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Så var det åter dags för en tur till denna grekiska ö i Egeiska havets 

östra del, så nära Turkiet att man med lätthet kan se dit från öns östra 

delar. 

Ön är känd som en fin fågellokal men också en ö med antik historia; det 

var här som Sapfo levde och skrev romantisk poesi på tidigt 600-tal f. 

kr. och hit kom Aristoteles år 347 f. kr. för att studera botanik och 

zoologi. Här lär en kung regerat som mätte sin styrka mot manfolk som 

kom till ön och givetvis alltid vann tills Odysseus anlände, då fick 

kungen stryk. 

 

Vi klarade oss från att träffa kungen av Lesbos, endast lite våld hade 

förekommit i samband med missnöjda flyktingar i en demonstration en 

tid innan vi anlände. Ön tar emot en stor mängd flyktingar från Turkiet. 

Lesbos har en areal av 1630 km2 och en kustlinje på 32 mil och ca 

100 000 invånare.  

 



Färden från Björket till Kastrup med bil och till Aten med SAS gick 

utan större problem, undantag över Makedonien där det var lite gropigt. 

Problemet var maten. SAS har dragit in all mat, endast en liten karamell 

bjöds vi på, så det var hungriga resenärer som avåt kyckling på Atens 

flygplats i väntan på flygturen till Mytilene, huvudstad på Lesbos, dit vi 

anlände vid 23-tiden. Hyrbilen stod på plats, men nu var frågan hur man 

hittar vägen till Skala Kalloni. Efter tre sightseeingturer i den mörka 

staden tog vi hjälp av en ”inföding” som fick oss på rätt väg. Det blev 

likadant i Skala Kalloni för att komma till Hotell Aegeon, men vid 1-

tiden kom vi äntligen i säng. 

  

Dag 1    2018-05-06 

Första dagen började med frukost på hotellet och med lätt regn som 

övergick i åska med häftiga skurar. Frukostarna åts delvis i fält men vi 

övergick snart till en liten skådartur på morgnarna för att sedan göra 

hotellets frukostar rättvisa och då åt vi så mycket att vi klarade oss 

nästan till middagen. Första dagens middag åt vi på hotellet, resterande i 

Skala Kalloni. Skala betyder fiskeläge.  

 

 

Egons hotell (som vi kallade det) sedd från våtmarksområdet utanför. 

 



Centrum av Skala Kalloni låg ca 1 km från ”Egon” (Aegeon) med kyrka 

och ett 10-tal restauranger som var och en erbjöd ca 100 rätter, alla 

restaurangerna erbjöd samma maträtter. Vi valde olika matställen varje 

dag. Tomas hade satt sig i sinnet att kontrollera variationerna i 

restaurangernas tillagning av ”Lamm shops” så han åt samma varje dag 

medan Tony och jag varierade. Vi åt ofta grekisk sallad och upptäckte 

att den endast innehöll 3 oliver oberoende av restaurang; var det en 

kartellbildning eller ett regeringsbeslut? Sista dagarna bad vi om fler 

och fick det.  

Regnet upphörde efter lunch då vi besökte Inland Lake, en damm med 

omgivande vass och frodig växtlighet. En önskad art här var mindre 

sumphöna som tyvärr varken hördes eller sågs. Cettisångaren hördes 

verkligen, det är otroligt att en så liten fågel kan åstadkomma en så stark 

”sång”.  

 

Cettisångarens ”sång” är verkligen ljudlig men knappast vacker. 

 

Sydnäktergalens vackra sång och eksångaren hördes i snåren. I vassen 

sågs ett 10-tal dvärgrördromar och enstaka trastsångare och 



rörsångare. I omgivningens olivodlingar förekom såväl rödhuvad 

törnskata som masktörnskata och i luften hördes ofta biätarnas 

speciella läte. 

Tidig morgonskådning vid ”Inland lake” (Lake Metochi). 

Dvärgrördrom vid samma sjö. 



Efter sjöbesöket blev det transport till Achladeri, en säker plats för 

Krüpers nötväcka. Ett par skådare pekade ut träden där två ad. matade 

två juv. De förflyttade sig ganska högt i några tallar; svårfotograferade. 

Även trädgårdsträdkrypare sågs och hördes. 

 

Krüpers nötväcka var en aning svårfotograferad denna gången. 

 

Dagen avslutades vid Salt Pans, stora dammar för framställning av salt. 

Vid tidigare års besök fanns här såväl bronsibisar som ägretthägrar, 

ingen av dem syntes till, däremot silkeshägrar, rallhäger och några arter 

vadare som småsnäppa, styltlöpare, brushane och skärfläcka. 200-300 

hundra större flamingo gick i dammarna och en svart stork kom 

seglande och landade på nära håll i ett dike. Den svarta storken häckar i 

avskildhet inne på ön och kommer till kusten för att söka föda. 

 

 

 

 

 

 

 



Silkeshägrar vid salinerna öster om Kalloni (Salt Pans). 

 

Svart stork födosökte i kanalerna runt salinerna. 

 

 

Dag 2    2018-05-07    

Dagen började med uppklarning i vädret och temperaturen höjdes med 

sol och klar himmel, Det blev dags att ta skydd för solens strålar och 



smörja in sig med 50+ solskyddskräm. Tomas körde med kortbyxor och 

hans ben kunde efter en tid konkurera med den svarta storkens benfärg. 

Första anhalten blev Grand Canyon, en ravin med mycket träd och 

buskar. Här hördes och sågs turturduva, häcksparv och stensparv. En 

mycket fin obs på örnvråk gjordes och mellanspett och balkansångare 

hördes också.  

En del av det lummiga ”Grand Canyon”. 

 

Örnvråken sågs länge och väl. 

 

Nästa stopp blev Isabellakorsningen och som namnet antyder skall 

Isabellastenskvättan finnas här. Mycket riktigt, där satt den på en skyllt 



och gjorde sångflyktsturer liksom den gjorde för 7 år sedan. Även 

trädlärkan sjöng i skyn.  

 

 
Isabellastenskvättan spelade glatt på det vanliga stället! 

 

Några kilometer från Isabellakorsningen ligger klostret Ipsilou på en 

höjd. Vi besökte klostret en kort stund, beundrade trädgården och 

kyrkan. Munkarna höll berghöns i bur. De var knappast kryssbara. På 

vägen ner stannade vi till för gulgrå sparv som här har en känd lokal.  



Klostret Ipsilou ligger uppe på ett brant berg. 

 

Även olivsångare var vanlig här (sjöng fint) liksom 

medelhavsstenskvätta, hona och hanne vid bo. Så plötsligt en blygrå 

rygg; vad var det?  

I skuggan av ett träd såg vi uppifrån vägen en blygrå rygg och sedan en 

vit strupe… 



Vitstrupig näktergal - en raritet även på Lesbos! Bilden här tagen vid 

vårt andra besök på lokalen där fågeln fanns kvar. 

 

Så vände den sig om och den visade en vit haka och orange bröst – 

vitstrupig näktergal! Den häckar från mitten av Turkiet till Centralasien 

söder ut till Iran, således en tillfällig gäst här. Den försvann snabbt och 

höll sig gömd som näktergalar brukar gör. Tony såg lite av den, Tomas 

inte alls, ingen av dem hade sett arten tidigare, så det var med viss 

frustation vi gav upp och lämnade för Faneromeni där vi överraskades 

av en kraftig regnskur med åska på avstånd. Tre ormörnar och ett 20-tal 

biätare och en sjungande svarthuvad sparv han vi med innan regnet.  På 

hemvägen stannade vi vid Ipsilouklostret igen. Förhoppningen var att 

åter få se den vitstupige näktergalen, och se - i diset efter regnet 

hoppade den på marken och sökte föda på samma plats där vi såg den 

förra gången. Så skall en skådardag sluta. 

  

Dag 3    2018-05-08 

Tidigt gav vi oss till Petra disco i hopp om svarthakad sångare som 

varken sågs eller hördes. En turturduva satt på en tråd och ”sjöng” 

ihärdigt, i buskarna sågs och hördes rödstrupig sångare, häcksparv och 

medelhavsstenskvätta. Vi gav snart upp den svarhakade och körde till 

Sikaminias. Detta lilla fiskeläger är i dag mest känt som 



mottagningsplats för flyktingar. På vägen ner mot byn fanns ett 

flyktingläger (UNHCR) omgärdat av 4 meter högt nätstängsel. Här 

hoppades vi på rödnäbbad trut eller någon lira, men det blev bara 

medelhavstrutar. Den bästa obs-platsen är utanför ett kapell som ligger 

på en klippa i hamnen med bra utsikt över sundet mellan Lesbos och 

Turkiet. Vi delade plats på baldustraden utanför kapellet med 

begravningsgäster. Ovanligt för oss var den öppna kistan som är sed i 

ortodox religion.  

 

I Sikaminias hamn var det dött i dubbel betydelse. Inga fåglar och 

dessutom hamnade vi mitt i en begravning vid kapellet som syns i 

bakgrunden 

 

Vi fortsatte till Napidalen och vandrade ett stycke på en väg längs en 

bäck med lummig grönska och olivlundar. Sydnäktergalen och 

rödstrupig sångare sjöng och en familj balkanmes 2 ad+3 juv gäckade 

fotograferna med sina snabba förflyttningar.  

 

 

 



Rödstrupig sångare sjöng i Napidalen. 

Vi hann med ett kort besök vid Limonasklostret på hemvägen, där en 

mellanspett skulle häcka i en telefonstolpe; hålet hittades men ingen 

spett. I stället njöt vi en stund av 5-10 rostgumpsvalor som jagade 

insekter i den vildvuxna klosterträdgården och en ormörn gled förbi på 

nära håll.  

Ormörn sågs på flera ställen under vår resa bl.a. vid Limona. 

 



Dag 4   2018-05-09 

Återbesök till Inland lake och Salt pans gav inga nya arter.  Kustlokalen 

Apothikes når man på en flera kilometer mycket dålig väg. Där finns en 

liten bäck som slutar strax innan havet med en damm. Där fick vi en 

uppvisning hur alpseglare dricker. De kom på låg höjd i hög fart och så 

snabbt ner mot vattenytan, man hinner se att de lyfter vingarna samtidigt 

sänker huvudet och lämnar en strimma i vattnet som tyder på att näbben 

varit där.  

Alpseglaren gör sin inflygning mot klarvattenytan. 

 

Vi fick också en raffinerad avledningsmanöver från en mindre 

strandpipare som tydligen hade ägg eller ungar någonstans i den steniga 

stranden. Den slog med vingarna samtidigt som den med möda 

”döende” lämnade platsen; föreställande ett lättfångat byte. Vi fick fina 

obsar på svarthuvad sparv, tofslärka, klippnötväcka, rostsparv och svart 

stork på vägen tillbaka.  

 

 

 

 

 



Mindre strandpipare vid ”Apoteket” (Apothikes). 

 

Flera klippnötväckor huserade längs vägen till nämnda kustlokal. 

 

På eftermiddagen besökte vi Upper East river för att få en skymt av 

trädnäktergal och mästersångare. Uppdraget lyckades och även lite 

bilder kunde tas på arterna. 



Trädnäktergalen spelade och hade uppvisning. 

 

 

 

 

 

 



Dag 5 – 7  2018-05-10 - 2018-05-12 

De två hela kvarvarande dagarna och resdagen besökte vi företrädesvis 

tidigare besökta lokaler som Inland lake och Petra disco i hopp om att få 

en skymt av mindre sumphöna resp. svarthakad sångare men det 

lyckades inte. Mästersångaren och trädnäktergalen var kvar vid Upper 

East river på samma plats som tidigare. Där fann vi också ett bo av 

klippnötväcka, en intressant konstruktion av lera fäst på ett stort 

stenblock, boet ca 30 cm i diameter med hål i mitten in till 

bokammaren. Det blev en ganska lång tur till salinerna vid Polichnitos 

som inte gav något nytt, men vi stannade i en by för glass. I byn fanns 

ett stort storkbo på en gammal skorsten. I storkboets sidor häckade ett 

antal spanska sparvar, en ganska vanligt häckningsplats för spansk 

sparv. En ny lokal var Down east river, en fin promenadväg längs den 

nästan torrlagda floden. Vit- och svart stork, näktergal, svarthuvad 

sparv, gulärla av rasen feldegg och i slänten på en schaktad grop 

häckade biätare. 

 
Vid salinerna i Polichnitos sågs styltlöpare. 

 

PS. 

Någon av de sista dagarna tog vi oss tiden att äta lunch på restaurang, 

grekisk sallad med 15 oliver. 



Vi fick också gäster vid bordet, Tomas och Tony gav en liten godbit till 

restaurangens katt och se; snart hade vi ytterligare två som snällt 

väntade på godbitar. 

Hemresan gick lugnt och fint, vi försåg oss med lite mat på resan för att 

hålla blodsockret på rätt nivå och kunder därför tacka nej till SAS-

karamellen 

 

Och här kommer ett urval bilder på mer fåglar och annat som hör 

Lesbos till. Därefter, sist i dokumentet, hittar ni en artlista från 

resan. 

 

 

Biätarna hade slagit läger i en sandhög intill nedre East river. 

 

 

 

 

 

 



Gulgrå sparv vid Ipsilou. 

 

Masktörnskata vid Inland lake 

  



Nötskrikorna här nere ser lite annorlunda ut med sin svarta mössa. 

Rödhuvad törnskata med tilltugg. 



Gulärla (feldegg) med ännu större tilltugg. 

Tony gör studiebesök i klostret Ipsilou 



Det i texten beskrivna nötväckeboet. 

Sydnäktergalen håller morgonkonsert. 

 



Flamingos i Salt Pans. 

 

Rallhägern sågs många gånger. Här vid ”Inland Lake”. 

 

 

 



I flykten ser man de vita vingarna. 

 

Dvärgrördrommen gömmer sig gärna i vassen. 

 

 

 

 



 

 

På Lesbos är det otroligt gott om fjärilar, sländor, gräshoppor och 

andra insekter, mycket p.g.a. det ekologiska jordbruket som är nästan 

helt dominerande här. 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
Häftiga formationer av lavar vid Apothikes. 

 

 
Ekorre i klosterträdgården vid Ipsilou. 

 

 



 
Ännu en vacker fjäril, denna släkt med vår makaonfjäril. 

 
Biätaren var ett vanligt inslag på resan 



Christer i sin sedvanliga pose på väg uppför… 

Och här en annan bergsget. 



Morgonskådning efter sångare vid Petra amfidisco. Nu hör det 

visserligen till saken att lokalen verkade helt dammsuget på fåglar likt 

många andra lokaler som veckan innan vi kom bjöd på betydligt mer. 

 

Runt Limonaklostret fanns det många sådana här små kapelliknande 

byggnader.  

 



Vid Limona såg vi också många födosökande rostgumpsvalor. 

 

Medelhavsstenskvätta vid Petra amfidisco. 

 



Blåtrasten sjöng fint från klipporna på samma ställe. 

 

Och i havet nedanför lekte delfinerna. 

 

 

 



I Napidalen fanns mycket insekter. Här en läcker mosaikslända. 

 

Häcksparven fanns lite här och var. 

 

 



Vattensköldpaddor är ett vanligt inslag på Lesbos. 

 

 
 

 

 

 

 



Rostsparven sågs på flera lokaler. 

 

Tofslärkan var vanlig och hördes ständigt. 

 

 

 

 

 



Den svarthuvade sparven var alltid ett eftertraktat fotobyte. 

 

Mästersångare vid Upper East river. 

 

 

 

 



Nybadade spanska sparvar vid East River. 

 

 
Och så avslutningsvis en bild på medelhavstrut. 

 

 

 

 



Artlista    

 Dag 1 2018-05-06  

Inga vanliga arter som gråsparv kaja kråka sädesärla mm har tagits med. 

Antalet sedda arter anges längst till vänster. 

Hotellområdet 

1 Cettisångare  Cettia cetti 

2 Kornsparv Emberiza calandra 

3 Svarthuvad sparv Emberiza melanocephala 

4 Rostgumpsvala Cecropis daurica 

5 Dvärguv Otus scops 

Inland lake 

   Cettisångare 

6 Svart stork Ciconianigra 

7 Dvärgrördrom Botaurus stellaris 

8 Biätare Merops apiaster 

9 Rallhäger Ardeola ralloides 

10 Örnvråk Buteo rufinus 

11 Eksångare Iduna pallida 

12 Rödhuvad törnskata Lanius senator 

13 Nötskrika Garrulus glandarius atricapillus 

14 Masktörnskata Lanius nubicus 

15 Trastsångare Acrocephalus arundinaceus 

     Kornsparv 

16 Sydnäktergal Luscinia megarhynchos 

17 Rörsångare Acrocephalus scirpaceus 

Achladeri 

18 Krüpers nötväcka Sitta krueperi 

19 Häcksparv Emberiza cirlus 

20 Trädgårdsträdkrypare Certhia brachydactyla 

21 Gulhämpling Serinus serinus 

22 Rostand Tadorna ferruginea 



23 Medelhavstrut Larus michahellis 

Salt Pans 

24 Silkeshäger Egretta garzetta 

     Svart stork 

     Rallhäger 

25 Småsnäppa Calidris minuta 

26 Brushane Philomachus pugnax 

27 Vitstork Ciconia ciconia  

28 Styltlöpare Himantopus himantopus 

29 Större flamingo Phoenicopteru ruber 

30 Tofslärka Galerida cristata 

     Kornsparv 

     Biätare 

31 Skäfläcka Recurviostra avosetta 

     Eksångare 

Dag 2 2018-05-07 

Grand Canyon 

32 Rödstrupig sångare Sylvia albistriata 

33 Balkansångare Phylloscopus orientalis 

34 Turtuduva Streptopelia turtur 

35 Härfågel Upupa epops 

36 Stensparv Petronia petronia 

     Örnvråk 

37 Klippsvala Ptynoprogne rupestris  

     Rostgumpsvala 

38 Mellanspett Dendrocopos medius 

     Häcksparv  

Isabellakorsningen 

39 Isabellastenskvätta Oenanthe isabellina 

     Svarthuvad sparv 

40 Trädlärka Lullula arborea  



     Härfågel 

Ipsilouklostret 

41 Vitstrupig näktergal Irania gutturalis 

42 Medelhavsstenskvätta Oenanthe hispanica melanoleuca 

     Masktörnskata 

43 Sommargylling Oriolus oriolus 

44 Gulgrå sparv Emberiza cineracea 

45 Olivsångare Hippolais olivetorum 

      Biätare 

      Härfågel 

46 Balkanmes Poecile lugubris 

Faneromeni 

    Rostand 

     Eksångare 

     Biätare 

     Svarthuvad sparv 

47 Ormörn Circaetus gallicus 

Dag 3 2018-05-08 

Petra disco 

     Svasrthuvad sparv 

     Häcksparv 

     Medelhavsstenskvätta 

     Rödstrupig sångare 

     Turturduva 

     Större flamingo 

48 Blåtrast Monticola solitarius 

49 Berghöna Alectoris shukar 

Napidalen 

     Balkanmes 

50 Klippnötväcka Sitta neumayer 

     Rödstrupig sångare 



     Masktörnskata 

     Häcksparv 

     Härfågel 

     Rostand 

     Sydnäktergal 

     Medelhavsstenskvätta 

Limona kloster 

     Ormörn 

     Rostgumpsvala 

Dag 4 2018-05-09 

Inland Lake 

     Masktörskata  

     Dvärgrördrom 

     Rallhäger 

     Cettisångare 

     Trastsångare 

     Sommargylling 

Apothikes 

51 Alpseglare Apus melba 

52 Mindre strandpipare Charadrius dubius 

     Svarhuvad sparv 

53 Rostsparv Emberiza caesia 

     Klippnötväcka 

     Rostand 

54 Mästersångare Sylvia crassirostris 

     Rallhäger 

     Medelhavsstenskvätta 

     Svart stork 

Salt Pans 

55 Spansk sparv Passer hispaniolensis 

     Silkeshäger 



     Biätare 

     Större flamingo 

Upper east river 

56 Trädnäktergal Cercotrichas galactotes 

     Mästersångare 

     Cittisångare 

     Häcksparv 

     Rostand 

     Silkeshäger 

     Häcksparv 

Dag 5 2018-05-10 

Inland lake 

     Dvärgrördrom 

     Cettisångare 

     Kornsparv 

     Sommargylling 

Petra Amfidiscot 

     Blåtrast 

     Medelhavsstenskvätta 

     Häcksparv 

     Rödstrupig sångare 

     Turturduva 

     Svarthuvad sparv 

Grand canyon 

     Balkansångare 

     Rostgumpsvala 

     Rödstrupig sångare 

     Mellanspett 

     Isabellakorsningen 

     Isabellastenskvätta 

     Ormörn 



     Svarthuvad sparv 

Ipsilouklostret 

     Häcksparv 

     Medelhavsstenskvätta 

     Blåtrast 

     Gulgrå sparv 

     Rostsparv 

57 Stenskvätta Oenanthe oenanthe 

     Isabellastenskvätta 

58 Svarthakad buskskvätta Saxicola torquatus (Nordväst om Kalloni) 

Down East river 

     Vit stork 

     Svart stork 

     Biätare 

     Rallhäger 

     Spansk sparv 

     Svarthuvad sparv 

     Sydnäktergal 

     Cettisångare 

     Kornsparv 

59 Gulärla Motacilla flava feldegg 

     Mindre strandpipare 

Dag 6 2018-05-11 

Down east river 

     Biätare 

     Vit stork 

     Svarthuvad sparv 

     Cettisångare 

Inland lake 

     Dvärgrördrom 

     Masktörnskata 



     Cettisångare 

     Kornsparv 

     Örnvråk 

Pontachonitus 

    Vit stork 

     Spansk sparv 

     Styltlöpare 

     Skärfläcka 

Upper east river 

     Trädnäktergal 

     Mästersångare 

     Medelhavsstenskvätta 

     Rödhuvad törnskata 

     Balkanmes 

     Cettisångare 

     Häcksparv 

     Svart stork 

     Ormörn 

     Biätare 

     Rödstrupig sångare 

Dag 7   2018-05-12 (resdagen). 

Inland lake 

     Cettisångare 

     Kornsparv 

     Rörsångare 

     Näktergal 

      

      

  


