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Dag 1 (3 april) 
 
Transfer Dortmund-Thessaloniki en vervolgens Kerkinimeer. 
 
Bewolkt met af en toe een bui. Geen wind. 
 
Aankomst om ongeveer 14:00 uur. Een medewerker van het autoverhuurbedrijf Alamo is reeds op het 
vliegveld aanwezig en brengt ons naar de verhuurmaatschappij. Na de gebruikelijke formaliteiten 
rijden we om 15:00 uur naar het noorden richting het Kerkinimeer. Het weer is niet al te best. Af en 
toe valt er een druppel regen. Vlak voor het meer en na het dorpje Himaros maken we bij een klein 
riviertje onze eerste stop. Het is ongeveer 3 maanden droog geweest waardoor er in het riviertje niet 
zoveel water staat. Wel zijn er veel poeltjes en enkele grotere stilstaande waterpartijen in de bedding 
aanwezig.  
 
Watersnip 1 x 
Balkankwikstaart 20 x 
Groene pad 1 x  
 
Even later rijden we met de klok 
mee om het kunstmatige Kerkini 
meer in de richting van Ano 
Paloni. Af en toe stoppen we om 
over het water te kijken. Ongeveer 
halverwege onze route zien we 
onze eerste kroeskoppelikanen.  
 
Steltkluut 6x 
Kroeskoppelikaan 20 x 
Hop 1 x       Roze pelikanen    MB 
 
 
Als we bij het hotel Panorama in Ano Paloni aankomen blijkt deze dicht te zitten. De lokale 
buurtsuper is echter wel open en als de eigenaresse een telefoontje pleegt wordt een half uurtje later 
het hotel geopend. We zijn de enige gasten maar toch kunnen we maar een nacht blijven omdat het 
hotelletje morgen helemaal vol zit. Een schoolklas heeft namelijk een uitje en heeft hiervoor het hele 
hotel afgehuurd. 
’s Avonds als we van de Griekse keuken hebben genoten horen we in de bomen op centrale pleintje 
van Ano Paloni een dwergooruil roepen.  
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Dag 2 (4 april) 
 

Kerkininimeer 
 
We kunnen pas om 8:00 uur eten. Omdat we vroeg wakker zijn wandelen we een uurtje door het 
dorpje en de direct omgeving. Ook nu regent het, waardoor de meeste vogels zich rustig houden. Het 
gekanaliseerde beekje voor het hotel levert echter wel een paartje grote gele kwikstaarten op. En in 
het veld horen we een raaf en een hop. De grote bonte specht die we even zien lijkt op een Syrische- 
maar we zien hem niet goed genoeg om hier zeker van te zijn. 
 
Na het ontbijt pakken we de tas maar weer in en vervolgen we ons rondje via de noord en oostzijde 
van het meer. 
 
In tegenstelling tot de zuidzijde ligt de weg aan de noordzijde niet direct aan het meer. Daar waar het 
mogelijk is steken we de spoorlijn over en zetten we de auto aan het meer. Tijdens ons bezoek was 
deze zijde veruit het vogelrijkst. 
 
100 en kroeskoppelikaan 
30x roze pelikaan 
30x dwergaalscholver 
4x ralreiger 
3x kwak 
2x witoogeend 
1x grote zilverreiger 
1x reuzenstern 
 

 
     Kroeskoppelikanen      MB 

 
’s Middags breekt de zon door en rijden we weer in de richting van Himaros. Bij hetzelfde riviertje als 
waar we gisteren waren zien we nu een koekoek, 2 cirlgorzen en een schreeuwarend. We zullen ze 
de hele reis bijna niet zien maar hier stikt het van de zanglijsters. Tientallen zitten er in de bosjes. En 
met hun bekende zip schieten ze voor ons weg. De groene pad laat zich ook weer prachtig horen. Bij 
Lithotopos zoeken we weer een hotelletje op. Doordat de zon volop schijnt lijken de roofvogels er ook 
zin in te krijgen, want als we nog even voor het eten in de buurt rondrijden zien we een visarend, drie 
dwergarenden en drie slangenarenden. Daarnaast zien we ook twee cirlgorzen.  
Enkele jaren geleden zijn we op Lesvos geweest. De cirlgors was daar voor ons een zeldzaamheid. 
Hier zullen we ze op iedere geschikte locatie zo ongeveer wel tegenkomen. 
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Dag 3 (5 april) 
 
Van het Lithotopos (Kerkinimeer) naar Keramoti (Nestosdelta) via Paleokastro. 
 
Droog met af en toe zon. Eind van de middag vallen er een paar druppels. 
 
Aan de zuidzijde van Paleokastro ligt een steengroeve waar een bijeneter kolonie schijnt te zitten. 
Omdat we niet exact weten waar deze zich bevindt nemen we de eerste de beste onverharde weg naar 
links na het dorpje. Door de lemige bodem en de regen van de laatste dagen is het pad zo slecht dat we 
na enkele honderden meters besluiten te gaan lopen. Al snel blijkt dat dit niet de juiste locatie is. Het is 
echter een vriendelijk ogende kleine valei, waar we een korte tijd rondkijken. 
 
1x Grasmus 
1x Balkan bergfluiter 
1x Bonte vliegenvanger 
 
Een klein stukje verder buiten het dorp, 
rijden we wederom naar links op de gok 
een (verharde) weg in. Na enkele 
honderden meters vinden we aan de 
rechterkant de steengroeve. Als we 
uitstappen om door het veld naar de 
steengroeve te lopen schieten er enkele 
alpengierzwaluwen over ons heen. In de 
groeve is het echter akelig stil. Naast ons, 
is het enige wat hier beweegt een griekse 
landschildpad. Blijkbaar zijn we voor de 
bijeneters te vroeg.               Griekse landschildpad  MB 
Even later gaan we de auto weer in om naar  
het zuiden af te zakken. Via Serres rijden we naar Drama. Vlak voor Drama verlaten we de “12” om 
via een minder drukke weg naar zee te rijden. Bij de afslag Monastry Ikosifinissis besluiten we de 
benen te strekken. Het landschap lijkt interessant voor tapuiten en grasmussen. Her en der staan enkele 
struiken op de rotsige ondergrond. We blijven hier maar een half uur maar zien enkele erg leuke 
soorten. 
 

1 x Rode rotslijster 
1 x Kuifkoekoek 
1 x Blonde tapuit 
1 x Blauwe kiekendief  
 
Vervolgens rijden we door naar het 
klooster om via de andere kant de berg af 
te dalen. 
Bij het klooster: 
  
2 x Syrische bonte specht 
2 x Groene specht 
 
 
 
 

Sporenkievit                              MB 
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                                                    Vlak voor Keramoti zien we onze eerste sporenkieviten vanuit de     

auto voorbij vliegen. Na ze goed bewonderd te hebben rijden we naar  
het dorp. Een tiental kwakken vliegt nog over. Eindpunt is hotel  
Holiday (aanrader!). Vanaf het dakterras heb je een goed uitzicht over  
zee. We hebben even in de haven gekeken naar sterns en even later 
buiten het dorp over zee naar de voorbij vliegende pijlstormvogels.  
 
10 x Lachstern        
40 x Yelkouan pijlstormvogel  
1 x Zwarte stern 
 
Het is gelukkig de hele dag droog geweest, maar tegen 16:00 uur 
begint het opnieuw te regenen. 
 
 
 
 

 

Dag 4 (6 april) 
 

Nestosdelta 
 
’s Nachts regent het hard en als we opstaan regent het nog steeds. Vanaf  het overdekte dakterras 
kijken we even over de haven. Met uitzondering van enkele visdieven en geelpootmeeuwen is er 
weinig te zien. In het bos, iets rechts van de haven, houdt zich een gemengde slaapplaats van kleine 
zilver- en blauwe reigers op. Met de telescoop  
zijn deze van het terras mooi te bekijken.  
Het lijkt niet droog te worden vandaag. Om half 
10 besluiten we niet langer te wachten en een 
rondje te maken. We zijn echter nog maar 100 
meter van het hotel verwijderd of een 4 wd met 
veel haast ziet ons over het hoofd. Wij komen 
van rechts en zien hem ook (te) laat. Er wordt 
geremd maar door het spiegelgladde wegdek 
glijdt onze auto tegen de 4 wd. Ik heb niet het 
idee dat de Griek ons gezien heeft voordat hij de 
klap voelde. Resultaat onze auto is total los.  
 
Gelukkig is er geen persoonlijk letsel. Wachtend  
op de politie vliegt er nog een kwak over. De  
nachtegaal die we even later horen blijkt de ringtone te zijn van de gearriveerde politie. Na veel 
geregel en gebel kunnen we ’s avonds een nieuwe huurauto ophalen. De eigenaar van het hotel van het 
hotel heeft ons hierbij fantastisch geholpen. 
 
’s Middags wordt het even droog maar als we op zoek gaan naar de griel die bij het plaatselijke 
voetbalveld broed begint het weer te hozen.  
 
2 x Sporenkievit 
1 x Dunbekmeeuw 
 
Droge kleren aangetrokken en nog even via het dakterras de reiger kolonie bewonderd. In de haven 
vliegt een dwergmeeuw en een zwartkopmeeuw. 
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Dag 5 (7 april) 

 
Van Keramoti (Nestosdelta) naar Dadia (Dadia forest) 

 
We staan vroeg op en.. eindelijk zon!! 
Ook hebben we een nieuwe auto dus we kunnen weer. We hebben door het ongeluk niet echt veel van 
de Nestosdelta kunnen zien. Zoals we al hadden gelezen schijnt de vogelrijkdom van weleer in de 
Nestosdelta grotendeels te zijn verdwenen. We besluiten dan ook om de verloren dag van gisteren niet 
in de Nestosdelta in te halen maar gewoon ons schema te blijven volgen en in de loop van de dag naar 
Dadia te verkassen. Voor het ontbijt willen we echter nog een interessante locatie bekijken. Dit op 
aanraden van de hoteleigenaar. Vanuit Keramoti rijden we door Agiasma. Zo’n kilometer buiten het 
dorp slaan we linksaf. Dit rustige verharde landbouwweggetje leent zich prima om de auto desnoods 
midden op de weg stil te zetten en te luisteren 
naar vogels. Rustig rijden we op deze manier 
naar de zee. Naast de vele grauwe gorzen en 
kuifleeuweriken horen we ook een waterral  en 
een kwartel .  
 
Na verloop van tijd maken de velden plaats voor 
de zee (rechs) en enkele grote waterpartijen 
(links). Uiteindelijke loopt deze weg dood op 
een plek waar het meer via een kanaaltje 
uitmondt in zee.  
 
30 x Dwergaalscholver 
10 x Kluut                                                      
5 x Zilverplevier       Dwergaalscholvers    MB 
30 x Bonte strandloper   
5 x Parelduiker  
3 x Zwartkopmeeuw 
1 x Flamingo 
5 x Hop 
50 x Grote stern 
4 x Lepelaar 
 
Na het ontbijt rijden we via de E 90 richting Komotini. Vlak voor Porto Lagos, nog aan de hoofdweg, 
liggen aan de rechterkant enkele zoutpannen. Met denderende vrachtwagens en auto’s op nog geen 5 
meter kijken we naar de vele steltlopers in het dichtstbijzijnde zoutpannetje. 
 
20 x Steltkluut 
150 x Kluut       
45 x Grutto 
4 x Witgat 
1 x IJsvogel 
10 x Poelruiter 
2 x Groenpootruiter 
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Een klein eindje verder op de E 90 ter hoogte van een bouwvallige hut (links) slaan we rechtsaf een 
onverharde weg in. Enkele grotere waterpartijen zijn goed te bekijken met de telescoop. Na ongeveer 1 
kilometer bereiken we de zee.  
 
1 x Isabeltapuit 
10 x Kalanderleeuwerik 
50 x Flamingo 
2 x Reuzenstern 
50 x Grote stern 
25 x Regenwulp 
5 x Wulp 
5 x Zilverplevier 
1 x Strandplevier 
2 x Duinpieper 
 
17 x Europese moerasschildpad 
 
Net na Porto Lagos ligt een groot meer. We 
hebben bijna nog geen enkele geoorde fuut 
gezien maar hier op het meer zijn er 1000en    Wilthalsvliegenvanger            MB 

aanwezig. Meren en kleine waterpartijen  
wisselen elkaar hier af. Op het meer achter Fanari bevinden zich 43 zwartkopmeeuwen. Vervolgens  
rijden we door Messi Beach en houden de weg aan die parallel aan de zee loopt. Bij een vervallen 
zomerhuisjes complex zien we onze eerste Withalsvliegenvanger.  
 
Op de zee is niets te zien maar op het meer aan de andere zijde van de weg lopen zo’n 250 flamingo’s. 
Net na de zomerhuisjes kunnen we niet verder en rijden we via Messi Beach naar Pagouria. Een groot 
deel van de route loopt langs een rivier die op een enkele plek uitmondt in een meer.  
 
2 x Purperreiger 
2 x “normale” gele kwikstaart 
10 x Balkan kwikstaart 
6 x Witoogeend 
50 x Groenpootruiter 
40 x Bosruiter 
150 x Zwarte ibis 
25 x Zwartkopmeeuw 
1 x Roodborsttapuit 
6 x Zwarte ruiter 
 
De middag loopt op zijn einde en we 
hebben nog aardig wat kilometers voor 
de boeg. Tot Dadia stoppen we dan ook 
niet meer. Als we er aankomen blijkt     Zwarte ibissen       MB 
het niet onverstandig te zijn geweest dat  
we 2 appartementen in de eco lodge hebben gereserveerd. Een  rumoerige schoolklas heeft namelijk 
zijn intrek genomen in de overgebleven kamers. Bij de lodge fluit hoog boven ons in de laatste 
zonnestralen een boomleeuwerik. Na een heerlijke maaltijd in het plaatsje Dadia lopen we terug naar 
de lodge. In een klein regenplas zijn 2 mannetjes van de groene pad zich aan het uitsloven voor het 
aanwezige vrouwtje. Iets verder in een afgesloten tuin kwaken enkele Zuid-Europese boomkikkers.  
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Dag 6 (8 april) 
 

Dadiaforest 
 

De hele dag is het prachtig weer. Geen wolkje aan de hemel en ongeveer 23 C. 
 
Midden in de nacht worden we gewekt door enkele rumoerige pubers. Vervelend, maar  hierdoor 

horen we in de verte wel een bosuil 
roepen. Om 8:00 uur staat het ontbijt 
klaar. Eigenlijk veel te laat lopen we 
vervolgens door het bos omhoog naar 
de birdhide. Naast de overal 
aanwezige vinken horen en zien we 
onze eerste boomkruiper , een 
europese kanarie, 2 
baargrasmussen en een kuifmees 
(de enige die we deze reis zullen 
zien). Als we de birdhide naderen 
horen we al van verre dat we niet de 
enige zijn. In de tijd dat we in de hut 
zijn zal de ene na de andere klas met 
weinig geïnteresseerde  

               Uitzicht vanuit de birdhite met vale- en monniksgieren             BTB       schoolkinderen hier afgezet worden.  
                                                                                                        De hut ligt gelukkig enkele 
honderden meters van de plek waar de karkassen gedumpt worden waardoor de gieren zich weinig                                                                                                           
aantrekken van alle menselijke activiteit. Door al die kinderen en het grote aantal gieren die lijken te 
wachten op karkassen heeft het een hoog dierentuin gehalte.  
 
 
 
 
45 x Vale gier 
15 x Monniksgier 
4 x Aasgier 
5 x Raaf 
2 x Zwarte ooievaar 
4 x Slangenarend 
1 x Boomvalk 
9 x Ooievaar 
2 x Syrische bonte specht 
2 x Withalsvliegenvanger 
1 x Balkanbergfluiter 
 
Eenmaal terug bij de lodge 
vliegt er een schreeuwarend over.   Steenarend        MB  
 
 
Bij de lodge versturen we nog enkele faxen naar het autoverhuurbedrijf. Het een en ander was hun nog 
onduidelijk. Tegen drieën stappen we in de auto en rijden naar het plaatsje Dadia. Hier nemen we de 
westelijk weg langs het Dadiaforest in de richting van Leptokania. Net buiten Dadia komen we bij een 
t-splitsing waar we links af gaan. Als we de auto hier aan de kant zetten voeren twee 
schreeuwarenden een mooi show boven onze hoofden uit.  
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Direct rechts van de t-splitsing, ligt één van de weinige riviertjes van deze omgeving. Het ziet er erg 
interessant uit maar helaas is er niets te zien. 
 
We vervolgen onze weg. Enkele keren zetten we de auto aan de kant om een stukje het bos in te 
wandelen.  
 
2 x Zwarte ooievaar    4 x Kleine watersalamander 
1 x Steenarend     1 x Thaurische muurhagedis 
6 x Monniksgier    5 x Moorselandschildpad 
2 x Schreeuwarend    1 x Griekselandschildpad 
1 x Rouwmees     1x Zuid Europese boomkikker 
4 x Slangenarend 
 
 

 
 
 
 
   

        
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 

Zuid Europese boomkikker    MB 
 
 

Dag 7 (9 april) 
 

Evrosdelta 
 
Wederom zijn de weergoden ons niet erg gunstig gezind. Het is bewolkt en af en toe zal het vandaag 
regenen. ’s Middags rond een uur of twee wordt het droog en breekt het zonnetje door. 
 
Omdat we pas om 8:00 uur van het uitgebreide ontbijt kunnen genieten maken we hiervoor nog even 
een wandelingetje in de omgeving. Dit levert ons de eerste kleine zwartkoppen op van de vakantie. 
De rest van de vakantie zullen we ze op verschillende locaties geregeld tegenkomen.  
 
Vandaag staat de Evrosdelta op het programma. Vlak bij Loutros staat het bord “Hotel Platini”. Dit 
bord wijst je naar rechts maar hier zijn we linksaf geslagen. Net na de spoorlijn gaat de weg over van 
verhard naar onverhard. Rechts van de weg ligt een klein riviertje. De weg waar we overheen rijden 
ligt op een dijk waardoor we af en toe mooi over het riviertje kunnen kijken.  Aan de linkerkant liggen 
uitgestrekte akkers en graslanden. Dit is het begin van het nationale park de Evrosdelta.  



 10

Na enkele kilometers komen we bij een t-splitsing. Hierachter ligt een groot meer. Op de kaart lijkt het 
alsof je deze kunt rondrijden maar dit is ons niet gelukt. De route rechtsom het meer was tijdens onze 
tocht het vogelrijkst. Er is aan deze zijde de grootste verscheidenheid aan biotopen. Het eerste deel rij 
je langs een kanaal waarna het natuurlijker wordt en grote en kleine waterpartijen elkaar afwisselen.  
In het riet was het opvallend rustig.  
 
De rietzangers waren uitbundig maar karekieten lieten zich bijna niet zien of horen. Waarschijnlijk 
zitten de meeste nog in Afrika. 
 
1 x Grote karekiet 
10 x Kievit 
1 x Gekraagde roodstaart 
2 x Purperreiger 
1 x Draaihals 
5 x Duinpieper 
1 x Grauwe Kiekendief 
2 x Slechtvalk 
2 x Buidelmees 
1 x Kleine karekiet 
2 x Isabel tapuit 
500 x Flamingo 
1 x Kroeskoppelikaan 
6 x Middelste zaagbek 
2 x Schreeuwarend 
1 x Zeearend 
1 x Visarend      Europese wilde kat         MB 

 
1 x Europese wilde kat 
 
In de onmiddellijke nabijheid van de Evros liggen enkele zoutpannen. De wegen zijn hier echter 
ontzettend slecht. Met het nodige kunst en vliegwerk ploegen wij ons een weg door dit gebied. Door 
de stress om vast komen te zitten letten we minimaal op vogels. In drogere tijden en wanneer de 
wegen dus beter bereidbaar zijn, zijn deze wel een uitgebreid bezoek waard denk ik. 
 
30 x Zwarte ibis 
3 x Pijlstaart 
1 x Kortteenleeuwerik 
 
Terug naar Dadia nemen we niet de 
E 85, maar de route via Loutros. 
Dezelfde weg als gisteren dus. We 
doen er wel een keer zo lang over 
maar het is landschappelijk 
aantrekkelijker en voor het kijken 
van vogels veel interessanter. 
       Zwarte ibissen    MB 
 
1 x Rouwmees 
2 x Baardgrasmus 
4 x Slangenarend 
1 x Cirlgors 
1 x Boomleeuwerik 
1 x Withalsvliegenvanger 
1 x Zwarte Ooievaar 
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Dag 8 (10 april) 
 

Van Dadia naar Neos Marmaras op de 
“middelste vinger” van het schiereiland Halkidiki. 

 
Vandaag hebben we een lange reis voor de boeg. Omdat langzamerhand de terugreis naar Nederland 
dichterbij komt hadden we in gedachten een locatie in de omgeving van Thessaloniki op te zoek. We 
hebben ons oog laten vallen op het schiereiland Halkidiki. Niet in de laatste plaats omdat we hier goed 
verhalen over hebben gehoord met betrekking tot roofpieten.  
Maar voordat we enkele uren onafgebroken in de auto zitten brengen we nog een bezoek aan de Avas 
Gorge. Deze ligt vanuit Alexandroupoli gezien net achter Avas. Tussen deze twee plaatsen ligt maar 
één weg, dus het kan niet missen. Al hadden wij wel enige moeite deze weg vanuit Alexandroupoli te 
vinden.  
 
16 x Ooievaar 
1 x Zwarte ooievaar 
2 x Torenvalk ( + nest) 
2 x Steppebuizerd 
1 x Blauwe rotslijster 
1 x Cirlgors 
2 x Baargrasmus 
1 x Grote gele kwikstaart. 
 
Net voor Avas ligt aan de 
linkerkant een ruïne. We hebben 
gelezen dat er hier af en toe 
Oehoes te zien zijn. Tijdens ons 
bezoek waren deze er echter niet. 
We zijn een stukje de weg bij de 
ruïne ingereden en zagen hier 
onze eerst klauwier.    Schreeuwarend en bonte kraai                                        MB 

Een roodkopklauwier   
wel te verstaan. Verder waren hier  
4 Syrische bonte spechten ter plaatse en vloog er een zwarte ooievaar over. 
 
De vervolgreis was vermoeiend en lang. Daarnaast bleek onze kaart niet meer al te up to date. Tegen 
19:00 uur vinden we uiteindelijk een leuk en goedkoop hotel in Neos Marmaras. Tussen de 
hoogspanningskabels door kijken we uit op de kleine haven. In de verte vliegen pijlen maar het is te 
ver om hier iets van te maken. De grote sterns zijn echter een stuk dichter bij te bewonderen. Ik blijf 
me er over verbazen dat je hier zelfs vanuit je kamer soms prima vogels kunt kijken. Keramoti (Nestos 
delta) was daarbij wel het hoogtepunt. 
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Dag 9 (11 april) 
 

Schiereiland Halkidiki 
 
Wederom is het bewolkt. Het regent gelukkig niet. De hele dag zal het zo blijven. Al hangen de buien 
soms dreigend dichtbij.  
 
We rijden rustig rechtsom Sithonia (de middelste vinger) rond. Waarbij we waar mogelijk de 
hoofdweg verlaten en de zee opzoeken. Iets na Neos Marmaras ligt een slang op straat. Zijn kop is er 
afgereden maar het kleuren patroon op zijn lijf maakt determinatie mogelijk. Het blijkt om een  

onfortuinlijke luipaardslang te gaan. Iets 
verder gaan we een onverharde weg op en 
zetten de auto dichtbij zee. 
 
200 x Yelkouan pijlstormvogel 
12 x Kuifaalscholver 
30 x Balkankwikstaart 
1 x Paap  
 
Bij een klein binnenmeertje lijkt niets te 
zitten. We zetten er toch even de telescoop 
op wat twee steltkluten, een watersnip en 
een strandplevier oplevert. 
Daar waar de “rondweg” de zee lijkt te  
verlaten staat een radiotoren. Het landschap 

      Kaspische beekschildpad             MB    is hier kaal en het lijkt alsof we ons hoog in     
             de bergen bevinden. 

  
Als we de auto aan de kant zetten vliegen er enkele rotszwaluwen over ons hoofd. Verder zingen hier 
(zoals bijna overal) enkele  
baardgrasmussen en is er een 
 oostelijke blonde tapuit aanwezig.  
Nabij Linaraki Beach herhalen wij 
onze tactiek om lukraak de hoofdweg 
te verlaten. Na een honderd meter 
rijden we een wonderlijk landschap in. 
Overal voor ons zijn op een kleine 
oppervlakte weggetjes aangelegd. 
Verharde betonnen weggetje wel te 
verstaan van twee tot drie meter breed. 
Sommige weggetjes beginnen en 
eindigen zo maar ergens. Zelfs kleine 
bruggen liggen er. Het doet een beetje 
denken aan een ingewikkelde 
cartingbaan. De functie hiervan 
ontgaat ons. Oostelijke blonde      Zandadder   BtB 
tapuiten (4 x) en Roodkopklauwieren 
 (4 x) voelen zich hier blijkbaar prima thuis. Ook vliegt hier nog een hop voorbij. Na even zoeken 
vinden wij in dit doolhof een onverharde weg langs zee. Via de oostelijke zijde van het schiereiland 
rijden we vervolgens weer naar het noorden.  
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We stoppen nog een keer en zien op zee maar liefst 20 parelduikers bij elkaar zitten. Onder ons op de 
rotsen is af en toe een blauwe rotslijster te zien. Ook hier weer grote groepen Yelkouan 
pijlstormvogels die als een vlok bij elkaar dobberen op zee. Ze zijn prachtig te bekijken. Als we ze 
tellen komen we op ongeveer 120 vogels. 
 
We verlaten het schiereiland en  willen een doorsteek maken van Arnea naar Agios Prodomos. 
Dit stuk schijnt erg goed te zijn voor roofvogels. Vlak na Pirgadikia kruizen we een riviertje. We 
zetten de auto even aan kant om kort een wandelingetje te maken. Zoals altijd waaiert iedereen een 
ander kant uit. Wanneer er iets interessants gezien wordt blijkt de mobiele telefoon onmisbaar en 
wordt dit doorgegeven aan de rest. De mobiele telefoon is nu echter niet nodig. Vlak naast de auto ligt 
namelijk een dode zandadder. Op twee plaatsen lekt er nog een beetje bloed uit twee wondjes. Het 
lijkt er op dat hij nog maar net dood is. Op deze twee wondjes na is hij nog helemaal intact. 
Determinatie is eenvoudig door de karakteristieke opgewipte neus. Een prachtig beest. Vroeger 
voordat de medische wereld de beschikking had over een tegengif maakte deze slang veel slachtoffers.  
 50 meter verderop liggen 5 kaspische beekschildpadden van de zon te genieten. Als we te dichtbij 
komen laten te zich in het water vallen. Een roodkopklauwier  houdt ons nauwlettend in de gaten. 
 
Voor roofvogels blijkt het weer niet goed te zijn. Als we tussen Arnea en Agia Prodomos hoger de 
bergen inrijden verdwijnt het waterige zonnetje helemaal en steekt er een stevige wind op. Twee keer 
zetten we de auto aan de kant en lopen we het bos in.  
 
2 x Raaf 
1 x Kleine bonte specht 
3 x Zwarte mees (de eersten van deze reis) 
1 x Balkanbergfluiter 
 

 
Dag 10 (12 april) 
 
Wederom is het bewolkt. Temperatuur is wel 
aangenaam en het regent niet. 
 
We vliegen om 20:00 uur terug naar Nederland. Er 
blijft dus nog wat tijd over om rustig naar 
Thessaloniki te karren. We rijden via de kust naar 
het noorden. Voordat we bij Kalikratia aankomen 
zetten we vlak bij de kust de auto even stil. Eerst 
horen en vervolgens zien we onze eerste 
graszanger. Ook zijn hier 5 theklaleeuweriken   Grauwe gors       MB 
aanwezig. Bij Nea Kalikratia zitten op zee maar  
 liefst 150 zwartkopmeeuwen. Iets verderop bij Epanomi ligt vlak bij de zee een lagoon. We proberen 
via onverharde wegen deze te benaderen. Het blijft goed oppassen dat we niet vast komen te zitten. In 
de Evros hebben we dit ook al bijna gehad en nadat we een auto total loss hebben gereden bij de 
Nestos delta hebben we waarschijnlijk niet zoveel krediet meer over bij de verhuur maatschappij. Even 
later komen we toch zonder kleerscheuren bij de lagoon. Het blijkt echter vergeefse moeite, want er 
staat maar weinig water in en vogels zijn er niet aanwezig. 
In de directe omgeving zien we wel het een en ander waaronder onze enige patrijzen en fazanten.  
 
4 x Paap 
3 x Fazant 
3 x Patrijs 
1 x Kortteenleeuwerik 
2 x Graszanger 
1 x Europese kanarie 
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Onze laatste stop voordat we definitief de verrekijkers in de rugzak stoppen is de Angelohri Saltpans. 
In eerste instantie proberen we deze te benaderen via de zuidkant. Dit is echter geen succes. Door een 
brede sloot worden de zoutpannen gescheiden van de plek waar we staan. Daarnaast zit er tijdens ons 
bezoek aan deze kant bijna niets. Aan de overkant zien we een haven met daarvoor behoorlijk  wat 
meeuwen.  
 
Zelfs van de grote afstand vanwaar wij staan is bij enkele meeuwen een roze zweem te zien. 
Waarschijnlijk dunbekmeeuwen dus. Als we om de zoutpannen heen rijden blijkt ons vermoeden juist 
te zijn. Naast de dunbekmeeuwen vliegen en staan er zo’n 1000 (!) zwartkopmeeuwen. 
 
1000 x Zwartkopmeeuw 
10 x Dunbekmeeuw 
6 x Kleine strandloper (laatste nieuwe soort) 
30 x Flamingo 
 
 
 

 
     Flamingo’s      MB 

 
 
 
 
Foto’s 
MB = Martin Bonte (http://www.pbase.com/tukkerbird) 
BtB = Bart ter Beek 
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Vogels 
Soort Locatie 
Parelduiker 2 groepen: Nestosdelta en Halkidiki 
Dodaars Algemeen 
Fuut Algemeen 
Geoorde fuut 1 groep van +/- 5000: nabij Porto Lagos 
Yelkouan 
pijlstormvogel Enkele grote groepen van 100en vogels 
Roze pelikaan Algemeen nabij Kerkinimeer 
Kroeskoppelikaan Algemeen nabij Kerkinimeer 
Aalscholver Algemeen 
Kuifaalscholver groep van 12 op zee voor de kust van Halkidiki 
Dwergaalscholver Zeer algemeen nabij Kerkinimeer en Evrosdelta 
Kwak Enkele exemplaren. Vooral Nestosdelta  
Ralreiger Enkele exemplaren. Vooral nabij het Kerkinimeer 
Kleine zilverreiger Algemeen 
Grote zilverreiger 1exemplaar nabij het Kerkinimeer 
Blauwe reiger Algemeen 
Purperreiger Enkele exemplaren. Voornamelijk in de Evrosdelta en de rivier bij Pagouria 
Zwarte ooievaar Enkele exemplaren. Vooral nabij Dadiaforest 
Ooievaar Algemeen 
Lepelaar 1 groep in de Nestosdelta  
Zwarte ibis 2 groepen: Evrosdelta en rivier bij Pagouria 
Flamingo Algemeen 
Knobbelzwaan Algemeen 
Bergeend Algemeen 
Wilde eend Algemeen 
Krakeend Enkele exemparen 
Pijlstaart 1 groep in de zoutpannen nabij de Evrosdelta 
Slobeend Algemeen 
Smient Enkele groepen waaronder in het Kerkinimeer 
Wintertaling Enkele exemplaren 
Zomertaling Enkele exemplaren 
Tafeleend Enkele exemplaren 
Witoogeend Een paartje in het Kerkinimeer en enkele paartjes in de rivier bij Pagouria 
Kuifeend Grote groep in het Kerkinimeer. Daarbuiten geen enkele. 
Middelste zaagbek Groep van zes exemplaren in de Evrosdelta 
Vale gieren Algemeen in Dadiaforest 
Monniksgier Algemeen in Dadiaforest 
Aasgier 2 exemplaren. Beiden in Dadiaforest 
Zeerarend 2 exemplaren. Rivier bij Pagouria en Evrosdelta 
Visarend 2 exemplaren. Evrosdelta en Kerkinimeer 
Steenarend 1 exemplaar. Dadiaforest 
Schreeuwarend Enkele exemplaren. Vooral in het binnenland 
Slangenarend Enkele exemplaren. Vooral in het binnenland 
Dwergarend 1 exemplaar. Kerkinimeer 
Zwarte wouw Enkele exemplaren 
Grauwe kiekendief 1exemplaar. Evrosdelta 
Bruine kiekendief Algemeen 
Blauwe kiekendief 3 exemplaren. Waaronder 1 bij afslag klooster Ikosifinisis 
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Soort Locatie 
Buizerd Algemeen. Paartje Steppebuizerd in de Avasgorge 
Sperwer Enkele exemplaren. 
Havik 3 exemplaren. Waaronder paartje jagend op postduif nabij het Kerkinimeer 
Torenvalk Algemeen 
Boomvalk 1 exemplaar. Dadiaforest 
Slechtvalk 2 exemplaren. Evrosdelta 
Patrijs 3 exemplaren. Epanomilagoon 
Fazant 4 exemplaren. Epanomilagoon 
Kwartel 1x roepend. Nestosdelta 
Waterral 1x roepend. Nestosdelta 
Waterhoen Algemeen 
Meerkoet Algemeen 
Scholekster 1 exemplaar. Nestosdelta 
Steltkluut 3 groepen. Kerkinimeer, Porto lagos en Neos Marmaras. 
Kluut 1 groep van 150. Porto Lagos 
Kleine plevier 2 exemplaren. Kerkinimeer en nabij Dadiaforest 
Strandplevier Algemeen aan de kust. 
Zilverplevier Enkele exemplaren.Waaronder 5 in de Nestosdelta en 5 bij Porto Lagos 
Kievit Enkele exemplaren. Allen in de Evrosdelta 
Sporenkievit Algemeen rond Keramoti (Nestosdelta) 
Bonte strandloper Enkele groepen. Waaronder 30 in de Nestosdelta 
Kleine strandloper 6 exemplaren in de Angelohori saltpans 
Wulp Enkele groepen. Waaronder 6 nabij Porto lagos 
Regenwulp 1 groep van 25. Porto Lagos 
Watersnip 2 exemplaren. Kerkinimeer en Halkidiki 
Kemphaan 2 groepen. Beiden in de Evrosdelta 
Grutto Enkele groepen. Waaronder een groep van 45 nabij Porto Lagos 
Tureluur Enkele exemplaren.  
Poelruiter 2x groepen. 10 bij Porto Lagos en 3 bij Angelohori 
Bosruiter Enkele exemplaren en een groep. Groep van 40 in de rivier bij Pagouria  
Witgat Enkele exemplaren. Vooral nabij het Kerkinimeer 
Zwarte ruiter Enkele exemplaren. Porto Lagos 
Oeverloper Enkele exemplaren 
Groenpootruiter Enkele exemplaren en een groep. Groep van 50 in de rivier bij Pagouria  
Kokmeeuw Algemeen aan de kust. 
Dunbekmeeuw Nestos (1x) en Angelohori saltpans (10x) 
Zwartkopmeeuw Aan de kust algemeen. 1000 x in Angolohori saltpans 
Geelpootmeeuw Zeer algemeen aan de kust. 
Kleine mantelmeeuw 1 exemplaar. Op het Kerkinimeer 
Dwergmeeuw 2 exemplaren. Haven van Keramoti (Nestos) en Lake Volvi 
Lachstern Enkele exemplaren. Vooral in de haven van Keramoti (Nestos) 
Grote stern Algemeen aan de kust.  
Reuzenstern 4 exemplaren. Kerkinimeer (1x), Porto Lagos (2x) en Evrosdelta (1x) 
Visdief Algemeen 
Zwarte stern 1exemplaar. Haven van Keramoti (Nestos) 
Rots\stads duif Zeer algemeen in dorpjes en enkele in de bergen 
Turkse tortel Zeer algemeen 
Koekoek Algemeen 
Kuifkoekoek 3 exemplaren. Afslag naar klooster Ikosifinissis (1x) en Evrosdelta (2x) 
Bonte vliegenvanger 1 exemplaar. Nabij Paleokastro 
Withalsvliegenvanger Enkele exemplaren. Vooral in Dadiaforest. 
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Soort Locatie 
Bosuil 1 exemplaar. Roepend bij de Ecolodge in Dadiaforest 
Dwergooruil 2 exemplaren. Marktplein Ano Paroia (Kerkinimeer) 
Alpengierzwaluw 3 exemplaren. Allen bij Paleokastro 
Gierzwaluw Zeer algemeen 
IJsvogel Enkele exemplaren 
Hop Algemeen 
Draaihals 1 exemplaar. Evrosdelta 
Groene specht Enkele exemplaren. Paartje bij klooster Ikosifinissis 
Syrische bonte specht Algemeen 
Grote bonte specht 1 exemplaar. Kerkinimeer 
Kleine bonte specht 1 exemplaar. Halkidiki 
Veldleeuwerik Algemeen 
Boomleeuwerik 2 exemplaren. Beiden nabij ecolodge in Dadiaforest  
Kuifleeuwerik Zeer algemeen 
Kortteenleeuwerik 2 exemplaren. Epanomilagoon en zoutpannen Evrosdelta 
Kalanderleeuwerik enkele exemplaren. Bij Porto Lagos 10x 
Rotszwaluw 5 exemplaren. Allen op Halkidiki 
Oeverzwaluw Enkele exemplaren 
Roodstuitzwaluw Algemeen 
Boerenzwaluw Zeer Algemeen 
Huiszwaluw Zeer Algemeen 
Boompieper Enkele exemplaren. Waaronder 1x nabij het Kerkinimeer en 3 x op Halkidiki 
Duinpieper enkele exemplaren. Waaronder 5 x in de Evrosdelta en 2x Porto Lagos  
Graspieper Enkele exemplaren 
Witte kwikstaart Algemeen 
Gele kwikstaart 
(balkan) Algemeen. "normale" (flava) alleen bij Porto Lagos 
Grote gele kwikstaart 2 exemplaren. Paartje in Ano Paroia 
Winterkoning Enkele exemplaren 
Roodborst Algemeen 
Nachtegaal Enkele exemplaren 
Zwarte roodstaart Algemeen 
Gekraagde roodstaart 1 exemplaar. Evrosdelta 
Paap Enkele exemplaren. 1 x Halkidiki en 4 x Epanomi lagoon 
Roodborsttapuit Enkele exemparen 
Tapuit Algemeen 
Izabel tapuit 3 exemplaren. 1 nabij Porto Lagos en 2 in de Evrosdelta 
Blonde tapuit Enkele exemplaren. Waaronder Halkidiki 5 x  
Blauwe rotslijster 2 exemplaren. Halkidiki en Avas Gorge 
Rode rotslijster 1 exemplaar. Nabij afslag naar monastry Ikosifinissis 

Zanglijster 
Nabij het Kerkinimeer algemeen. Daarbuiten enkele exemplaren 
waargenomen.  

Grote lijster Enkele exemplaren.  
Merel Algemeen 
Tuinfluiter 1 exemplaar. Nabij het Kerkinimeer  
Zwartkop Algemeen 
Braamsluiper Algemeen 
Kleine zwartkop Laatste deel van de reis algemeen. Voor Dadia geen enkel exemplaar 
Grasmus Algemeen 
Baardgrasmus Algemeen 
Rietzanger Algemeen in de Evrosdelta 
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Soort Locatie 
Graszanger 2 exemplaren. Op de terugweg tussen Halkidiki en Thessaloniki 
Snor 1 exemplaar. Nabij het Kerkinimeer  
Cetti's zanger Enkele exemplaren 
Kleine karekiet Enkele exemplaren. Vooral in de Evrosdelta 
Grote karekiet Enkele exemplaren. Vooral in de Evrosdelta 
Balkan bergfluiter Enkele exemplaren. Paleo kastro, Dadia forest en Halkidiki 
Fitis 1 exemplaar. Evrosdelta 
Tjiftjaf Algemeen 
Koolmees Algemeen 
Zwarte mees 1 exemplaar. Halkidiki 
Pimpelmees Algemeen 
Rouwmees 2 exemplaren. Dadiaforest 
Staartmees Enkele exemplaren 

Buidelmees 
Enkele exemplaren. Alleen waargenomen in de Evrosdelta en het 
Kerkinimeer 

Kuifmees Enkele exemplaren. Alleen waargenomen in Dadiaforest 
Boomklever 1 exemplaar. Klooster Ikosifinissis 
Boomkruiper Enkele exemplaren. Alleen waargenomen in Dadiaforest 
Roodkopklauwier Algemeen op Halkidiki. Daarnaast 1 exemplaar bij de Avas ruines 
Ekster Zeer algemeen 
Gaai Algemeen 
Kauw Enkele exemplaren 
Roek 2 exemplaren. Ergens onderweg tussen Kekinimeer en Nestosdelta 
Bonte kraai Zeer algemeen 
Raaf Algemeen in het binnenland 
Spreeuw Zeer algemeen 
Ringmus Enkele groepen 
Huismus Algemeen 
Spaanse mus 1 groep. Kerkinimeer 
Kneu Enkele exemplaren. 
Vink Zeer algemeen 
Groenling Algemeen 
Putter Algemeen 
Sijs 1 exemplaar. Dadiaforest 
Europese kanarie Algemeen in Dadiaforest. Daarbuiten enkele exemplaren waargenomen 
Appelvink Enkele exemplaren. 
Cirlgors Algemeen in het binnenland 
Grauwe gors Zeer algemeen 
Totaal 184 
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Amfibieën en Reptielen 
Soort Locatie 
Kleine watersalamander enkele exemplaren in een betonnen bak in Dadiaforest 
Bruine pad 1 doodgereden exemplaar in Ano Paloni 

Groene pad 
Vaak gehoord enkele keren gezien. Vooral nabij het 
Kerkinimeer 

Zuid Eur. Boomkikker Enkele keren gehoord en gezien 
Grote groene kikker Algemeen 
Griekse landschildpad Algemeen, maar minder dan de Moorse 
Moorse landschildpad Algemeen 
Eur. moerasschildpad 17 x nabij Porto Lagos 
Kaspische 
beekschildpad 5 x op Halkidiki 
Zandhagedis Diverse exemplaren in Dadiaforest 
Luipaardslang 1 x dood exemplar op Halkidiki 
Zandadder 1 x dood exemplar op Halkidiki 
Totaal 12 
 
 

Vlinders 
Soort 
Atalanta 
Koningspage 
Groentje 
Distelvlinder 
Hooibeestje 
Oranjetip 
Rouwmantel 
Citroentje 
Pijpbloemapollo 

Totaal 9 
 


