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Forord

Fra søndag den 4. til søndag den 11. maj 2014 afholdt DOF Travel atter en tur til den græske ø Lesbos. 

Turen var atter tilrettelagt i samarbejde med Spies rejser, og et lokalt busselskab stod for de daglige 
ekskursioner. Med udgangspunkt fra vort hyggelige hotel i udkanten af Molyvos besøgte vi de bedste 
fugleområder på øen. Vi var igen heldige at få en fortræffelig chauffør, der ud over sikker kørsel også var 
parat til at transportere os ud til de gode fugleområder ad ikke altid lige farbare veje. Selvom sommeren 
endnu ikke rigtig var kommet til øen, fik vi mange natur- og fugleoplevelser i en særdeles god 
gruppestemning. En varm tak til samtlige deltagere for en vellykket uge.

Allan Madsen Bøgedal, John Hansen, Jan Tønnesen, Helle Aase Nielsen, Anne - Lise Nielsen, Nanna Drejer, 
Annie Kruse Pedersen, Stinne Aastrup, Freya Gyimothy Mørup-Petersen, Henrik Mørup-Petersen, Søren 
Nielsen, Anne Marie Nielsen, Per Frydenlund Nielsen, Henrik Haugaard, Jens Erik Larsen, Kaj Erik Nielsen, 
Michael Knud Nielsen, Janni Rytzel, Gunni Ærtebjerg Nielsen og Kirsten Thomsen.

Tur Oversigt

Søndag 4/5: Rejsedag med sen ankomst til hotel Villa Iris i Molyvos.Mandag 

5/5: Klippekysten ved Petra, Raptor Watch Point, Skala Kalloni og Kalloni Saltpans samt 
pinjeskoven ved Achladeri.

Tirsdag 6/5: Morgentur til stranden. Klippekysten ved Petra. ”Isabellakrydset” vest for Andisa, Den 
Forstenede Skov, samt Ipsilou Kloster.

Onsdag 7/5: Klippekysten ved Petra, Skala Kalloni, Potamia Vally, Vandretur rundt om Metochi Lake, 
Vandretur langs Tsiknias floden, Raptor Watch Point.

Torsdag 8/5: Klippekysten ved Petra, Tsiknias flodmunding, Kalloni Saltpans, Raptor Watch Point, Borgen i 
Molyvos.

Fredag 09/5: Vandretur i Napi Valley, Kremasti Bridge, Mandamados klostret, Skala Mykaminias havn.

Lørdag 10/5: "Isabella krydset", Sigri, Faneromeni, samt solfangerområdet øst for Skalochori.

Søndag 11/5: Raptor Watch Point, Kalloni Saltpans, Achladeri pinjeskov, Mytilini havn, Mytilini halvøen



Søndag  04.05.2014

Udrejsedag med planmæssig afgang fra Kastrup lufthavn og sen ankomst til Mytilini Airport, hvor vores 
chauffør ”Strados” tog imod os og kørte os til Hotel Villa Iris beliggende i udkanten af Molyvos, hvortil vi 
ankom knap 22.30.

Mandag  05.05.2014 

Dværghejre

Opvågning til larmen fra klokkefår og en skyet lidt kold morgen, ned til morgenmad 7:10, hvor bageren 
endnu ikke havde leveret frisk brød, men der var dejlig græsk yoghurt med mysli og sirup foruden hårdkogte
æg. (Kl. 08 er tidligt i Grækenland, så dette blev vores morgen menu ugen ud). Udenfor blev de første fugle 
spottet, heriblandt Rødrygget Svale, Sydlig Nattergal og Turteldue. Afgang fra hotellet ved 8-tiden, (som 
også blev vores faste afgangstid).

Første stop ”Amfiteateret” ved Kavaki´s bugt/kyst. Her er Sortstrubet Sanger den mest eftertragtede fugl, og
der blev da også set og fotograferet et par stykker, foruden Hvidskægget Sanger, et par ynglende 
Mestersangere og et Blådrosselpar, Klippesvale, Alpesejler og syngende Hætteværling. 

Videre ca. 10 min. kørsel til Petra for vores daglige frokostindkøb, et kig over bugten gav Rustand og 
Topskarv.  

På vejen mellem Petra og Kalloni er der et udkigssted kaldet ”Kalloni Raptor Watch Point”, hvor der er en 
fantastisk udsigt til Kalloni bugten og de omliggende bjerge. Et stop her gav nye arter på turlisten som: 
Gærdeværling, Rustværling, Rødhovedet Tornskade og Sortstrubet Bynkefugl.

Videre til Skala Kalloni, et vådområde uden for byen Kalloni. Sølvhejre, Tophejre og Purpurhejre samt 22 
Stylteløbere var nogle af fuglene, vi oplevede her, Toplærke og Kornværling kunne høres i området.

Videre til Kalloni Saltpans. Undervejs så vi bl.a. en Ørnevåge, tre Slangeørne og et par Hvide Storke. 

Kalloni Saltpans er et stort, vådt område i bunden af Kalloni bugten, hvor der indvindes havsalt ved 
fordampning. Et par hundrede Flamingoer rastede sammen med familier af Klyder og Stylteløbere og en 
mindre flok Dværgryler, foruden Krumnæbbede Ryler, Hvidskæggede Terner, fire Rustænder og to 



Silkehejre. Der var også to Rødvingede Braksvaler og en Rosenbrystet Tornskade. Østlig Bleg Gulbug og 
Cistussanger blev både set og hørt. 

Efter frokost ved fugletårnet kørte vi til den populære Achladeri Forest, hvor 2 Krüpers Spætmejser blev set, 
hørt og fotograferet rigtig godt, et Mellemflagspætte par blev set nær deres redehul. Men ellers var skoven 
ret tavs den dag.  

Efter et kaffestop i Kalloni by kørte vi til et velkendt sted for Dværghornugle ved en skole beliggende lige 
nord for Kalloni by på vejen mod Petra, her blev hele to fugle set og fotograferet i de store Eucalyptus træer 
tæt på boldbanen. 

Undervejs hjem blev fra bussen set en Spurvehøg, en Mellemflagspætte samt to Sorte Storke, den ene 
gående ret tæt på landevejen ved et lille vandhul. Ved hjemkomst til hotellet ca. 17 blev en Kirkeugle 
spottet af nogle i dyrefolden over for hotellet. Det viste sig at være et par, som vi så dagligt hele ugen.

Ved aftenens briefing blev Hætteværling udnævnt til dagens fugl, og Freya vandt en is for at være først til at 
finde Krüpers Spætmejse.

Tirsdag  06.05.2014

Hotel Iris Mollyvos

En tidlig morgentur til stranden ved Molyvos gav ikke nogle specielle obs., dog blev Cettisanger, Østlig Bleg 
Gulbug, Rørsanger, Sydlig Nattergal og Stillits hørt og set.

Efter morgenmaden tog vi i den blæsende og lidt kolde morgen afsted mod ”Den Forstenede Skov”

Først gav et 20 min. stop ved Amfiteateret/Kavaki Middelhavsstenpikker, Østlig Mestersanger, Sortstrubet 
Sanger, endda to hanner + en hun, Hvidskægget Sanger samt Hætteværling.

Videre undervejs blev der fra bussen bl.a. set Sort Stork, Rødrygget Svale, Musvåge/Steppevåge, Ravn samt 
Mellemflagspætte.

Et stop ved et stort klippestykke nogle km før Isabellakrydset med ynglende Klippesvaler, gav også 
Eleonorafalk, Slangeørne og syngende Blådrossel.

”Isabella krydset” vest for Andisa er berømt for Isabellastenpikkere, og der blev da også set 3 af slagsen 
foruden 2 alm. Stenpikkere og en Sortstrubet Bynkefugl. I luften var der min. 3 Slangeørne og en Hærfugl 



blev set, dog på pæn afstand. Videre sås for mange af os turens første Kirkeugle siddende på et stengærde 
ved et skur. Den var blind på højre øje, der var helt sort. Snart efter sad en Chukarhøne flot fremme på en 
klippeblok.

Snart var vi fremme ved Den Forstenede Skov, hvor vi måtte købe billetter for at komme ind i området med 
de fossile træer. Her gik vi så rundt i mindre grupper. Af fugle kan nævnes: Lille Tårnfalk, Chukarhøne, Østlig 
Mestersanger og Broget Fluesnapper. Frokosten blev derefter indtaget i læ på en terrasse. Ved afgang var 
Mikkel og René gået i forvejen og fandt en flot Gulgrå Værling, men den var væk, da vi andre nåede frem 
med bussen.

Ved 13.30 tiden gik turen videre til Ipsilou Monasty, der ligger på toppen af et mindre, kegleformet bjerg. 
Der kørte vi op og gik ned. (God idé, da det godt kan være trættende at gå op). Straks ved ankomsten blev 
Gulgrå Værling spottet siddende på et klippefremspring og i alt blev 5 artsfælder set i området. Af andre 
fugle kan nævnes 2 Sørgemejser, Gærdeværling, Klippeværling og Blådrossel. I luften var Eleonorafalk, 
Slangeørn og Steppevåger/Musvåger.

På hjemturen stoppede vi ved en lille fortovsrestaurant i Vatousa, hvor en tiltrængt kop kaffe friskede os op. 
Hjemme lidt over 17 til et hurtigt bad før aftensmad.

Ved dagens briefing blev Chukarhøne udnævnt til dagens fugl, og Henrik H. vandt en flaske rødvin for først 
at finde en Gulgrå Værling, som alle fik set.

Onsdag 07.05.2014

Isabelle krydset og Ipsilou Monasty

Morgenen var knap så kølig som i går, og dagens første stop var, som de andre dage, ved 
Amfiteateret/Kavaki. De sædvanlige Sortstrubet og Hvidskægget Sanger samt Hætteværling var på plads, 
foruden en Vandrefalk, som tog en flyvetur tværs over bugten.

Efter indkøbsstop i Petra, kørte vi videre mod Skala Kalloni, hvor vi igen så den Sorte Stork ved den lille 
engsø før Kalloni. En times obs. ved Skala Kalloni gav bl.a. 21 Dværgryler, 44 Stylteløbere, Sort og Hvid 
Stork, Silke- og Sølvhejre, Sydlig Nattergal, Cettisanger samt 2 Gule Vipstjerter (ssp. Balkan). 

Derefter kørte vi videre mod Potamia Vally, hvor vi så 2 Ellekrager, et par Rødhovedede Tornskader, 
Slangeørn samt et par Musvåger/Steppevåger. En meget lys våge, som blev set, kunne ligne en hybrid 
mellem Musvåge og Steppevåge, en hybrid, der efter sigende, skulle være en del af på Lesbos. Desværre så 



vi ikke den mulige Olivensanger, som skulle være her. En enkelt strofe, som blev hørt, kunne dog være 
Olivensanger, men desværre ikke nok til sikker bestemmelse.

En sviptur til området ved Christou River gav næsten ingen fugle, men frokosten blev indtaget her ved 
broen over den helt udtørrede flod, og 2 Rødryggede Svaler, 1 Cettisanger, 4 Ravne og en Vandrefalk blev 
obset. Svalerne boede under broen.

Metochi Lake var næste lokalitet, en lille sø man kan gå rundt om på en lille time. Søen er i træktiden en 
rimelig sikker lokalitet for Lille Rørvagtel, og 2 individer blev da også set, foruden mange Cettisangere, 2 
Tophejre, 1 Sivsanger samt rigtig mange Sumpskilpadder. 

Efter kaffe i Kalloni gik turen mod Tsiknias River, som er delt af landevejen mod Kalloni. Vi gik en lille times 
tid opstrøms på vestsiden af floden med fine obs. af Sort og Hvid Stork, Silkehejre, Tinksmed og Lille 
Præstekrave. En meget flot Ørnevåge svævede længe over vores hoveder, og Sydlig Nattergal og Cettisanger
blev begge både set og hørt. Enkelte Biædere samt en Alpesejler kunne jævnligt ses i luften.

På hjemvejen gjorde vi et stop ved Raptor Watch Point, hvor vi bl.a. kunne nyde 2 Slangeørne og flere 
Musvåger/Steppevåger, syngende Rustværling og hele 2 Klippespættemejser.

Ved aftenens briefing blev Ellekrage dagens fugl, og Lille Rørvagtel udnævnt som dagens sjældneste.

Torsdag 08.05.2014

Middelhavs stenpikker

Efter morgenmad blev første stop som sædvanligt Amfiteatret og derpå indkøb i Petra, hvor der i bugten 
blev set et Rustandepar med 7 ællinger samt en Topskarv. Der kom en Råge forbi, en yderst sjælden fugl på 
Lesbos.

Ved gennemkørsel i Kalloni by blev en beboet rede af Hvid Stork set og fotograferet, derefter videre til 
Tsiknias River, denne gang nedstrøms på østsiden mod dens udløb i bugten. 

Mindre end 50 m fra hovedvejen havde en Biæderkoloni gravet redehuller i brinken (ca. 10 par).

Vi kørte ca. 1 km ned langs floden, og et stykke nede stod en Dværghejre pludselig meget flot frit fremme i 
flodsengen. Da chaufføren ikke ville køre længere, tog vi den til fods ud til udløbet. Undervejs kunne vi 
hygge os med sang fra flere Sydlige Nattergale, Blege Gulbuge, og flere Cettisangere fløj i deres storbuede 
sangflugt rundt omkring os. Silkehejre, Tophejre og Purpurhejre stod i flodsengen. Af mindre vadere var der 
Temmincks Ryle, Lille Præstekrave, Tinksmed og Sortklire.



I det tørre strandområde ved flodens udmunding var der mulighed for at se og høre den sjældne 
Trænattergal, og vi blev da også begunstiget med hele 2 af slagsen, som i flere omgange blev set og hørt 
ganske godt. Desuden så vi 3 Rødvingede Braksvaler og 1 Alpesejler, samt meget overraskende en Korttået 
Lærke. Ved flodmundingen var der Toppet Lappedykker, Mellemskarv og Splitterne.

Så en Lang og varm gåtur tilbage til bussen, hvor vi indtog vores frokost, inden vi kørte videre til Kalloni 
Saltpans. Ved et mindre vandhul blev der spottet ikke mindre end 10 Rødvingede Braksvaler, og en Triel lå 
og trykkede sig på den udtørrede eng. På de større vandflader var flere hundrede Flamingoer i gang med 
fødesøgning, Silke- og Purpurhejre gemte sig i sivene, og omkring 50 Dværgterner samt 12 Krumnæbbede 
Ryler kunne også iagttages.

På hjemvejen ville vores chauffør gerne vise os et sted, hvor han tidligere i år med et andet hold ornitologer 
havde set flere Dværghornugler. Desværre var der ingen ugler at se selv efter en meget ihærdig søgning i de 
store Eukalyptustræer, men 2 Hvide Storke blev da noteret der.

Der var stemning for et kaffestop i Kalloni, før vi kørte til skoleområdet med Dværghornugle. Kun en enkelt 
ugle var at finde, så turen gik hurtig videre, men straks efter var der en stor, levende slange på vejen. 
Fremme ved Raptor Watch Point så vi 2 – 3 Slangeørne, flere Steppevåger, en med en slange i fangerne, 
Rustværling han syngende og derefter parring 5 m fra os, samt ikke mindst 2 meget flotte poserende 
Klippespætmejser.

På turen hjem til hotellet blev der fra bussen set Maske Tornskade, Rødrygget Tornskade samt Slangeørn.

Ved briefingen blev Dværghejre dagens fugl i stærk konkurrence med Trænattergalen, og Stinne vandt 
rødvin for at være først til at finde dem begge.

En aftentur til borgen i Molyvos gav Kirkeugle og Alpesejler samt 2 Middelhavsstenpikkere, men den 
forventede Slørugle lod sig hverken høre eller se.

Fredag 09.05.2014

 Der kikkes Dværghornugle

    

Morgenmad og afsted mod Napi Valley, som sædvanlig omkring kl. 08. Ved indkøb i Petra sås Topskarv i 
vandet og ca. 50 Flamingoer trækkende nord over bugten.



Undervejs blev der fra bussen set Slangeørn, Steppevåge, Rødhovedet og Rødrygget Tornskade, 
Mellemflagspætte og Hvid Stork.

Napi Valley mellem Madamados og Agia Paraskevi er et dalområde, hvor der ofte spottes rovfugletræk om 
foråret, men også småfugle yngler og raster her. Vi gik en tur og fulgte vejen en times tid frem og så samme 
vej tilbage. Af interessante fugle kan nævnes: Et par af Lille Skrigeørn, 6 Steppevåger (skrigende i 
parringsleg), 2 Musvåger, Hærfugl, Mellemflagspætte, Sørgemejse, Mestersanger, Sydlig Nattergal, 
Masketornskade, Gærdesanger og Gærdeværling.

Videre med bussen til Kremasti Bridge (for danske ornitologer Sankt Jørgens bro) bygget i det 1400 
århundrede. 

Kremasti Bridge / DANSK... "Sankt Jørgens bro"

Området er et godt træksted, men det var nu nok mest lokale fugle vi så, nemlig Ørnevåge, Høg Sp. 
(Balkan?), Steppevåger, Musvåger og Slangeørn.  Enkelte Biædere, 15 Alpesejlere, Rødrygget Svale og 
Hærfugl kom også i bogen. Herfra kørte vi til den nordøstlige by Mandamados med det smukke kloster. Her 
spiste vi vores frokost og tog et hurtig kig inden for, inden vi kørte videre mod nord til havnen i Skala 
Sikaminias, hvor kaffe og 2 Audouins måger gjorde lykke. En Fiskeørn og 6 Våger sp. blev også noteret. Det 
havde været en lang dag, så der var ret stille i bussen på den flotte hjemtur langs bjergkanten til hotellet, 
hvor vi var omkring 17.30.

Ved briefingen blev Hærfugl udnævnt som dagens største fugleoplevelse, og den sjældneste, nemlig 
Sørgemejse, gav vin til Kaj.

Lørdag 10.05.2014

Efter morgenmad havde vi en lang køretur mod den vestlige by Sigri og kysten ved Faneromeni.

Undervejs blev der fra bussen set en del fugle, bl.a. Gærde-, Rust- og Hætteværling, Hærfugl, 
Isabellastenpikker, Lærke- og Eleonorafalk. Et stop ved ”Isabellakrydset” gav Alm.-, Middelhavs- og 
Isabellastenpikker, samt Pirol, Hærfugl og Rosenbrystet Tornskade. 



På vejen ca. 5 km før Sigri gjorde vi holdt på en bakketop med udsigt ned mod Sigri by. På skråningen ved 
vejsiden rastede mere end 100 Hætteværlinger og en Klippespætmejse. I luften var der 7 Eleonorafalke, 
både almindelig og mørk fase, samt minimum 6, måske 10, Lille Tårnfalk. Det var en oplevelse. En 
Hedelærke lod sine triller høre. Langt ude over havet kom flokke af Ægæerskråber trækkende mod Nordøst. 
Af måger blev der i Sigri ikke kun set Middelhavssølvmåger i massevis, 1-2 Audouins måger blev det også til, 
men ingen Kaspiske måger blev set på turen. I Sigri byområde blev Turteldue, Rosenbrystet Tornskade og 
Mestersanger noteret. 

Videre fremme ved området omkring Sigri Pool, var der rigtig mange Biædere i luften (20-30) foruden en 
rastende Silkehejre, 2 Krumnæbbede Ryler og 3 alm. Gule Vipstjerter. 

Vores sidste stop var Faneromenis Upper Ford, hvor frokosten blev spist, dog afbrudt af bl.a. 1 Ellekrage på 
en el-ledning, hvor også flere Rødryggede Svaler tog sig et hvil, og der var Drosselrørsanger og Skovsanger, 
foruden en flot Knæler. Ved vandet var området besøgt af badegæster, så det var småt med vadefugle, men 
11 Dværgryler og 2 Krumnæbbede Ryler samt 2 Lille Præstekrave blev noteret. Kratlusk i området gav en del
gode småfugle, 2 Trænattergale, 1 Høgesanger, 2 Drosselrørsangere syngende for fuld hals, 1 Mestersanger, 
samt de allesteds værende Blege Gulbuge. Fra bussen blev en meget fin Korttået Lærke beundret på klods 
hold gennem forruden. I luften var Biædere godt repræsenteret, og 1 Lille Tårnfalk, der jagede insekter, var 
dejligt at beskue. Det blev en tidligere hjemtur end de øvrige dage, da vi jo skal på restaurant for 
afslutningsmiddag i aften. Men fra bussen blev der observeret en del fugle undervejs, bl.a. Slangeørn, 
Kirkeugle, Isabellastenpikker, Mellemflagspætte, Klippespætmejse samt Rust- og Gærdeværling. Et 30 min. 
landevejsstop ved et lille søområde gav 3 Masketornskader, 2-3 Sørgemejser, Sydlig Nattergal og Lærkefalk. 
Ved hjemkomst til hotellet blev vi mødt af de 2 Kirkeugler poserende overfor.

Ved briefingen blev Eleonorafalkene med deres flotte opvisninger naturligt valgt som dagens fugl.

Søndag 11.05.2014

” AmFi teateret" Kavaki

Dagen for hjemrejse, så afgang fra hotellet ikke før kl. 09.00 med første stop ”Amfiteateret” Kavaki, hvor 
Sortstrubet Sanger, Hvidskægget Sanger, Mestersanger, Blådrossel og Hætteværling lod sig beskue en sidste 



gang. Ved indkøb i Petra blev 3 Topskarver og mindst 35 overflyvende Flamingoer noteret. Næste stop, 
Raptor Watch Point, levede endelig op til sit navn, måske fordi vi ankom senere på formiddagen end ellers i 
ugens løb. Et par Duehøge legede i luften, 3 Eleonorafalke, 1 Vandrefalk, Ørne- og Steppevåge, Rørhøg og 
Spurvehøg, samt Slangeørn og ikke mindst en Lille Skrigeørn gjorde lykke, foruden Sort Stork og Rødhovedet
Tornskade. Et par kærlige Agamer blev fotograferet.

Vi kørte videre til et sidste besøg i Kalloni Saltpans. Ved en lille mudderpøl til højre for svinget på 
asfaltvejen, der føre ud til vandet, så vi bl.a. 16 Braksvaler foruden Sort og Hvid Stork, Vandrefalk og 
slangeørn. I salinerne gik 250 Flamingoer, 39 Dværgryler, 16 Krumnæbbede Ryler, 4 Stylteløbere, 7 
Rustænder samt Tophejre og fouragerende. Frokosten blev indtaget i området ved fugletårnet, inden vi 
kørte videre.

Sidste stop blev Achladeri Forest, hvor vi blev mødt af syngende Gulirisk. Hele 5 Krüpers Spætmejser blev 
set og fotograferet. En stor Mellemflagspætte unge sad og stak hovedet ud af redehullet, og Halemejser, 
alm. Spætmejse og Korttået Træløber blev også noteret.

På turen til lufthavnen i Mytilini blev der fra bussen set bl.a. Sort Stork, Middelhavsstenpikker og 
Gærdeværling.

I Mytilini by gjorde vi et kort stop ved havnen, hvor 2 – 3 Kuhls Skråper blev observeret foruden enkelte 
Middelhavssølvmåger.

Fremme ved lufthavnen blev der kigget efter Skråper og alle fik set nogle fine Kuhls Skråper og enkelte 
Ægæerskråper, inden vi tog ophold på den eneste restaurant der var åben. Tjeneren her var ikke 
umiddelbart begejstret ved vores ophold, hvad vi også fik at mærke ved serviceringen af os (eller manglen 
på samme), en lidt kedelig afslutning på en ellers oplevelsesrig tur.

Hjemrejsen gik efter planen med sen ankomst (23.30) i Kastrup lufthavn, hvor vi sagde farvel og på gensyn 
til eftermøde hos Henrik Mørup-Petersen på Fyn til efteråret.

Rapport : Mikkel Holck / René Rantzau / Gunni Ærtebjerg…





Lesbos fugleliste

Toppet Lappedykker (Podiceps cristaus): 
2 d. 8/5 ved Tsiknias floden.

Lille Lappedykker (Tachybabtus ruficollis): 
4 d. 7/5 ved Metochi lake.  
 
Kuhls Skråpe (skopolis) (Calonecris diomedea): 
2 d. 11/5 ved havnen Mytilini, 25 d. 11/5 fra lufthavnen i Mytilini.

Middelhavsskråpe (Ægæer) (Puffinus yelkouan): 
150 fouragerende d. 10/5 ved stop lige før Sigri, 10 d. 11/5 fra lufthavnen i Mytilini.

Topskarv (Phalacrocorax desmarestii): 
1 d. 5/5 ved kysten i Petra by, blev set de fleste dage når vi var inde og handle til frokosten, 3 d. 8/5 ved Petra, 1 ad d. 
9/5 ved Skala Sikaminias, 1 d. 10/5 ved Faneromeni.   

Mellemskarv (Phalacroorax carbo): 
1 d. 8/5 ved Tsiknias floden, 3 d. 11/5 ved havnen i Mytilini. 

Fiskehejre (Ardea cinerea): 
1 d. 8/5 ved Tsiknias floden, 1 d. 11/5 ved Kalloni Saltpans.    

Sølvhejre (Egretta alba): 
1 d.5/5 ved Skala Kalloni, samme fugl d. 7/5. 2 d. 11/5 fra bussen på vej til lufthavnen.

Silkehejre (Egretta garzetta): 
Set forskellige steder, flest i området af Kalloni bugten. I alt 21 noteret. 
 
Tophejre (Ardeola ralloides): 
1 d. 5/5 ved Skala Kalloni. 1 d. 7/5 ved Petra. 2 d. 7/5 ved Metochi Lake. 2 d. 8/5 ved Tsiknias floden, 1 d. 11/5 ved 
Kalloni Saltpans.      
 
Purpurhejre (Ardea purpurea):
1 d. 5/5 ved Skala Kalloni, 1 d. 8/5 ved Tsiknias floden, 1 d. 8/5 ved Kalloni Saltpans. 

Dværghejre (Ixobrychus minutus): 
1 d. 8/5 ved Tsiknias floden.  

Sort Stork (Ciconia nigra): 
Sås dagligt fra bussen og fra flere lokaliteter, hvor den kom trækkende forbi. Enkelte fugle sås rastende, i alt 20 noteret.

Hvid Stork (Ciconia ciconia): 
Sås dagligt bl.a. På rede i Kalloni by og enkelte gange i flokke på 10-20 fugle, der var på træk nord på. 

Flamingo (Phoenicopterus ruper): 
ca. 300 d. 5/5 ved Kalloni Saltpans. Færre fugle de andre dage vi besøgte Saltpans. To gange oplevede vi desuden et 
træk fra Petra. D. 9/5 med 50 fugle og d. 11/5 med mindst 35 fugle.  
 
Gråand (Anser anser): 
2 d. 5/5 ved Kalloni Saltpans. 



Rustand (Tadorna ferruginea):
Set forskellige steder på øen, flest i området af Kalloni bugten. En oplevelse var at se en familie på mor og far med 
deres 7 små unger i området ved Petra, hvor vi handlede ind til frokost. I alt 36 noteret.  

Gravand (Tadorna tadorna): 
1 d. 5/5 ved Kalloni Saltpans, 1 d. 8/5 ved Tsiknias floden, 2 d. 8/5 ved Kalloni Saltpans.  

Fiskeørn(Pandion haliaetus) 
1 trækkende d 9/5 ved Skala Sikaminias, 1 d. 11/5 ved Mytilini lufthavn.
 
Slangeørn (Ciraetus gallicus): 
3 d. 5/5 på vejen til Kalloni Saltpans. 2 d. 6/5 ved et stop i bjergene, på vej til Den Forstenede Skov. 3 d. 6/5 ved 
”Isabellakrydset” efter Andissa. 1 d. 7/5 ved Skala Kalloni, 1 d. 7/5 ved Potamia reservoir, 2 d. 7/5 ved Raptor Watch 
Point, 2 d. 8/5 ved Tsiknias floden, 1 d. 8/5 fra bussen på vej hjem fra Raptor Watch Point, 1 d. 9/5 mod Napi, 3 d. 9/5 
ved Sct. Jørgens Bro, 1 d. 9/5 fra Mandamados klostret til Skala Sikaminias, 1 d. 10/5 på turen hjem fra Faneromeni, 1 
d. 11/5 ved Raptor Watch Point, 1 d. 11/5 ved Kalloni Saltpans, i alt 23 fugle noteret.

Lille Skrigeørn (Aquila pomarina): 
En sjov forekomst i år var Lille Skrigeørn. Det sker sjældent, at de små Skrigeørne passere Lesbos, men i starten af maj i
2014 var der åbenbart flere, der valgte at trække over øen. Vi var også heldige selv at se nogle, heraf: 2 d. 9/5 ved Napi
Valley, 1 d. 11/5 ved Raptor Watch Point. 

Hvepsevåge (Pernis apivorus): 
1 d. 6/5 ved Ipsilou.

Musvåge (Buteo buteo) (Steppevåge ”Vulpinus”):
 Set dagligt flere steder og ofte fra bussen, når vi kørte i bjergterræn.

Rovfugl sp. 
6 d. 9/5 ved Skala Sikaminias.
   
Ørnevåge (Buteo rufinus): 
1 d. 5/5 kort efter vi havde forladt Achladeri skoven, set fra bussen. 1 d. 7/5 ved Tsiknias floden, 1 d. 9/5 ved Sct. 
Jørgens Bro, 1 d. 10/5 ved stop lige før Sigri, 1 d. 11/5 ved Raptor Watch Point.

Spurvehøg (Accipiter nisus): 
1 d. 5/5 ved Kalloni by, 1 d. 11/5 ved Raptor Watch Point

Duehøg (Accipiter gentilis):
2 d. 11/5 ved Raptor Watch Point. 

Høg sp. 
1 d. 9/5 ved Sct. Jørgens Bro.

Lille Tårnfalk (Falco naumanni): 
1 d. 6/5 ved Den Forstenede Skov, 11 d. 10/5 ved stop lige før Sigri, 1 d. 10/5 ved Faneromeni.   

Tårnfalk (Falco tinnunculus): 
Den almindeligste falk, set flere steder på øen, 25 noteret.

Lærkefalk (Falco subbuteo):
1 d. 10/5 fra bussen mod Faneromeni. 



Eleonorafalk (Falco eleonorae): 
1 d. 6/5 fra bussen mod Den Forstenede Skov, 7 d. 10/5 ved stop lige før Sigri, 3 d. 11/5 ved Raptor Watch Point, 1 d. 
11/5 ved Kalloni Saltpans.    

Vandrefalk (Falco peregrinus): 
1 d. 7/5 ved Kavarki, 1 d. 7/5 ved Christou river, 1 d. 7/5 ved Molyvos, 1 d. 11/5 ved Raptor Watch Point, 1 d. 11/5 ved 
Kalloni Saltpans.  
 
Rørhøg (Circus aeruginosus):
1 d. 5/5 ved Skala Kalloni, 1 d. 11/5 ved Raptor Watch Point.

Grønbenet Rørhøne (Gallinula chloropus): 
1 d. 5/5 ved Kalloni Saltpans. 6 d. 7/5 ved Metochi Lake. 

Lille Rørvagtel (Porzana parva): 
2 d. 7/5 ved Metochi Lake. Efter en længere eftersøgning langs sivkanten, lykkes det endelig at finde den lille rørvagtel, 
og alle fik set den.  

Chukarhøne (Alectoris chukar): 
2 d. den 6/5, den ene fra bussen, mod Den Forstenede Skov og den anden ved selve Den Forstenede Skov. 

Stylteløber (Himantopus himantopus):
Ca.80 Kalloni Saltpans. Enkelte på andre lokaliteter.

Klyde (Recurvirostra avocetta): 
Ca.135 ved Kalloni Saltpans, flere blev set længere ude ved de sidste Saltpans, men ikke i samme mængde. En sjov 
oplevelse var at se den yngle på klods hold af en stylteløber. I den tid vi observerede dem, blev der fra begge artsfæller,
vist en aggressiv adfærd for ikke at komme for tæt på hinanden.  

Lille Præstekrave (Charadrius dubius): 
3 d. 7/5 ved Tsiknias floden, 6 d. 8/5 ved Tsiknias floden, 2 d. 10/5 ved Faneromeni.     

Hvidbrystet Præstekrave (Charadrius alexandrinus): 
1 d. 6/5 ved Kalloni Saltpans.

Hjejle (Pluvialis squatarola) 
2 d. 5/5 ved Skala Kalloni.
  
Strandhjejle (Pluvialis squatarola):
 4 d. 5/5 ved Skala Kalloni.  

Rødvinget Braksvale (Glareola pratincola): 
2 d. 5/5 ved Kalloni Saltpans, 3 d. 8/5 ved Tsiknias floden, 10 d. 8/5 ved Kalloni Saltpans, 16 d. 11/5 ved Kalloni 
Saltpans. 

Krumnæbet Ryle (Calidris ferruginea) 
3 d. 5/5 ved Kalloni Saltpans, 2 d. 10/5 ved Sigri pool, 2 d. 10/5 ved Faneromeni, 16 d. 11/5 ved Kalloni Saltpans       

Dværgryle (Calidris minuta): 
Største antal på ca. 90 d. 5/5 ved Kalloni Saltpans. Den talrigeste vadefugl, set flere steder i små flokke på 10- 30 fugle. 

Temmincksryle (Calidris temminckii):



1 d. 8/5 ved Tsiknias floden  

Mudderklire (Actitis hypoleucos):
1 d. 11/5 ved Kalloni Saltpans  

Sortklire (Tringa erythoropus): 
1 d. 8/5 ved Tsiknias floden.   

Tinksmed (Tringa glareola): 
ca. 25 fugle i alt på turen, må siges ikke at være mange i forhold til tidligere ture. Kalloni bugten var det sikreste sted 
for arten. Enkelte fugle sås på klods hold og blev først fundet til ens store overraskelse, efter man havde spejdet hele 
horisonten for fugle. 

Svaleklire (Tringa ochropus): 
2 Tsiknias floden.

Triel (Burhinus oedicnemus): 
1 d. 8/5 ved Kalloni Saltpans.

Brushane (Philomachus pugnax) 
ca. 30 ved Kalloni Saliner, enkelte på andre lokaliteter. 

Middelhavssølvmåge (Larus cachinnans): 
Meget alm. overalt, også indland.

Audouinsmåge (Ichthyaetus audouinii) 
2 (muligvis same fugl) d. 9/5 ved Skala Sikaminias.

Fjordterne (Sterna hirundo): 
Alm. ved vådområder.

Splitterne (Thalasseus sandvicensis) 
2 d. 8/5 langs kysten ved Tsiknias flodens udløb.

Dværgterne (Sterna albifrons): 
Ca. 10 ved Kalloni Saltpans. 

Hvidskægget Terne (Chlidonias hybridus): 
5 fugle i alt blev set på turen ved Kalloni Saltpans.

Tyrkerdue (Streptopelia decaoto): 
Meget alm. især omkring byerne.

Turteldue (Streptopelia turtur): 
Overraskende mange. Flere set fra bussen i og omkring olivenlundene. 

Klippe/Tamdue: 
Alm. omkring byer.

Gøg (Cuculus canorus): 
1 d. 5/5 ved Achladeri. 

Slørugle (Tyto alba): 



1 set ved borgen i Molyvos d. 10/5. 

Dværghornugle (Otus scops): 
2 set om dagen ved (Minisoccer place) i eukalyptustræerne nær Kalloni by d. 5/5, 1 d. 10/5, hørt fra hotellet i Molyvos.

Kirkeugle (Athene noctua): 
Hver dag havde vi 1-2 fugle siddende lige ude foran vores hotel, der udover kan nævnes, 1 d. 6/5 fra vejen, mod Den 
Forstenet Skov. 1 d. 8/5 ved borgen i Molyvos, 1 d. 10/5 på turen hjem fra Faneromeni. 

Mursejler (Apus apus): 
Talrig især omkring Molyvos.

Alpesejler (Apus melba): 
3 d. 5/5, 3 ved Kavarki, 2 den 5/5 på vejen til Skala Kalloni, 1 d. 6/5 ved Ipsilou, 2 d. 7/5 ved Tsiknias floden, 1 d. 8/5 
ved Tsiknias floden, 2 d. 8/5 ved borgen i Molyvos, 3 d. 9/5 ved Sct. Jørgens Bro, 2 d. 9/5 mod Mandamados klostret, 
15 d. 10/5 ved stop lige før Sigri.

Biæder (Merops apiaster): 
Hørt overtrækkende flere steder. Enkelte flokke blev noteret bl.a. d. 5/5 med 29 trækkende fugle fra Raptor Watch 
Point. Flere fra bussen. Enkelte fugle sås også på redeplads langs Tsiknias floden. 

Hærfugl (Upupa epops):
1 d. 6/5 ved ”Isabellakrydset” efter Andissa, 1 d.6/5 på hjemturen fra Ipsilou, 2 d. 9/5 ved Napi Valley, 1 d. 9/5 mod 
Sct. Jørgens Bro, 1 d. 9/5 mod Mandamados klostret, 1 d. 10/5 fra bussen mod Faneromeni, 1 d. 10/5 ved 
”isabellakrydset”

Ellekrage (Coracias garrulus): 
2 d. 7/5 ved Potamia reservoir, 1 d. 10/5 ved Faneromeni, 1 d. 10/5 ved Faneromeni.     

Mellemflagspætte (Dendrocopos medius): 
Flere set i glimt fra bussen. 2 fugle blev noteret d. 5/5 som ynglende fugle i pinjeskoven ved Achladeri. I alt noteret 8. 

Korttået Lærke (Calandrella brachydactyla): 
1 d. 8/5 ved Tsiknias floden, 1 d. 9/5 mod Napi, 1 d. 9/5 ved Napi Valley, 1 d. 10/5 ved Faneromeni.   

Hedelærke (Lullula arborea):
2 d. 10/5 ved stop lige før Sigri, 1 d. 10/5 på turen hjem fra Faneromeni, stop ved nogle store solskærme, 1 d. 11/5 ved 
Raptor Watch Point
 
Toplærke (Galerida cristata): 
Alm. på de fleste åbne områder.

Digesvale (Riparia riparia): 
2 d. 5/5 ved Kalloni Saltpans

Klippesvale (Ptyonoprogne): 
Ofte set ved stop i bjergene, bl.a. 30 rastende (ynglende) d. 6/5 ved et stop på vejen til Den Forstenet Skov. 1-2 fugle 
rastede ofte ved Kavarki, når vi gjorde hold der.   

Landsvale (Hirundo rustica):
Alm. i det åbne landskab.

Rødrygget Svale (Hirundo daurica): 



Overtager landsvalens plads i de mere øde områder.
 
Bysvale (Delichon urbica): 
Alm. især ved byerne, flere ynglende.

Gul Vipstjert (Motacilla flava): 
2 d. 7/5 ved Skala Kalloni (1 balkan) 2 d. 8/5 ved Tsiknias floden, 4 d. 8/5 ved Kalloni Saltpans, 3 d. 10/5 ved Sigri pool, 
3 d. 10/5 ved Faneromeni.     

Hvid Vipstjert (Motacilla alba): 
1 d. 10/5 ved Faneromeni, 1 d. 10/5 ved Kalloni Saltpans, 2 d. 11/5 ved havnen i Mytilini
   
Gærdesmutte (Troglodytes troglodytes): 
1 syngende d. 6/5 ved et stop i bjergene, på vej til Den Forstenede Skov.  

Trænattergal (Cercotrichas galactotes): 
2 d. 8/5 ved Tsiknias floden, 2 d. 10/5 ved Faneromeni strand. 

Sydlig Nattergal (Luscinia megarhynchos): 
Alm. i bevoksede områder. Især i fugtige områder.
 
Bynkefugl (Saxicola rubetra): 
1 d. 7/5 ved Potamia reservoir, 1 d. 8/5 ved Kalloni Saltpans, 1 d. 10/5 ved ”isabellakrydset”

Sortstrubet Bynkefugl (Saxicola torquata): 
2 d. 5/5 ved Raptor Watch Point. 2 d. 6/5 ved ”Isabellakrydset” efter Andissa. 2 d. 7/5 på hjemturen fra Tsiknias floden 
(set fra bussen). 1 d. 7/5 ved Raptor Watch Point, 1 d. 10/5 fra bussen mod Faneromeni. 

Stenpikker (Oenanthe oenanthe): 
2 d. 6/5 ved ”Isabellakrydset” efter Andissa, 1 d. 10/5 ved ”isabellakrydset”

Isabellastenpikker (Oenanthe isabellina): 
3 d. 6/5 ved ”Isabellakrydset” efter Andissa, 2 d. 10/5 fra bussen mod Faneromeni, 2 d. 10/5 fra ”Isabellakrydset” 

Middelhavsstenpikker (Oenanthe hispanica): 
Karakterfugl i klippe og bjergområder.

Blådrossel (Monticola saxatilis): 
2 hanner og 1 hun stedfaste ved Kavarki, 1 d.5/5 ved Raptor Watch Point.  2 d. 6/5 ved et stop i bjergene på vej til Den 
Forstenede Skov.  

Solsort (Turdus merula): 
Alm. i træbevoksede områder.

Cettisanger (Cettia cetti): 
Talrig i vådområderne. Som bemærkelsesværdigt kan nævnes d. 7/5, hvor vi hørte og så 12 fugle ved Metochi Lake, 
samt 8/5 hvor vi havde 10 ved Tsiknias river. 

Cistussanger (Cisticola juncidis):
1 d. 5/5 ved Kalloni Saltpans, 1 d. 11/5 ved Kalloni Saltpans.  

Rørsanger (Acrocephalus scirpaceus): 
1 d.6/5 ved Molyvos by, en morgentur ned til vandet gav gevinst i form af denne art, 1 d. 9/5 ved Napi Valley.



Sivsanger (Acrocephalus schoenobaenus): 
1 d. 7/5 ved Skala Kalloni, 1 d.7/5 ved Metochi Lake.  

Drosselrørsanger (Acrocephalus arundinaceus): 
2 d. 10/5 ved Faneromeni.  

Østlig Bleg Gulbug (Hippolais elaeica): 
Meget almindelig. Især i busket lavland.

Hvidskægget Sanger (Sylvia cantillans albistriata): 
Den almindeligste Sylvia, vi så på øen. Ofte hørt før vi så den.    

Sortstrubet Sanger (Sylvia rueppelli): 
3 fugle i alt blev set ved Kavarki, klippeskråningerne ved Petra ”Amfi”

Østlig Mestersanger (Sylvia crassirostris): 
2 d.5/5 ved Kavarki (ynglefugle). 1 d. 6/5 ved Kavarki. 2 d.6/5 ved Den Forstenede Skov, 1 d. 9/5 ved Napi Valley, 1 d. 
10/5 ved Sigri, 1 d. 10/5 ved Faneromeni, 1 d. 11/5 ved Kavarki, 1 d. 11/5 ved Raptor Watch Point.  

Tornsanger (Sylvia communis): 
2 d.5/5 ved Kavarki.

Høgesanger (Sylvia nisoria):
1 d. 10/5 ved Faneromeni.   

Munk (Sylvia atricapilla): 
Enkelte set og hørt på turen, bl.a. ved hotellet.

Gærdesanger (Sylvia curruca): 
1 d. 9/5 ved Napi Valley 

Løvsanger (Phylloscopus trochilus): 
1 d. 10/5 ved Faneromeni.  
 
Skovsanger (Phylloscopus sibilatrix): 
1 d.6/5 ved Ipsilou, 1 d. 10/5 ved Faneromeni.   

Broget Fluesnapper (Ficedula hypoleuca):
1 han d. 6/5 ved Den Forstenede Skov. 1 d.6/5 ved Ipsilou.

Grå fluesnapper (Muscicapa striata): 
Set flere steder, især på den vestlige del af øen. Bl.a. 25 fugle ved Ipsilou. 

Sørgemejse (Parus lugubris):
1 d. 6/5 ved Ipsilou, 8 d. 9/5 ved Napi Valley, 2 d. 10/5 på turen hjem fra Faneromeni, stop ved nogle store solskærme.

Blåmejse (Parus caeruleus): 
Få i træbevokset område. 

Musvit (Parus major): 
Som blåmejse.

Halemejse (Aegithalos caudatus):



4 d. 11/5 ved Achladeri (pinjeskoven).  

Korttået Træløber (Certhia brachydactyla):
2 d. 11/5 ved Achladeri (pinjeskoven), 3 d. 11/5 ved Achladeri (pinjeskoven).  

Krüpers Spætmejse (Sitta krueperi): 
2 d. 5/5 ved Achladeri (pinjeskoven), minimum 5 (der skulle være fløjet fem unger fra reden, den dag vi var der) d. 
11/5 ved Achladeri (pinjeskoven).  

Klippespætmejse (Sitta neumayer): 
2 d. 5/5 ved Raptor Watch Point. 2 d. 6/5 ved Ipsilou, 1 d. 10/5 ved stop lige før Sigri, 1 d. 10/5 på turen hjem fra 
Faneromeni.

Spætmejse (Sitta europaea):
3 d. 10/5 på turen hjem fra Faneromeni, stop ved nogle store solskærme, 1 d. 11/5 ved Achladeri (pinjeskoven).  

Pirol (Oriolus oriolus): 
1 d. 6/5 fra bussen fra ”Isabella” krydset og videre mod Den Forstenede Skov, 1 d. 9/5 mod Sct. Jørgens Bro, 2 d. 10/5 
ved ”Isabellakrydset”

Rosenbrystet Tornskade (Lanius minor): 
2 d. 5/5 ved Kalloni Saltpans, 1 d. 9/5 mod Sct. Jørgens Bro, 1 d. 10/5 ved ”Isabellakrydset”, 1 d. 10/5 ved Sigri. 

Rødrygget Tornskade (Lanius collurio): 
Ret alm. især i højderne, 17 noteret.

Rødhovedet Tornskade (Lanius senator): 
Alm. i lavlandet, 23 noteret.

Masketornskade (Lanius nubicus): 
1 d. 6/5 på hjemturen, 1 d. 7/5 på vejen til Skala Kalloni set fra bussen, 1 d. 7/5 ved Metochi Lake. 1 d. 8/5 fra bussen 
på vej hjem fra Raptor Watch Point, 1 d. 9/5 ved Napi Valley, 1 d. 9/5 mod Mandamados klostret, 3 d. 10/5 på turen 
hjem fra Faneromeni, stop ved nogle store solskærme.

Skovskade (Garrulus glandarius): 
Set omkring hotellet samt adskillige fra bussen.

Allike (Corvus monedula): 
Enkelte fugle blev noteret flere steder på øen. 

Gråkrage (Corvus corone): 
Alm.

Råge (Corvus frugilegus) 
2 d. 8/5 ved Petra. Må vist være den sjældneste fugl på turen, da råge er sjælden på Lesbos og kun set en håndfuld 
gange. 

Ravn (Corvus corax): 
1 d.5/5 mod Raptor Watch Point. 1 d. 6/5 fra bussen mod Den Forstenede Skov. 4 d. 7/5 ved Christou River, 2 d. 9/5 
ved Napi Valley, 3 d. 10/5 ved ”Isabellakrydset” 2 d. 10/5 ved Sigri.

Gråspurv (Passer domesticus): 
Alm.

http://www.netfugl.dk/pictures.php?id=listpictures&birdid=15600


Spansk spurv (Passer hispaniolensis): 
Enkelte fugle set ved Kalloni Saltpans, samt enkelte ved kyst/sump områder. 

Bogfinke (Fringilla coelibs): 
Alm. i træbevokset område.

Gulirisk (Serinus serinus): 
2 d. 11/5 ved Achladeri (pinjeskoven).  

Grønirisk (Chloris chloris): 
Alm. i kulturlandskaber.

Stillits (Carduelis carduelis):
 Meget alm. i kulturlandskaber.

Tornirisk (Carduelis cannabina): 
2 d. 5/5 ved Raptor Watch Point, 2 d. 10/5 ved ”Isabellakrydset” 2 d. 10/5 på turen hjem fra Faneromeni.

Gærdeværling (Emberiza cirlus): 
Flere set fra bussen mod Petra, samt enkelte ved de fleste stop vi gjorde. Nem genkendelig på sin skovsanger lignende 
sang.  

Gulgrå Værling (Emberiza cineracea): 
1 d. 6/5 ved Den Forstenede Skov. 5 d. 6/5 ved selve Ipsilou.

Rustværling (Emberiza caesia): 
Karakterfugl i maki, især i højderne.

Hætteværling (Emberiza melanocephala): 
Alm. især i lavlandet. Et gennemgående træk af arten sås d. 10/5 med 100 + ved Sigri 

Bomlærke/Kornværling (Miliaria calandra): 
Alm. i det åbne landskab.
______________________________________________________________

Andre Dyr:
Østligt Pindsvin (Erinaceus concolor)
Persisk Egern (Sciurus anomalus)
Ræv 
Mediterranean Monk Seal
Kaspisk Sumpskilpadde(Mauremys caspica) 

Krybdyr: 
Agama Lizard
Snake-eyed Lizard
European Glass Lizard
Balkan Green Lizard



Slanger:
Large Whip Snake: trafikdræbt
Ubestemt slange: 2 

Insekter:
Egyptian Grasshopper

Sommerfugle: 
Thread Lacewing
Europæisk Svalehale
Balkan Skakbrætsommerfugl
Cleopetra
Stor Kålsommerfugl (Pieris brassicae)
Lille Kålsommerfugl (Artogeia rapae)
Grønbroget Kålsommerfugl
Orange Høsommerfugl (Colias crocea)
Lille Ildfugl (Lycaena phlaeas)
Tidselsommerfugl (Vanessa cardui)
Admiral (Vanessa atalanta)
Randøje sp.
Blåfugl sp.

Orkideer:
2 forskellige - ubestemt 

  


