is een plaats welke voornamelijk leeft van toerisme en de omgeving is hier dan ook 
naar ingericht. De dorpen Possidi, met zijn vuurtoren en landtong, Loutra & Pagouria 
geven de beste uitzichtpunten. 
 
Waarnemingen : Kuhls pijstormvogel, Yelkouan pijlstormvogel, Bijeneter, 
Kortteenleeuwerik, Kleine zwartkop, Grauwe klauwier, Roodkopklauwier, Cirlgors, 
Zwartkopgors. 
 
5.2. Sithonia.  
 
De middelvinger van Halkidiki. Een veel groter en ruiger schiereiland dan Kassandra. 
Pijnboombossen, olijfboomgaarden, rotskusten en beboste heuvels wisselen elkaar 
af. Het is ook minder toeristisch.  
Begin- en eindpunt voor de panoramische rondrit van het eiland is het dorp Omnos 
Panagias. De volledige zuid en zuidwestkant zijn het meest ongerept en bijgevolg 
ook de beste waarnemingsplaatsen.   

Waarnemingen : Kuhls pijstormvogel, Yelkouan pijlstormvogel, Slangearend, 
Eleonora’s valk, Bijeneter, Scharrelaar, Hop, Alpengierzwaluw, Kortteenleeuwerik, 
Blonde tapuit, Blauwe rotslijster, Kleine zwartkop, Grauwe klauwier, 
Roodkopklauwier, Ortolaan, Bruinkeelortolaan, Cirlgors, Zwartkopgors. 
 
5.3. Holomondasgebergte.  
 
Dit gebergte heeft het dorp Paleokastro als centrale uitgangspunt. Het gebied tussen 
de dorpen Arnea en Agia Prodomos werd door ons bezocht en ervaren als een heel 
goed roofvogelgebied. Er zijn maar weinig uitzichtpunten daar de baan dwars door 
de beboste heuvels loopt. Er is een houten shelter net buiten het dorp Taxiarhis, 
waarvan we dankbaar gebruik maakten. 
 
Waarnemingen : Schreeuwarend, Slangearend, Lannervalk, Eleonora’s valk, 
Kuifkoekoek, Boomleeuwerik, Grote gele kwikstaart, Boompieper, Blauwe rotslijster, 
Baardgrasmus, Grauwe klauwier, Raaf, Appelvink, Cirlgors. 
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Deze kuststad ligt juist in het midden van de steden Xanthi en Komotini. Het is een 
gebied waar zoutpannen, lagunes en zoetwaterplassen, waaronder het 
Vistonidameer, elkaar afwisselen. 
Porto Lagos moet in zijn hoogdagen een fantastische plek geweest zijn maar ook wij 
ervaarden hetgeen er reeds in andere verslagen werd vermeld : de teloorgang van 
een prachtig gebied. Dit gebied leverde ons weliswaar een pak nieuwe soorten op 
doch niet in de aantallen die we verwacht hadden. 
 
6.1. Zoutvlakten.  
 
Komende van Xanthi liggen enkele zoutvlakten links en rechts van de baan nog voor 
voor Porto Lagos. De zogenaamde Wader lagoon werd door ons afgescand. Deze 
lagoon was goedgevuld met water maar weinig met vogels. 
 
Waarnemingen : Kleine zilverreiger, Bijeneter, Balkankwikstaart. 
 
6.2. Mediterraan bos.  
 
Ten Zuiden van Porto Lagos vindt men een aantal kleine pijnboombossen die goed 
zouden zijn voor migrerende zangvogels. Wij bezochten West wood, een 
geliefkoosde picknickplaats voor de lokale bevolking en een bijna open stort. We 
wandelden dwars door het bos tot tegen de kustlijn die qua vervuiling niet moest 
onderdoen. 
 
Waarnemingen : Torenvalk (Nest), Grauwe vliegenvanger, Kleine zwartkop. 
 
6.3. Vistonidameer.  
 
Net voorbij het centrum van Porto Lagos zijn er verschillende plaatsen waar men het 
meer kan overzien. Wij hielden halt aan een soort doorsteek naar de lagunes aan de 
andere kant van da baan. Ook hier viel de hoge waterstand weer op en waren er 
bijna geen stellopers, op Zwarte ruiter na, aanwezig. 
 
Waarnemingen : Geoorde fuut, Smient, Zwarte ruiter, Regenwulp, Zwartkopmeeuw, 
Dwergmeeuw, Visdief, Grote stern, Witvleugelstern, Zwarte stern, Cetti’s zanger. 
 
6.4. Lagunes.  
 
Langs de kust liggen enkele lagunes en poelen die in Gosney staan omschreven als 
Church marshes en Pelican pool. Om de plekken te kunnen overzien reden we een 
doodlopend asfaltbaantje ertussen op. De zogenaamde Church marshes waren bijna 
geheel vogelloos terwijl de Pelican pool veeleer een Mute swan pool was geworden. 
Een beter zicht op deze plas kregen we vanop de baan naar Fanari.  
 
Waarnemingen : Dwergaalscholver, Lepelaar, Flamingo, Smient, Roodpootvalk, 
Zwarte ruiter, Zwartkopmeeuw, Dwergmeeuw, Visdief, Grote stern, Dwergstern, 
Witvleugelstern, Zwarte stern, Cetti’s zanger. 
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Het Ismaridameer ligt ten oosten van Porto Lagos en ten zuiden van het dorpje 
Pagouria. Het is één van de vogelrijkste en attractiefste waarnemingsgebieden in 
Griekenland. Vanuit Pagouria zelf is deze plaats te bereiken door de richting Molivoti 
Beach te volgen. Men kan het hele meer rondrijden, de ene zijde via een verharde 
baan en de andere zijde via een slecht berijdbare dijk. 
 
7.1. Rivier & Overstromingsvlakten.  
 
Het eerste gedeelte van de tocht gaat langs de rivier met zijn overstromingsvlakten. 
De slecht berijdbare dijk volgt heel mooi het riviertje van dichtbij tot aan het beboste 
gedeelte van het meer. De verharde baan loopt langs de overstromingsvlakten met 
lage duinen en oevers. 
 
Waarnemingen : Kleine zilverreiger, Koereiger, Ralreiger, Grauwe kiekendief, 
Balkansperwer, Scharrelaar, Bijeneter, Hop, Roodkopklauwier, Spaanse mus. 
 
7.2. Broekbos.  
 
Vooraleer de rivier het meer bereikt meandert het nog door een goed ontwikkeld 
broekbos welke een grote aantrekkingskracht uitoefent op migrerende zangvogels en 
grote roofvogels. Zo zagen we er een Slangearend zijn prooi verorberen en liet een 
koppel Zeearend zich regelmatig in het bos glijden. Omdat het hier om adulte vogels 
ging zou het best mogelijk kunnen zijn dat zij hier een nest hadden. 
Het modderige karakter van de bodem en de kronkelende rivier zorgden ervoor dat 
we enkel de buitenzijde van het bos bezochten. 
 
Waarnemingen : Zeearend, Slangearend, Fluiter, Vale spotvogel, Bonte 
vliegenvanger, Grauwe vliegenvanger, Zwartkopgors. 

           Kwak : Foto Johan Colman 
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7.3. Ismaridameer.  
 
Het eigenlijke meer bestaat uit meer dan een met brede rietkragen omgeven 
waterpartij alleen.  
Langs de westkant is het omgeven door heuvels die een ideaal uitzichtpunt vormen 
op het meer. 
De dijk langs de oostzijde loopt vlak naast de brede rietkraag waardoor het zicht op 
het meer gelimiteerd wordt. Aan het begin en het eind van deze dijk heb je zowel 
links als rechts ervan enkele open plekken met plasjes, altijd goed voor wat 
bijzonderheden. Overigens bestaat het overgrote deel aan de andere zijde van de 
dijk uit een grote open vlakte die begraasd wordt door schapen en runderen.  
Het onderste gedeelte van het meer bestaat voornamelijk uit drassig moerasgebied 
waar vele steltlopertjes en reigers zich ophouden. 
Tussen Molivoti beach en het meer liggen nog wat moerasgebiedjes, boomgaarden, 
akkers en zanderige vlakten die ook het onderzoeken waard zijn. Deze plekken 
moeten toch doorkruist worden om het meer te kunnen rondrijden. 
 
Waarnemingen : Kroeskoppelikaan, Grote zilverreiger, Puperreiger, Ralreiger, Kwak, 
Woudaap, Lepelaar, Zwarte ibis, Zeearend, Slangearend, Arendbuizerd, 
Roodpootvalk, Kwartel, Steltkluut, Vorkstaartplevier, Griel, Bosruiter, Poelruiter, 
Zwartkopmeeuw, Lachstern, Dwergstern, Witwangstern, Witvleugelstern, Zwarte 
stern, Bijeneter, Duinpieper, Grote karekiet, Izabeltapuit, Grauwe klauwier, Bonte 
vliegenvanger, Buidelmees, Zwartkopgors. 
 

 
8.1. Loutros en omgeving.  
 
Het dorp Loutros is een ideale uitgangsplek om de Evrosdelta te bezoeken. Het ligt 
net aan de overkant van de E90/E85 autostrade aan de noordwestkant van de delta. 
Maar de omgeving van Loutros zelf en de zogenaamde « Loutros Hill » zijn plekken 
die het onderzoeken waard zijn. Loutros Hill ligt vlakbij Hotel Athena en kan het best 
te voet bezocht worden. Deze heuvel blijft voor altijd in mijn geheugen gegrift omdat 
ik hier mijn grootste dip ooit, een adulte Keizerarend, opliep. 
 
Waarnemingen : Roze pelikaan, Zwarte ooievaar, Monniksgier, Keizerarend, 
Slangearend, Arendbuizerd, Grauwe kiekendief, Dwergooruil, Orpheusgrasmus, 
Sperwergrasmus. 
 
8.2. Avandas en omgeving.  
 
Het dorp Avandas ligt ten noorden van Alexandroupoli en is vooral bekend omwille 
van zijn kloof. Deze kloof ligt net ten noorden van het dorp.  
Ook de nabijgelegen kasteelruïne en het verlaten station ten zuiden van het dorp zijn 
volgens overleveringen goede waarnemingsplaatsen. Deze laatste plaatsen liggen 
langs de baan van Alexandroupoli naar Avandas. 
 
Waarnemingen : Zwarte ooievaar, Monniksgier, Slangearend, Grauwe kiekendief, 
Blauwe rotslijster, Orpheusgrasmus, Cirlgors. 
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De Evros vormt de natuurlijke grens tussen Griekenland en Turkije. Aangezien de 
vriendschap tussen Turken en Grieken niet zo vanzelfsprekend is wordt deze grens 
nauwlettend door beide partijen in de gaten gehouden (lees : militaire aanwezigheid) 
wat voor ons vogelkijkers soms een lastige zaak is.  
De rivier werd naar de monding toe grotendeels gekanaliseerd waardoor de 
omliggende gebieden meer afhankelijk zijn van grondwater en regen dan van 
overstromingen van de Evros zelf. 
De delta is op zichzelf door drainage, overbegrazing en grootschalige en inhalige 
landbouw slechts een schim meer van wat het vroeger was. 
De delta is ingedeeld in 2 sectoren. Een publieke sector, waar iedereen vrij is om te 
gaan en een militaire sector, waar je een speciale toelating voor nodig hebt. Beide 
sectoren worden gescheiden door een kanaal. 
Wij kozen om enkel het publieke gedeelte te bezoeken om de administratieve 
rompslomp en de geldklopperij door zogenaamde gidsen te vermijden. 
 
9.1. Dranalagune.  
 
Deze lagune ligt in de noordwesthoek van het publieke gedeelte van de delta. Deze 
is gemakkelijk vanuit Loutros te bereiken. Gewoon de baan oversteken, de 
landbouwgronden voorbijrijden en men komt automatisch bij de lagune terecht. Dit 
punt is ook een uitstekend vertrekpunt om het publieke gedeelte rond te rijden. 
 
Waarnemingen : Roze pelikaan, Kleine zilverreiger, Kwak, Zwarte ooievaar, Zwarte 
ibis, Flamingo, Zeearend, Balkansperwer, Zwartkopmeeuw, Dwergmeeuw, 
Witwangstern, Witvleugelstern, Zwarte stern, Syrische bonte specht, Rosse 
waaierstaart, Zwartkopgors. 
 
9.2. Spoorwegroute.  
 
De Dranalagune is een uitstekende vertrekplaats om je tocht rond het publieke 
gedeelte van de delta te beginnen, dit zowel met de klok mee of tegen de wijzers van 
de klok in, afhankelijk van de stand van de zon of beter nog het uur van vertrek. De 
spoorweg scheidt de landbouwgebieden van het noordelijke deel van de publieke 
sector. Via een dijk die langs een kanaal met rietkragen loopt kan je je tocht richting 
Turkse grens (met de wijzers van de klok mee) beginnen. Verschillende wegen 
leiden in het gebied en het is dan ook de moeite waard om deze te exploreren. 
 
Waarnemingen : Purperreiger, Zwarte ooievaar, Slangearend, Arendbuizerd, Hop, 
Izabeltapuit, Roodkeelpieper, Balkankwikstaart, Grote karekiet, Grauwe klauwier, 
Roodkopklauwier, Bonte vliegenvanger. 
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9.3. Scheidingsroute.  
 
Dit is de route die het militaire en het publieke gedeelte van elkaar scheidt. Deze 
route werd voor ons een ontgoocheling door de afwezigheid van onze gevederde 
vrienden. De struiken herbergden weliswaar een aantal trekvogels maar de 
omringende plassen, lagunen en grasvelden waren nagenoeg leeg. Misschien had 
ook hier de hoge waterstand er iets mee te maken. Opnieuw kan je hier verschillende 
wegen nemen die in het gebied leiden, maar meestal kom je dan op dezelfde 
plaatsen terecht die je via de spoorwegroute al hebt verkent. Nog een opmerking, de 
scheidingsroute is een slechte weg met verraderlijke grote putten, dus enige 
voorzichtigheid is hier wel geboden! 
 
Waarnemingen : Roze pelikaan, Vorkstaartplevier, Scharrelaar, Hop, Bijeneter, Bonte 
vliegenvanger. 

 
De dorpen Dadia en Lefkimi en hun omgeving staan bekend als één van de 
roofvogelrijkste gebieden van Europa. Niet minder dan 32 roofvogelsoorten worden 
hier geregeld waargenomen, waarvan er een 20-tal in de nabije omgeving broeden. 
Het is ook de enige plek in Griekenland waar men geregeld Keizerarend kan 
bewonderen. Beide dorpen liggen langs de baan E85 richting Orestiada en zijn 
gemakkelijk bereikbaar. 
 
10.1. Lefkimi & omgeving.  
 
Lefkimi bereikt men door in het dorp Provatonas naar het westen te rijden voorbij een 
prachtige orthodoxe kerk. De baan leidt je tot op een centraal plein in Lefkimi.  
Er zijn verschillende wegen die je buiten het dorp kunnen leiden maar de beste weg 
vindt je linksonder het plein.  
Het eerste gedeelte is nogal vlak en de door scrub omgeven weilanden en akkers 
herbergen een aantal specialiteiten van de regio. 
Het steeds slechter wordende baantje brengt je uiteindelijk bij een verlaten zendmast 
(Lefkimi Radio Tower) die een mooi uitzicht geeft op de omgeving. De weg hier 
naartoe is steil en niet zonder gevaar (geen vangrails, slecht wegdek, …). 
 
Waarnemingen : Zwarte ooievaar, Monniksgier, Vale gier, Steenarend, 
Schreeuwarend, Slangearend, Dwergarend, Grauwe kiekendief, Bijeneter, 
Rotszwaluw, Baardgrasmus, Griekse spotvogel, Bergfluiter, Roodkopklauwier, 
Ortolaan. 
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10.2. Dadia & Omgeving.  
 
Dit dorp kan men bereiken door links af te slaan op de E85 net voorbij Likofos. Een 
goed geasfalteerd baantje leidt je tot in het dorp waar het ecocenter duidelijk staat 
aangegeven. Dit baantje is een zeer goede plek om Schreeuwarenden van dichtbij te 
bekijken, zowel in zit als in vlucht. 
De eigenlijke attractie van Dadia is de schuilhut gelegen tussen de beboste heuvels 
en welke een uitzicht geeft op een gierenvoederplaats. De tocht naar deze hut duurt 
ongeveer een uurtje, maar je kan ook voor de easy way up kiezen door met een 
busje te gaan.   
 
Waarnemingen : Zwarte ooievaar, Monniksgier, Vale gier, Aasgier, Schreeuwarend, 
Slangearend, Dwergarend, Wespendief, Grauwe kiekendief, Hop, Bijeneter, 
Wielewaal, Roodstuitzwaluw, Blonde tapuit, Baardgrasmus, Bergfluiter, Kleine 
klapekster, Appelvink, Europese kanarie, Kruisbek. 

Gierenvoederplaats Dadia : Foto Johan Colman 
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III. DAGVERSLAGEN.  
 
1. Inleiding. 
 
Tien over zes zaterdagmorgen 26 April. Johan was reeds een kwartiertje bij mij thuis, 
van hieruit zouden we Henri gaan oppikken. Deze keer hadden we ons vervoer naar 
de luchthaven zelf geregeld. Chauffeur van dienst was Frank Verheggen een goede 
kennis van mezelf, een oude schoolkameraad van Johan en een ex-werkmakker van 
mijn pa. Met zijn Mercedes Vito hadden we genoeg ruimte om al onze bagage met 
gemak op te bergen. Rond 7 uur kwamen we aan te Zaventem alwaar we direct aan 
de balie van Austrian Airlines konden inchecken. We werden door de medewerkster 
van de bewuste airline vriendelijk verzocht om ons onmiddellijk naar de gate te 
begeven daar het niet lang meer zou duren vooraleer we konden boarden. Via 
verschillende roltrappen en tunnels kwamen we een kwartiertje later bij de bewuste 
gate in de spiksplinternieuwe terminal van Zaventem aan. 
De vlucht naar Wenen verliep rimpelloos en snel zodat we omstreeks half 10 al voet 
op vaste grond konden zetten. We maakten even snel toilet omdat we normaal 
gezien direct opnieuw zouden moeten aan boord gaan van onze aansluitende vlucht 
naar Thessaloniki. Het viel ons op dat het in de luchthaven veel drukker was dan 
vorig jaar. Een vlugge scan op de TV-lijsten met vluchten leerde ons dat er een 
vlucht tussen zat met enkele uren vertraging. Driemaal raden welke vlucht … 
Inderdaad, door een mechanisch defect aan ons toestel moest er een reservetoestel 
worden gecharterd en dat beestje moest nog van Italië komen. Uiteindelijk zouden 
we Wenen verlaten om 13.00 uur. De vlucht naar Thessaloniki verliep ook zeer vlot 
en we landden ter plaatse om half 4 lokale tijd (onze tijd + 1 uur). 
Onze bagageclaim verliep heel vlot en in een mum van tijd stonden we in de 
aankomsthal. Tot onze grote opluchting vonden we de man van Sunny Cars direct 
terug, even zaten we met de gedachte dat we op zoek moesten gaan naar het lokale 
verhuurkantoor in het centrum vanThessaloniki. Er werd nog een extra verzekering 
afgesloten voor glasbreuk, banden en bodembeschadiging voor het luttele bedrag 
van € 28,00 zodat onze huurwagen, een Hyundai Accent, ons in totaal € 381,00 
kostte voor 8 dagen. Ook werden nog enkele euro’s uitgewisseld met de verhuurder 
van de wagen toen bleek dat hij een verzamelaar was. De bagage werd in de wagen 
geladen en het optisch materiaal alsmede de kaart van Griekenland uitgepakt. 
Omdat we verveeld zaten met die 2 uur vertraging en omdat we geen zin hadden om 
in het donker naar een slaapplaats te zoeken besloten we om het Kerkinimeer als 
eerste waarnemingsplaats op onze agenda te zetten. 
We reden de drukke ring rond Thessaloniki op en stopten tevergeefs bij de eerste de 
beste carrefour om voedsel te collecteren. Net buiten het sluitingsuur aangekomen 
aldaar gingen we ons geluk proberen bij een Shell tankstation. Niet alleen de wagen 
maar ook wij namen de nodige spijzen en dranken tot ons. Hier werd voor de eerste 
keer ervaren hoe gemakkelijk die eenheidsmunt toch kan zijn! Anyway, een eind 
verder slopen we de ring om de hoofdstad van Macedonië af richting Serres zodat de 
eigenlijke ontdekkingstocht van Noord-Griekenland kon beginnen. 
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Dag 1 : Zaterdag 26 April 2003. 
 
Tocht : 
 
Thessaloniki – Kerkinimeer – Sidirokastro.  
 
Waarnemingen Dag 1 : 
 
Een uurtje na onze eerste meters in Griekenland reden we de ring rond Thessaloniki 
af en kwamen we in een ietwat rustige en groene omgeving terecht. Om even wat 
kleding weg te steken en ons klaar te maken om vogels te kijken stopten we bij de 
eerste de beste gelegenheid. 
Ik nam mijn camera in de hand en filmde een Flamingo  die levenloos aan een 
hoogspanningskabel hing. We werden direct met de andere kant van de medaille 
geconfronteerd. Gelukkig bruisten de andere aanwezige vogels, een koppel 
baltsende Buizerden  en een Arendbuizerd , van het leven. Een eindje verder 
stopten we opnieuw voor 4 jagende Roodpootvalken , zij hadden het gemunt op de 
talrijk aanwezige Huis -, Boeren -, Roodstuit - en Gierzwaluwen . Mogelijk zaten er 
ook Vale gierzwaluwen  tussen maar het tegenlicht gaf hen het voordeel van de 
twijfel. 
Het beton en asfalt van de Macedonische hoofdstad werd even verder vervangen 
door weilanden en akkers waar een Wielewaal  in volle glorie voorbijtrok. Enkele 
kilometer verder verandere het landschap volledig en kwamen we in de beboste 
heuvels terecht. Ons buikje begon op dat moment lawaai te maken zodat we 
besloten om te lunchen (dineren?) op een wegparking middenin de heuvels. Zoals 
we spijtig genoeg meerdere malen, zoniet telkenmale, moesten vaststellen trok deze 
openbare parking meer op een openbaar stort. Verschrikkelijk gewoon! Gelukkig 
konden we ons meer concentreren op ons eten en de mooie omgeving  zodat het 
toch nog volop genieten was. Trouwens deze stop leverde ons direct enkele 
juweeltjes van de regio op zoals een baltsende Schreeuwarend  en een 
voedselzoekende Slangearend . Overal zong Nachtegaal  en ook het 
watervalzangetje van Roodborst  werd gehoord. Een half uurtje nadien stopten we 
voor een thermiekende Ooievaar  in de omgeving van het door Gosney beschreven 
« Serres Marsh ». In een klein modderplasje zaten enkele Stelkluten  en Bosruiters , 
maar dit was zeker niet het plekje zoals beschreven door de reizende Engelsman. 
Grote karekiet  kraakte uit de verschillende rietkragen. 
Om zo weinig mogelijk tijd te verliezen draaiden we onze wagen 180° en trokken we 
richting Lithotopos. De overflow net voorbij de dam bevatte vrij veel water en weinig 
vogels. Een 20-tal Kleine zilverreigers  zaten in een dode boom en leken net een 
aangestoken kandelaar. Aan de kant van het meer vielen direct de grote aantallen 
Fuut  op en zaten enkele goed en minder goed verscholen Ralreigers  en Kwakken . 
Zoals dikwijls aan een dam zaten er vrij veel Huiszwaluwen . 
Omdat ik in enkele verslagen had gelezen dat er ten oosten van het meer, onder 
andere in Sidirokastro en Serres, slaapgelegenheden waren besloot ik om ook deze 
kant van het meer te bezoeken. Het eerste deel van de dijk is stevig begroeid en 
daardoor werden de waarnemingen van vogels ook beperkt tot Koekoek , Wielewaal , 
enkele Bonte spechten spec . en Buidelmees . Op de meer open plekken zaten wat 
Paapjes  en een zandoever herbergde een kolonie Oeverzwaluwen .  
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Stilaan kwam de noordoosthoek in zicht en werden de aantallen Kleine zilverreiger  
alleen maar groter. Het moment om de camera uit te pakken kwam er nadat 8 
Kroeskoppelikanen  op het meer werden ontdekt. Iets verder had Johan ontzettend 
veel spijt dat hij zijn fototoestel nog niet had uitgepakt daar een adult ♂ 
Roodpootvalk  een show van jewelste kwam geven. De aantallen en soorten 
Reigers  groeiden met de minuut en de grote groepen Aalscholvers  voerden af en 
toe hun kleine neefje Dwergaalscholver  mee. De oude houten geraamten van 
ondergelopen woningen deden dienst als slaapplaats voor Geelpoot - en 
Kokmeeuwen  terwijl Visdiefjes  de kant van het meer afschuimden. Ook alle 3 de 
moerassterns waren aanwezig met Witwangstern  als absolute nummer één, 
gevolgd door kleine aantallen Zwarte  en Witvleugelstern . 
Met het broekbos en de Strymonas in zicht begonnen we te fantaseren over welke 
vogelsoorten we hier de komende dagen nog zouden zien. Visarend  was er zo één 
van. De woorden waren nog geen minuut oud of Henri toonde ons een 
voorbijtrekkend exemplaar! We hebben direct de koe bij de horens gevat en nog 
vanalles gewenst natuurlijk. 
Omdat de duisternis nu toch stilaan begon in te vallen verlieten we het meer met nog 
knappe shots van Purperreiger , Ralreiger , Kwak  en Ooievaar . Om kwart na 8 
kwamen we in Sidirokastro aan waar we na een korte omzwerving Hotel Olympic 
terugvonden. Een driepersoonskamer werd voor 2 nachten vastgelegd inclusief 
vroeg ontbijt. In een droge rivierbedding vlakbij het hotel vonden we nog 2 
Overlopers  terug. 
Na een verfrissing en wat snacks werd de laatste hand gelegd aan de 
voorbereidingen voor morgen. Het Kerkinimeer kon nu al zijn geheimen prijsgeven 
aan ons.  
 
☺ Belangrijkste waarnemingen : 
 
Algemeen : 
Nachtegaal, Bonte kraai, Grauwe gors. 
 
Thessaloniki � Kerkinimeer: 
Ooievaar, Schreeuwarend, Slangearend, Arendbuizerd, Roodpootvalk, Steltkluut, 
Bosruiter, Wielewaal, Roodstuitzwaluw, Grote karekiet. 
 
Oostkant Kerkinimeer : 
Dwergaalscholver, Kroeskoppelikaan, Reigers, Ooievaar, Visarend, Roodpootvalk, 
Witwangstern, Witvleugelstern, Zwarte stern, Wielewaal, Buidelmees. 
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Dag 2 : Zondag 27 April 2003. 
 
Tocht : 
 
Sidirokastro – Kerkinimeer – Sidirokastro.  
 
Waarnemingen Dag 2 : 
 
Om 6.30 uur opgestaan na een nogal zwakke nachtrust. We hadden gisteren 
afgesproken met de hoteleigenaar om reeds te kunnen ontbijten om 7 uur zodat we 
vroeg onze vleugels konden uitspreiden. Een eenvoudig maar lekker ontbijt gaf ons 
de nodige energie om de eerste uren van de dag zonder kleerscheuren door te 
brengen. Alle nodige materiaal werd naar de wagen gebracht en we vetrokken vol 
goede moed richting Kerkinimeer. 
Een brug in volle aanbouw over de Strymonasrivier ten noorden van het meer trok 
onze aandacht en werd meteen onze eerste waarnemingsplaats. Via een landweg 
naast de spoorweg reden we naar de brug. Een Tapuit  op een treinstel was de 
eerste soort van de dag die onze verrekijkers de hoogte deden ingaan. Toen bleek 
dat de brug nog under construction was lieten we onze wagen achter en begaven we 
ons over de kronkelende ondiepe en vol met zandbanken bezaaide rivier. Enkele 
zijgrachten van de rivier herbergden Bosruiter  en Kleine plevier . Net zoals gisteren 
hadden we rap in de mot dat de Strymonas een natuurlijke leidraad is voor 
trekvogels, getuige hiervan waren de 4 Grauwe kiekendieven , waaronder een 
prachtig adult ♂, 2 Buizerden  en 3 Zomertortels  die ons in nog geen 10 minuten tijd 
voorbijtrokken. Verder vlogen er in de verte nog een Grote zilverreiger  en enkele 
Hoppen . Een Torenvalk  joeg in de zand- en grasvlakten en had het voornamelijk 
gemunt op Kuif - en Kalanderleeuwerik  en Paapje . Deze korte uitstap wakkerde 
onze vogelhonger alleen maar aan zodat we koers zetten naar het meer. Onderweg 
hielden we nog halt voor een Scharrelaar  en bewonderden we de eerste 
Ooievaars nesten met daarop dezelfde vogels en daarin Spaanse  en Huismussen . 
Niet in Vironia, maar wel in het dorp Omalos enkele kilometers verder namen we een 
afslag naar de noordoosthoek van het meer. De landweg, die we op goed geluk 
hadden gekozen kwam uit op de monding van de Strymonas in het meer, vlakbij het 
broekbos. We reden een natuurlijke zanddijk op en zagen op de 
overstromingsvlakten onze eerste waterbuffels. Het gebied, een samensmelting van 
diverse habitats, krioelde van de vogels. In de rivier zelf zaten enkele honderden 
Pelikanen , meestal Roze maar ook een 20-tal Kroeskoppen , en misschien wel 
duizend Aalscholvers . De zandbanken, oevers en bomen herbergden bijna alle 
soorten reigers. Talrijkst waren de Kleine  zilverreigers , gevolgd door Blauwe  en 
Ralreiger . Grote zilverreiger, Purperreiger  en Kwak  werden slechts sporadisch en 
meestal vliegend opgemerkt. Een 100-tal Lepelaars  zaten verspreid in 2 groepen 
langs de oevers. Toen we de wagen uitstapten om onze benen te strekken gingen 
een aantal van bovengenoemde soorten op de wieken en was het werkelijk genieten. 
Uit al dit geharrewar aan vogels werden nog 2 Zwarte ooievaars  gedestilleerd.  
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Aan de andere kant van de dijk wisselden rietvelden, kleine poelen en dicht 
wilgenstruweel elkaar af en hoorden we telkens het  luid gekraak van de Grote 
karekiet  en het hoog gefluit van de Buidelmees . Bij nader onderzoek ontdekten we 
enkele kleinere familieleden van de acrocephalussen zoals Kleine karekiet  en 
Rietzanger . De kroon was echter weggelegd voor de 2 adulte ♂♂ 
Withalsvliegenvanger  in de wilgenbosjes waarvan we de halsband zeer nauwkeurig 
onderzochten. 
Net voor de brug ten zuiden van Vironia zaten nog een Purperreiger  in het riet en 
een Hop  in het gras. Aan de overzijde van de brug begonnen we aan onze tocht 
langs de linkeroever van de rivier. Het aantal vogels bleef in onze ogen steeds 
groeien, natuurlijk was het merendeel hetzelfde als aan de rechteroever. Toch was 
het uitkijken geblazen, niet alleen omdat er meer Dwergaalscholvertjes  werden 
gezien maar ook omdat nieuwe soorten zoals 2 Zwarte ibissen  zich hier aanboden. 
Ook deze weg liep dood tegen het broekbos, alleen was het uitzicht hier beter. Aan 
de ene kant had je de rivier met op de achtergrond de bergen en aan de andere kant 
kon je het meer in zijn volle glorie bewonderen. We besloten dan ook om hier een 
uurtje te vertoeven. Het werd steeds warmer en de eerste groepen Roze pelikanen  
besloten om te gaan thermieken. Prachtig gewoon die deltavliegers. Van een 
gemengd groepje Roze en Kroeskoppelikanen  werd vlug een snapshot gemaakt. 
Roofvogels kwamen ook nadrukkelijker in de kijker. Eerst waren het vooral jagende 
Bruine kiekendieven  boven het broekbos en zwevende Buizerden  in de heuvels. 
Een cirkelende Schreeuwarend  tegen de bergwand was andere koek. De kant van 
het meer vergastte ons nog meer op Pelikanen-  en ander plezier. De natte 
weilanden hadden enkele steltlopertjes, alhoewel laag in aantal, aangetrokken. De 
speciaalste was een Poelruiter , hij foerageerde in de omgeving van 
Groenpootruiter , Kemphaan  en vooral Bosruiter . Eenden ontgoochelden 
enigszins, enkel wat Zomertalingen  hielden zich in de buurt op. Deze trend zou zich 
trouwens de hele reis doorzetten : vele roofvogels en weinig steltlopers en eenden. 
De weg terug werd ingezet met een voorbijscherende Boomvalk , die we zo ver 
volgden dat we als beloning een baltsend koppel Scharrelaar  in beeld kregen. Voor 
de rest werd er op de terugweg weinig naar vogels gekeken en meer naar de kuddes 
waterbuffel die we passeerden. Na ons akefietje met loslopend vee vorig jaar in 
Turkije waren we dubbel op onze hoede. 
Uiteindelijk bereikten we ons eindpunt van gisteren en begonnen we in 
tegengestelde richting de oostkant van het meer af te rijden richting Lithotopos. Het 
meer leverde ons enkel Fuut  en Kleine  zilverreiger , maar dan wel in ontelbare 
aantallen. Onze aandacht ging tijdens dit traject dan ook vooral uit naar het 
agrarische landschap en zijn begroeide oevers. Buidelmezen  zaten daar zo talrijk 
als Koolmezen  bij ons, het is maar om een idee te geven. We vonden verschillende 
bengelende pluisnesten en konden zelfs een vlijtig  ♂ Buidelmees  volgen met de 
aanbouw ervan. Regelmatig zagen we in de berm een Griekse  of Moorse 
landschildpad . Halverwege de tocht kwamen we bij een zandoever terecht die 
volledig ingenomen was door Oeverzwaluw . Onderaan de kolonie lagen enkele 
Waterschildpadden  te zonnen. De grasdijk ervoor leverde de eerste mooie beelden 
van Balkankwikstaarten  en Paapjes  op. Dichter bij de dam reden we tussen de 
wilgenstruiken door en vielen vooral Wielewaal  en Koekoek  op. De hele weg 
hadden we de mooie melodie van Nachtegaal  als begeleiding en rinkelde de zang 
van Grauwe gors  als nooit tevoren.  
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Net zoals gisteren ontgoochelde de overflow ons door de veel te hoge waterstand. 
Ook Kwak  en Ralreiger  konden daar niks aan verhelpen. We parkeerden onze 
wagen in de omgeving van de dam en overwogen even om er te lunchen. 
In volle overtuiging dat we in Kerkinidorp wel een restaurant zouden vinden vielen we 
de westkant van het meer aan. Deze kant staat in schril contrast met zijn opponent. 
Beboste heuvels en rotspartijen zwaaien hier de scepter. Het aanbod aan vogels is 
hier dan ook heel anders. De eerste stop die we maakten was meteen raak. Terwijl ik 
Grauwe gors  van dichtbij met de camera begon te filmen scanden Johan en Henri 
de nabijgelegen heuvels af. Een koppel Schreeuwarend  vergezeld door een 
Slangearend  voerden dichtbij een heuse show op terwijl een 3-tal Zwarte wouwen  
en een Buizerd  een heel eind verder rond een zendmast aan het cirkelen waren. 
Omdat Johan nog niet bekomen was van zijn encounter op de andere oever met een 
ongedetermineerde slang stopten we voor een roadkill van een Hagedisslang  om 
hem zijn vrees te laten overwinnen. Trouwens de hele weg lag hier bezaaid met dode 
slangen. De nabijgelegen akkers waren rustgebied voor onder meer Ortolaan  en 
Balkankwikstaart . Nog meer raptorplezier werd ons op dat moment voorgeschoteld 
met Slangearend , lichte fase Dwergarend  en 2 Buizerden , terwijl een ♀ Grauwe 
kiekendief  langs de oevers van het meer over een groepje Zomertalingen  trok. De 
meeste aandacht echter ging uit naar een hoog overtrekkende Bijeneter  die we in 
veel grotere aantallen hadden verwacht. Onderweg naar Kerkini werd onze reislijst 
aangevuld met een koppel Blonde tapuit . De weg in het dorp leidde ons via de met 
Ooievaars nesten bedekte electriciteitspalen naar een restaurant in het hartje ervan. 
Ook hier zetten we onze honger naar vogels verder door kip te bestellen.  
We hadden nu de keuze uit 2 mogelijkheden om onze tocht verder te zetten. 
Enerzijds konden we het asfaltbaantje langs de heuvels blijven volgen, anderzijds 
konden we via een verhard baantje op een dijk de oever van het meer volgen. Beide 
wegen zouden ons uiteindelijk naar het dorp Livadia voeren. We kozen voor de 
laatste optie daar we eigenlijk waren gekomen om het Kerkinimeer te bezoeken. Net 
buiten het gelijknamige dorp zagen we nog een Zwarte wouw  die op zoek was naar 
voedsel. De noordwestkant van het meer bracht geen nieuwigheden aan, wel gaf zij 
een goed uitzicht op de immense Aalscholver kolonie en de daarvoor pleisterende 
Pelikanen . We waren daarvoor reeds getuige van een war party van honderden 
Aalscholvers  die net terugkwamen van één van hun vaste visplekken. Een 
opportunistische Kroeskoppelikaan  had mee geprofiteerd van deze aanbieding.  
Omdat we nog genoeg tijd over hadden probeerden we na het dorp Livadia 
tevergeefs de heuvels in te rijden. Deze poging werd vlug gestaakt. De noordkant 
van het meer leek eerst op een fiasco uit te draaien. Omwille van de begroeiing met 
bomen en struiken konden we slechts nu en dan een glimp van het meer opvangen 
en ook het nabijgelegen Kerkinigebergte hield zijn adem in. Een uitstap in Mandraki 
tot tegen het meer was op zondag geen goed idee al zouden we hier in België al heel 
content zijn met enkele Ralreigers , Kwakken  en Dwergaalscholvers . Een mens 
geraakt toch vlug verwend he. Vlak buiten het dorp was het dan toch raak.  
Enkele honderden Gier -, Huis -, Boeren -, Oever - en in mindere mate 
Roodstuitzwaluwen  werden het vieruurtje van 2 ♂♂ Balkansperwer . Omdat zij 
meer oog hadden voor hun tussendoortjes dan voor ons werden ze prachtig 
waargenomen. De bewolkte en besneeuwde bergtoppen hadden nog een 
Slechtvalk , een koppel Schreeuwarend  en een koppel Zwarte ooievaar  in petto. 
Tussen 2 pieken in werd nog een Raaf gezien.  
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Uiteindelijk kwamen we opnieuw in Omalos terecht en wilden we de vogelpracht van 
de noordoosthoek nogmaals aanschouwen. Het was net alsof we in een 
teletijdmachine waren terechtgekomen en dat de tocht van vanmorgen werd 
heropgestart. Enkel de Zwarte ibissen  die nu met 3 waren verraadden het plaatje en 
hielpen ons uit onze droomwereld. Nu het waren niet alleen de vogels die ons 
wakker maakten ook de waterbuffels deden hun duit in het zakje. Een opstandige 
stier die tussen 2 kuddes in zwerfde en waarop de hoeders geen vat hadden kreeg 
ons in het oog en stormde recht op ons af. Vader Henri had ons enkele ogenblikken 
daarvoor reeds gewaarschuwd, dus we waren er 2 waard. Omdat ik een zwaardere 
voet had dan de bull wonnen we het pleit over middellange afstand. Nog een korte 
wandeling tussen met riet begroeide poelen leverde enkele kleine Dodaarsen  op. De 
brug over de rivier leverde nog een laatste Ibis  op. Langs de rand van het 
populierenbos werd met succes gespeurd naar bosvogels zoals Wielewaal  en 
Koekoek . Aan de kant van de akkers zag ik 2 valkjes spelen met de wind die ik van 
dichtbij wou bekijken. Het waren net zoals gisteren inderdaad Roodpootvalken  maar 
het waren er wel 42!!! Vogels van allerlei leeftijden en kleden trokken in groep traag 
voorbij en waren een genot om te bekijken. Boven het broekbos vlogen nog 13 
Zwarte ibissen  en aan de rand van het populierenbos zaten nog een Hop  en een 
Syrische bonte specht . Het Kerkinimeer had ons meer dan bekoord, helaas 
verdween de zon achter de horizon en gingen wij net zoals een luid roepende 
Tureluur  terug naar ons verblijf. Een jagende Havik  gleed net voor het oprijden van 
de baan naar Sidirokastro het bos uit. 
Omdat het langer licht bleef dan verwacht sloten we onze dag af waar we begonnen 
waren, aan de nieuwe brug over de Strymonas. In de gracht zaten nog steeds 
Bosruiters  en Kleine plevieren . Op de brug zelf zaten 4 Witte kwikstaarten  en om 
onze hypotese van natuurlijke leidraad voor trekvogels kracht bij te zetten trokken 
nog 5 Purperreigers  de duisternis en Bulgarije in langs de meanderende rivier. 
Terug in Hotel Olympic aangekomen gingen Johan en ik een tochtje maken in het 
dorp om te zien of er een winkeltje open was. We keerden met lege handen terug en 
aten de restjes op van de dag. De lichten werden rond 23 uur gedoofd, bij sommigen 
zelfs al vroeger.  
                              

                          Dwergaalscholver : Foto Johan Colman 
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☺ Belangrijkste waarnemingen : 
 
Algemeen : 
Kleine zilverreiger, Ooievaar, Wielewaal, Balkankwikstaart, Nachtegaal, Bonte kraai, 
Grauwe gors. 
 
Nieuwe brug Strymonas : 
Purperreiger, Grote zilverreiger, Grauwe kiekendief, Bosruiter, Hop, 
Kalanderleeuwerik. 
 
Noordoosthoek Kerkinimeer : 
Dodaars, Dwergaalscholver, Roze pelikaan, Kroeskopelikaan, Reigers, Zwarte 
ooievaar, Lepelaar, Zwarte ibis, Zomertaling, Schreeuwarend, Havik, Roodpootvalk, 
Poelruiter, Scharrelaar, Hop, Grote karekiet, Withalsvliegenvanger, Buidelmees. 
 
Oostkant Kerkinimeer : 
Witwangstern, Paapje, Buidelmees. 
 
Overflow / Dam : 
Ralreiger, Kwak. 
 
Westkant Kerkinimeer : 
Roze pelikaan, Kroekoppelikaan, Zomertaling, Schreeuwarend, Slangearend, 
Dwergarend, Zwarte wouw, Grauwe kiekdendief, Bijeneter, Blonde tapuit, Ortolaan. 
 
Noordkant Kerkinimeer : 
Dwergaalscholver, Aalscholver, Reigers, Zwarte ooievaar, Schreeuwarend, 
Balkansperwer, Zwaluwen, Raaf. 

       Strymonasrivier / Noordoosthoek Kerkinimeer : Foto Johan Colman 
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Dag 3 : Maandag 28 April 2003. 
 
Tocht : 
 
Sidirokastro – Serres – Drama – Filipi – Kavala – Xanthi – Porto Lagos – Lake 
Ismarida – Komotini – Alexandroupoli – Loutros – Drana Lagune.  
 
Waarnemingen Dag 3 : 
Vandaag de eerste grote transfer van de reis. Omdat we door onze vertraging in 
Wenen ons reisschema hadden moeten aanpassen konden we nu pas ons 
vooropgestelde beginpunt, het gebied rond de Evrosdelta, bezoeken. Na een stevig 
ontbijt werd de kamer leeggehaald en de auto volgeladen. Een snelle kijk vanop het 
balkon leerde ons dat de hemelsluizen deze nacht waren open geweest. Om 7.30 
uur de tocht ingezet richting Serres. Onderweg zagen we alweer een ♀ 
Roodpootvalk  zij aan zij jagen met een Torenvalk . Voor de rest de gewone 
vogelsoorten waarvan Grauwe gors  ontegensprekelijk het talrijkst was en enkele 
groepjes Zomertortel  nog op doortrek waren.  
Tussen Serres en Drama kwamen we in een meer heuvelachtig landschap terecht. 
Net zoals wij kreeg onze wagen dorst welke we dan ook onmiddellijk lesten in de 
nabijheid van een tankstation met Hop  en een ♂ Roodpootvalk  als toeschouwers. 
Een korte stop voor luidkeels zingende Kalanderleeuweriken  wat verder leverden 
ook Slangearend  en een ♀ Grauwe kiekendief  op. Het was enigszins spijtig dat we 
hier niet langer in de buurt konden verblijven. 
Vanuit Drama ging het richting Kavala, één van de grootsteden nabij de kust. Om te 
bewijzen dat we geen cultuurbarbaren waren stopten we bij de archeologische site 
van Filipi die we spijtig genoeg niet konden betreden door een staking van het 
personeel. In de pijnbomen op de parking naast het amfitheater zaten een 10-tal 
Putters  en een Grauwe vliegenvanger . Daar de aanwezige loofbomen nog niet 
volledig in blad stonden konden de roepende Syrische bonte spechten  gemakkelijk 
worden teruggevonden. Een lokale Slangearend  kwam in de ruïne speuren naar 
reptielen die zich aan het opwarmen waren. Een eerste zomer Grauwe kiekendief  
thermiekend tussen honderden verschillende soorten Zwaluwen  sloot het bezoek 
aan deze plek af. Net voor we de autostrade in Kavala opreden stopten we nog even 
om eindelijk goede waarnemingen te krijgen van Vale gierzwaluw . De verschillen 
met de gewone Gierzwaluw  konden mooi vergeleken worden toen ze samen laag 
boven onze hoofden scheerden. Vanuit Kavala ging het vervolgens pijlsnel naar 
Porto Lagos met hier en daar een Buizerd  langs de baan, net zoals in België. 
De eerste stop in de omgeving van Lagos was bij de zogenaamde Wader lagoon. Dit 
is een ondiepe plas langs de baan die goed zou zijn voor steltlopers indien er 
voldoende water zou instaan. De plas was tot aan de rand gevuld maar buiten 3 
Kleine zilverreigers  was hier geen enkele andere vogel te bespeuren. Onze 
aandacht ging dan meer uit naar de omringende vlakten. In de trillende lucht werd 
door Johan een gele vogel met zwarte kopkap gevonden zittend in een struik. We 
dachten onze eerste zwartkopgors te hebben gevonden maar na een tijdje vloog het 
diertje op en bleek het om een Balkankwikstaart  te gaan. Plezanter waren de 4 
overtrekkende Bijeneters . 
 
 
 



NOORD GRIEKENLAND                                                                                                April  - Mei 2003             
 

We reden door het centrum van het dorp en net voorbij het Byzantijnse kerkje in het 
water werden de telescopen op het Vistonidameer gericht in de buurt van een 
luidkeels zingende Cetti’s zanger . In de nabijheid zaten vele Sterns  (Visdief , Grote 
stern  en Dwergstern ) en Meeuwen (Geelpootmeeuw , Zwartkopmeeuw  en 
Dwergmeeuw ) en dan voornamelijk aan de doorsteek van het meer naar de 
lagunes. Op het meer krioelde het van de Zwarte sterns  met daartussen enkele 
Witvleugels  die hun prachtig afgelijnde tekening lieten zien toen ze draaiden in vol 
zonlicht. Verder zaten er op het meer enkele tientallen, mogelijk zelfs enkele 
honderden Geoorde futen  en 8 Smienten . De enige waders in de omgeving waren 
Zwarte ruiters  in hun prachtige zomerkleed, Tureluur , Scholekster en een luid 
roepende Regenwulp . Pelican pool welke het best kan bekeken worden vanop de 
baan naar Fanari was omgetoverd tot Mute swan  pool met één enkele Flamingo . 
Enkele zandbanken in de plas zelf waren goed voor een Zwartkopmeeuw - en een 
Grote  stern kolonie. Terwijl de donkere plekken in het water als een grote groep 
Smienten  en wat Zomertalingen  werden gedetermineerd joeg een ♀ Roodpootvalk  
onverstoord verder in het omringende grasland. De lagune in het kustdorp Fanari 
was geheel vogelloos dus trokken we verder naar de volgende waarnemingsplaats. 
Deze plek, het Ismaridameer, ligt net ten zuiden van het dorp Pagouria en is 
gemakkelijk te vinden door de wegwijzers naar Molivoti Beach te volgen. In het dorp 
zelf sloegen we wat proviand op zoals worst, kaas, corned beef en veel te zoet 
brood. Vervolgens gingen we op zoek naar een picknickplaats met een ideaal uitzicht 
op het meer. Via de verharde weg trokken we richting Molivoti Beach. Een 
Roodkopklauwier  en een 20-tal Bijeneters  legden de auto stil te meer omdat Johan 
en ik respectievelijk wat foto’s en wat filmmateriaal wilden schieten. De 
zandgravende Bijeneters  werden niet door ons maar wel door een adult ♀ Grauwe 
kiekendief  en later ook door een adult ♂ Balkansperwer  een aantal keer de hoogte 
ingejaagd. Ook 2 Ralreigers  schrikten even van de silhouetten van de roofvogels en 
gingen veiliger oorden opzoeken. Net voorbij het broekbos vonden we dan 
uiteindelijk waar we al een tijdje naar op zoek waren : een picknickplek met uitzicht 
op het meer. Het mag gezegd worden dat dit een van onze beste en langste 
lunchpauzes ooit werd! In volle zon konden we naast ons buikje ook onze ogen de 
kost geven. Het was een jagende Slangearend  die het startsein gaf. Het dier 
vertoefde meer dan een half uur in onze omgeving. Hetgeen ons meest van deze 
waarneming zal bijblijven was toen hij in de rand van het broekbos ging zitten en een 
verschrikkelijk tegenspartelende slang verorberde. Ondertussen vlogen er continu 
Bruine kiekendieven  in verschillende kleden over de brede rietkraag waar geregeld 
een Purperreiger  uit opsteeg. Alle 3 de Moerassterns  waren weer goed 
vertegenwoordigd. Terwijl wij ons best deden om op een primitieve manier eten te 
prepareren kwam een ♂ Roodpootvalk  tonen hoe het ook kon op acrobatische 
wijze. Johan bleef zich maar afvragen waar de grote hoeveelheden Huis -, Boeren - 
en Overzwaluwen  vandaan kwamen. Een stoot tegen mijn telescoop leidde het 
volgende hoofdstuk in. Een zeer zware roofvogel, zoals Johan dit zo enthousiast kan 
zeggen, kwam in het midden van de lens terecht. De determinatie was simpel toen hij 
draaide in het zonlicht en zijn korte witte staart in beeld kwam. Heel gehaast sprak ik 
adulte Zeearend  uit.  
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Mijn medereizigers kon ik niet meer informatie geven omdat de vogel enkel omringd 
werd door de wolkenloze blauwe lucht. Het was ook niet eenvoudig om hen een 
glimp te laten opvangen door mijn tele daar de poten van mijn optisch toestel en van 
mezelf nogal duchtig in elkaar verstrengeld zaten. Uiteidelijk bleek de paniek een 
maat voor niks daar de vogel nog lang in de buurt bleef hangen en geregeld opnieuw 
opdook. Op het einde van zijn eerste vlucht kreeg hij zelfs nog een gastvlieger in zijn 
zog, een lichte fase Dwergarend . Met een volle maag zonderde ik me af om wat 
Grauwe gorzen  van naderbij te gaan bekijken. Terwijl vlak boven onze hoofden 5 
Vorkstaartplevieren  zichtbaar genoten van de vliegende insekten stootte ik een 
vogel op met lichte plekken op de vleugel. Eerst riep ik scharrelaar naar mijn 
collega’s maar bij het gebruik van mijn Leica moest ik de waarneming herleiden tot 
Woudaap , blijkbaar had ik een beetje te veel in de zon gekeken … Ondertussen liep 
het tegen 3 uur pm aan en maakten we aanstalten om het meer van een andere kant 
te bekijken. Opnieuw kwam de adulte Zeearend  in beeld. Deze maal zat hij veel 
dichter, joeg hij laag boven het meer en gleed hij het broekbos in. Omdat de vogel uit 
een heel andere richting kwam dan waar we hem net daarvoor uit het oog verloren 
hadden vroegen we ons af of het niet om een tweede exemplaar zou kunnen gaan. 
Bij een volgende waarneming zouden we dus nauwkeuriger het verenkleed bekijken. 
In elk geval joeg hij de stuipen op het lijf van verschillende vogelsoorten waarvan de 
verschillende groepen Zwarte ibis  bestaande uit respectievelijk 13, 69 en 28 
exemplaren de belangrijkste waren. In gezelschap van onze Slangearend  verlieten 
we deze prachtige lunchplaats en reden we naar de wetlands onderaan het meer. 
Het geluid van de talrijke Grote  karekieten  doofde lichtjes terwijl we de rietkraag 
achter ons lieten. Enkele prachtige mannetjes Bruine kiekendief  speurden naast het 
rietveld ook de natte graslanden af naar kleine knaagdieren. De glanzende hoofden 
en naar beneden gekrulde snavels van Zwarte ibis  kwamen net boven het hoge 
gras uit terwijl Grutto’s  en Kemphanen  enkel in vlucht boven het drassige gebied 
konden waargenomen worden. Omdat we niet direct een weg konden vinden om 
rond het meer te geraken reden we verder richting Molivoti beach en kwamen we 
tussen enkele bewerkte akkers terecht. Bij een eerste kruispunt sloegen we af naar 
links om dichter bij het meer te geraken. Het was niet in eerste instantie het meer 
maar wel een tweede wetland dicht bij de lage duinenrij en de kust dat onze 
aandacht trok. Via een slecht wegje reden we tot tegen het water. Hier vonden we de 
eerste sporen van de geliefkoosde « sport » van de Grieken. Met een heleboel lege 
hulzen vormden we de woorden FUCK YOU, gewoon om onze misnoegdheid te 
uiten. Vogels kijken ging ook verder. Een 20-tal Lachsterns  achtervolgden een 
ploegende tractor en werden gekruist door 4 Lepelaars . Bij een poging om via een 
droog grasland dichter bij de Bosruiters , Steltkluten  en Zomertalingen  te komen 
schrikten we 2 Kwartels  op. Dit alles werd vanuit de lucht argwanend gevolgd door 
een groep Zwartkopmeeuwen  waarvan de meesten nog een onvolwassen verenpak 
droegen. Om de weg terug uit te rijden was ik zo goed als verplicht om de wagen in 
niet al te voorspelbaar terrein te draaien zodat ik wijselijk besloot om dit maneuver 
voorzichtig en zonder medepassagiers uit te voeren. We liepen nog even de 
aanpalende boomgaard in om de aanwezige Grauwe  en Bonte vliegenvangers  te 
bekijken. Eens de heuvel voorbij kwam het meer op onze linkerkant terug in zicht. De 
zandvlakten op onze rechterkant eisten meer aandacht op omdat ze ons een aantal 
specialiteiten van de regio voorschotelden.  
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Een wel zeer rechtopstaande tapuit met duidelijk zwarte duimvleugel en lichte 
dekveren zonder zwarte centra kon alleen maar een Izabeltapuit  zijn, een soort die 
we pas in de Evrosdelta verwacht hadden. Omdat ook 3 Duinpiepers  op dezelfde 
plaats vertoefden nam ik mijn camera gereed om enkele beelden te maken. De 
vogels waren echter reeds gaan vliegen toen ik van achter de wagen kwam maar 
toch kon ik nog andere leuke beelden maken van een koppeltje Grielen , die we net 
daarvoor hun spookachtige roep hadden horen produceren. Uiteindelijk bereikten we 
via een brugje de andere kant van het meer. In het begin van de dijk lagen links en 
rechts nog wat kleine ondiepe plassen gevuld met een aantal verschillende soorten 
steltlopers en reigers. De kleine stelten waren een mengeling van Bosruiter , Grutto , 
Vorkstaartplevier  en 3 mooi in zomerkleed zittende Poelruiters . Vogels die hoger 
op hun poten stonden waren Purperreiger  en de Grote  en Kleine  versie van de 
zilverreiger . Iets verder beleefden we één van de meest in het oog springende 
waarnemingen van de reis. Uit een natte grasvlakte sprong een groot hondachtig 
zoogdier. Te groot om een vos te kunnen zijn dachten we direct aan een hond maar 
achteraf stelden we ons de vraag of we hier geen wolf hadden gezien. Het zal ons 
een raadsel blijven maar de encounter kwam later op de reis nog veel ter sprake. 
Halverwege het traject werd onze vraag over de Zeearenden  opgelost. Aan het 
meervoud kan je ondertussen wel uitmaken dat het hier wel degelijk om een koppel 
ging! Terwijl het ene exemplaar boven het meer op zoek was naar eten verkoos het 
andere exemplaar om boven het broekbos te blijven cirkelen. Zou het koppel een 
nest hebben in de buurt en dan meer bepaald in het broekbos? Uit een reisverslag 
van Stuart Burnett uit 1996 blijkt dat er 2 onvolwassen zeearenden verbleven bij het 
meer tijdens de maand Mei. Zouden dit die 2 vogels kunnen zijn die er hun territorium 
van hadden gemaakt? Anyway, te veel speculeren leidt ons tot nergens maar het 
blijft natuurlijk wel een leuke bezigheid. Nieuw groot geweld kwam er door drie 
overvliegende Kroeskoppelikanen . Uit het riet puurden we nog Grote  en Kleine  
karekiet , Rietzanger  en Balkankwikstaart . Het laatste plasje voor het broekbos 
herbergde nog Zwarte ruiter  en Dwergstern  op nest. De wagen werd even aan de 
kant gezet in de schaduw van de bomen van het broekbos en de randen ervan 
werden uitgekamd tot tegen het riet. Een ideale plek om foeragerende zangvogels te 
zoeken bleek, zo zagen we achtereenvolgens Braamsluiper , Zwartkop  en Bonte 
vliegenvanger . Op de scheidingslijn tussen bos en riet kwamen nog enkele 
Ralreigers  en een, zoals gewoonlijk goed gecamoufleerde, Woudaap  tevoorschijn. 
Toen we deze plaats verlieten zagen we nog een vlucht van 26 Witvleugelsterns  uit 
de hoogte neerdalen op het meer. Het laatste deel van de dijk richting Pagouria werd 
vooral gekenmerkt door een meute honden waarvan de leider suïcidale neigingen 
had door steeds opnieuw voor de wagen te springen.  
Het laatste deel van de reisdag werd nu aangevat en we zetten koers richting 
Alexandroupoli. Net voor we de autostrade opreden in de buurt van Komotini sloten 
we het hoofdstuk vogels kijken hier af met een Balkansperwer . De tocht naar 
Alaxandroupoli verliep voorspoedig en op een kleine uurtje waren we in het dorp 
Loutros aangekomen. Zowel Johan als ik verkenden een hotelletje in de buurt (oa het 
gekende Plotini hotel) maar uiteindelijk kwamen we terecht bij Hotel Athena aan de 
voet van Loutroshill.  
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Eigenlijk was het nog te vroeg om te stoppen met vogels kijken dus na het afzetten 
van de bagage trokken we alweer de wijde wereld in. De mooiste waarnemingen 
deden we echter uit de tuin van het hotel met onder andere 2 Zwarte ooievaar  en 6 
Lepelaar . De heuvels in de buurt van het dorp schotelde ons nog een ♀ Grauwe  
kiekendief  en een Slangearend  voor maar de moeite begon ons toen parten te 
spelen. Omdat ik echt wilde vogels kijken tot het donker was reed ik opnieuw ons 
hotel voorbij in de andere richting. Zo kwamen we uit bij de noordwestkant van het 
publieke gedeelte van de Evrosdelta met een prachtig uitzicht op de Dranalagune. 
De papa was ondertussen volledig in zichzelf gekeerd. Uiteindelijk werd de lagune 
voor korte tijd afgescand wat ons Eenden , Reigers , Sterns , Meeuwen  en  
Kiekendieven  opleverde. Het laatste highlight van de dag was een groepje van 10 
Zwarte ibissen  dat op zoek was naar een geschikte slaapplaats in deze lagune. Bij 
het invallen van de duisternis kwamen we bij ons hotel aan en werden we door de 
babbelzieke maar zeer vriendelijke eigenares koffie, thee en cake aangeboden. Na 
een korte uitleg over de omgeving, het geloof, de toeristen en andere items zochten 
we onze kamer op om een welverdiende rust te bekomen. Op het moment dat ik de 
laatste hand legde aan het verslag van de dag hoorden we nog een Dwergooruil  
enkele malen roepen, het zou de enige van de reis zijn. 

 Zwarte ibis : Foto Johan Colman 
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☺ Belangrijkste waarnemingen : 
 
Algemeen : 
Kleine zilverreiger, Ooievaar, Buizerd, Balkankwikstaart, Nachtegaal, Bonte kraai, 
Grauwe gors. 
 
Sidirokastro � Serres : 
Roodpootvalk 
 
Serres � Drama : 
Slangearend, Grauwe kiekendief, Roodpootvalk, Kalanderleeuwerik. 
 
Archeologische site Filipi : 
Slangearend, Grauwe kiekendief, Syrische bonte specht. 
 
Kavala : 
Vale gierzwaluw. 
 
Porto Lagos : 
Geoorde fuut, Flamingo, Smient, Zomertaling, Roodpootvalk, Witvleugelstern, 
Bijeneter, Cetti’s zanger. 
 
Ismaridameer & omgeving : 
Kroeskoppelikaan, Purperreiger, Grote zilverreiger, Ralreiger, Woudaap, Lepelaar, 
Zwarte ibis, Zomertaling, Zeearend, Slangearend, Dwergarend, Grauwe kiekendief, 
Roodpootvalk, Balkansperwer, Kwartel, Vorkstaartplevier, Griel, Poelruiter, 
Zwartkopmeeuw, Lachstern, Witwangstern, Witvleugelstern, Bijeneter, Duinpieper, 
Izabeltapuit, Bonte vliegenvanger. 
 
Loutros & omgeving : 
Zwarte ooievaar, Lepelaar, Slangearend, Grauwe kiekendief, Dwergooruil. 
 
Dranalagune : 
Zwarte ibis, Dwergmeeuw, Witwangstern, Witvleugelstern. 
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Dag 4 : Dinsdag 29 April 2003. 
 
Tocht : 
 
Loutros – Dadia – Lefkimi – Dadia – Loutros. 
 
Waarnemingen Dag 4 : 
 
Opgewekt en monter het bed uit en zonder te ontbijten in het hotel, we hadden zelf 
eten bij, naar Dadia getrokken. Vandaag werd uitgeroepen tot roofvogeldag en dus 
de meeste aandacht zou dan ook aan deze vogels worden besteed. Bij wijze van 
opening zagen we op de akkers ten noorden van de Evrosdelta een prachtige 
Arendbuizerd . Net voor de grens met Turkije draaiden we de E85 op richting 
Orestiada, de laatste grote Griekse stad voor de Bulgaarse grens. Voorbij het dorp 
Likofos zagen we dan de eerste richtingaanwijzer naar Dadia. Onderweg werden 
alleen talloze Grauwe gorzen  gehoord, gezien en soms verkeerd beoordeeld. 
Het baantje tussen de E85 en Dadiadorp is één van de beste plaatsen in 
Griekenland om Schreeuwarend  van dichtbij te kunnen waarnemen. Wij kunnen dit 
enkel bevestigen daar we er eentje konden zien zitten in een boom op de manier 
waarop een Buizerd  bij ons in de bomen zit. Hij werd uitvoerig bestudeerd en 
gefilmd. Een kwartiertje later stonden we op de parking van het Ecocenter. 
Ondertussen hadden we begrepen waarom we op 28 April niet konden logeren in het 
hotel. Het was namelijk gesloten omwille van een feestdag van de ene of de andere 
heilige. We nuttigden in de nabijheid van de wagen ons ontbijt en maakten ons klaar 
voor de tocht naar de schuilhut wat verderop in de heuvels. Je kan er weliswaar met 
een busje naartoe rijden maar we kozen voor de voettocht. Trouwens de busdienst 
was op dit vroege uur nog lang niet gestart. Via een brede verharde weg trokken we 
de heuvels in. De tocht naar de hut zou ongeveer een uurtje duren en onderweg 
werden we continu lastiggevallen door verschillende soorten zangvogels. 
Baardgrasmus  was ongewoon talrijk en de ♂♂ waren volop bezig met hun 
territorium af te bakenen. De gewone Vink  was de meest voorkomende soort en 
werd af en toe afgewisseld door Appelvink , Kruisbek  of Europese kanarie . Dichter 
bij de schuilhut waar de bomen wat dichter op elkaar stonden werden 
Boomleeuwerik , Boomkruiper  en Bergfluiter  meestal auditief waargenomen. De 
spanning begon stilaan te stijgen, we begonnen ons af te vragen wat het uitzicht op 
de gierenvoederplaats ons zou te bieden hebben. Als de trend van de vorige dagen 
zich zou verderzetten zaten we gebeiteld. Johan scoorde zijn veertiende nieuwe 
soort van de reis met Monniksgier . Samen met enkele soortgenoten en dubbel zo 
veel Vale gieren  zaten ze te kibbelen over een dode koe. Een Aasgier  vloog net 
weg toen we arriveerden. Alhoewel de voederplaats zich op een andere heuvelrug 
bevindt waren de grote rovers niet echt op hun gemak. Geregeld gingen ze op de 
wieken om daarna 1 voor 1 terug te keren naar hun feestmaal. In de schuilhut zelf 
was een koppel Roodstuitzwaluw  bezig met het construeren van de tunnel van hun 
nest. Andere zangvogels in de buurt waren enkele spelende Wielewalen  (2♂+1♀), 
vele luid zingende Boomleeuweriken , 15 overtrekkende Bijeneters , een koppel 
voedsel zoekende Blonde tapuiten , 2 roepende Hoppen en een speurende Kleine 
klapekster .   
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Dat dit gebied één van de beste roofvogelgebieden in West Europa is konden we 
aan de lijve ondervinden toen de warme lucht verschillende vogels met scherpe 
snavels de hoogte injoeg. Onderstaand een lijstje met de waargenomen 
vogelsoorten die gingen thermieken : 
 
Monniksgier  (Maximum 9) 
Vale gier  (Maximum 22) 
Aasgier  (1) 
Schreeuwarend  (2) 
Slangearend  (10, waarvan 6 exemplaren bij elkaar) 
Dwergarend  (1, Lichte fase) 
Buizerd  (> 5) 
Wespendief  (1♂) 
Bruine kiekendief  (1♂) 
Grauwe kiekendief  (1♀) 
Sperwer  (1) 
Boomvalk  (2) 
Torenvalk  (1) 
Grote valk  spec (1) 
Zwarte ooievaar  (Maximum 7) 
 
We bleven in de schuilhut tot ongeveer 11 uur en konden alle bovengenoemde 
vogelsoorten in bijna alle mogelijke combinaties met elkaar waarnemen, een waar 
genot. We sloten ons bezoek af aan deze plaats met een beeld van een 
Monniksgier , een Vale gier  en een Aasgier  samen in een dode boom. De terugweg 
werd ingezet via een bospad en duurde even lang als de heentocht. De nodige stops 
onderweg leverden geen nieuwe vogels op. In het Ecocenter zelf gingen we nog wat 
documentatie en informatie verzamelen en bekeken we nog een film over de 
voederplaats voor gieren en over de jachttechnieken van de in de buurt verblijvende 
roofvogels. 
We verlieten Dadia met grote voldoening en reden een eindje terug naar het zuiden 
om de omgeving van Lefkimi uit te kammen. De behulpzame eigenares van een café 
op het plein van Lefkimi maakte voor ons een snelle hap klaar die bestond uit brood, 
eieren en Griekse slalade en die ons slechts € 5 kostte. Toen we afscheid namen gaf 
ze ons nog een naamkaartje mee, blijkbaar kon je hier ook overnachten. Onze weg 
richting zendmast in de bergen werd verdergezet. De laatste huizen van het dorp 
waren nog niet uit zicht of een laag overvliegende Schreeuwarend  deed mij alweer 
op de rem van de auto staan. Terwijl wij de vogel tot achter de huizen volgden 
merkte Henri een grote roofvogel met een prooi op aan de andere zijde. Het was een 
Steenarend  met een schildpad als prooi. Een uurtje daarvoor hadden we op film de 
jachttechniek van Steenarend  met schildpadden kunnen zien en nu konden we het 
spectakel live meemaken en, sterker nog, zelf filmen. Na enkele minuten hoogte 
winnen liet de rover zijn prooi vallen en ging hij er achteraan als een steen, prachtig 
gewoon. De scrub in de omgeving lieten we voorlopig links liggen. 
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Langs het steeds slechter wordende baantje werd halt gehouden op het eerste het 
beste uitzichtpunt. De beste vogels die hier werden gezien waren Monniksgier , Vale 
gier, Slangearend , Buizerd  en Zwarte ooievaar . Dit zou zo de hele dag blijven 
duren, elke keer we een stop inlasten zagen we deze 5 soorten wel ergens voorbij 
zweven. Een alweer Grote valk  specimen deed ons nog wat langer in de buurt 
ophouden maar hij werd niet meer teruggevonden. Wel werden we nog beloond met 
een baltsend koppel Steenarend . De 13 kilometer lange tocht eindigde uiteindelijk bij 
de niet meer in gebruik zijnde zendmast. Het uitzichtpunt ontgoochelde ons 
enigszins, naast de 5 van hierboven werden nog een Scharrelaar  en wat 
Rotszwaluwen  gespot. Bij onze afdaling werden nog 2 gewone waarnemingen van 
Grauwe  en Roodkopklauwier  gedaan en nog één vreemde waarneming van een 
vluchtende naakte Griek. Het uitkammen van de scrub net buiten Lefkimi was het 
volgende doel. Eigenlijk gingen we hier op zoek naar één bepaalde vogel, een lifer 
voor alle 3, de Griekse spotvogel . De rinkelende zang van de vele Grauwe gorzen  
kon de rauwe zang van de Griekse spotvogel  niet onderdrukken. Deze moeilijk 
waarneembare vogel vergde heel wat tijd en aandacht maar kon uiteindelijk toch 
prachtig waargenomen worden. Er zaten 2 ♂♂ hardnekkig tegen elkaar competitie te 
voeren om de beste scrub te kunnen presenteren aan een vogel van het andere 
geslacht. Op de nabijgelegen omgeploegde akker zochten 3 Ortolanen  naar 
voedsel. Henri bleef bij de wagen en riep ons continu om naar de lucht te kijken. 
Eerst voor een lichte fase Dwergarend , vervolgens voor 2 Balkansperwers  en een 
Boomvalk . Er trokken nog 2 groepen Bijeneters  van respectievelijk 14 en 10  
exemplaren over en de jagende Steenarend  liet nogmaals zijn kunsten zien bij het 
schildpadwerpen.  
De namiddag was ondertussen een eindje ingezet en we staken de koppen bij elkaar 
voor de bespreking van de verdere dagindeling. Om het hoofd koel te houden namen 
we een ijsje in Provatonas en werd beslist om de scenische route via Dadia naar 
Loutros te nemen. We zochten eerst vruchteloos naar het stort van Souffli vooraleer 
we terug het baantje naar het Ecocenter opreden. Op dezelfde plaats van 
vanmorgen zagen we opnieuw Schreeuwarend , nu 2 exemplaren in vlucht. Eén van 
de arenden was zo vriendelijk om vlak boven onze hoofden te passeren, zo dicht 
zelfs dat ik moest uitzoomen. Een Groene specht  was de zoveelste nieuwe voor de 
reis. Net buiten het dorp zat nog een Scharrelaar . De kronkelende scenische route 
was landschappelijk heel mooi maar leverde weinig of geen spectaculaire 
waarnemingen meer op. Natuurlijk werden geregeld Vale gieren , Monniksgieren, 
Slangearenden  en Zwarte ooievaars  gezien maar dat was al de ganse dag zo. Om 
Johan even te laten bekomen van het bochtige circuit namen we een korte pauze 
met Appelvink  als mooiste gezelschap. 
De brug over een riviertje ten zuiden van Pessani was de laatste halte van de 
waarnemingsdag. We gingen elk een richting uit maar scoorden met dezelfde vogels. 
Enkele koppels Cirlgors  zaten langs weerszijden van de brug en zowel een ♂ als 
een ♀ Grote gele kwikstaart  schuimden de rivieroevers af naar kleine insecten. Een 
donkere fase Dwergarend  en onze eerste echte Steppebuizerd  gleden samen met 
de zon achter de heuvels. Onze verwelkoming in Loutros en afsluiter van de 
waarnemingsdag bestond uit 12 Bijeneters  en 1 Kleine klapekster .  
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Aan onze hoteleigenares vroegen we of we in de nabije omgeving een hapje konden 
eten. Samen met haar trokken we naar een nabijgelegen restaurant zonder resultaat. 
Onderweg passeerden we nog een archeologische site, een voormalig buitenverblijf 
van keizer Trianos, gelegen aan enkele warmwaterbronnen. De heilzame werking 
van deze bronnen zou volgens overleveringen zijn zieke vrouw genezen hebben. 
Ondertussen hebben de Grieken van dit verhaal handig gebruik gemaakt door er een 
soort kuuroord van te maken. Ook in Loutros beproefden we, zonder geluk 
overigens, onze zoektocht naar een eetgelegenheid. Er zat toen niks anders op om 
richting Alexandroupoli te rijden waar we aan de rand van de stad een gezellige 
moderne snackbar vonden. In volle duisternis keerden we terug naar ons hotel. Toen 
ik na een lekkere douche terug in onze slaapgelegenheid kwam waren de lichten van 
mijn medereizigers reeds gedoofd, iets wat ikzelf na een half uurtje verslag schrijven 
ook deed.    
 
☺ Belangrijkste waarnemingen : 
 
Dadia & omgeving : 
Zwarte ooievaar, Monniksgier, Vale gier, Aasgier, Schreeuwarend, Slangearend, 
Dwergarend, Buizerd, Wespendief, Sperwer, Torenvalk, Boomvalk, Scharrelaar, 
Bijeneter, Hop, Wielewaal, Roodstuitzwaluw, Boomleeuwerik, Grote gele kwikstaart, 
Blonde tapuit, Baardgrasmus, Kleine klapekster, Appelvink, Kruisbek, Europese 
kanarie, Cirlgors. 
 
Lefkimi & omgeving : 
Zwarte ooievaar, Monniksgier, Vale gier, Steenarend, Schreeuwarend, Slangearend, 
Dwergarend, Buizerd, Balkansperwer, Boomvalk, Scharrelaar, Bijeneter, 
Rotszwaluw, Grauwe klauwier, Roodkopklauwier, Griekse spotvogel, Ortolaan. 

              Schreeuwarend : Foto Johan Colman 
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Dag 5 : Woensdag 30 April 2003. 
 
Tocht : 
 
Evrosdelta – Avas – Evrosdelta – Loutroshill. 
 
Waarnemingen Dag 5 : 
 
De gewoonte aanhoudend opnieuw samen met het ochtendgloren opgestaan. Het 
hoofd eens even buiten gestoken om het weer te keuren en met een volle glimlach 
terug naar binnen gegaan. De avond daarvoor tijdens de geschiedenisles over keizer 
Trianos in mijn beste Duits een ontbijt afgesproken met de hoteleigenares. Om half 8 
staken we de drukke baan over richting Dranalagune. De weg naar deze lagune 
loopt parallel met een ondiepe rivier waar tal van reigers  hun voedsel zochten. 
Kleine zilverreiger  was zoals gewoonlijk weer het talrijkst maar ook een Kwak  en 
enkele Ralreigers  waren van de partij. De eerste zangvogel van de trip was een 
gors, deze keer geen Grauwe gors , alhoewel ze er niet ver vandaan zaten, maar wel 
een prachtig mannetje Cirlgors . Uit de begroeiing langs weerszijden van de oevers 
van de stroom klonk het lied van de talrijk aanwezige Nachtegalen . Nabij een eerste 
splitsing kregen we voor de eerste keer deze reis een zittende Balkansperwer  te 
zien. Hij had zich beeldvullend op een houten paal gezet maar bleef net niet lang 
genoeg zitten voor ons opdat we bewijsmateriaal zouden kunnen verzamelen. De 
Syrische bonte spechten  kozen dan weer een andere tactiek door zich te 
verstoppen in het dichte bladerendek. 
We reden het kanaal aan de schuilhut van de Dranalagune over en hoorden naast 
Grote karekiet  ook geregeld Rietzanger  en Kleine karekiet  zingen. Een Rosse  
waaierstaart  midden op de weg deed zijn naam alle eer aan door zijn staart tot in 
zijn nek te krullen. Een overijverige Nachtegaal  probeerde hetzelfde en bracht ons 
even op het verkeerde spoor. Toen hij zijn poging om zijn staart even ver te krullen 
als de Rosse waaierstaart  halverwege moest afbreken en uit het riet kwam was zijn 
dekmantel verdwenen. De Dranalagune werd even vlug afgekeken zonder uit de 
wagen te stappen en leverde geen noemenswaardige waarnemingen op. 
De tocht in en rond het publieke gedeelte van de Evrosdelta kon van start gaan. 
Parallel met de spoorweg begonnen we onze toer met de wijzers van de klok mee. 
Het kanaal ertussen zou een paradijs zijn voor ralachtigen maar door de hoge 
waterstand hoorden we enkel een Waterral  roepen. Meerkoet  en Waterhoen  
hadden ook hier hun onderkomen gevonden. In de lage struiken langs de oevers 
zaten enkele Grauwe  en Roodkopklauwieren . Het was nogal een monotone 
bedoening en daarom besloten we de eerste de beste weg in het gebied in te slaan. 
Dit werd een regelrechte voltreffer. De grasvlakten herbergden een redelijke 
populatie Izabeltapuit  en een hele hoop kwetterende Kortteenleeuweriken . Even 
schoten er wat flitsen van onze reis naar Turkije van vorig jaar door ons hoofd toen 
we verschillende Izabeltapuiten  zagen baltsen.  
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Het wegje versmalde een beetje verder en leidde ons een vlakte in met rietvelden, 
droge en natte graslanden en enkele brede kanalen. De begroeiing bestond 
voornamelijk uit lage nog niet in bloei zijnde struiken. Deze waren een ideale 
rustplaats voor migrerende zangvogels. Het gros van de warblers waren opnieuw 
Grauwe  en Bonte vliegenvangers . Elke Bonte vliegenvanger  werd nauwkeurig 
bestudeerd maar we vonden geen afwijkingen die konden wijzen op naaste 
familieleden. Naast de vliegenvangers maakten ook Braamsluipertjes  handig 
gebruik van de dichte takkenbossen om te skulken. Al deze matte kleuren werden 
opgevrolijkt door kleurrijke Balkankwikstaarten  en enkele vlindervogels, zoals we 
Hoppen  wel eens plegen te noemen. De natte graslanden hadden nog een leuke 
verrassing in petto voor ons. Enkele adulte Roodkeelpiepers  op weg naar het 
noorden waren hier hun vetreserves aan het bijvullen. Hier en daar doken ook 
Paapjes  op in verschillende kleden. De laatste vogel die in ons vizier kwam was een 
vermoeide Vale spotvogel  die weinig aanstalte maakte om zich te gaan verbergen. 
Een ♂ Bruine kiekendief  had hier in de buurt zijn jachtterrein en dat speurde hij dan 
ook grondig af, in zijn kielzog trok hij een Boomvalk  mee. 
Terug op dijk werd de kadans van de Grote karekiet  weer opgepikt. Door zijn lawaai 
kwamen weinig andere vogels aan bod. Een mannetje Zomertaling  en een prachtig 
gekleurde weinig schuwe Purperreiger  doorbraken even het cordon. Boven het 
verloren gegane gedeelte van de oude delta, daar waar de grootschalige landbouw 
nu welig tiert, joeg nog een Slangearend  met succes. Boven de berghelling achter 
de roofvogel cirkelden nog 2 Zwarte ooievaars .  
We sloegen af richting militaire post om het baantje dat het publieke en het militaire 
gedeelte van elkaar scheidt te bereiken. Juist op de splitsing vlogen er nog 3 
Vorkstaartplevieren  rond.  
Dit traject werd een ontgoocheling door het uitblijven van spectaculaire 
waarnemingen. Nu, misschien hadden we er te veel van verwacht. De struiken langs 
de kant van de dijk boden ons hier en daar nog wat trekvogels zoals Scharrelaar , 
Bijeneter  en de onvermijdelijke Vliegenvangers . In een dode boom langs het kanaal 
zaten nog 2 onvolwassen Aalscholvers  hun veren te drogen. Halverwege de tocht 
kregen we dan eindelijk toch een beloning. Uit mijn ooghoeken zag ik heel ver weg in 
de trillende lucht een groep van een 200-tal Roze pelikanen  zich klaarmaken voor 
het verderzetten van hun trektocht. Na een tijdje verdwenen ze uit het oog terwijl ze 
al thermiekend de grens met Turkije overtrokken. De grote poelen in het militaire 
gedeelte welke goed zouden zijn voor wildfowl herbergde welgeteld 1 Flamingo . 
Voor de rest was er geen vogel te bespeuren. In de eigenlijke overstromingsvlakten 
van de delta waren een 100-tal Zwarte ruiters , een 50-tal Wulpen  en 3 
Strandplevieren  aanwezig. De graslanden ten zuiden van de Dranalagune, in een 
nabij verleden nog befaamd voor zijn overwinterende en doortrekkende 
dunbekwulpen werden enkel overvlogen door wat Bruine kiekendieven . 
De Dranalagune kwam nu stilaan in beeld. Deze begint zich na de illegale drainage 
van enkele jaren terug stilaan te herpakken. Langs de oevers van de lagune werden 
nieuwe steltlopertjes ontdekt zoals Kluut , Scholekster , Kievit , Zilverplevier  en de 
onvermijdelijke Bosruiters  al waren het er maar enkele. Groepjes Kleine 
strandloper  met af en toe een Bonte  strandloper  ertussen zaten wat verder.  
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Eindelijk vonden we ook de eerste grote groepen Flamingo’s . De eenden in Drana 
zaten samen in één grote groep en bestonden uit Smient , Pijlstaart , Slobeend  en 
Zomertaling . De meeuwen en sterns waren het best vertegenwoordigd. Terwijl de 
talrijke Dwergmeeuwen , in verschillende soorten kleden, samen met Zwarte  en 
Witvleugelssterns  insecten vanop het wateroppervlak van de ondiepe lagune 
wegplukten, kozen Geelpoot - en Zwartkopmeeuw , Visdief  en Dwergstern  voor het 
zoute en/of brakke water aan de overzijde. Op dat moment hadden we ook een enige 
ontmoeting met een Japanner die al zingend in zijn beste Engels ons om raad vroeg. 
Onze initiele plannen om te lunchen in de buurt van de schuilhut werden 
gedwarsboomd door enkele groepen doortrekkende Roze pelikanen  ter hoogte van 
de grote baan in de omgeving van Loutroshill. We verplaatsten ons naar daar en 
aten in het bijzijn van 2 IJsvogels  onze zelfgemaakte lunch op. Uiteindelijk trokken 
er 3 groepen van respectievelijk 91, 43 en 18 exemplaren voorbij, alhoewel het 
kleinste groepje, in gezelschap van 2 Ooievaars , de delta uitkoos om even te 
verpauzen. 
Na de lunch werd gekozen voor een volgende waarnemingsplaats. Omdat bijna alle 
gebieden in de buurt reeds bezocht waren lieten we ons oog vallen op het dorp Avas 
en zijn omgeving. Omdat we enkele groepen pelikanen hadden zien doortrekken 
hoopten we stiekem op doortrek van roofvogels in de kloof net buiten dit dorp. Zo 
veel mogelijk de grote baan vermijdend trokken we naar ginds. Onderweg hadden 
we een enig mooie waarneming van een ♂ Grauwe kiekendief  die weinig aandacht 
besteedde aan Tapuit  en Grauwe klauwier . De nabijgelegen heuvels waren goed 
voor 2 Monniksgieren , 2 Slangearenden  en 5 Zwarte ooievaars . De eerste echte 
waarnemingspunten in de omgeving van Avas waren de kasteelruïne en het 
treinstationnetje. Zoals steeds waren er enkele Buizerden  en Slangearenden  in de 
buurt maar een ♂ Orpheusgrasmus  met nestmateriaal was voor Johan de zoveelste 
nieuwe soort van de reis. Het was toen al verschrikkelijk warm en we bleven hier niet 
langer dan nodig. Via de one way road door het dorp reden we er net buiten de kloof 
in waar we onze wagen aan een zoveelste vervuilde picknickplaats parkeerden. 
Johan nam de taak op zich om de kloof af te speuren en ik liep langs de oevers van 
het riviertje. Terwijl ik een mannetje Cirlgors  langdurig kon bekijken vond Johan op 
de hoogste top van de kloof een zingende Blauwe rotslijster . Opnieuw hingen er 3 
Slangearenden  in de buurt. Trek van roofvogels zat er blijkbaar niet in en via 
Alexandroupoli, waar we een drankje in de snackbar van gisteren kochten, trokken 
we opnieuw richting delta. Het Delta Visitors Centre in Loutros was gesloten zodat 
we de aankoop van eventuele souveniers nu wel definitief konden vergeten. Een 
Zwarte ooievaar  leidde ons opnieuw de delta in. De volgende 2 uur moeten bijna de 
vervelendste van de reis geweest zijn. De spoorweg werd bijna tot tegen de Turkse 
grens gevolgd en de enige vogelsoorten die we in ons vizier kregen waren massa’s 
Grauwe  gorzen  afgewisseld door Grauwe klauwier , Kleine klapekster  en Paapje . 
De aantallen Grauwe gors  waren zo fenomenaal dat we ze te pas en te onpas voor 
iets anders namen. We kwamen overeen om de naam van deze soort gedurende de 
reis niet meer uit te spreken. 
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Er zat dus niets anders op om naar ons hotel terug te keren en om aldaar Loutroshill 
te onderzoeken. Onderweg naar het hotel pikten we toch nog een nieuwe soort voor 
de reis mee, een Roodborsttapuit . Ik had een nogal belangrijke boodschap te doen  
en trok naar het hotel. Ondertussen gingen Henri en Johan de nabije omgeving 
reeds uitkammen.  
Ikzelf geraakte in gesprek met onze babbelzieke hoteleigenares en miste alzo één 
van de mooiste waarnemingen van de reis alhoewel ik er op dat moment nog geen 
enkel idee van had.Tien minuutjes later werd de  achtervolging op mijn 
medebirdwatchers ingezet. In een struik ontdekte ik nog een ♀ Sperwergrasmus .  
Ik die dacht de waarneming op Loutoshill te hebben gedaan en ging met een  
brede lach op de anderen af. Eens we samen waren wees ik hen nog  
een Arendbuizerd  aan, blijkbaar hing die hier al een tijdje. Toen de andere 2  
begonnen te fluisteren tegen elkaar en ik de zin « zeg jij het hem of zeg ik het hem »  
hoorde vallen wist ik al hoe laat het was. Inderdaad, terwijl ik in gesprek was met  
onze bazin hadden Johan en Henri een adulte Keizerarend  over de welgekende 
heuvel recht de delta in zien vliegen. Ik kreeg de schrale troost van 
Orpheusgrasmus , Ortolaan  en Cirlgors  maar dat was op dat moment bitter weinig. 
Omdat het woord delta het langste in mijn hoofd bleef hangen stelde ik voor om 
ergens een uitzichtpunt tussen de landbouwakkers te zoeken om het gebied op zoek  
naar de bewuste arend af te scannen. Nog geen 10 minuten later stonden we, deze 
keer allemaal samen, de delta geconcentreerd af te speuren. Al snel ontdekte ik een 
arend met een lichte, ver uitstekende kop maar een boom met een Kleine 
klapekster  belette mij op dat moment nog om hem te determineren. Het was niet de 
verwachte soort maar wel onze derde adulte Zeearend  van de reis. Waarschijnlijk 
ging hij overnachten in de buurt van de Dranalagune. Wij sloten dan ook hier onze 
dag af in het gezelschap van honderden Dwergmeeuwen . 
‘s Avonds dineerden we opnieuw in de snackbar aan de rand van Alexandroupoli en 
deden we inkopen in een grootwarenhuis. Morgen is het immers 1 mei en zullen de 
meeste winkels gesloten zijn. Tijdens het schrijven van mijn verslag dwaalden 
geregeld mijn gedachten af naar de nu volledig in duisternis gehulde Loutroshill. 
 

                        Bijeneter : Foto Johan Colman 
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☺ Belangrijkste waarnemingen : 
 
Algemeen : 
Grauwe gors, Paapje, Grauwe klauwier, Roodkopklauwier. 
 
Evrosdelta : 
Roze pelikaan, Purperreiger, Kleine zilverreiger, Kwak, Ralreiger, Zwarte ooievaar, 
Flamingo, Zomertaling, Zeearend, Slangearend, Balkansperwer, Waterral, 
Vorkstaartplevier, Dwergmeeuw, Witvleugelstern, Syrische bonte specht, 
Scharrelaar, Bijeneter, Hop, IJsvogel, Kortteenleeuwerik, Roodkeelpieper, 
Balkankwikstaart, Izabeltapuit, Rosse waaierstaart, Grote karekiet, Vale spotvogel, 
Bonte vliegenvanger.  
 
Avas & omgeving : 
Monniksgier, Slangenarend, Grauwe kiekendief, Blauwe rotslijster, Tapuit, 
Orpheusgrasmus, Cirlgors. 
 
Loutroshill : 
Roze pelikaan, Zwarte ooievaar, Keizerarend, Arendbuizerd, Orpheusgrasmus, 
Sperwergrasmus, Ortolaan, Cirlgors. 
  
 

Roze pelikaan : Foto Johan Colman 
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Dag 6 : Donderdag 1 Mei 2003. 
 
Tocht : 
 
Loutros – Dranalagune – Alexandroupoli – Komotini – Lake Ismarida – Messi Lagoon 
– Fanari – Porto Lagos – Xanthi – Kavala – Keramoti – Nestosdelta – Ofryino – Lake 
Volvi – Lake Koronia – Thessaloniki – Katerini – Litohoro.  
 
Waarnemingen Dag 6 : 
 
Vandaag een lange reisdag voor de boeg. Afhankelijk van de drukte van het verkeer 
en van de tijd zouden we onze eindbestemming kiezen. In elk geval zou ze in de 
buurt van Thessaloniki moeten liggen. We werden tijdens het ontbijt gewaarschuwd 
voor dronken en onvoorzichtige chauffeurs op deze feestdag. Omdat we een half 
uurtje vroeger op pad waren dan voorzien en omdat de misser van gisteren nog 
steeds op mijn maag lag kon ik mijn medereizigers overtuigen om onze dag te 
starten in de Evrosdelta. Opnieuw kozen we voor het uitzichtpunt tussen de 
landbouwakkers. Eindelijk vonden we onze eerste Zwartkopgorzen , een groepje 
van 4 exemplaren waren overnacht gearriveerd en foerageerden op een 
omgeploegde akker. De Zeearend  had zoals we verwacht hadden overnacht in de 
Dranalagune, waar alle soorten van de dag daarvoor nog steeds aanwezig waren. 
De heentocht naar de lagune bracht ons nog een Grauwe klauwier  en een Ortolaan  
terwijl de terugtocht een zingende Duinpieper  opleverde.  
Om verder te geraken had onze wagen dringend fuel nodig iets waar we gisteren 
geen rekening mee hadden gehouden. Al bij al viel de zoektocht naar een 
bezinestation mee op deze feestdag en verloren we weinig tijd. In Alexandroupoli 
werd de autostrade tot in Komotini genomen zonder dat we ook maar 1 wagen 
tegenkwamen. Van daaruit ging het opnieuw naar het Ismaridameer.  
In een dode boom langs de verharde weg net voor het broekbos zat een 
Scharrelaar . Een eindje daar voorbij beklommen Henri en Johan het uitzichtpunt. Ik 
daarentegen ging tot tegen de rand van het broekbos. Boven het uitzichtpunt vlogen 
ontelbare insecten die de lievelingskost waren van menige Zwartkopmeeuwen . 
Natuurlijk kwamen ook andere liefhebbers af op het eetfestijn zoals 
Vorkstaartplevier  en Bijeneter  om er maar een paar te noemen. Tegen de rand van 
het broekbos hoorde en zag ik Buidelmees  en vond ik een nest terug. Uit de rietkant 
vlogen Ralreiger  en Kwak  2 aan 2 op. In een meidoornstruik zat een Zwartkopgors  
te zingen, toen hij wegvloog kreeg hij gezelschap van een tweede exemplaar. 
Blijkbaar was de invasie begonnen. Gezamenlijk werd opnieuw genoten van de 
vliegende deur, een adulte Zeearend , die boven het broekbos cirkelde. Omdat vele 
Grieken van deze feestdag gebruik maakten om richting Molivoti Beach te rijden 
waardoor er veel stof werd geproduceerd verlieten we het punt al na een half uur. 
Een prachtige lichte en dichte Arendbuizerd  die zich op een helling ging zetten en 2 
Lachsterns  waren de laatste wapenfeiten aan deze kant van het meer. Door het 
drukke verkeer waren de natte weilanden leeg zodat we in een mum van tijd aan de 
andere kant van Ismarida zaten. 
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De plasjes aan het begin van de slecht berijdbare dijk zaten deze keer gevuld met 
Grutto , Kemphaan , Bosruiter en Watersnip . Slechts 5 Zwarte ibissen , wat een 
verschil met vorig bezoek, zaten of liever vlogen in de buurt. De kolonie 
Vorkstaartplevieren  op de grasvlakte was in die 2 dagen tijd wel aangegroeid tot 
een 30-tal vogels en zij joegen naar hartelust boven het hoge riet. Daar waar een 
tractor aan het ploegen was vlogen wel honderden Zwartkopmeeuwen  rond, net 
een witte vlek in een bruingroen tapijt. Stilaan naderden we het broekbos met z’n 
koppel Zeearenden , voor de eerste maal kregen we ze samen in het vizier. De 
laaste plas was goed voor nog 3 Zwarte ibissen , Steltkluten  en 19 Lachsterns  die 
bij het opvliegen hun typische lach produceerden. Een korte wandeling in het 
broekbos leverde weer trekkertjes op. Fluiter  en Vale spotvogel  waren de meest in 
het oog springende naast Zwartkop , Braamsluiper  en Grauwe vliegenvanger . Het 
laatste stuk van de dijk was veel productiever dan enkele dagen geleden. De kleuren 
werden verzorgd door verschillende Hoppen  en Bijeneters . Twee grote groepen 
Spaanse mus  deden zich te goed aan de pollen van grashalmen. Uiteindelijk waren 
het de reigers die zich in de kijker speelden, niet door hun aantal dan wel door hun 
diversiteit. Om het rijtje af te ronden zagen we naast Blauwe , Purper -, Kleine zilver - 
en Ralreiger  ook nog een adult zomerkleed Koereiger , één van de zeldzaamste 
vogels van Griekenland! Dit geval documenteerden we natuurlijk met behulp van de 
camera. Wat verder werd de brug aan de rand van Pagouria overgestoken en 
verdween Lake Ismarida stilaan maar zeker uit zicht. 
Vanuit Pagouria reden we vervolgens richting Fanari. Onderweg passeerden we het 
dorpje Messi en uit één van de verslagen had ik gelezen dat er enkele grote lagunes 
in de buurt lagen. We probeerden deze sites dan ook uit. De lagune het dichtst bij het 
dorp konden we overzien vanop een heuvel waar enkele Kortteenleeuweriken  hun 
optrekje hadden. In de grotendeels gedraineerde en gecompartimenteerde waterplas 
zaten welgeteld 3 Zwarte ruiters , 1 Kemphaan  en 1 Grote zilverreiger . Geen echte 
aanrader dus. De andere dichter bij de kust liggende inham herbergde een kolonie 
Zwartkopmeeuwen  op een zandbank, maar dat was ook niet echt om over naar huis 
te schrijven. Ik heb dan ook besloten om deze plaatsen niet op te nemen in het 
hoofdstuk bezochte gebieden.  
Porto Lagos werd bezocht met als enig doel om onze lunch te verorberen. In West 
wood stonden enkele houten tafels ter onzer beschikking. Over de afvalberg in het 
bos vielen we alleen nog letterlijk. De belangrijkste waarneming hier was een 
Torenvalk  op nest in de top van een pijnboom. Henri bleef bij de wagen toen Johan 
en ik het bos dwarsten richting kustlijn. Een korte view over de rimpelloze zee was 
goed voor Grote stern  en Visdief . In de nabijgelegen scrub hoorden we nog een 
Kleine  zwartkop  waar we niet naar zochten, in de overtuiging dat we die later op de 
reis nog wel zouden tegenkomen. 
De volgende ingelaste stop werd, in samenspraak, de Nestosdelta. Indien deze 
plaats ons meer dan behoorlijk zou kunnen bekoren konden we misschien hier 
blijven om te overnachten. De eentonige rit via de secundaire baan naar deze delta 
leidde langs dorpen met welluidende namen zoals Paradeisos en Dialekto, plaatsen 
waar we ons direct zouden thuis voelen.  
 
 
 
 
 
 



NOORD GRIEKENLAND                                                                                                April  - Mei 2003             
 

Net buiten Keramotidorp aan de splitsing richting luchthaven namen we de kaart van 
Griekenland en onze Gosney in de hand om de beste plaats voor Sporenkievit  te 
lokaliseren. Dit gezegd zijnde werd onmiddellijk het zigeunerdorpje teruggevonden, 
het enige dat wij moesten doen was onze verrekijker opheffen om de bewuste kievit 
te kunnen waarnemen. Opgejaagd door een Bruine kiekendief  vloog hij kortstondig 
over onze hoofden en verdween hij samen met zijn compagnon achter enkele grote 
zandhopen. Van een meevaller gesproken. Geen overnachting hier in de buurt dus, 
wel nog even de waarnemingsplaatsen in de buurt van de luchthaven meepikken 
natuurlijk. De rietvelden en plassen worden hier ook langzaam maar zeker 
opgeofferd aan de landbouw door afbranding en drooglegging. Af en toe zagen we 
een Blauwe  of Purperreiger  uit het riet tevoorschijn komen onder luid gejuich van de 
alomtegenwoordige Grote karekiet . Tussen de Bruine kiekendieven  flitsten 5 
Vorkstaartplevieren  en erboven speurde een Arendbuizerd  naar voedsel. Tijdens 
een korte wandeling tussen het riet werden onze enige 2 Graszangers  al zippend 
opgejaagd. De lagune aan de vakantiehuisjes lag er verlaten bij, zodat we de tocht 
naar Thessaloniki konden aanvatten. 
Kavala werd zonder enig probleem gepasseerd via de autostrade welke een eind 
verder gewoon overging in een secundaire baan die als « groene route » op de kaart 
van Michelin staat aangeduid. Veel van de mooie uitzichten over zee profiteerden we 
niet omdat tijd nu een rol begon te spelen. Net voor Asprovalta stopten we bij een 
marsh in de buurt van het kustdorp Ofryino. Een beetje onorthodox reden we de 
baan over en af, de extra verzekering testend, op zoek naar een goed uitzichtpunt. 
Het waren niet echt spectaculaire waarnemingen maar om de benen te strekken in 
de buurt van 12 foeragerende Zwarte Ibissen , 8 Witvleugelsterns , 
Zwartkopmeeuw  en Bosruiter  zou ik wel iedere keer willen tekenen!  
De meren Volvi en Koronia passeerden we in sneltreintempo, de stad Thessaloniki in 
iets mindere vaart. De uiteindelijke eindbestemming voor vandaag werd vastgelegd 
in Litohoro, een dorpje aan de voet van de godenberg. Met nog even een kort 
oponthoud door wegenwerken in de stad Katerini kwamen we, via de E75 
Thessaloniki – Athene, om 19.30 uur aan in Litohoro. Het werd nog even zoeken 
naar een slaapgelegenheid wat voor enige wrevel zorgde bij de oudste van de groep.  
Hotel Mirto, middenin het dorp werd uitgekozen. Er werd even kort onderhandeld 
over de prijs en over het feit dat of we al dan niet ontbijt konden krijgen op een vroeg 
uur. Dit bleek niet mogelijk en we namen bijgevolg een kamer zonder ontbijt. Het was 
de eerste kamer waar het verschrikkelijk warm was, dat beloofde voor vannacht. 
Even zetten we het raam open maar de stroom muggen deed ze ons al vlug weer 
sluiten. Om de lange tocht en het zoeken naar een rustplaats enigszins te verteren 
en te vergeten gingen we na een welverdiende verfrissing op restaurant. Ik vroeg 
aan de gasten of ze mij de keuze wilden laten maken voor het diner. Als voorgerecht 
namen we een Griekse sla, gevolgd door een Mixed grill als hoofdgerecht. Dit alles 
werd doorgespoeld met de nodige centiliters Retsina. Al dit lekkers kostte ons voor 3 
personen slechts € 30,00 gewoon buitengewoon! Morgen gaan we een gesprekje 
met de goden maken. 
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☺ Belangrijkste waarnemingen : 
 
Algemeen : 
Ooievaar, Kleine zilverreiger, Grote karekiet. 
 
Dranalagune : 
Zeearend, Dwergmeeuw, Duinpieper, Ortolaan, Zwartkopgors. 
 
Ismaridameer & omgeving : 
Purperreiger, Ralreiger, Kwak, Koereiger, Zwarte ibis, Zeearend, Arendbuizerd, 
Vorkstaartplevier, Steltkluut, Zwartkopmeeuw, Lachstern, Witwangstern, 
Witvleugelstern, Hop, Bijeneter, Duinpieper, Vale spotvogel, Fluiter, Bonte 
vliegenvanger, Buidelmees, Spaanse mus, Zwartkopgors. 
 
Porto Lagos : 
Geoorde fuut, Balkankwikstaart, Kleine zwartkop. 
 
Nestosdelta : 
Purperreiger, Arendbuizerd, Vorkstaartplevier, Sporenkievit, Graszanger. 
 
Ofryino : 
Zwarte ibis, Zwartkopmeeuw, Witvleugelstern. 
  
 

Ralreiger : Foto Johan Colman  
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Dag 7 : Vrijdag 2 Mei 2003. 
 
Tocht : 
 
Litohoro – Prionia – Mount Olympus – Prionia – Litohoro – Nea Malgara – Axiosdelta 
– Nea Malgara  – Pella – Thessaloniki – Nea Moudania – Kassandra – Nea 
Moudania.  
 
Waarnemingen Dag 7 : 
 
Gisterenavond hadden we nog een informatiebord over de godenberg gelezen en 
indien we alles mochten geloven wat daarop stond gingen we een prachtige tocht 
tegemoet. De papa van het meisje achter de balie was al wakker zodat we netjes 
onze sleutel konden afgeven bij ons vertrek. Die man had gisteren ook al een 
parkeerplaats vlak bij het hotel voor ons gereserveerd. Hij wenste ons in gebrekkig 
Duits nog een prettige dag en wij vertrokken richting Oros Olymbos. Een smalle 
kronkelende weg leidde ons door een prachtig landschap met af en toe 
adembenemende uitzichten naar de laatste stop voor de beklimming van de heiligste 
berg van Griekenland. Net buiten Litohoro kon Johan eindelijk een Blonde tapuit  
fotograferen en bij één van de uitzichten filmde ik een Zwarte mees . In de nabijheid 
van de bergrivier die naast de parkingplaats van Prionia loopt nuttigden we ons 
ontbijt. Het was zalig om als enige aanwezigen de wind door de bomen te horen 
waaien. Het was alsof de goden ons stilletjes toespraken. Ondertussen waren nog 
enkele hikers toegekomen en reeds aan de beklimming begonnen. In tegenstelling 
tot het bord in Litohoro stond hier een informatiebord met minder goede berichten. 
Refuge A zou nog steeds gesloten zijn omwille van de sneeuw. Omdat we in een 
schaduwrijke vallei zaten en de eerste plekken sneeuw al zagen liggen duffelden we 
ons goed in tegen de kou vooraleer we aan de klim begonnen. Refuge A zou op een 
goeie 6 kilometer liggen van Prionia en in een tijdspanne van 2,5 uur moeten te 
bereiken zijn. Awel, mag ik erbij vermelden dat die klim naar de bewuste plaats er 
eentje is om U tegen te zeggen? Het moet na een kilometer geweest zijn dat we 
onze eerste kledingstukken reeds begonnen uit te doen omdat het zweet al tot in 
onze schoenen stond. Op het traject hadden we toen al verschillende ontwortelde 
bomen moeten ontwijken en door de eerste sneeuwtapijten moeten stappen. Vogels 
werden weinig gezien maar veel gehoord. Vink , Koekoek , Zwarte  en Kuifmees  
waren het talrijkst. Na 45 minuten hield de papa het voor bekeken. Hij zou nog een 
eindje op eigen tempo de wandeling verderzetten om vervolgens stilletjes aan naar 
de auto af te zakken. Johan en ik trokken nog door maar na een half uur moesten we 
noodgedwongen onze poging om ons eerste waarnemingspunt te bereiken staken, 
net zoals 3 Amerikaanse vrouwen en een Grieks koppeltje. Een grote sneeuwvlek 
had de weg onzichtbaar gemaakt en het was de moeite niet waard om op dit moment 
verloren of vast te geraken op deze berg. Enkele Scandinaven die een beetje verder 
naar beneden op de flanken van Olympus hadden gekampeerd zeiden ons dat ze tot 
Refuge A geraakt waren maar wel op een gegeven moment tot hun middel in de 
sneeuw waren gezonken. Vooral Johan was zeer ontgoocheld door dit alles en zelfs 
een korte waarneming van een Zwarte specht  gevolgd door 2 auditieve konden hem 
niet bekoren.  
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Op onze terugweg kwamen we heel wat toeristen tegen die weldra ook geen loon 
naar werken zouden krijgen maar we repten geen woord over wat er hen te wachten 
stond en bleven met een brede smile hallo zeggen. Zo maakte het dat we om kwart 
over 10 reeds terug aan de wagen stonden en we onze voormiddag volledig moesten 
herindelen. Op de parking werd de landkaart van Griekenland opengeplooid en 
bekeken we onze mogelijkheden. Een 10-tal Alpengierzwaluwen  maakten enkele 
grote cirkels boven onze hoofden terwijl wij besloten om de Axiosdelta als volgende 
waarnemingspunt aan te duiden. Tijdens de afdaling naar Litohoro werd er nog 
weinig aandacht gegeven aan het mooie landschap en meer aan het tegenliggend 
verkeer dat soms wel enkele tonnen zwaarder was dan ons vervoermiddel. 
Op de autostrade Athene – Thessaloniki werd de afrit naar Nea Malgara genomen, 
net voor de tolhuisjes die overigens niet bemand waren. Nu de afrit nemen is zeer 
veel gezegd daar we in de eerste bocht al een verharde zijweg opreden richting 
rechteroever van de Axiosrivier. De eerste stop had eigenlijk niks met onze hobby te 
maken. Enkele oude Grieken hadden pech met hun Renault R4 en vroegen ons of 
we hen een duwtje wilden geven. Veel zoden bracht dit niet aan de dijk en ze 
bedankten ons dan ook vlug voor onze bereidwillige medewerking. Iets verder reden 
we de dijk op van de rivier en konden we beginnen birden. De winterbedding werd 
voornamelijk begraasd door koeien en paarden en dat was nagenoeg ook het enige 
wat we de eerste honderd meters van de tocht zagen, op Kleine zilverreiger  na 
natuurlijk. De steile oevers van de dijk kreeg nog maar wenig bezoek van Bijeneter , 
mogelijk waren ze nog niet allemaal teruggekeerd uit hun winterkwartier. Hoppen  en 
Balkankwikstaarten  waren iets talrijker. De normaliter ondiepe plassen op het einde 
van de dijk waren nu omgetoverd tot een breed en diep kanaal waar enkel een groep 
onvolwassen Geelpootmeeuwen  vertoefde. Net voor het vissersdorp werden we 
nogmaals geconfronteerd met 3 agressieve honden en prezen we ons gelukkig dat 
we in de wagen zaten. De ontgoocheling van vanmorgen werd gedeeltelijk 
weggespoeld met waarnemingen van ten minste één Reuzenstern  en onze eerste 
Dunbekmeeuwen . Voor de rest leverde de monding van deze rivier nog wat Zwarte  
ruiters , Zwartkopmeeuwen  en 7 Lachsterns . Uit het rietveld vlogen 2 Blauwe 
reigers  en 1 Purperreiger  op. De terugweg werd ingezet met een Vorkstaartplevier  
en een wel heel vluchtige Zwartkopgors  die alleen ik in mijn vizier kreeg. Net voor 
de autostrade zat nog een ♂ Grauwe klauwier  in de doornstruiken. Voorbij het 
dorpje Nea Malgara ging ik naarstig op zoek naar een weg om de linkeroever te 
bereiken. Omdat niet iedereen de mening was toegedaan dat dit nog wat leuks zou 
opleveren gooiden we het stuur om richting geboorteplaats van Alexander de Grote : 
Pella. Deze plaats bereikten we na veel omwegen en omleidingen en het 
conversatiegehalte in de wagen daalde ook al naar een historisch dieptepunt. Ik denk 
dat de vermoeidheid een beetje zijn tol begon te eisen. Ook het monotone 
landschap, we reden precies door de Belgische kustpolders, beurde ons niet echt op. 
Wel vermeldenswaardig was dat elk klein dorp dat we passeerden een goede 
populatie Ooievaars  herbergde zodat de landbouw misschien toch nog properder is 
dan bij ons. Wie zal het zeggen.  
In Pella bezochten we eerst het museum. Dit gaf ons de kans om een beetje te 
bekomen van de lange rit en om de warmte buiten te ontlopen. Het kwik was 
ondertussen al dik boven de 30° Celcius gekropen.  
 
 
 
 



NOORD GRIEKENLAND                                                                                                April  - Mei 2003             
 

Enkele prachtige beelden, gebruiksvoorwerpen en juwelen weekte de tongen los en 
Johan en ik luisterden naar de bijkomende geschiedkundige commentaar van Henri. 
Eigenlijk deden we deze plaats aan om hem een plezier te doen en achteraf gezien 
zou het zonde zijn geweest moesten we dit niet gedaan hebben. De site zelf, waar 
de pientere Grieken een baan hebben doorgetrokken (dan hebben ze twee 
archeologische plekken), is één van de grootste in de omgeving en is nog volop in 
exploitatiefase. Vooral de mozaïkvloeren en het veronderstelde geboortehuis van 
Alexander De Grote trekken de meeste aandacht. Anderhalf uur later was de les over 
en trokken we naar de hoofdstad van Macedonië. Onderweg weer veel verkeer en 
weing of geen vogels. Tijdens de passage van Thessaloniki nog 1 opvallende 
waarneming en dat was die van een Hop  middenin de stad. Het laatste weekend van 
de reis zou gespendeerd worden om en rond het Halkidikischiereiland waardoor we 
ook een plaats zouden zoeken in de omgeving ervan. Om 17.00 uur kwamen we aan 
in het vissersdorpje Nea Moudania. Een hotel vonden we zo direct niet zodat de auto 
aan de kant werd gezet en ik te voet op zoek ging naar een slaapplaats. Vlak bij de 
vissershaven werd een pension gevonden. Helaas was ontbijt hier niet mogelijk maar 
de goede man, die ook nog een reisburo en een verhuurkantoor van wagens had, 
gaf mij enkele goede aanwijzingen om aan voedsel te geraken. Nu zo spectaculair 
was dat ook weer niet daar er een supermarkt was vlak naast het pension. Anyway, 
de medereizigers werden opgepikt, de bagage afgezet en de eerste aankopen 
gedaan. Omdat het nog te vroeg was om te stoppen met vogels kijken duurde het 
niet lang of we verlieten Nea Moudania. We zetten koers richting eerste vinger van 
Halkidiki, het schiereiland Kassandra. De vuurtoren van Possidi werd uitgekozen als 
waarnemingspunt om onze eerste keer aan echte sea watch te doen. Opnieuw was 
er geen zuchtje wind te bespeuren wat het over zee kijken opvallend gemakkelijk 
maakte. Veel was er nochtans niet te zien. Enkele Vale pijlstormvogels  van de 
(onder-)soort Yelkouan  en de grotere Kuhls pijsormvogels  scheerden laag over 
het water. Even werd een opspringende Dolfijn  gezien. De omliggende pijnbomen 
werden vooral in gebruik genomen door Grauwe vliegenvanger , Groenling  en 
Vink . De kleinere struiken waren het territorium van de Kleine zwartkop  die we nu 
wel konden zien. Bij het verdwijnen van de zon trokken we huiswaarts waar de 
visgeur van de haven tot in onze kamer doordrong. Na een welkome verfrissing, er 
was geen warm water beschikbaar, gingen we op zoek naar eten. Het visrestaurant 
aan de overkant van ons pension serveerde heerlijke gerechten die we dan ook 
uitprobeerden. Terug op de kamer keken we nog wat TV en kropen we na een uurtje 
onder de dekens, Johan apart en ik met mijne papa in één groot bed.  
 
☺ Belangrijkste waarnemingen : 
 
Mount Olympus : 
Zwarte specht, Alpengierzwaluw, Blonde tapuit, Zwarte mees, Kuifmees. 
 
Axiosdelta : 
Purperreiger, Kleine zilverreiger, Vorkstaartplevier, Dunbekmeeuw, Reuzenstern, 
Lachstern, Bijeneter, Hop, Balkankwikstaart, Grauwe klauwier, Zwartkopgors. 
 
Kassandra : 
Yelkouan pijlstormvogel, Kuhls pijlstormvogel, Dolfijn. 
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Dag 8 : Zaterdag 3 Mei 2003. 
 
Tocht : 
 
Nea Moudania – Kassandra – Gerakini – Sithonia – Gerakini – Nea Moudania.  
 
Waarnemingen Dag 8 : 
 
Vandaag een volle dag Halkidiki. De bedoeling is om de 2 toegankelijke 
schiereilanden, de zogenaamde vingers Kassandra en Sithonia, volledig rond te 
rijden. Zoals vanouds weeral vroeg uit de veren, deze keer werd om kwart over 6 het 
startsein gegeven. Een wel zeer verkwikkkende douche, er was weer geen warm 
water, deed onze tenen krullen en onze ogen wijd open. Net zoals gisteren reden we 
richting vuurtoren in Possidi, wat betekende dat Kassandra als eerste zou bezocht 
worden. In de schaduw van enkele pijnbomen en vlak bij het strand aten we ons 
zelfgemaakt ontbijt op in de nabijheid van enkele territoriale Kleine zwartkoppen  die 
zeer agressief waren tegenover de aanwezige Grauwe vliegenvangers . Terwijl 
Johan en Henri ten volle genoten van de boterhammen met choco ging ik een eindje 
wandelen in de omgeving van de camping in Possidi. Via het strand kwam ik bij een 
sanctuary van Posseidon terecht waar een ♂ Zwartkopgors  op de omheining zat te 
zingen. Om dit nieuws zo snel mogelijk aan de anderen te melden ging ik langs de 
kortste weg terug waar een koppel Cirlgors  in het gras en een Grauwe  en een 
Roodkopklauwier  in de doornstruiken zaten. De Klauwieren  werden enkele 
minuten later nog in groep waargenomen. Om dichter bij de vuurtoren te geraken 
probeerden we enkele weggetjes uit. Uiteindelijk lukte het ons om onze wagen te 
parkeren aan de voet van de vuurtoren. De zanderige landtong leek ons ideaal om 
langsvliegende Yelkouan  en Kuhls pijstormvogels  van dichterbij te kunnen 
bekijken. Tijdens de zware wandeling in het mulle zand was het wel opletten 
geblazen voor de nestelende Strandplevieren . Een Griek met een 4x4 was minder 
bezorgd om de aanwezige fauna & flora en scheurde zonder blozen door het 
kwetsbare gebied. Toen we op de punt stonden werden we inderdaad beloond met 
dichte views van beide Pijlstormvogels . Ook zangvogels waren goed op dreef. 
Terwijl Kuifleeuwerik  ter plaatse bleef trokken enkele Veldleeuweriken  hoog en 8 
Kortteenleeuweriken  laag verder door. De volgende halte was Loutra alwaar we 
van een prachtig uitzicht op de Egeïsche zee genoten. Even daarvoor hadden we 
een noodhalte moeten inlassen omdat ondergetekende dringend op zoek was naar 
dichte struiken. Al bij al was mijn afval niks vergeleken met het open stort waar we 
weeral middenin waren terecht gekomen. Ook de mooie waarnemingen van 
verschillende Cirlgorzen  konden deze trieste aanblik niet verzachten. Gelukkig 
konden we bij het uitzichtpunt in Loutra onze zinnen vlug verzetten. De bijna 
rimpelloze zee en de talrijk gearriveerde Zwartkopgorzen  deden ons de illegale 
stortplaatsen vlug vergeten. Talrijk inderdaad, elke 20 meter zat wel een ♂ 
Zwartkopgors  te zingen. Onderweg passeerden we nog een pijnboombos en enkele 
scrubs waar prachtig gekleurde Bijeneters  en Roodkopklauwieren  hun thuishaven 
hadden gevonden. De oostelijke zijde van de vinger was niet zo aantrekkelijk voor 
vogels en werd dan ook heel snel voorbijgereden. Via Gerakini verlieten we het 
eiland Kassandra.  
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Het dorp Metamorfissi (leuke naam trouwens) was het laatste dorp voor we Sithonia 
indoken. Ingeleid door een Wielewaal  en met de naam van laatstgenoemd dorp in 
het hoofd kwamen we op de middelvinger van Halkidiki terecht. En inderdaad, zoals 
het dorp al aangaf was dit eiland heel anders dan Kassandra. Het was veel ruiger en 
ook minder toeristisch wat het, vanuit ons oogpunt bekeken dan, aangenamer 
maakte om het te bezoeken. Het naderende middaguur joeg enkele grote vogels op 
de wieken. Enkele Buizerden  maakten gretig gebruik van de warme luchtstromen 
maar onze volle aandacht ging uit naar een prachtig getekende Slangenarend . In de 
omgeving van het dorp Nea Marmaras deden we dan eindelijk waar ik al een hele 
reis op zat te wachten, een verfrissende duik nemen in de zee. En ik kan je vertellen 
dat het zeer verfrissend was. Het was ons gedurende onze reis al opgevallen dat er 
zo weinig strandgasten in Griekenland waren, wel het koude water zal er zeker voor 
iets tussen gezeten hebben. Papa legde het hele tussendoortje vast op film en een 
half uurtje later waren we, bedekt met een zoute zeelaag, alweer op pad. De hele 
zuidpunt van het eiland was vrij ongerept en daardoor werden ook steeds meer 
vogels waargenomen. De kleurrijkste waren Hop  en Bijeneter . Tussen de dorpen 
Koufos en Kalamitsi werden 2 stops gemaakt. De eerste stop gaf ons een prachtig 
uitzicht op een baai. Om dit prachtige zicht te fotograferen had Johan van lens 
gewisseld. De klik van het apparaat galmde nog na toen een lichte fase Eleonora’s 
valk  een 10-tal meter boven onze hoofden wat acrobatische stunten kwam uitvoeren. 
Daarbij moet je nog rekenen dat Johan onderweg en zelfs op de plaats waar we 
stonden ettelijke keren had gezegd dat dit eiland de perfecte plaats zou zijn voor 
deze valk. Nogal een geluk dat de vogel een tijdje in de buurt bleef hangen zodat er 
na het omschakelen van lens toch nog bewijsmateriaal kon verzameld worden. Een 
zingende Ortolaan  en een schichtige Blonde tapuit  zaten aan de overzijde van de 
baan. Enkele honderden meters verder begon ons Emberiza-uurtje. Niet minder dan 
5 soorten Gorzen  zaten hier in de buurt elkaar continu op te jutten. Grauwe gors  
was de algemeenste en werd het minst bekeken. Zwartkopgors , Cirlgors  en 
Ortolaan  waren minder talrijk. Het juweeltje in het groepje was echter de 
Bruinkeelortolaan , een nieuwe soort voor de reis. Gedurende een 60-tal minuten 
werden al deze soorten van ver en van dichtbij bekeken tot we er zowaar honger van 
kregen. Deze stilden we in een restaurantje wat verderop met een prachtig uitzicht op 
de besneeuwde bergtop van de berg Athos op het schiereiland Agio Oros. De eettent 
droeg de toepasselijke naam Taverna Panorama Kalamitsi en binnenin was er 
nestgelegenheid voor Boeren - en Roodstuitzwaluw . Ook de Gorzen  zaten in de 
omgeving en kregen het gezelschap van verschillende Blonde tapuiten  en 
voorbijscherende Alpengierzwaluwen . Omdat het vogels kijken vanop deze plaats 
wel heel makkelijk verliep moesten we ons hiervan bijna letterlijk wegslepen alhoewel 
dat de vermoeidheid ook wel een rol van betekenis begon te spelen. Het Griekse 
slaatje en de gebakken mosselen werden goed verteerd en de terugweg langs de 
oostkant van Sithonia kon beginnen. Hoppen  en Scharrelaars  kleurden opnieuw de 
lijst maar het was een baltsend ♂ Blauwe rotslijster  dat de show stal. De 
kronkelende baan werd af en toe verlaten om een uitstap te maken in een 
olijfboomgaard of om langs een rivierwal te wandelen maar dat leverde geen nieuwe 
soorten op. De verschroeiende zon speelde ons, en waarschijnlijk ook de vogels, 
duidelijk parten. Halverwege de tocht werd opnieuw halt gehouden bij een prachtig 
uitzicht.  
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We stalden voor de zoveelste keer ons gerief uit en genoten van de aanwezige 
schaduw. Met de telescoop merkte ik iets vreemds op, iets dat ik niet dadelijk kon 
thuisbrengen. In eerste instantie werd gedacht aan een snorkelaar maar al snel 
zagen we dat het om enkele jagende Dolfijnen  ging, waaronder ook een jong. Wat 
verder zagen we een 20-tal Yelkouan pijlstormvogels  die zich te goed deden aan 
de achtergelaten prooien. Bij verdere scans over het water groeide het aantal 
Yelkouan’s  gestadig aan. Pas bij het opvliegen konden we een raming maken en zo 
kwamen we uit op een aantal van meer dan 500 exemplaren! Zowel de Dolfijnen  als 
de Pijlstormvogels  werden gefilmd alhoewel de afstand vrij groot was. Deze 
sensatie was het laatste wat het schiereiland Sithonia ons te bieden had.  
Onderweg naar Nea Moudania maakten we nog een ommetje in Gerakini. De 
wetlands beschreven in het boekje van Gosney hebben hier ondertussen plaats 
moeten maken voor het oprukkende toerisme waardoor enkel spiksplinternieuwe 
hotel resorts werden gezien. Door deze tegenvaller arriveerden we vroeger dan 
verwacht bij ons pension en stopten we deze dag bijgevolg ook vroeger met vogels 
kijken. Op het terras installeerde ik mijn videocamera waardoor we de bekomen 
beelden van de afgelopen dagen eens konden bekijken. In de haven zelf vlogen 
enkele Dwergsterns  en Zwartkopmeeuwen . Nog even werd de verrekijker 
bovengehaald toen 28 Knobbelzwanen  in V-formatie ons verblijf voorbijtrokken. 
Tijdens ons diner vergaderde we over hoe we onze laatste halve dag op het Griekse 
vasteland zouden invullen. Omdat de steltlopers en de daarvoor geschikte gebieden 
ons deze reis al flink ontgoocheld hadden besloten we in groep om morgen de 
bergen te gaan bezoeken in plaats van de kust.  
Terwijl Johan en Henri naar de kamer trokken wandelde ik nog een keer langs de 
waterlijn en droomde ik even weg bij een alweer schitterende sterrenhemel. 
Gewapend met een lekker dessert voegde ik mij bij de anderen om de laatste nacht 
in Griekenland door te brengen. 
 
☺ Belangrijkste waarnemingen : 
 
Kassandra : 
Yelkouan pijlstormvogel, Kuhls pijlstormvogel, Bijeneter, Kortteenleeuwerik, Kleine 
zwartkop, Grauwe klauwier, Roodkopklauwier, Cirlgors, Zwartkopgors. 
 
Sithonia : 
Yelkouan pijlstormvogel, Slangenarend, Eleonora’s valk, Wielewaal, Bijeneter, Hop, 
Scharrelaar, Alpengierzwaluw, Roodstuitzwaluw, Blonde tapuit, Blauwe rotslijster, 
Kleine zwartkop, Roodkopklauwier, Ortolaan, Bruinkeelortolaan, Cirlgors, 
Zwartkopgors, Dolfijn. 
 
Nea Moudania : 
Knobbelzwaan, Zwartkopmeeuw, Dwergstern. 
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Dag 9 : Zondag 4 Mei 2003. 
 
Tocht : 
 
Nea Moudania  – Gerakini – Poligiros – Paleokastro – Taxiarhis – Paleokastro – 
Prodromos – Vassilika – Thessaloniki.   
 
Waarnemingen Dag 9 : 
 
De laatste dag in Griekenland. Onze voornemens om eens goed uit te slapen 
vandaag verdwenen als sneeuw voor de zon toen we om 6 uur reeds lagen te 
woelen in onze bedden. Opnieuw namen we een koude douche. De auto werd 
ingeladen en om half 8 trokken we richting Oros Holmondas. Net voor Gerakini 
lokaliseerden we onze eerste en enige Steenuil  van de reis. Vandaar ging het naar 
Poligiros en vervolgens verder door naar Arnea. Tussen deze 2 plaatsen in zochten 
we een geschikte ontbijtplaats die werd opgevrolijkt door zingende 
Baardgrasmussen  en een Blauwe rotslijster . De dichte gemengde bossen 
beperkten de zichtbaarheid, toch lieten een koppel Grote gele kwikstaart  en 2 
Appelvinken  zich verschalken. Een uitzichtpunt boven Taxiarhis leverde Koekoek , 
Grauwe klauwier  en Cirlgors  op. Wat dichter bij het dorp vonden we een houten 
shelter waar we dankbaar gebruik van maakten om de tijd te doden. Niet alleen 
hadden we hier een prachtig uitzicht op de schiereilanden Sithonia en Agio Oros 
maar zaten we ook nog eens middenin het bosrijkste gebied van de 
Holomondasbergen. De eerste vogels die onze aandacht trokken waren 3 
Slangearenden , mogelijk doortrekkers die hier overnacht hadden. Voor de rest 
wisselden Buizerd  en Sperwer  elkaar voortdurend af. Pimpelmees  was voorlopig 
de laatste nieuwe soort van de reis, zij kwam op de lijst net na Grote lijster . 
Omstreeks 11 uur verlieten we deze plek en trokken we richting Thessaloniki. De 
zang van zowel Boomleeuwerik  als –pieper  doofde langzaam uit. Onderweg 
werden nog enkele stops gemaakt waarvan die net voor en die net voorbij 
Prodromos de beste waren. Bij de eerste stop had Johan naast een Buizerd  een 
grote valk opgemerkt. Het was enkele seconden stil en toen kwam de verlossende 
zin « Het zal toch niet waar zijn zeker ! ». Het was wel waar, een adulte Lannervalk  
cirkelde minutenlang samen met de Buizerd . Als klap op de vuurpijl kwam een 
tweede exemplaar in actieve vlucht onder het duo door. Korte tijd nadien vlogen 
beide Lanners  boven onze hoofden om vervolgens achter de rotsen te verdwijnen. 
Overtuigd dat we het nu wel gehad hadden deze reis zetten we de tocht verder. 
Johan was een andere mening toegedaan en wist van geen ophouden en dra klonk 
het opnieuw in de wagen van « zware roofvogel ». Omdat we reeds op een drukke 
baan richting Thessaloniki zaten vond ik niet direct een stopplaats en zetten we ons 
op het domein van een steenkapperij. De vogel werd snel teruggevonden en het 
bleek om een baltsende Schreeuwarend  te gaan. In de buurt vlogen ook nog eens 2 
Buizerden  en 3 Slangearenden  zodat het genieten maar geen einde kende. Doe 
daarbij nog een jagende Eleonora’s valk  en een showende Raaf en dan begin je het 
plaatje wel te snappen denk ik.  
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Anyway, door al deze (roof-)vogelactiviteit hadden we de tijd een beetje uit het oog 
verloren. Omdat het ondertussen al dik na 12 uur was zetten we koers richting 
luchthaven en gingen we op zoek naar een car-wash. Net voor het dorp Vassilika 
werd de laatste nieuwe soort van de reis opgetekend, en wat voor één … Vanuit de 
wagen zagen we een voorbijvliegende koekoek met witte stippen die ons alle drie 
spontaan Kuifkoekoek  deed roepen. Een tevergeefse poging om het beestje 
opnieuw te lokaliseren draaide op niets uit. Bij de autowasserette, een 10-tal 
kilometer voor de luchthaven, werd het optisch materiaal voorgoed, voor deze reis 
dan toch, opgeborgen. Het besef dat er weeral een prachtige vogelreis ten einde was 
stemde ons een beetje droevig. Iets voor één uur arriveerden we op Makedonia waar 
we incheckten om kwart na. De autosleutels werden om 14 uur stipt ingeleverd bij 
een vertegenwoordigster van Union Car. Een uurtje later gingen we aan boord van 
onze vlucht naar Wenen waar we na het wachten op passagiers van aansluitende 
vluchten om half 4 naartoe vlogen. Zonder vertraging de aansluitende vlucht naar 
Zaventem genomen alwaar Frank opnieuw klaarstond met de wagen, net zoals 8 
dagen geleden. Yamas !!! 
 
☺ Belangrijkste waarnemingen : 
 
Holomondasbergen : 
Schreeuwarend, Slangenarend, Lannervalk, Eleonora’s valk, Steenuil, Kuifkoekoek, 
Boomleeuwerik, Grote gele kwikstaart, Boompieper, Blauwe rotslijster, 
Baardgrasmus, Raaf, Appelvink, Cirlgors. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ronan Felix 
Maandag 21 juli 2003 
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IV. SOORTENLIJST.  
 
1. Fuut  Podiceps cristatus. 
    Zeer talrijk op het Kerkinimeer, verder sporadische waarnemingen. 
 
2. Dodaars  Tachybaptus ruficollis. 
    3 exemplaren op een plasje in de noordoosthoek van het Kerkinimeer. 
 
3. Geoorde fuut  Podiceps nigricollis. 
    Talrijk op het Vistonidameer. 
 
4. Kuhls pijstormvogel  Calonectris diomedea. 
    Enkele vogels gezien nabij Possidi op Kassandra. 
 
5. Yelkouan pijlstormvogel  Puffinus yelkouan yelkouan. 
    Enkele vogels nabij Possidi op Kassandra, enkele honderden foeragerend langs de oostkant van            
    Sithonia. 
 
6. Aalscholver  Phalacrocorax carbo. 
    Spectaculaire aantallen en kolonie in Kerkini, 2 onvolwassen vogels in de Evrosdelta. 
 
7. Dwergaalscholver Phalacrocorax pygmeus. 
    Geregeld enkele vogels in Kerkini, 1 exemplaar in de Church marshes nabij Porto Lagos. 
 
8. Roze pelikaan Pelecanus onocrotalus. 
    Talrijk in de noordoosthoek van het Kerkinimeer en in de Strymonasrivier (ca 500 exemplaren).  
    Een groep van een 200-tal vogels op trek in de Evrosdelta en enkele groepen (91,43 &18 vogels)  
    over Loutroshill en de noordelijke kant van de Evrosdelta. 
 
9. Kroeskoppelikaan  Pelecanus crispus. 
    Goed vertegenwoordigd nabij Kerkini (ca 100 exemplaren), 3 exemplaren over Lake Ismarida. 
 
10. Woudaap Ixobrychus minutus. 

2 exemplaren nabij Lake Ismarida, aan beide zijden van het broekbos. 
 

11. Kwak  Nycticorax nycticorax. 
Waargenomen in alle geschikte gebieden, talrijk in Kerkini. 
 

12. Koereiger Bubulcus ibis. 
Adult in broedkleed langs de rivier net ten noorden van het Ismaridameer. 
 

13. Ralreiger Ardeola ralloides. 
Waargenomen in alle geschikte gebieden, talrijk in Kerkini. 
 

14. Kleine zilverreiger  Egretta garzetta. 
Talrijkste reiger in Griekenland met enkele honderden in Kerkini. 
 

15. Grote zilverreiger Casmerodius alba. 
Verschillende waarnemingen in Kerkini (+/- 10), Lake Ismarida (+/- 10) & Messi Lagoon (1).  
 

16. Blauwe reiger Ardea cinerea. 
Waargenomen in alle geschikte gebieden. 
 

17. Purperreiger Ardea purpurea. 
Waargenomen in alle geschikte gebieden, in kleine aantallen. Grootste aantal bij Lake Ismarida (> 
20 exemplaren). Enkele vogels op trek, waaronder een groep van 5 vogels langs de Strymonas. 
 

18. Ooievaar Ciconia ciconia. 
Algemeen. 
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19. Zwarte ooievaar Ciconia nigra. 
Maximum 4 exemplaren in Kerkini, makkelijk waarneembaar in de omgeving van Loutros, Dadia & 
Lefkimi (meerdere koppels). Ook enkele exemplaren in het noorden van de Evrosdelta. 
 

20. Lepelaar Platalea leucorodia. 
Twee groepen van in totaal een 100-tal vogels langs de overstromingsvlakten van de Strymonas 
in de noordoosthoek van het Kerkinimeer. 4 exemplaren in de wetlands ten zuiden van Lake 
Ismarida, 6 exemplaren over Loutroshill. 
 

21. Zwarte ibis Plegadis falcinellus. 
Maximum 18 vogels in Kerkini. Grote aantallen nabij Lake Ismarida (69,28,13 & 50-tal). 10 vogels 
in de Dranalagune in de Evrosdelta. 12 foeragerende exemplaren in een wetland nabij Ofryino. 
 

22. Flamingo Phoenicopterus ruber. 
Een levenloze vogel aan een elektriciteitsdraad net buiten Thessaloniki. Slechts 1 vogel in de 
Pelican pool nabij Porto Lagos. In totaal een 350-tal vogels in de Evrosdelta waarvan het 
merendeel in het zuidelijke deel van de Dranalagune verbleef. 
 

23. Knobbelzwaan Cygnus olor. 
Vrij talrijk in de Pelican pool bij Porto Lagos. Een V-formatie van 28 exemplaren over de haven 
van Nea Moudania vliegend. 
 

24. Grauwe gans Anser anser. 
Enkele exemplaren in Kerkini. 
 

25. Bergeend Tadorna tadorna. 
Waargenomen in de meeste delta’s. 
 

26. Smient Anas penelope. 
Kleine groepen op het Vistonidameer, Ismaridameer en in de Dranalagune. 
 

27. Wilde eend Anas platyrhynchos. 
Verspreide waarnemingen. 
 

28. Pijlstaart Anas acuta. 
Enkel in de Dranalagune waargenomen. 
 

29. Slobeend Anas clypeata. 
Enkel in de Dranalagune waargenomen. 
 

30. Zomertaling Anas querquedula. 
Kleine aantallen in alle geschikte gebieden. 
 

31. Zwarte wouw Milvus migrans. 
Maximum 4 exemplaren langs de westkant van het Kerkinimeer. 
 

32. Aasgier Neophron percnopterus. 
Slechts 1 exemplaar op de gierenvoederplaats van Dadia. Mogelijk een tweede nabij Lefkimi. 
 

33. Monniksgier  Aegypius monachus. 
Maximum 9 exemplaren op de gierenvoederplaats van Dadia. Veel waargenomen in de omgeving 
van Dadia, Lefkimi, Loutros en de kloof van Avas. 
 

34. Vale gier Gyps fulvus.  
Maximum 22 exemplaren op de gierenvoederplaats van Dadia. Veel waargenomen in de 
omgeving van Dadia, Lefkimi en Loutros. 

 
35. Grauwe kiekendief Circus pygargus. 

Over heel Griekenland waargenomen, meestal op trek. 
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36. Bruine kiekendief Circus aeruginosus. 
Algemeen, talrijk aanwezig boven het broekbos van Kerkini en boven de rietvelden van Lake 
Ismarida. 
 

37. Sperwer Accipiter nisus. 
Waarnemingen in Kerkini en Dadia. 
 

38. Havik  Accipiter gentilis. 
Een jagend exemplaar in de noordoosthoek van het Kerkinimeer. 
 

39. Balkansperwer  Accipiter brevipes. 
2 jagende ♂♂ in het Kerkinigebergte. Waarnemingen van solitaire exemplaren in Lake Ismarida, 
Komotini, Evrosdelta, Dadia en Loutros. 
 

40. Wespendief Pernis apivorus. 
Slechts 1 exemplaar, een ♂ in de buurt van de gierenvoederplaats in Dadia. 
 

41. Buizerd  Buteo buteo. 
Algemeen in kleine aantallen. 
 

42. Steppebuizerd Buteo buteo vulpinus. 
Enkele « zekere » waarnemingen. 
 

43. Arendbuizerd Buteo rufinus. 
Bijna in alle gebieden waargenomen steeds solitaire exemplaren in Loutros, Evrosdelta, Lake 
Ismarida en de Nestosdelta. 
 

44. Zeearend  Haliaeetus albicilla. 
Een territorium houdend koppel in Lake Ismarida. Een adulte vogel in de Dranalagune. 
  

45. Steenarend Aquila chrysaetos. 
Een jagende vogel net buiten Lefkimi en een baltsend koppel wat hogerop. 
 

46. Keizerarend Aquila heliaca. 
Een adult exemplaar over Loutroshill. 
 

47. Schreeuwarend Aquila pomarina. 
Verscheidene waarnemingen van meestal baltsende vogels. Maximum 5 vogels in Kerkini en 5 in 
de omgeving van Dadia en Lefkimi. Solitaire vogels langs de baan van Thessaloniki naar Serres 
en in de Holomondasbergen. 
  

48. Dwergarend Hieraaetus pennatus. 
Een lichte fase in de buurt van het dorp Kerkini. Een licht exemplaar samen met een Zeearend 
zwevend boven Lake Ismarida. In de omgeving van Dadia en Lefkimi 3 vogels waarvan 1 donkere 
fase. 
 

49. Slangearend Circaetus gallicus. 
Overal tijdens de tocht waargenomen. In totaal een 15-tal vogels, de omgeving van Dadia & 
Lefkimi niet meegerekend (waar ze bijzonder veel werden waargenomen, >20 sightings, 
waaronder 10 afzonderlijke vogels vanuit de schuilhut in Dadia).  
 

50. Visarend Pandion haliaetus. 
Eén vogel op trek in de noordoosthoek van het Kerkinimeer. 
 

51. Roodpootvalk Falco vespertinus. 
Vooral tijdens het eerste gedeelte van de reis veel waargenomen. Meestal solitaire vogels 
(Kerkini, Serres, Drama, Porto Lagos, Lake Ismarida). 4 jagende exemplaren net buiten 
Thessaloniki. Spectaculaire waarneming van een doortrekkende groep van 42 vogels in de 
noordoosthoek van Kerkini bij valavond. 
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52. Torenvalk Falco tinnunculus. 
Algemeen. 
 

53. Boomvalk Falco subbuteo. 
Enkele verspreide waarnemingen in Kerkini, Dadia (2) en de Evrosdelta. 
 

54. Eleonora’s valk Falco eleonorae. 
Een jagend exemplaar op de zuidpunt van Sithonia en een vogel in de uitloper van de 
Holomondasbergen nabij Vassilika. 
 

55. Slechtvalk Falco peregrinus. 
1, mogelijk 2, exempla(a)r(en) aan de noordkant van het Kerkinimeer. 
 

56. Lannervalk  Falco biarmicus. 
2 vogels gaven een heuse show weg in de Holomondasbergen. 
 

57. Kwartel Coturnix coturnix. 
Een duo werd opgeschrikt in de akkers ten zuiden van het Ismaridameer. 
 

58. Waterral Rallus aquaticus. 
Een roepende vogel in het kanaal langs de spoorwegroute. 
 

59. Waterhoen Gallinula chloropus. 
Verspreide waarnemingen. 
 

60. Meerkoet Fulica atra. 
Verspreide waarnemingen. 
 

61. Scholekster Haematopus ostralegus. 
Enkele vogels in de Dranalagune en in de Pelican pool. 
 

62. Griel Burhinus oedicnemus. 
Een koppeltje in de zandvlakten ten zuiden van het Ismaridameer. 
 

63. Steltkluut Himantopus himantopus. 
Enkele waarnemingen in de Evrosdelta, het Ismaridameer en ten zuiden van het Kerkinimeer. 
 

64. Kluut Recurvirostra avosetta. 
Alleen waargenomen in de Evrosdelta. 
 

65. Vorkstaartplevier Glareola pratincola. 
Verspreid waargenomen. Een kolonie van een 30-tal vogels aan de westkant van het 
Ismaridameer. Verder nog sporadische waarnemingen in de Evros- (3) en de Axiosdelta (1). 
 

66. Kleine plevier Charadrius dubius. 
Enkele vogels langs de Strymonas. 
 

67. Strandplevier Charadrius alexandrinus. 
In totaal 3 vogels in het publieke gedeelte van de Evrosdelta. 
 

68. Zilverplevier Pluvialis squatarola. 
Enkele vogels in de schorren en slikken van de Evrosdelta. 
 

69.  Sporenkievit Hoplopterus spinosus. 
Een koppel nabij het zigeunerdorp ten noorden van Keramoti in de Nestosdelta. 
 

70. Kievit Vanellus vanellus. 
2 vogels in het zuidelijke deel van de Dranalagune. 
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71. Bonte strandloper Calidris alpina. 
Enkele exemplaren in een groepje Kleine strandlopers in het zuidelijke deel van de Dranalagune. 

 
72. Kleine strandloper Calidris minuta. 

2 groepen van enkele 10-tallen vogels in de Dranalagune. 
 

73. Kemphaan Philomachus pugnax. 
Enkele vogels in de grasvelden bij de monding van de Strymonas in het Kerkinimeer. 
Een groepje in de wetlands van Lake Ismarida. 
 

74. Wulp  Numenius arquata 
Een 50-tal vogels in de Evrosdelta. 
 

75. Regenwulp  Numenius phaeopus. 
1 roepende en voorbijvliegende vogel in Porto Lagos. 
 

76. Grutto Limosa limosa. 
Enkele groepjes in de natte graslanden van Ismarida. 
 

77. Tureluur Tringa totanus. 
Een exemplaar in Kerkini en enkele in Porto Lagos en de Evrosdelta. 
 

78. Zwarte ruiter  Tringa erythropus. 
Meest algemene steltloper, grootste aantal in de Evrosdelta (100-tal), verder wat groepjes in Porto 
Lagos en de Axiosdelta. 
 

79. Groenpootruiter  Tringa nebularia. 
Enkele vogels nabij de monding van de Strymonas. 
 

80. Bosruiter Tringa glareola. 
Veel waargenomen in alle gebieden. 
 

81. Oeverloper Actitis hypoleucos. 
Enkele vogels in een uitgedroogde rivierbedding nabij Hotel Olympic in Sidirokastro en langs de 
oostkant van het Kerkinimeer. 
 

82. Witgat Tringa ochropus. 
Enkele vogels in Kerkini. 
 

83. Poelruiter Tringa stagnatilis. 
Een exemplaar in de noordoosthoek van Kerkini en 3 exemplaren in de plasjes aan de westkant 
van Ismarida. 
 

84. Watersnip Gallinago gallinago. 
Enkele vogels langs de westkant van het Ismaridameer. 
 

85. Zwartkopmeeuw Larus melanocephalus. 
Meest waargenomen meeuw. Zeer grote aantallen, enkele honderden, foerageerden in de buurt 
van het Ismaridameer. Verder ook langs alle kustgebieden. 
 

86. Dunsnavelmeeuw Larus genei. 
Weinig waarnemingen. Alleen goed kunnen bekijken in de Axiosdelta. 
 

87. Dwergmeeuw Larus minutus. 
Zeer talrijk in de Dranalagune, verder ook in Porto Lagos en Lake Ismarida. 
 

88. Kokmeeuw Larus ridibundus. 
Voornamelijk waargenomen op het Kerkinimeer, schaarser langs de kustgebieden. 
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89. Geelpootmeeuw Larus cachinnans michahellis. 
Algemeen. 
 

90. Lachstern Sterna nilotica. 
Een 20-tal « lachende » vogels langs de westkant van Ismarida en een groep van 7 rustende 
exemplaren in de Axiosdelta. Verder nog enkele waarnemingen in de Evrosdelta. 
 

91. Grote stern  Sterna sandvicensis. 
Waarnemingen in de kustgebieden, voornamelijk bij Porto Lagos. 
 

92.  Visdief Sterna hirundo. 
Waarnemingen in de kustgebieden, voornamelijk bij Porto Lagos en langs het Kerkinimeer. 

 
93. Dwergstern Sterna albifrons. 
      Enkele vogels in de Evrosdelta en de haven van Nea Moudania. Een koppeltje op nest aan  
      de westkant van Ismarida.  
 
94. Reuzenstern Sterna caspia. 
      Ten minste één exemplaar in de Axiosdelta. 
  
95. Zwarte stern Chlidonias niger. 
      In alle geschikte habitats waargenomen. Grootste aantallen op het Vistonidameer, de  
      Dranalagune en Lake Ismarida. Een 10-tal vogels op het Kerkinimeer. 
  
96. Witvleugelstern Chlidonias leucopterus. 
      In alle geschikte habitats waargenomen. Grootste aantallen in de Dranalagune en Lake Ismarida. 
      Mooie waarnemingen van een arriverende groep van 26 exemplaren bij Ismarida en van 8  
      foeragerende vogels nabij Ofryino.             
   
97. Witwangstern Chlidonias hybridus. 
      In alle geschikte habitats waargenomen. Grootste aantallen in het Kerkinimeer en Lake Ismarida. 
   
98. Houtduif Columba palumbus. 
      Enkele waarnemingen in het Holomondasgebergte. 

  
99. Turkse tortel Streptopelia decaocto. 
      Algemeen. 
 
100. Zomertortel Streptopelia turtur. 

 Enkele groepjes op trek, voornamelijk in het binnenland. 
 

101. Koekoek Cuculus canorus. 
 Overal in bosrijke streken, meest waargenomen in Kerkini, Dadia en tijdens de klim naar de   
 refuge op de Olympusberg. 
 

102. Kuifkoekoek Clamator glandarius. 
        Laatste nieuwe vogelsoort van de reis, passeerde de wagen ongeveer een 15 kilometer voor de   
        luchthaven van Thessaloniki. 
 
103. Dwergooruil Otus scops. 
        Een roepend exemplaar tijdens onze eerste nacht in Hotel Athena was de enige van de reis. 
 
104. Steenuil Athene noctua 

 De laatste dag werd een rustend exemplaar gezien in de buurt van Gerakini. 
 

105. Alpengierzwaluw Apus melba. 
        Deze soort werd gezien vanop parking Prionia in het Olympusmassief (10-tal) en vanop het  
         terras van Taverna Panorama Kalamitsi op Sithonia. 
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106. Vale gierzwaluw  Apus pallidus. 
 Enkel met zekerheid vastgesteld in de omgeving van Kavala waar ze kon vergeleken worden met 
 de gewone. 

 
107. Gierzwaluw Apus apus. 

 Algemeen. 
 

108.  IJsvogel Alcedo atthis. 
 2 vogels langs de rivier net over de baan in Loutros. 
 

109. Bijeneter Merops apiaster. 
 Dagelijkse waarnemingen, oplopend in aantal. De soort was nog volop op trek en werd pas  
 naar het eind van de reis toe in kleine aantallen pleisterend gezien (Lake Ismarida, Axiosdelta,  
 Sithonia). 
  

110. Scharrelaar Coracias garrulus. 
 Enkele verspreide waarnemingen in de verschillende gebieden. In totaal zo’n 10 exemplaren. 
 

111. Hop Upupa epops. 
        Geregeld waargenomen. Af en toe meerdere exemplaren samen. 
 
112. Zwarte specht  Dryocopus martius. 
        Een waarneming tijdens de afdaling op de flanken van Mount Olympos, gevolgd door enkele  
        auditieve. 
 
113. Groene specht  Picus viridis. 

 Eén exemplaar langs het baantje naar het Ecocenter in Dadia. 
 

114. Syrische bonte specht Dendrocopos syriacus. 
        Geregeld waargenomen in alle gebieden. De beste waarneming was die van 3 exemplaren in de 
        buurt van de archeologische site van Filipi. 
 
115. Grote bonte specht  Dendrocopos major. 

 Waargenomen in Kerkini en Dadia. 
 

116. Veldleeuwerik Alauda arvensis. 
 Meestal op trek gezien, enkele pleisterende exemplaren in de Evrosdelta. 
 

117. Boomleeuwerik Lullula arborea. 
 Zingende vogels in Dadia en de Holomondasbergen. 
 

118. Kuifleeuwerik Galerida cristata. 
 Verspreide waarnemingen langs verschillende kustgebieden. 
 

119. Kortteenleeuwerik Calandrella brachydactyla. 
Voornamelijk in de Evrosdelta en de heuvels nabij Messi aanwezig. Verder 8 doortrekkende                   
exemplaren bij Possidi. 

 
120. Kalanderleeuwerik Melanocorypha calandra. 

Meest algemene leeuwerik voorkomend in bijna alle bezochte gebieden. 
 

121. Rotszwaluw Ptyonoprogne rupestris. 
 Slechts één keer waargenomen nabij de Lefkimi Radio Tower. 
 

122. Oeverzwaluw Riparia riparia. 
 Zeer talrijk, grote kolonies in zandoevers aan de oostkant van Kerkini. 
 

123. Roodstuitzwaluw Hirundo daurica. 
 Vrij algemeen. Mooie waarnemingen van een koppeltje dat een nest aan het maken was in de  
 schuilhut van Dadia en van nestelende exemplaren in Taverna Panorama Kalamitsi. 
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124. Boerenzwaluw Hirundo rustica. 
 Zeer talrijk. Grote gemengde groepen in Kerkini en Lake Ismarida. 
 

125. Huiszwaluw Delichon urbica. 
 Zeer talrijk. Grote gemengde groepen in Kerkini en Lake Ismarida. 
 

126. Boompieper Anthus trivialis. 
 Met zekerheid gehoord nabij de houten shelter net boven Taxiarhis. 

 
127. Roodkeelpieper Anthus cervinus. 

 3 adulte foeragerende vogels in de Evrosdelta. 
 

128. Duinpieper Anthus campestris. 
 3 exemplaren in de zandvlakte ten zuiden van het Ismaridameer en een zingende vogel in de 
 Evrosdelta. 
  

129. Witte kwikstaart Motacilla alba. 
 4 vogels op de onafgewerkte brug over de Strymonas. Verder nog enkele verspreide  
 waarnemingen. 
  

130. Grote gele kwikstaart Motacilla cinerea. 
         Een koppel in de buurt van Pessani en een koppel in de Holomondasbergen. 
 
131. Gele kwikstaart  Motacilla flava. 

 Verspreide waarnemingen. Schaars. 
 

132. Balkankwikstaart Motacilla flava feldegg. 
 Vrij talrijk in alle waarnemingsgebieden. 
  

133. Winterkoning Troglodytes troglodytes. 
        Enkele vogels in bosrijk gebied. 
 
134. Roodborst  Erithacus rubecula. 
        Enkele vogels in bosrijk gebied. 
 
135. Nachtegaal Luscinia megarhynchos. 

 Zeer talrijk en luidruchtig. 
 

136. Rosse waaierstaart Cercotrichas galactotes. 
        Eén exemplaar nabij de schuilhut van de Dranalagune. 
 
137. Paap Saxicola rubetra. 
        Talrijk in de omgeving van het Kerkinimeer, Lake Ismarida en de Evrosdelta. 
 
138. Roodborsttapuit Saxicola torquata. 

 Slechts 1 maal waargenomen, in de Evrosdelta.   
 

139. Tapuit Oenanthe oenanthe.  
        Twee waarnemingen in Kerkini en Loutros. 
 
140. Izabeltapuit Oenanthe isabellina. 
        Vrij gemakkelijk te lokaliseren in de Evrosdelta, waar plaatselijk goed vertegenwoordigd, tot  
        onze verbazing ook een exemplaar in de zandvlakten ten zuiden van het Ismaridameer. 
 
141. Oostelijke blonde tapuit Oenanthe hispanica melanoleuca. 

Schaarse waarnemingen, meestal in heuvelachtig terrein. Westkant Kerkini (2), 
gierenvoederplaats Dadia (2) en Mount Olympos (1) 

 
142. Blauwe rotslijster Monticola solitarius. 
        Een 4-tal zingende ♂♂. Twee op Sithonia, en telkens één in Holomondas en Avas. 
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143. Merel Turdus merula. 
        Enkele keren gezien. 
 
144. Zanglijster Turdus philomelos. 
        Waarnemingen in bosrijk gebied. 
 
145. Grote lijster  Turdus viscivoris. 
        Waarnemingen in bosrijk gebied. 
 
146.  Graszanger Cisticola juncidis. 

2 zippende vogels vlogen uit een rietveld in de Nestosdelta. 
 
147.  Cetti’s zanger Cettia cetti. 

 Verspreid en luidruchtig aanwezig. 
 

148.  Grote karekiet Acrocephalus arundinaceus. 
 Zeer talrijk in de omgeving van rietvelden. 
 

149.  Rietzanger Acrocephalus schoenobaenus. 
 Redelijke aantallen bij Lake Ismarida en de Evrosdelta. 
  

150.  Bosrietzanger Acrocephalus palustris. 
 Enkele vogels op trek. 
 

151.  Kleine karekiet Acrocephalus scirpaceus. 
 Redelijke aantallen bij Lake Ismarida en de Evrosdelta. 

 
152.  Griekse spotvogel  Hippolais olivetorum. 

 2 territoriumhoudende ♂♂ in de scrub buiten Lefkimi. 
 

153.  Vale spotvogel Hippolais pallida. 
 Opvallend weinig waargenomen met alleen zekere sightings in de Evrosdelta en Lake Ismarida. 
 

154.  Baardgrasmus Sylvia cantillans. 
 Talrijk in de heuvels en bergen van Dadia en Holomondas. 
  

155.  Braamsluiper Sylvia curruca. 
 Kleine aantallen, meestal op doortrek waargenomen. 

 
156.  Grasmus Sylvia communis. 

 Verspreide waarnemingen in de omgeving van Kerkini, Dadia en het noordelijke deel van de  
 Evrosdelta. 
 

157.  Zwartkop Sylvia atricapilla. 
 Kleine aantallen, meestal op doortrek waargenomen. 

 
158.  Tuinfluiter  Sylvia borin. 

 Kleine aantallen, meestal op doortrek waargenomen. 
 

159.  Sperwergrasmus Sylvia nisoria. 
 Een ♀ op Loutroshill. 
 

160.  Orpheusgrasmus Sylvia hortensis. 
 Enkele vogels in de omgeving van Loutros en Avas. 
 

161.  Kleine zwartkop Sylvia melanocephala. 
 Auditief in de scrub bij Porto Lagos, talrijk op het Halkidikischiereiland. 
 

162.  Balkanbergfluiter  Phylloscopus bonelli orientalis. 
 Kleine aantallen, meestal op doortrek waargenomen. Enkele zingende vogels in Dadia. 
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163.  Fluiter Phylloscopus sibilatrix. 
 Een foeragerend exemplaar in het broekbos van Lake Ismarida. 
 

164.  Fitis Phylloscopus trochilus. 
 Verspreide waarnemingen. 
 

165.  Tjiftjaf Phylloscopus collybita. 
 Verspreide waarnemingen. 
 

166.  Bonte vliegenvanger Ficedula hypoleuca. 
 Overal waargenomen, duidelijk op trek. 
 

167.  Withalsvliegenvanger  Ficedula albicollis. 
 Schitterende waarneming van 2 ♂♂ in de wilgen langs de Strymonasrivier in Omalos. 
 

168.  Grauwe vliegenvanger Muscicapa striata. 
 Overal waargenomen, duidelijk op trek. 
 

169.  Buidelmees Remiz pendulinus. 
 Zeer talrijk in het Kerkinimeer (vooral aan de oostkant). Verder ook waarnemingen en nesten 
 in de Evrosdelta en het broekbos van Ismarida. 
  

170.  Kuifmees Parus cristatus. 
 Enkele vogels tijdens de klim op de flanken van Olympus. 
 

171.  Pimpelmees Parus caeruleus. 
 Enkele vogels in de Holomondasbergen. 
 

172.  Koolmees Parus major. 
        Verspreide waarnemingen. 
 
173.  Zwarte mees  Parus ater. 
        Enkele vogels tijdens de klim op de flanken van Olympus. 
 
174.  Staartmees  Aegithalos caudatus. 

 Waargenomen in de omgeving van Dadia & Olympus. 
 

175.  Boomklever Sitta europaea. 
 Auditief tijdens de tocht naar de gierenvoederplaats. 
 

176.  Boomkruiper Certhia brachydactyla. 
 Verspreide waarnemingen. 
 

177.  Grauwe klauwier Lanius collurio. 
 Meest waargenomen klauwier. 
 

178.  Kleine klapekster Lanius minor. 
Schaars, waarnemingen in Loutros, Dadia en de Evrosdelta (2). 
 

179.  Roodkopklauwier Lanius senator. 
 Schaars maar in alle gebieden voorkomend. 
 

180.  Spreeuw Sturnus vulgaris. 
 Algemeen. 
 

181.  Wielewaal Oriolus oriolus. 
 Geregeld enkele vogels op trek. Grootste aantallen in Kerkini en Dadia. 
 

182.  Gaai Garrulus glandarius. 
 Deze soort werd gezien in Dadia en Holomondas. 
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183.  Ekster Pica pica. 
 Algemeen. 
 

184.  Kauw Corvus monedula. 
 Algemeen. 
 

185.  Raaf Corvus corax. 
 Twee waarnemingen van solitaire vogels in het Kerkini- en het Holomondasgebergte. 
 

186.  Bonte kraai Corvus corone cornix. 
 Algemeen. 
 

187.  Ringmus Passer montanus. 
 Alleen gezien in de omgeving van Kerkini. 
 

188.  Huismus Passer domesticus. 
 Algemeen. Nestelend in gemengde kolonies met Spaanse mus in Ooievaarsnesten. 
 

189.  Spaanse mus Passer hispaniolensis. 
 Nestelend in Ooievaarsnesten in de omgeving van het Kerkinimeer. Grote foeragerende  
 groepen in de rivierbedding ten noorden van het Ismaridameer. 
 

190.  Vink Fringilla coelebs. 
 Algemeen. 
 

191.  Appelvink Coccothraustes coccothraustes. 
 Kleine aantallen in de omgeving van Dadia, Loutros en loofbossen in de Holomondasbergen. 
 

192.  Europese kanarie  Serinus serinus. 
 Zeer weinig waargenomen. Enkel tijdens de tocht naar de gierenvoederplaats van Dadia. 
 

193.  Groenling Carduelis chloris. 
 Regelmatig waargenomen. 
 

194.  Putter Carduelis carduelis. 
 Algemeen. 
 

195.  Kneu Carduelis cannabina. 
 Verspreide waarnemingen. 
 

196.  Kruisbek Loxia curvirostra. 
 Tijdens de tocht naar en in de omgeving van de gierenvoederplaats van Dadia enkele vogels. 
 

197.  Grauwe gors Miliaria calandra. 
 Ongewoon talrijk! 
 

198.  Cirlgors  Emberiza cirlus. 
 Verspreide waarnemingen, talrijkst op Sithonia. 
 

199.  Ortolaan Emberiza hortulana. 
 Enkele foeragerende vogels in de omgeving van Lefkimi (3), de Evrosdelta (1) en op Sithonia. 
 

200.  Bruinkeelortolaan Emberiza caesia. 
 Enkele vogels op de zuidpunt van Sithonia. 
 

201.  Zwartkopgors Emberiza melanocephala. 
 Pas in het tweede deel van de reis gearriveerd. Beginnend met waarnemingen van enkele  
 vogels in de Evrosdelta (4), Lake Ismarida (2) en de Axiosdelta (1). Talrijk op Halkidiki. 
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Soorten gefilmd tijdens deze reis.  
 
Yelkouan pijlstormvogel, Aalscholver, Dwergaalscholver, Roze pelikaan, Kroeskoppelikaan, Ralreiger, 
Kwak, Grote zilverreiger, Kleine zilverreiger, Blauwe reiger, Purperreiger, Ooievaar, Zwarte ooievaar, 
Lepelaar, Zwarte ibis, Flamingo, Monniksgier, Vale gier, Aasgier, Bruine kiekendief, Balkansperwer, 
Havik, Arendbuizerd, Zeearend, Steenarend, Schreeuwarend, Dwergarend, Slangearend, Visarend, 
Roodpootvalk, Eleonora’s valk, Griel, Vorkstaartplevier, Bosruiter, Zwartkopmeeuw, Lachstern, 
Witwangstern, Witvleugelstern, Zwarte stern, Bijeneter, Scharrelaar, Hop, Syrische bonte specht, 
Roodstuitzwaluw, Balkankwikstaart, Nachtegaal, Izabeltapuit, Blauwe rotslijster, Zwarte mees, Kleine 
klapekster, Huismus, Spaanse mus, Grauwe gors, Bruinkeelortolaan, Zwartkopgors. 
 

                    Zwartkopgors : Foto Johan Colman 
 
 

                    Eleonora’s valk : Foto Johan Colman 
 


