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1. Geoorde fuut (Podiceps nigricollis), één waarneming van enkele koppeltjes in de omgeving van de
Nestos delta.
2. Fuut (Podiceps cristata), overal te spotten in de geschikte biotopen, maar in ongelofelijke aantallen
aanwezig op het Kerkinimeer, werkelijk honderden, zo niet duizenden exemplaren.
3. Dodaars (Tachybaptus ruficollis), op elk zichzelf respecterend waterplasje aanwezig.
4. Roze pelikaan (Pelicanus onocrotalis), zeer talrijk in de omgeving van het Kerkinimeer, mooie erg
nabije waarnemingen van zwemmende, foeragerende en vliegende vogels.
5. Kroeskoppelikaan (Pelicanus crispus), overal aanwezig in de omgeving van het Kerkinimeer
vermoedelijk wat minder talrijk dan de Roze Pelikaan, maar met even mooie waarnemingen.
6. Aalscholver (Phalacrocorax carbo), zowat overal te zien in de buurt van water, maar de aantallen
op het Kerkinimeer waren meer dan indrukwekkend, het was een machtig schouwspel om duizenden
aalscholvers samen met de twee pelikaansoorten gezamenlijk te zien jagen op de visrijke wateren
van het meer.
7. Kuifaalscholver (Strictocarbo aristotelis), één vrij verre, maar duidelijke waarneming op zee, dit in
de omgeving van de Nestos delta.
8. Dwergaalscholver (Microcarbo pygmeus), overal aanwezig in de geschikte biotopen, massaal
vertegenwoordigd op het Kerkinimeer.
9. Woudaap (Ixobrychus minutus), talrijk in de omgeving van het Kerkinimeer, je ziet ze daar
werkelijk overal over het riet vliegen. Tijdens een korte wandeling langsheen één van de vele
afvoerkanalen van het meer werden een viertal vogels opgestoten, eentje liet zich van op korte
afstand langdurig bewonderen.
10. Kwak (Nycticorax nycticorax), talrijk rond het Kerkinimeer, zowel in zit, vliegend als foeragerend
waargenomen.
11. Ralreiger (Ardeola ralloides), overal bij water aanwezig, maar bijzonder talrijk in de omgeving van
het Kerkinimeer, erg nabije waarnemingen van rustende, vliegende en foeragerende vogels.
12. Kleine zilverreiger (Egretta garzetta) overal aanwezig waar geschikt biotoop voorhanden.

13. Grote zilverreiger (Casmerodius albus) talrijk in de geschikte biotopen, zij het minder algemeen
dan vorige soort.
14. Blauwe reiger (Ardea cinerea) vermoedelijk de talrijkste reigersoort, een spectaculaire
waarneming in de omgeving van het Kerkinimeer, waar een vogel een slang te pakken kreeg, deze
minutenlang met de snavel bewerkte, waarna de toch bijna 1 meter lange slang alsof het een paling
was, gewoon naar binnen gleed.
15. Purperreiger (Ardea purpurea), vrij algemeen, overal aanwezig in de geschikte biotopen.
16. Ooievaar (Ciconia ciconia), talrijk, zowel broedende als foeragerende vogels. Waar landbouwers
hun velden omploegden waren ze in de kortste keren massaal aanwezig.
17. Zwarte ooievaar (Ciconia nigra), dagelijks wel een aantal waarnemingen, één exemplaar werd
juist voor onze auto opgestoten, ergens midden in een bos, waar de vogel blijkbaar nestmateriaal
verzamelde.
18. Zwarte Ibis (Plegadis falcinellus), erg goed vertegenwoordigd aan de moerasachtige plassen
(punten 19/20) in de omgeving van de Evros delta, groepen van 10-tallen exemplaren waren geen
uitzondering.
19. Lepelaar (Platalea leucorodia), regelmatig waargenomen zowel foeragerend, rustend en
vliegend, dit telkens in de daartoe geschikte terreinen.
20. Flamingo (Phoenicopterus roseus), Een vrij grote groep van ongeveer 25 vogels in de zoutpannen
van Porto Lagos, waarvan één jonge vogel vrij dichtbij en een 20-tal exemplaren in de Kalohori
Lagoon nabij Thessaloniki.
21. Knobbelzwaan (Cygnus olor), Op meerdere plaatsen in de geschikte biotopen aanwezig.
22. Grauwe gans (Anser anser), Enkel waargenomen in de omgeving van het Kerkinimeer, daar zeker
niet zeldzaam, groepen van enkele tientallen vogels heel normaal.
23. Bergeend (Tadorna tadorna), meerdere waarnemingen in diverse gebieden, zowel in de
omgeving van zoet- als in de buurt van zout water.
24. Wilde eend (Anas platyrhynchos), overal waar waterpartijen aanwezig kon je deze soort wel
waarnemen.
25. Krakeend (Anas strepera) enkele zeer mooie waarnemingen op en rond de moerasachtige
wateren in de omgeving van de Evrosdelta (punten 19 en 20), algemeen daar.
26. Pijlstaart (Anas acuta), zelfde opmerking als hierboven.
27. Slobeend (Anas clypeata), meerdere waarnemingen in de voor deze vogel geschikte biotopen.
28. Zomertaling (Anas querquedula), mooie erg nabije waarnemingen van een 5- tal koppeltjes op de
moerasachtige ondiepe wateren van punten 19/20 in de omgeving van de Evros delta.
29. Tafeleend (Aythya ferina), slechts eenmaal waargenomen in de omgeving van de Evros delta.

30. Witoogeend (Aythya niroca) tientallen exemplaren aanwezig op de moerasachtige plassen in de
omgeving van de Evros delta.
31. Vale Gier (Gyps fulvus), regelmatige waarnemingen in de buurt van Dadia forest, op de bekende
gierenvoederplaats waren ze echter niet aanwezig.
32. Monniksgier (Aegypius monachus), één waarneming van een hoog overkomende vogel dit in de
buurt van het Dadia infocenter, later een prachtige waarneming van 2 vrij laag overvliegende vogels
ergens onderweg, maar in de buurt van Dadia.
33. Aasgier (Neophron percnopterus), mooie waarnemingen van een koppelend paartje op de
gekende gierenvoederplaats in Dadia.
34. Zeearend (Haliaetus albicilla), geen al te nabije, maar toch twee prachtige waarnemingen van
deze massieve indrukwekkende roofvogel nabij de punten 19/20 in de buurt van de Evrosdelta.
35. Steenarend (Aquila chrysaetos), een ongelooflijke prachtige, langdurige waarneming van één
over onze hoofden zeilende vogel in de omgeving van Dadia (punt 4). Al de kenmerken uit het boek
konden zo op deze waarneming worden geplakt, wellicht één van de mooiste observaties van gans
de trip.
36. Oostelijke keizersarend (Aquila heliaca), slechts één waarneming in de Evrosdelta, een subadulte
vogel zittend op de top van een elektriciteitspaal. Langdurige telescoopwaarneming, de grootte van
deze vogel kon pas worden vergeleken, toen een ekster die hem voortdurend zat te plagen, samen
met hem in beeld kwam, de ekster leek dan niet groter dan een mus. Waarschijnlijk moe geplaagd
vloog de vogel enige tijd later weg, daarbij opnieuw zijn indrukwekkende massa tonend.
37. Schreeuwarend (Aquila pomarina), prachtige waarnemingen van deze soort, eenmaal in de
omgeving van Dadia punt 4, een koppeltje dat boven onze hoofden zeilde en zich zo enige tijd liet
bewonderen, tweemaal een fraaie, zij het verre waarnemingen van een jagende vogel boven het
Kerkinimeer en één onvergetelijke waarneming van een door de auto opgestoten vogel, die
vervolgens op minder dan 30 meter van ons op een richel ging zitten en zich toen ongestoord liet
bekijken en filmen!
38. Slangenarend (Circeatus gallicus), wel meerder waarnemingen gedurende de trip, meestal
jagende vogels. Eén waarneming van twee, op de top van een rots rustende vogels, deze konden
langdurig door de telescoop worden bekeken.
39. Dwergarend (Hieraaetus pennatus), slechts enkele zij het mooie waarnemingen, telkens van de
lichte fase, eenmaal in de Dadia omgeving en eens in de buurt van Mount Vrontou.
40. Zwarte wouw (Milvus migrans), slechts één, zij het mooie waarneming van deze soort in de
omgeving van het Kerkinimeer, waarschijnlijk was deze, daar toch vrij algemene soort nog niet
helemaal terug van zijn overwinteringsgebied.
41. Bruine kiekendief (Circus aeruginosus), zeer algemene roofvogel in het noorden van Griekenland,
vrijwel overal waar te nemen, dit zowel in de buurt van water als op de aanwezige uitgestrekte
akkers.

42. Blauwe kiekendief (Circus cyaneus), één vrouwtje jagend over een akker in de buurt van de
punten 41/42 nabij Porto Lagos.
43. Grauwe kiekendief (Circus pygargus), een jagende man, die zich uitvoerig liet bewonderen, in de
buurt van de Evros delta.
44. Arendbuizerd (Buteo rufinus), maar één zekere waarneming van deze soort, hierbij waren wel al
de nodige kenmerken goed waar te nemen, dit gebeurde in de buurt van de viskwekerijen (punten
45-47) in de buurt van Porto Lagos.
45. Buizerd (Buteo buteo), vrij algemene soort, dagelijks waargenomen in diverse biotopen.
46. Steppenbuizerd (Buteo buteo ssp. vulpinus), ook deze soort (ondersoort) werd dagelijks
waargenomen, vermoedelijk is deze ondersoort daar talrijker dan de nominaat.
47. Sperwer (Accipiter nisus), slechts één zekere waarneming, dit van een zeilende vogel in de buurt
van Dadia dorp.
48. Balkansperwer (Accipiter brevipes), ook van deze soort maar één zekere waarneming, een boven
onze hoofden zeilend exemplaar, de zwarte vleugelpunten waren opvallend. De soort werd gespot in
de buurt van Dadia dorp.
49. Havik (Accipiter gentilis) slechts één waarneming van een zwevende vogel in de buurt van punten
(80-81-82) aan de westkant van Kerkini.
50. Torenvalk (Falco tinnunculus), redelijk algemeen, dagelijks wel een aantal waarnemingen van
deze bij ons zo sterk achteruit gaande soort.
51. Kleine torenvalk (Falco naumanni), de beste waarnemingen van deze soort gebeurden vanuit de
auto tijdens onze rit van de luchthaven naar het oosten van het land. Regelmatig werden hier en
daar een aantal vogels gespot, ofwel zittend op de elektriciteitsdraden, of jagend. Vermoedelijk ook
een jagende groep in de buurt van het Kerkinimeer.
52. Roodpootvalk (Falco vespertinus), deze soort trekt vrij massaal door in Griekenland, daardoor
werden er ook door ons nogal wat van deze vogels gezien. Meestal met enkele bij elkaar, jagend of
rustend op de aanwezige elektriciteitsdraden.
53. Eleonora’s valk (Falco eleonorae), één exemplaar (wsl. donkere fase) zittend in een boomtop,
daarna in een explosieve snelle vlucht verdwijnend. Deze waarneming vond plaats in de Evros delta,
op slechts enkele honderden meters van de kust.
54. Boomvalk (Falco subbuteo), één jagend exemplaar in de Evros delta, en waarschijnlijk één
exemplaar jagend tussen enkele roodpootvalken in de omgeving van het Kerkinimeer.
55. Slechtvalk (Falco peregrinus), mooie en langdurige waarneming van een adulte vogel zittend
midden op een akker in de aanloop naar de Evros delta.
56. Patrijs (Perdix perdix), enkele vogels die in de verte een zandpad overstaken, in de buurt van de
Evros delta, de dag erna enkele vogels nabij de zoutpannen van Porto Lagos.

57. Waterhoen (Gallinula chloropus), zeker niet op elke waterplas aanwezig, maar waar aanwezig
algemeen.
58. Meerkoet (Fulica atra), zeer algemeen, overal waar water, was deze soort wel te vinden.
59. Scholekster (Haematopus ostralegus), zeer algemeen, overal aanwezig waar water in de buurt.
60. Kluut (Recurvirostra avosetta), mooie aantallen in de zoutpannen en moerasachtige stroken nabij
Porto Lagos (punten 38-40), ook sterk vertegenwoordigd in de overstromingsgebieden van de
Kalohori lagoon nabij Thessaloniki.
61. Steltkluut (Himantopus himantopus) overal aanwezig in de geschikte biotopen, in de Kalohori
Lagoon nabij Thessaloniki in vrij hoge aantallen aanwezig.
62. Griel (Burhinus oedicnemus), een viertal exemplaren in de omgeving van de zoutpannen van
Porto Lagos (punten 38-40).
63. Vorkstaartplevier (Glareola pratincola), een viertal exemplaren in een moerasachtige omgeving
in de buurt van punt 6, Porto Lagos. Een 14-tal (misschien wel meer) exemplaren op een akker,
mooie erg nabije waarneming vanuit het busje, deze observatie gebeurde op weg naar ons hotel
“Nefeli” in Alexandroupolis.
64. Kleine plevier (Charadrius dubius), overal aanwezig in de geschikte biotopen in het binnenland.
65. Bontbekplevier (Charadrius hiaticula), slechts één dag waargenomen, dit in de Porto Lagos
omgeving, hier waren deze vogels in aantal vrij goed vertegenwoordigd.
66. Strandplevier (Charadrius alexandrinus), zowel in de Evros delta als in Porto Lagos goed
vertegenwoordigd, ook aan de kust in de Kalohori Lagoon (nabij Thessaloniki) vrij goed
vertegenwoordigd, daardoor de enige plevier te zien bij zoet als bij zout water.
67. Zilverplevier (Pluvialis squatarola), waargenomen in de Porto Lagos buurt en in de Kalohori
lagoon, steeds maar enkele exemplaren en steeds bij zout water.
68. Kievit (Vanellus vanellus), slechts enkele waarnemingen van deze soort, deze verspreid over de
Evros delta en Porto Lagos.
69. Sporenkievit (Vanellus spinosus), prachtige erg nabij waarnemingen van een viertal vogels in de
Nestos Delta (punten 5, 6), de vogels lieten zich langdurig in zit en in de vlucht bewonderen. Verder
nog minimum één exemplaar in de Drana lagune (Evros Delta).
70. Drieteenstrandloper(Calidris alba), een dertigtal exemplaren aan de kust (punt 3) aan de rand
van de Evros delta, mooie waarneming van vogels in zomerkleed. Verder een tiental exemplaren in
de Kalohori lagoon nabij Thessaloniki.
71. Steenloper (Arenaria interpres), waarnemingen van deze soort telkens nabij de zee, dit in de
buurt van de Evros delta en in de nabijheid van Porto Lagos.
72. Bonte strandloper (Calidris alpina), een tiental exemplaren in de Kalohori lagoon nabij
Thessaloniki.

73. Krombekstrandloper (Calidris ferruginea), zeer talrijk aanwezig op elke plas, zeereep of
moerasachtig water. De meeste volop in zomerkleed, toch ook nog wel wat variatie in
overgangskleden.
74. Breedbekstranloper (Limicola falcinellus), één zekere, zij het vrij verre waarneming in de
nabijheid van de zoutpannen in Porto Lagos, één twijfelachtige waarneming in de Kalohori lagoon.
75. Temmincks strandloper (Calidris temminckii), een 10- tal vogels in de omgeving van de zeereep in
Porto Lagos en enkele prachtige nabije waarnemingen van vogels in zomerkleed in de Kalohori
lagoon.
76. Kleine strandloper (Calidris minuta), waarnemingen van een 20-tal vogels in de zelfde gebieden
als Temmincks, ook van deze kleine strandlopers mooie nabije telescoop waarnemingen van vogels in
zomerkleed.
77. Bosruiter (Tringa glareola), de meest algemene waadvogel, geen plasje was zo klein of er stond
er wel eentje bij.
78. Witgat (Tringa ochropus), duidelijk veel minder talrijk dan bosruiter, meestal één of enkele
exemplaren tussen de bosruiters, maar enkel op de grotere watermassa’s.
79. Oeverloper (Actitis hypoleucos), enkele verspreide waarnemingen van deze soort, meestal vogels
opgestoten tijdens één of andere wandeling.
80. Tureluur (Tringa totanus), overal in de geschikte biotopen wel enkele exemplaren aanwezig.
81. Zwarte ruiter (Tringa erythropus), enkele mooie waarnemingen van vogels in zomerkleed, dit
telkens in de nabijheid van zout water.
82. Groenpootruiter (Tringa nebularis), ook van deze soort enkele mooie waarnemingen en ook hier
in de buurt van zout water.
83. Poelruiter (Tringa stagnatilis) voor enkelen onder ons een vluchtige, maar duidelijke waarneming
van deze slanke steltloper, dit in de buurt van Porto Lagos.
84. Kemphaan (Philomachus pugnax), zeer talrijk aanwezig in al de geschikte biotopen, tientallen
vogels dit zowel in zomer- als in overgangskleed.
85. Kokmeeuw (Croicocephalus ridibundus), alhoewel nergens erg talrijk, toch wel dagelijks enkele
waarnemingen.
86. Dunbekmeeuw (Larus genei), mooie waarnemingen van deze prachtige meeuw, er zaten er
tientallen in de Kalohori lagoon nabij Thessaloniki.
87. Stormmeeuw (Larus canus), één waarneming van deze soort, dit aan de kust, in de buurt van de
Nestos delta.
88. Zwartkopmeeuw (Larus melanocephalus), nogal wat waarnemingen van deze mooie meeuw, hun
klagende roep was in de geschikte biotopen niet uit de lucht.
89. Geelpootmeeuw (Larus michahellis), zonder twijfel de talrijkste meeuw.

90. Audouins meeuw (Larus audouinii), een viertal eerste wintervogels in de Kalohori lagoon, lokte
aanvankelijk nogal wat discussie uit. Mede geholpen door een goede lichtinval, een vrij nabije
waarneming en de nodige literatuur, bleek het om deze meeuwensoort te gaan.
91. Dwergmeeuw (Larus minutus), mooie waarnemingen van dit mooie elegante meeuwtje, dit in
meerdere gebieden zowel aan de kust als in binnenland.
92. Dwergstern (Sterna albifrons), geen zeldzaamheid in de geschikte gebieden.
93. Grote stern (Sterna sandvicensis), slechts één, maar duidelijke waarneming van enkele
foeragerende vogels in de omgeving van de zoutpannen van Porto Lagos (punten 38-40).
94. Lachstern (Gelochelidon nilotica), prachtige en vrij langdurige waarneming van een foeragerende
vogel boven de zoutpannen van Porto Lagos. Overigens in gezelschap van bovenstaande soort.
95. Visdief (Sterna hirundo), vrijwel dagelijks waargenomen, zelfs buiten de echt geschikte gebieden.
Op een vlot in het Kerkinimeer broeden minstens een 50-tal koppels, deze zijn vanaf de oever mooi
waar te nemen.
96. Reuzenstern (Sterna caspia), slechts één eerder korte waarneming dit ergens in de buurt van de
Evros delta.
97. Zwarte stern (Chlidonias niger), algemene doortrekker, op de daartoe geschikte plaatsen overal
wel te zien.
98. Witvleugelstern (Chlidonias leucopterus), algemene doortrekker en waarschijnlijk ook vrij
zeldzame broedvogel, op alle geschikte plaatsen te zien, maar duidelijk in kleinere aantallen als de
twee andere moerassterns.
99. Witwangstern (Chlidonias hybridus), meest waargenomen moerasstern, in aantallen beide
anderen overtreffend, waarschijnlijk regelmatige broedvogel en talrijke doortrekker.
100. Houtduif (Columba palumbus), algemene soort, vrijwel overal waar te nemen.
101. Turkse tortel (Streptopelia decaocto), zeer algemene soort, overal waar te nemen.
102. Zomertortel (Streptopelia turtur), fijn om nog eens mooie aantallen te zien van deze prachtige,
bij ons zo sterk achteruit gaande soort.
103. Diamantduif (Geopelia cuneata), aangename ontmoeting met dit uit Australië afkomstig mooi
vogeltje. In de parken van Thessaloniki bleek dit duifje niet echt zeldzaam.
104. Koekoek (Cuculus canorus), algemeen, overal waar onderweg om één of andere reden eens
werd gestopt werden we verwelkomd door het geroep van deze vogels.
105. Kuifkoekoek (Clamator glandarius), tijdens een korte wandeling werd een vogel opgestoten uit
de struiken naast de weg, vooral de wat achtergebleven leden van de groep haalden daar hun
voordeel uit omdat de vogel naast hen kwam doorgevlogen.
106. Steenuil (Athene noctua), vrijwel dagelijks wel één of twee waarnemingen van deze soort,
meestal roestende vogels op daken of elektriciteitspalen.

107. Dwergooruil (Otus scops), minimum 5 roepposten in de omgeving van ons hotel (Sun Beach) in
Thessaloniki. Eén van de vogels was zo vriendelijk op de top van een kale boom te poseren in het
felle licht van een straatlamp.
108. Gierzwaluw (Apus apus), algemeen, elke dag meerdere waarnemingen.
109. Vale gierzwaluw (Apus pallidus), duidelijk aanwezig op de vlieghaven in Thessaloniki, elders
nergens waargenomen.
110. Alpengierzwaluw (Apus melba), heel veel geluk gehad met deze soort, slechts één vogel gespot
tijdens een korte rustpauze ingelast tijdens onze autorit naar Mount Vrontou.
111. Hop (Upupa epops), algemene soort, dagelijks wel enkele waarnemingen.
112. IJsvogel (Alcedo atthis), in totaal een drietal waarnemingen, dit zoals te verwachten telkens in
waterrijke gebieden.
113. Bijeneter (Merops apiaster), zeer algemeen, zowel doortrekkende als plaatselijke vogels in grote
aantallen aanwezig.
114. Scharrelaar (Coracius garulus), bijna dagelijks wel waarnemingen van deze soort, meestal van
op elektriciteitsdraden zittende vogels.
115. Halsbandparkiet (Psittacula krameri), helemaal niet zo zeldzaam in de parken en lanen van
Thessaloniki.
116. Groene specht (Picus viridis), slechts enkele waarnemingen, deze telkens ergens in de buurt van
Kerkini.
117. Grijskopspecht (Picus canus), één exemplaar luid roepend in de omgeving van Mount Vrontou.
Ondanks al onze inspanningen kregen we de vogel niet zien.
118. Grote bonte specht (Dendrocopus major), eigenaardig genoeg slechts één, zei het mooie,
waarneming, dit in de buurt van het Kerkinimeer.
119. Syrische bonte specht (Dendrocopus syriacus), twee prachtige waarnemingen van deze illustere
soort. De eerste waarneming gebeurde toen we door een klein dorpje reden, waar een vogel tegen
een houten telefoonpaal hing, toen deze wegvloog werd hij na enig zoeken terug gevonden in
gezelschap van een partner. Een tweede waarneming in de buurt van het Kerkinimeer toonde ons
een koppeltje nabij de nestholte.
120. Veldleeuwerik (Alauda arvensis), slechts enkele waarnemingen, dit meestal van hoog in de lucht
zingende vogels.
121. Kuifleeuwerik (Galerida cristata), zeer algemeen, overal in de geschikte gebieden aanwezig.
122. Boomleeuwerik (Lullula arborea), slechts enkele waarnemingen, beide waarnemingen
gebeurden steeds op wat hoger gelegen terreinen.
123. Kortteenleeuwerik (Calandrella brachydactyla), slechts één, maar mooie waarneming van deze
soort, dit in de buurt van ons hotel in Alexandroupolis.

124. Kalanderleeuwerik (Melanocorypha calandra), enkele waarnemingen in en rond de Evros delta,
algemeen in de omgeving van de zoutpannen van Porto Lagos.
125. Oeverzwaluw (Riparia riparia), vrijwel dagelijks gezien, waarschijnlijk vogels die daar blijkbaar
massaal doortrekken.
126. Boerenzwaluw (Hirundo rustica), wat een aantallen, overal rondvliegende boerenzwaluwen!
Het aantal vogels dat boven het Kerkinimeer vloog, was gewoonweg niet te schatten. Aan de diverse
kusten die we bezochten, kwamen steeds grote hoeveelheden boerenzwaluwen laag over zee aan
land gevlogen, dus nog duidelijk trek.
127. Roodstuitzwaluw (Hirundo daurica), algemeen, dagelijks meerdere exemplaren, zei het duidelijk
minder in aantal dan de boerenzwaluw.
128. Huiszwaluw (Delichon urbica), algemeen in steden en dorpen.
129. Witte kwikstaart (Motacilla alba), een drietal waarnemingen verspreid over de reis, blijkbaar
eerder zeldzaam daar als zomervogel.
130. Gele kwikstaart (Motacilla flava), slechts één zekere waarneming, waarschijnlijk een vogel op
doortrek.
131. Balkankwikstaart (Motacilla feldegg), algemene broedvogel in de daartoe geschikte gebieden.
132. Roodborst (Erithacus rubicula), van deze thuis zo talrijke vogel slechts twee waarnemingen
verspreid over gans de reis.
133. Nachtegaal (Luscinia megarhynchos), ongelofelijke aantallen, het was of er elke vijftig meter wel
ergens een vogel zat te zingen.
134. Noordse Nachtegaal (Luscinia luscinia), waarschijnlijk meerdere waarnemingen in de vorm van
zingende vogels. Eén zekere waarneming nabij ons hotel in de buurt van Alexandropoulis, waar elke
morgen een vogel op de elektriciteitsdraden open en bloot zat te zingen.
135. Zwarte roodstaart (Phoenicurus ochruros), slechts één waarneming van een zingende vogel op
de nok van een vervallen huis.
136. Tapuit (Oenanthe oenanthe), slechts twee, zei het langdurige waarnemingen van foeragerende
vogels, beide waarnemingen in de buurt van de boomgrens.
137. Oostelijke blonde tapuit (Oenanthe melanoleuca), één waarneming in de buurt van Dadia
forest. Waarschijnlijk was het merendeel van deze vogels nog niet terug uit de
overwinteringsgebieden.
138. Roodborsttapuit (Saxicola rubicola), ook van deze soort slechts twee waarnemingen, eenmaal in
de buurt van de Nestos delta, een op de top van Mount Vrontou.
139. Blauwe rotslijster (Monticola solitarius), één waarneming in een overigens uitgestrekt erg
geschikt biotoop, dit bovenop de top van Mount Vrontou.

140. Zanglijster (Turdus philomelos), sporadisch waargenomen gedurende de ganse tocht, meestal
zingende vogels.
141. Grote lijster (Turdus viscivorus), slechts enkele sporadische waarnemingen gedurende de reis.
142. Merel (Turdus merula), algemene soort, wel opvallend veel minder in tuinen, dorpen en steden
als bij ons. Hier nog een echte bosvogel!
143. Sperwergrasmus (Silvia nisoria), één waarneming van een zingende vogel in de buurt van Dadia.
Waarschijnlijk was het gros van deze vogels nog niet terug uit de winterkwartieren.
144. Zwartkop (Silvia atricapilla), eigenaardig genoeg enkel waargenomen op het einde van de reis,
één zingende vogel nabij het Kerkinimeer, maar duidelijk meer zingende vogels in de buurt van en in
Thessaloniki.
145. Oostelijke orpheusgrasmus (Sylvia crassirostris), één zangpost, dit in erg dicht struweel naast
een zandpad in de buurt van de Evros delta. Ook deze vogels zijn toen vermoedelijk nog niet allemaal
terug geweest uit de winterkwartieren.
146. Braamsluiper (Sylvia curruca), twee zangposten, eens in de buurt van de gierenvoederplaats in
Dadia, eens onderweg naar Mount Vrontou.
147. Kleine zwartkop (Sylvia melanocephala) twee zangposten in de buurt van het Kerkinimeer, één
in de buurt van ons hotel, en ander nabij Kalohori.
148. Grasmus (Sylvia communis), vrijwel overal in de geschikte biotopen waargenomen.
149. Rietzanger (Acrocephalus schoenobaenus), blijkbaar een vrij zeldzame soort hier, slechts één
zangpost in de buurt van het Kerkinimeer.
150. Graszanger (Cisticola juncidis), enkel waargenomen in de omgeving van de zoutpannen te Porto
Lagos, maar daar wel zeer algemeen.
151. Cetti’s zanger (Cettia cetti), zeer algemeen, overal te vinden waar wat water aanwezig.
152. Kleine karekiet (Acrocephalus scirpaceus), tegenvallende aantallen, enkel redelijk
vertegenwoordigd in en rond het Kerkinimeer. Waarschijnlijk was het overgrote deel niet terug uit
het wintergebied.
153. Grote karekiet (Acrocephalus arundinaceus), zeer algemeen, voor onze normen onbegrijpelijk
hoge aantallen, in de geschikte biotopen zat om de 30 meter wel een vogel luidkeels te zingen.
154. Oostelijke vale spotvogel (Iduna pallida), ongelofelijke aantallen, geen struikje naast de weg of
er zat wel een vogel in te zingen.
155. Balkan bergfluiter (Phylloscopus orientalis), enkele zangposten tijdens wandelingen in de
nabijheid van de gierenvoederplaats in Dadia en in de buurt van Mount Vrontou.
156. Tjiftjaf (Phylloscopus collybia), ook van deze bij ons algemene soort slecht twee waarnemingen,
dit in Dadia en Mount Vrontou.

157. Goudhaantje (Regulus regulus), deze soort werd enkel waargenomen in de wat hoger gelegen
gebieden, dus Dadia en Mount Vrontou.
158. Grauwe vliegenvanger (Muscicapa striata), vrij algemeen, waarnemingen op meerder plaatsen.
159. Koolmees (Parus major), algemene soort, zowel op het platte land als in stedelijke omgeving,
overal waar te nemen.
160. Zwarte mees (Parus ater), blijkbaar zeldzaam, slechts één zangpost, dit in de omgeving van de
kijkhut bij de gierenvoederplaats in Dadia.
161. Pimpelmees (Parus caeruleus), voor onze normen hier ongewoon zeldzaam, ook van deze soort
maar één zangpost en ook deze waarneming gebeurde in de omgeving van de kijkhut nabij de
gierenvoederplaats in Dadia.
162. Glanskopmees (Parus palustris), één mooie waarneming in de omgeving van het Kerkinimeer.
163. Rouwmees (Parus lugubris), ook van deze soort slechts één waarneming dit in de buurt van
Kerkini dorp.
164. Staartmees (Aegithalos caudatus), enkele keren waargenomen, dit telkens in de bossen rond
Dadia.
165. Buidelmees (Reniz pendulinus), twee verschillende waarnemingen op één dag, deze in de buurt
van het Kerkinimeer.
166. Boomkruiper (Certhia brachydactyla), tweemaal waargenomen eenmaal in de bossen nabij
Dadia, eenmaal halverwege de top van Mount Vrontou.
167. Grauwe klauwier (Lanius collurio), dagelijks meerdere waarneming, vrij grote aantallen in de
Evros delta. Algemene soort.
168. Roodkopklauwier (Lanius senator), vrij algemene soort, overal aanwezig in de geschikte
gebieden.
169. Maskerklauwier (Lanius nubicus), slechts op één plaats, (punt 63) in de buurt van Dadia, daar
waarschijnlijk 3 koppels aanwezig. Op deze plaats werden alle vier de hier voorkomende soorten
klauwieren gezien.
170. Klapekster (Lanius excubitor), deze in dit land normaal niet voorkomende soort werd duidelijk
gadegeslagen in het kaal rotsachtig gebied bovenop Mount Vrontou.
171. Kleine klapekster (Lanius minor), waarschijnlijk de algemeenste klauwier hier, van de top van
Mount Vrontou tot in de laagte van de Evros delta wel te vinden.
172. Ekster (Pica pica), zeer algemeen, dagelijks diverse waarnemingen.
173. Gaai (Garulus glandarius), algemeen, regelmatige waarnemingen.
174. Kauw (Corvus monedula), algemeen, dagelijks wel enkele waarnemingen.

175. Russische kauw (Corvus monedula soemmerringii), enkel waargenomen in de omgeving van de
luchthaven, daar zeker niet zeldzaam. Deze ondersoort onderscheidt zich van de nominaat, door de
duidelijke witachtige halsvlekken.
176. Roek (Corvus frugilegus), maar één waarneming, een overvliegende vogel in de buurt van de
haven van Thessaloniki.
177. Zwarte kraai (Corvus corone), redelijk algemeen, alhoewel de verspreidingskaarten in de diverse
vogelboeken deze soort hier als niet aanwezig beschouwen.
178. Bonte kraai (Corvus cornix), zeer algemeen.
179. Raaf (Corvus corax), slechts één waarneming, dit van twee overvliegende vogels in de nabijheid
van ons hotel aan het Kerkinimeer.
180. Spreeuw (Sturnus vulgaris), algemeen, dagelijkse meerdere waarnemingen.
181. Wielewaal (Oriolus oriolus), ongelooflijk talrijk, overal waar er ook maar enkele canadabomen
bij elkaar stonden was de roep niet uit de lucht.
182. Huismus (Passer domesticus), zeer algemeen.
183. Spaanse mus (Passer hispaniolensis), vrij regelmatig waargenomen, in de buurt van de Evros
delta waren de aantallen echt niet te overzien. Voor en achter onze stilstaande auto vlogen
duizenden vogels voortdurend heen en weer om nest materiaal te verzamelen.
184. Ringmus (Passer montanus), enkele vogels gespot in de buurt van het Kerkinimeer.
185. Vink (Fringilla coelebs), veel minder algemeen als in onze contreien, hier en daar een zingende
vogel en dat zelfs niet elke dag.
186. Kneu (Carduelis cannabina), slecht één waarneming, een zingende vogel, dit tijdens de afdaling
van de Mount Vrontou.
187. Putter (Carduelis carduelis), vrijwel dagelijkse waarnemingen, soms in vrij grote groepen, wat
deed vermoeden dat de soort nog doortrok.
188. Groenling (Chloris chloris), algemeen, vrijwel overal waar te nemen.
189. Europese kanarie (Serinus serinus), slechts één waarneming, dit onderweg naar Mount Vrontou,
waar een op een elektriciteitsdraad zittende vogel luid zat te zingen.
190. Appelvink (Coccothraustes coccothraustes), één exemplaar op dezelfde plaats waar de Europese
kanarie werd gezien.
191. Rietgors (Emberiza schoeniclus), enkele waarnemingen van zingende vogels, vrijwel al deze
waarnemingen in de omgeving van het Kerkinimeer.
192. Ortolaan (Emberiza hortulana), ook van deze soort maar één, zei het mooie waarneming, dit in
de buurt van Dadia forest.

193. Geelgors (Emberiza citrinella), blijkbaar zeer zeldzame soort, hier enkel aanwezig als wintergast,
ook slechts één waarneming in de buurt van de Evros delta.
194. Cirlgors (Emberiza cirlus), vervangt hier de geelgors, algemeen en overal wel waar te nemen.
195. Zwartkopgors (Emberiza melanocephala), algemeen, overal waar wat struiken de weg afzomen
zat er wel één of meerdere exemplaren te zingen. In het begin van de reis werden nog vrij grote
groepen gezien, duidelijk nog doortrek.
196. Grauwe gors (Miliaria calandra), zeer algemeen, overal waar velden aanwezig wel te spotten.
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