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Dinsdag 3 mei 2016 
Transferdag 

Traject: Loppem – Athena – Mytilini – Skala Kallonis 

 5.15u aan carpoolparking Loppem. Met taxibusje naar 

Zaventem. Sommigen onder ons hebben slechts enkele uren 

slaap achter de rug. 

 Extra controles in Zaventem in de nasleep van de aanslagen 

in maart. We zijn meer dan op tijd voor onze vlucht, kunnen 

rustig ontwaken, enkele uren verpozen met een 

verkwikkende koffie en elkaar leren kennen. 

 Vlucht Brussel-Athene om 12.05u. Aankomst lokale tijd om 

16.15u. Aegean Airlines, inclusief dodjes in zomerkleed. 

 

 

 

 Vlucht Athene-Mytilini om 20.40u. Aankomst 21.30u, 

Olympic Air.  

 

 

 

 Ophalen taxibusjes aan de luchthaven in Mytilini  

(Billy’s Rental). Rit naar Skala Kallonis van ongeveer een uur. 

Aankomst in Imerti Resort hotel. 

 

Waarnemingen: 

De lijsten in bijlage zijn een aanvulling aan de waarnemingen vermeld in dit verslag, die enkel de 

hoogtepunten weergeven. 

We starten met het noteren van waarnemingen op Lesbos zelf. Op de duistere rit naar het hotel 

werd een steenuil en een kerkuil gespot. Bij het uitladen van de bagage konden we een dwergooruil 

horen. Dat belooft… 

Algemene vogelsoorten: 

slangenarend, buizerd, torenvalk, geelpootmeeuw, turkse tortel (ofte ‘tuto’), zomertortel (ofte 

‘zoto’), gierzwaluw, bijeneter, kuifleeuwerik, boerenzwaluw, roodstuitzwaluw, huiszwaluw, 

nachtegaal, merel, cetti’s zanger, oostelijke vale spotvogel, pimpelmees, koolmees,  gaai, bonte kraai, 

huismus, vink, groenling, putter en grauwe gors. 

Foto Marc N. 

Foto Katrien 

Dodjes in zomerkleed 
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Algemene vlindersoorten: oranje luzernevlinder, icarusblauwtje, 

kleine vuurvlinder, distelvlinder, tweekleurige parelmoervlinder, 

levant bruin zandoogje en geelsprietdikkopje. 

Algemene reptielen: groene kikker, Kaspische beekschildpad en 

hardoen. Regelmatig vinden we ook doodgereden scheltopusiks op 

de rijweg. 

 

Woensdag 4 mei 2016 

Na een vermoeiende reisdag versterkten we de innerlijke mens met 

een meer dan stevig Grieks ontbijt: Griekse kazen, eitjes, verse 

tomaten en olijven, yoghurt, Griekse pasteitjes, vers gebakken 

cake, … en uiteraard koffie.  

 

Na het zien van parende gierzwaluwen in vlucht volgt nog meer 

commotie bij het vertrek aan het hotel:  

Eleonora’s valk boven ons hoofd! De toon is gezet. 

Gebieden: Tsiknias-rivier – Kaloni Saltworks – Kalloni  

Waarnemingen: 

 

Tsiknias-rivier 

Vogels: woudaapje, rosse waaierstaart die ons enig moeite kost, een 

zwartkopgors die zich heel mooi laat zien, alpengierzwaluw en 

roodstuitzwaluw en zwarte ooievaar. 

Verderop (doorwaadbare plaats) o.a. balkankwikstaart, bosruiter en 

spaanse mus.  

Nog verder: purperreiger en ralreiger. 

Aan de overkant: steenuil, griel, grote stern, visdief, dwergstern, 

bijeneter 

 

Insecten: reuzengoudwesp (Scolia flavifrons), Occiterea funesta, 

geelsprietdikkopje, oostelijk marmerwitje, klein koolwitje, … 

Reptielen: groene kikker, Kaspische beekschildpad 

Planten: tamarisk (Tamarix smyrnensis), illyrische wegdistel 

(Onopordum illyricum), goudknopje (Cotula aurea), bochtig lamsoor 

(Limonium sinuatum), grote? morgenster (Tragopogon sp.), granaatappel 

(Punica granatum), gele hoornpapaver (Glaucium flavum) … 

 

Kaloni Saltworks 

Vogels: flamingo, bruine kiekendief, roodpootvalk, bosruiter, temmincks 

strandloper die ongelofelijk dicht te benaderen is, roodkeelpieper, paapje 

 

Scheltopusik - Foto Marc N. 

Foto Isabelle 

Rosse waaierstaart - Foto Danny 

Zwarte ooievaar - Foto Marc D. 

Roodpootvalk  - Foto Danny 
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Kalloni 

Na twintig minuten speuren in de eucalyptusbomen: dwergooruil! In 

tussentijd ook een middelste bonte specht, ofte ‘mibo’. 
 

 

Tegen 19u waren we in het hotel. Even verfrissen en daarna bij een 

aperitiefje de dag overschouwen, streeplijsten aanvullen, 

thuisreporter en -supporter Machteld informeren, … en dromen van 

een nieuwe dag. 

 

Donderdag 5 mei 2016  

Hemelvaartsdag 

Het wordt alsmaar mooier weer. Dat zien we al bij het krieken van de dag aan het meer van Metochi. 

Gebieden: Het meer van Metochi – Kaloni Saltworks – Napi-vallei – Koriani – Platania-vallei 

(Mandamanos) – via Klio naar Skala Sykaminias – noordelijke kustlijn naar Molynos en Petra 

Waarnemingen: 

 

Het meer van Metochi 

Vogels: de watergebonden vogelsoorten lieten zich hier voor het 

ontbijt van hun beste kant zien: dodaars, woudaap, …  

Klein waterhoen piepte enkel voor de super geoefende kijkers uit het 

riet. Volgende keer beter. We wandelden nog even door de 

olijfgaarden en zagen nog een showtje van rotsklever en oostelijke 

blonde tapuit. 

Reptielen: Kaspische beekschildpad en hardoen 

De obligate, maar o zo mooie klaprozen tussen de olijfbomen 

vertederden onze hongerige ziel. 

Napi-vallei 

Vogels: kleine plevier, rouwmees.  

Johan C. etaleerde zijn vogelkunsten en imponeerde de groep met een maskerklauwier. 

Reptielen: hier konden we duidelijk het verschil waarnemen tussen de Kaspische beekschildpad 

(streepjes op de hals) en de Europese moerasschildpad (stipjes op de 

hals). 

Planten: Ballota acetabulosa (Greek horehound), Euphorbia 

acanthothamnos (Greek spiny spurge) 

Koriani 

Even verder onderweg piepte onze eerste bruinkeelortolaan op een 

rots. Zijn kleuren waren fantastisch goed zichtbaar. We hadden ook 

grauwe klauwier. Een oostelijk andoorndikkopje komt voor onze 

Dwergooruil - Foto Marc N. 

Foto Lucas 

Foto Katrien 

Bruinkeelortolaan - Foto Johan C. 
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voeten zitten zonnen. Een koppel baardgrasmus komt zenuwachtig op en af vliegen. Blijkbaar staan 

we vlak bij hun nest. Hierdoor kan iedereen ze goed zien. We laten ze verder met rust en vervolgen 

onze weg. 

Platania-vallei (Mandamanos) 

Vogels: arendbuizerd (ontdekking van de Marc’en), roodkopklauwier, cirlgors. En wat floot daar in 

het struikgewas? Was het een oostelijke orpheusgrasmus? In ieder geval, het bracht ons op 

wandeling danig in de war. 

Reptielen: smaragdhagedis en de eerste slang die achteraf een oostelijke hagedisslang bleek te zijn. 

Insecten: mooie zadelsprinkhanen belaagden onze boterhammen en onze heerlijke griekse yoghurt. 

Planten: cistusroos (Cistus sp.), purpere klaver (Trifolium rubens), Spaanse brem (Spartium junceum), 

heilige orchis (Orchis sancta), groot trilgras/bevertjes (Briza maxima) 

Op weg naar Klio zagen we nog rotszwaluw. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noordelijke kustlijn Skala Sykaminias-Molynos 

Na een hartverwarmende koffie in het haventje van Skala Sykaminias gingen we een stapje verder. 

Johan D. en Karina zagen nog een Perzische eekhoorn of Kaukasuseekhoorn (Sciurus anomalus). 

Audouins meeuw en kuifaalscholver waren goed te bewonderen langs de stormachtige kust. 

 

 

Foto Katrien 

Audouins meeuw - Foto Danny 

Foto Marc N. 
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Molynos 

Johan D. waagde zich aan halsbrekende toeren en toverde een 

Rüppels grasmus (auditief) en een baardgrasmus uit het woelige 

struikgewas. Ondertussen zaten de raven zich te vergapen. 

Karina lachte de mannen uit omdat ze het koud hadden. Een 

grote schaduwzandoog op de muur liet het gebeuren.  

 

Wanneer we in de late uurtjes van het restaurant Ambrosia 

richting hotel terug wandelden hadden we dagelijks grote kans 

op de kerkuil die we met veel enthousiasme probeerden te versieren.  

Vrijdag 6 mei 2016  

Stakingsdag in Griekenland, supermarkt in Kalloni is dicht. Dan maar terug naar Skala Kallonis, naar 

de kleinhandelaars, naar de ontdekking van de reis: Dina en Vasili! 

 

 

Gebieden: Christou-rivier – Kaloni Saltworks – Mesa en omgeving – riviermonding Vouvaris – het 

woud van Achladeris – baanstop op splitsing naar Polichnitos – Polichnitos Saltworks 

Waarnemingen: 

Christou-rivier 

Vogels: eleonora’s valk, graszanger, rietzanger aan zijn touwtje 

Kaloni Saltworks 

Vogels: flamingo , grauwe kiekendief die ons verder lokt dan we kunnen gaan, roodpootvalk op 

hun welbekende paaltjes en draad, kleine strandloper, temmincks strandloper, bosruiter, oeverloper, 

roodkeelpieper, balkankwikstaart, rosse waaierstaart, paapje, … 

Insecten: bruinrode heidelibel, blauwe breedscheenjuffer, bont zandoogje, rups koninginnepage 

Planten: spiegelklokje (Legousia sp.), bonte wikke (Vicia villosa), beemdkroon (Knautia arvensis), 

draadgentiaan (Cicendia filiformis), paarse schijnspurrie (Spergularia purpurea), kluwenzuring (Rumex 

conglomeratus), rood guichelheil (Anagallis arvensis subsp. arvensis) 

Grote schaduwzandoog - Foto Philippe 

Foto’s Danny 
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Riviermonding Vouvaris 

Vogels: blauwe rotslijster, steevast een europese kanarie te horen (‘nen euro’) 

Insecten: gezocht naar de oriëntjuffer, maar niet gevonden 

Ook vandaag mogen de klaprozenvelden onderweg niet ontbreken. Ze kregen uitgebreid de 

aandacht. 

Het woud van Achladeris 

The place with the two yellow signs, is the place to be!  

  

Vogels: grauwe vliegenvanger, de Turkse boomklever en zijn jong , 

boomkruiper, maskerklauwier, vink, … 

We overleggen waar we na dit succes nog heen trekken. 

Baanstop net na Achladeris, t.h.v. splitsing naar Polichnitos 

Vogels: boomleeuwerik, grauwe klauwier 

Planten: witte brunel (Prunella laciniata), veldgladiool (Gladiolus 

italicus), watertorkruid (Oenanthe aquatica), waterbies (Eleocharis 

palustris) 

Op de kaart bekeken lijkt het alsof we nog nergens geraakt zijn… Er is 

zoveel moois te zien.  

 

 

 

Polichnitos Saltworks  

Vogels: roodpootvalk, strandplevier, zilverplevier, krombekstrandloper, kemphaan, grutto, 

steenloper, dwergstern 

Johan D. heeft nog een handvol zeeleven voor ons in petto. 

Roodkeelpieper - Foto Marc D. Flamingo’s - Foto Philippe Foto Katrien 

Foto’s Katrien 

Foto Danny 
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Zaterdag 7 mei 2016 

Nog even verfrissende fraisen halen bij Dina en Vasili en dan de piste in! Vandaag staat een echte 

roadtrip op het programma. 

Gebieden: het meer van Metochi – Limonos Monasterio – baanstop tussen Filia en Skalochori – net 

voor Perivolis Monasterio – net na Perivolis Monasterio (voor de afslag naar Gavathos) – net na 

Andisa – t.h.v. afslag naar Sigri – Ypsilou Monasterio – baanstop richting Sigri – haven Sigri – 

baanstop tussen Skalochori en Filia 

Waarnemingen: 

Het meer van Metochi 

Voor het ontbijt gaan de onvermoeibaren (ahum) nog even langs in Metochi. We worden ontvangen 

door een kwak en woudaapjes. Grote en kleine karekiet brabbelen er op los. Na hard zoeken en veel 

geduld komt klein waterhoen zich dan toch tonen. De adrenaline doet ons hongergevoel even 

wegebben. 

Limonas monasterio 

We aanschouwen het prachtige klooster vanuit de hoogte. 

Roodborsttapuit en baardgrasmus komen het plaatje af maken. 

Baanstop tussen Filia en Skalochori 

Een hond heeft zich vastgewerkt in een struik. Danny kan het touw 

doorsnijden en hem uit de hachelijke situatie bevrijden. We bezorgen 

hem nog wat vers drinkwater voor we verder trekken. 

Net voor Perivolis Monasterio 

We krijgen de cirlgors prachtig te zien. Zowel het mannetje als het 

vrouwtje vatten post op de elektriciteitsdraden aan de overkant van de 

baan. We stappen terug de wagen in en Marc N. weigert te vertrekken: 

bruine eikenpage op zijn voorruit. Onder Ria’s deskundige begeleiding 

zet Johan D. de page na een uitgebreide fotoshoot op een betere plek. 

 

V.l.n.r.: gedoornde hartschelp, baardmossel, steekmossel, stekelhoorn, arkschelp, sleutelgathoren, 

 schild van een spinkrab - Foto’s  Katrien 

Bruine eikenpage - Foto Danny 

Foto Isabelle 
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Net na Perivolis Monasterio (voor de afslag naar Gavathos) 

Vogels: rotszwaluw en rotsklever. Een Cyriel-Georges (cirlgors) voedt haar jong in de struik waarnaast 

we onze wagens parkeerden.  

Onderweg stoppen we aan een bushokje. Roodstuitzwaluw heeft er zijn nest in gebouwd.  

 

 

 

 

 

Net na Andisa 

Vogels: Smyrnagors blijft ettelijke minuten op de elektriciteitsdraad zingen. Het is een echt 

showbeestje. Tegelijkertijd naderen twee ongeruste izabeltapuiten. Blijkbaar staat onze wagen 

opnieuw iets te dicht bij hun nest. We maken ons gauw uit de voeten. 

  
 

T.h.v. afslag naar Sigri 

Een picknickplek met een overvloed aan vlinders: 

oostelijke pijpbloemvlinder, bruin blauwtje, kleine vuurvlinder, 

wikkeblauwtje, groot geaderd witje, zuidelijke koninginnenpage, … 

Vogels: roodkop- en maskerklauwier, grauwe klauwier 

Planten: steenanjer (Dianthus deltoides), sterklaver (Trifolium 

angustifolium), spekwortel (Tamus communis), groot trilgras/bevertjes 

(Briza maxima), doorwas (Bupleurum rotundifolium), rood guichelheil 

(Anagallis arvensis subsp. arvensis) en blauw guichelheil (Anagallis arvensis subsp. foemina) 

Ypsilou Monasterio 

Vogels: boerenzwaluwen nestelen in het klooster, fluiter, grauwe 

vliegenvanger, bonte vliegenvanger 

Zoogdieren: Perzische eekhoorn 

Insecten: zuidelijke aurelia, rotsvlinder, zwartbruin dikkopje 

Baanstop richting Sigri 

Vogels: bruinkeelortolaan en iets verder steenuil 

Insecten: bidsprinkhaan (Empusa pennata), krabspin sp. die een pijlstaart 

Roodstuitzwaluw - Foto Marc N. Cirlgors - Foto Marc D. 

Smyrnagors en izabeltapuit - Foto’s Johan C. en Marc D. 

Perzische eekhoorn - Foto Marc D. 

Krabspin en pijlstaart - Foto Philippe 
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gevangen heeft, oostelijk dambordje, … 

Haven Sigri 

Na een deugddoend terrasje (Karina kan niet stilzitten en perst er 

nog een tapuit uit), werpen we ons op de Yelkouanpijlstormvogels 

die zich in de verte boven de zee bewegen. Toeterwerk. 

Baanstop tussen Skalochori en Filia 

Syrische bonte specht (ofte ‘sibo’) in een schicht. Minutenlang cirkelt 

Eleonora’s valk op de thermiek boven ons hoofd en plukt de libellen 

uit de lucht. Ze vliegt zo dicht dat we kunnen zien hoe ze haar prooi 

naar de snavel brengt. Een waarneming om U tegen te zeggen! 

Nog zwaar onder de indruk van de laatste waarneming rijden we 

nog even richting dwergooruil en ‘mibo’.  

Na opnieuw een avond waar we ons kostelijk amuseerden kroop 

een veenmol voor de kamerdeur van Marc N. en Johan D. voorbij.  

 

Zondag 8 mei 2016 

Vandaag klinken orthodoxe gezangen door de straten van Skala Kallonis en Papiana.  

Gebieden: Papiana – Kaloni Saltworks – net voor splitsing naar Agiasos – rivier t.h.v. Aghia Dimitrios – 

Agiasos (sanatorium) – Agiasos boven – Agiasos centrum – Kaloni Saltworks en Tsiknias rivier 

Papiana 

Karina weet nog een ransuil én een ooievaarsnest zitten in Papiana. Goed voor de lijst. Ze is 

onverbeterlijk. 

Kaloni Saltworks (vooraan langs de baan) 

Even over de vangrail klauteren en dan het walhalla binnentreden. 

Vogels: ralreiger, griel, sporenkievit, bosruiter 

Insecten: bruinrode heidelibel, vuurlibel, grote pantserjuffer, oostelijk 

dambordje, icarusblauwtje, levant bruin zandoogje, hooibeestje, 

prachtkever sp., … 

We komen voorbij de klaprozenvelden. De boer maait ze vandaag, 

gelukkig zijn de nodige foto’s al genomen… 

Net voor splitsing naar Agiasos 

Dennenbos langs de weg. 

Vogels: boomkruiper 

Planten: kuiflavendel (Lavandula stoechas), hazenpootje (Trifolium 

arvense) 

Rivier t.h.v. Aghia Dimitrios 

Vogels: grote gele kwikstaart, goudhaantje 

Eleonora’s valk  - Foto Danny 

Veenmol - Foto Philippe 

Sporenkievit  - Foto Marc D. 

Foto Katrien 
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Agiasos (sanatorium) 

Vogels: baardgrasmus 

Reptielen: overleden juveniele reuzensmaragdhagedis 

Insecten: wolfspin sp., rozekever (Phyllopertha horticola), hoornaar (Vespa crabro), 

blauwzwarte houtbij (Xylopoca violacea), icarusblauwtje, oostelijke 

pijpbloemvlinder, tweekleurige parelmoervlinder 

Planten: baardorchis (Comperia comperiana), tongorchis (Serapias lingua), 

kuifhyacint (Muscari comosum), grote leeuwenbek (Antirrhinum majus), stekelige 

muizedoorn (Ruscus aculeatus), wolfskers (Atropa bella-donna), doorwas 

(Bupleurum rotundifolium) 

 

Agiasos boven 

Beklimming van de helling die sterk aan het verruigen is… 

Vogels: sperwer, boomkruiper 

Insecten: oranjetipje, hooibeestje, oostelijke pijpbloemvlinder 

Planten: herfstadonis (Adonis annua), harlekijn (Orchis morio), wit 

bosvogeltje (Cephalanthera longifolia), vogelmelk (Ornithogalum sp.) 

 

Agiasos centrum 

Terwijl we op een terrasje zitten en gruis met koffie drinken, zien we een 

heel ongeloofwaardige scène: een paard moet aan een touw meelopen 

met een auto die in volle vaart door de smalle steegjes van Agiasos zoeft. 

We moeten allen even bekomen en vragen ons af of we niet 

hallucineerden… Een blauwe rotslijster komt de pijn verzachten. 

Aan onze wagens vindt Johan C. nog een gouden tor. 

Kaloni Saltworks en Tsiknias rivier 

Vogels: woudaap, ralreiger, kleine en grote zilverreiger, zwarte ooievaar, 

steltkluut, kluut, kleine strandloper, temmincks strandloper, 

krombekstrandloper, kemphaan, bosruiter, dwergstern, witvleugelstern, 

roodstuitzwaluw, russische kwikstaart, zwartkopgors, … 

Insecten: bastaardlibel sp.  

De boomkikkers wuiven ons uit wanneer we van het hotel naar het 

restaurant vertrekken (auditief). 

 

 

 

 

 

 

Baardorchis - Foto Katrien 

Olymposberg - Foto Katrien 

Temmincks strandloper - Foto Philippe 

Witvleugelstern - Foto Marc D. 
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Maandag 9 mei 2016 

The last day in paradise… 

Gebieden: Parakila moeras – Aghia Ioannis (net na Parakila) – afslag Apothika – Apothika – onderweg 

naar Makara – Makara – Skala Eresou – stuwmeer t.h.v. Pithariou Monasterio – stop langs kustweg 

tussen Eresos en Sigri 

Parakila moeras 

Het ligt er behoorlijk uitgedroogd bij…  Het begint al aardig warm te worden op dit uur van de dag. 

Een lokale boer en een ‘zoto’ brengen nog wat leven in de brouwerij.  

Vogels:  kleine plevier, zomertortel, roodborsttapuit,  oostelijke blonde tapuit, blauwe rotslijster, 

grote karekiet 

Aghia Ioannis (net na Parakila) 

Vogels: oostelijke blonde tapuit en rouwmees 

Afslag Apothika 

Vogels: russische kwikstaart, rotsklever, bruinkeelortolaan  

Reptielen: hardoen, moorse landschildpad 

Zoogdieren: vos 

Apothika 

Jan en Marc N. versieren een oud grieks vrouwtje en drinken een koffietje. 

Op het strand vinden we heremietkreeft, zeekomkommer, zee-egel en bruinwier Padina pavonica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto’s Marc N., Katrien en Marc D. 
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Onderweg naar Makara 

Vogels: slangenarend, arendbuizerd, torenvalk, steenuil, oostelijke blonde tapuit, 

blauwe rotslijster 

Reptielen: hardoen 

Insecten: op een super interessante struik vonden we zwaluwstaarthaft, oostelijk 

marmerwitje, levant bruin zandoogje, groot geaderd witje, … 

Planten: drakenwortel (Dracunculus vulgaris) 

Makara 

Zoet water ligt op enkele meters van de zoute zee, maar mondt er 

niet in uit. Dit geeft een heel bijzondere indruk. Een ideale plaats 

om onze lunch te verorberen. 

Vogels: kuifaalscholver, woudaap, ralreiger, kleine zilverreiger, 

kleine plevier, alpengierzwaluw, roodstuitzwaluw, oostelijke vale 

spotvogel, zwartkopgors, … 

Skala Eresou 

Een terrasje roept opnieuw vandaag, zo ook de souvenirwinkeltjes 

voor de dames   

De yelkouanpijlstormvogels in de verte zorgen dat onze cocktails 

des te meer smaken. 

 

 

Stuwmeer t.h.v. Pithariou Monasterio 

Vogels: grote en kleine zilverreiger, bijeneter, baardgrasmus, grauwe klauwier, cirlgors, zwartkopgors 

Insecten: tijgerblauwtje, bruin blauwtje 

Stop langs kustweg tussen Eresos en Sigri 

Vogels: woudaap, slangenarend, slechtvalk, steenuil, kuifleeuwerik, roodborsttapuit (uitvliegend nest 

ontdekt door Philippe), cetti’s zanger, grauwe vliegenvanger, rouwmees, rotsklever, grauwe 

klauwier, roodkopklauwier, gaai, bonte kraai, kneu, cirlgors, bruinkeelortolaan, zwartkopgors, 

grauwe gors 

Dinsdag 10 mei 2016 

Transferdag 

 Vertrek om 7u naar de luchthaven in Mytilini. 

Achterlaten van de busjes op de parking van de 

luchthaven. 

 Vlucht Mytilini-Athene om 9u.  

Aankomst 9.55u. Aegean Airlines. 

 Metro net buiten de luchthaven naar Athene.  

Kort bezoek aan Athene met zicht op de Acropolis, 

Romeins Agora (verzamelplaats/marktplaats met o.a. 

Oostelijke blonde tapuit - Foto Marc D. 

Zwaluwstaarthaft – Foto Philippe 

Foto Johan C. 
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toren van de wind), bibliotheek van Hadrianus, …  

Af en toe waren we een vrouw kwijt op zoek naar een sjaaltje, sponsen, …  

 Vlucht Athene-Zaventem om 17.25u. Aankomst om 19.45u lokale tijd. 

 Taxi naar Loppem rond 20.45u. 

Waarnemingen Athene: 

Vogels: buizerd, roodpootvalk (luchthaven), slechtvalk, geelpootmeeuw, ‘tuto’, gierzwaluw, vale 

gierzwaluw, alpengierzwaluw, boerenzwaluw, huiszwaluw, merel, oostelijke vale spotvogel, kool- en 

pimpelmees, gaai, ekster, huismus, monniksparkiet 

Insecten: groot en klein koolwitje, cleopatra, atalanta 

Danke, Johan!  

Je was fantastisch en we zien je nog altijd ongelofelijk geirn! 

 

 

Van zeer gestaag verslag,  

Katrien 

10 september 2016 

 

 

Foto Lucas 


