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Natuurpunt, Vereniging voor Natuur en Landschap in 
Vlaanderen 

Secretariaat van onze Vogelwerkgroep: 

Waaibergstraat 26 / 5, 3300 Tienen. 

marcel.jonckers2@telenet.be  

 016 81 87 87  of   0497 44 72 33 

 
 

vogelreizen 2013 

 

Vrijdag 26 april t.e.m. woensdag 8 mei 2013 
 

VOGEL- EN NATUURREIS NAAR LESBOS (Grieks eiland)  
 

Volgend jaar gaan we voor 13 dagen met de VWG Natuurpunt Oost-Brabant naar het 

Griekse eiland Lesbos.  Het is het tweede grootste Griekse eiland na Kreta en ligt 

slechts een paar tientallen kilometer van de Turkse kust.  Sinds de tweede helft van de 

jaren negentig van de vorige eeuw, is Lesbos in het voorjaar een begrip onder 

vogelaars, maar ook planten- en natuurliefhebbers zullen aan hun trekken komen.  En 

verschillende historische plekken zullen ook op het programma staan.  

Foto Ruppels Grasmus 

 

We verblijven in studio’s voor 2 en/of 3 

personen in het plaatsje Petra in het 

noordelijke deel van het eiland.  

De maanden april en mei zijn de topmaanden 

voor de voorjaarstrek.  En de laatste week 

van april en de eerste week van de maand 

mei is de (zangvogel) trek op zijn piek.  Maar 

het is geen klassieke plek voor het 

waarnemen van vogeltrek, in niets te 

vergelijken met roofvogel- en vogeltrek hot 

spots zoals Gibraltar, Falsterbo, Eilat, de 

Bosporus of Burgas. 
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Foto: Maskerklauwier 

We bezoeken de afwisselende 

landschappen van het eiland, met 

nogal wat wetlands, verschillende 

zoutwinningen, bergen, boomgaarden, 

cultuurgronden, mediterraan bos etc. 

…  

Vogels waar we ons o.a. aan mogen 

verwachten zijn Yelkouan 

Pijlstormvogel, Roze Pelikaan, 

Kuifaalscholver, Zwarte Ibis, 

Flamingo, Woudaap, Witte en Zwarte 

Ooievaar, Casarca, Zomertaling, Eleonora’s Valk, Roodpootvalk, Kleine Torenvalk, 

Slangenarend, Arendbuizerd, Griel, Bijeneter, Steltkluut en een hele resem van 

zangers zoals Maskerklauwier, verschillende soorten tapuiten, Ruppels Grasmus, 

Rouwmees, Turkse Boomklever, Rotskruiper, Bruinkeelortolaan, Cirlgors en 

Zwartkopgors.  

Zoals je kan zien heel wat minder gebruikelijke soorten van Zuidoost Europa.  Daarop 

nog een sausje van doorgaans zonnig weer, overgoten met een Grieks sausje van 

lekker eten en een goed glas wijn!  Kortom alle ingrediënten om van deze dertien 

daagse vogel- en natuurreis een topper te maken. 

 

Foto: Eleonora’s Valk 
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De inschrijvingen zijn vanaf nu lopende. De reis gaat door bij een minimum van 8  en 

maximum 16 deelnemers. We verplaatsen ons in 2 minibussen op het eiland. 

OMWILLE VAN DE VLUCHTEN IS EEN SNELLE INSCHRIJVING NOODZAKELIJK!  DE 

VLUCHT MOET BEST EIND NOVEMBER WORDEN VASTGELEGD! 

De richtprijs voor deze reis is 1200  € (vlucht, verblijf met volpension, 

verplaatsingen met huurwagens inbegrepen, NIET inbegrepen : drank en persoonlijke 

uitgaven).  Een reis- en annulatieverzekering is aan te raden!   

  

Deelnemers aan deze reis betalen een voorschot van 500 € bij hun inschrijving op het 

rekeningnummer :  

IBAN   BE72 3300 1162 6516  - BIC   BBRU BE BB… van de VWG Natuurpunt 

Oost-Brabant, dus inschrijven voor eind november 2012! 

Bij inschrijving graag een 

seintje aan Jan 

(jan.wellekens@lne.vlaanderen

.be) en Marcel 

(marcel.jonckers2@telenet.be).   

Voor meer info over deze reis 

kan je bij Jan Wellekens (0479 

799 367) terecht. 

 

Foto: Roze Pelikaan 
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