
LINTURETKI LESBOKSELLE 
 
22.4. – 28.4.2006 
 
Retkellä olivat mukana Ari Linna, Rauli Lumio, Jouko Lunden, Heikki Minn ja Tapani Missonen 
 
Matkustus  
Koska suoraa lentoyhteyttä ei ollut, esimerkiksi charter-matkaa, lensimme ensin välin Helsinki – 
Ateena ja sieltä paikallisliikenteen koneella Lesbokselle Mytilinen kentälle. Samoin tapahtui 
paluumatka. Edestakaisen lentomatkan hinta oli yhteensä 376 € ( Hki-Ateena-Hki 201 € / Ateena-
Lesbos-Ateena 175 € ). Nyt Tjäreborg järjestää Suomesta seuramatkoja Lesbokselle.         . 
 
Majoitus 
Lesboksella majoitumme Skala Kallonin kylään, joka sijaitsee Kallonin lahden pohjoisrannalla. 
Majoituksemme oli  Studio Maro- nimisessä, apartemento-tyyppisessä talossa. Tämän meille järjesti 
Heikki Minnin kreikkalainen tuttava ja majoitus, kuten myös ajoneuvo koko viikoksi oli meille 
ilmainen. Tämä oli todellista kreikkalaista vieraanvaraisuutta. Muutoin Skala Kallonissa oli lukuisia 
hotelleja mm. Kalloni II ja Malemi, joka oli erikoisesti lintuturistien suosima hotelli. Hotelli sijaitsi 
aivan pienen kosteikko lammen rannalla, joka kuhisi lintuja. 
 
Saaren luonto 
Saari oli biotopiltaan jakaantunut selkeästi erilaisiin osiin. Länsiosa oli karua aluetta, eteläosa 
havupuumetsikköä, keskiosa rehevää viljelysaluetta ja pohjoisosa kallioisempaa maastoa. Pääosa 
saaren kosteikoista sijaitsee saaren eteläpuolella Skala Kalloniksen ympäristössä ja lännessä Sigrin 
ympäristössä.  Saaren itäosaan emme tutustuneet mutta lintupaikkatietojen mukaan se osa saaresta 
oli köyhää linnustollisesti. Kulkuteiden varrella oli lukuisia pieniä kyliä. 
 
Ilmasto / sää  
Retken aikana lämpötila oli retkeilylle miellyttävä, 20 asteen kummallakin puolin ( 18 – 27 astetta ). 
Ensimmäinen päivä oli pilvisempi mutta muut olivat aurinkoisia. Sadetta emme saaneet lainkaan.  
Valoisuus alkoi kello 6.30 ja pimeys tuli kello 20.30. 
 
Kirjallisuutta 
Brooks, Richard: Birding on the Greek island of Lesvos. 1998 
Peltomäki, Jari: Alula 1 / 2000 
 
Retket 
22.4.2006 saavuimme Mytilinen lentokentälle, josta auton saatuamme suuntasimme kulkumme 
kohti majapaikkaamme Skala Kallonia. Matkalla näimme mm. 3 vuorikotkaa, 5 turturikyyhkyä, 3 
kattohaikaraa, joista yksi pesällä sekä rusorintakertun. 
 
23.4. lähdimme kohti Kallonin suola-altaita. Ennen sitä näimme ensimmäisellä pysähdyksellä mm. 
3 mustapääsirkkua, 1 laulavan etelän satakielen, nokkavarpusen, valko-otsalepinkäisen ja 
silkkikerttusen. Suola-altailla oli runsaasti kahlaajia: 60 avosettia, 97 flamingoa, 10 lampivikloa, 15 
pitkäjalkaa, 2 mustajalkatylliä,  13 kahlaajapääskyä, 4 mustapyrstökuiria, 80 suokukkoa, 50 liroa 
sekä muita tringoja. Altaiden reunoilla lauloi toistakymmentä harmaasirkkua, viiriäisiä ja saaliita 
tähyili mm. minervanpöllö, 2 ruskosuohaukka ja käärmekotka. Altailla oli myös jalo-,  harmaa- ja 
silkkihaikaroita, pronssi-iibiksiä ja valkoposki- , pikku- ja kalatiiroja. Vesilinnuista 
runsaslukuisimpia olivat ristisorsat, ruostesorsat ja heinätavit.  



Achladerin pinjametsiköstä bongasimme pesältä punarintanakkelin ja myöhemmin löysimme myös 
oman nakkelin pesän. Välillä Achladeri – Vasilika oli ojanotkoissa useita laulavia etelänsatakieliä, 
rusorintakerttuja, orfeuskerttu, punapäälepinkäisiä, etelänpuukiipijöitä ja keltahemppoja.  
Saaren etelä rannalla Vaterassa seurasimme vilkasta liitäjämuuttoa. 5 minuutissa meni 301 
välimerenliitäjää ja 4 pikkuliitäjää. Tarkkailumme aikana laskimme yhteensä 1600 välimerenliitäjää 
ja 400 pikkuliitäjää. Samalla paikalla oli myös mm. 1 vanha mustanmerenlokki, vaaleakultarinta, 
pensassirkku, ruostepääsky ja orfeuskerttu.  
 
24.4. tutustuimme jo kello 6.25 aamuhämärissä hotelli Kallonin edessä olevaan kosteikkolampeen, 
josta noteerasimme 12 pronssi-iibistä, useita rääkkähaikaroita, pari ruskohaikaraa, 2 valkosiipitiiraa, 
rytikerttusen laulua muistuttavia laulavia vaaleakultarintoja. Jatkoimme matkaamme taas tutulle 
suola-altaalle. Uusina lajeina kirjasimme mm. niittysuohaukan, mustatiiran, sitruunavästäräkin, 2 
lapinkirvistä, 3 lyhytvarvaskiurua, 8 paksujalkaa, 6 karikukkoa ja tundrakurmitsan. Flamingoja oli 
tullut lisää ja nyt niitä oli 150. Puolen päivän jälkeen tutkimme Inland Laken linnustoa. Täällä oli 
mm. kuningaskalastaja, 15 yöhaikaraa, 3 pikkuhaikaraa, 12 rääkkähaikaraa, 2 ruskohaikaraa, 2 
pikku-uikkua, 6 pikkuhuittia ja liejukanoja.  
Potami Valley oli viljelyslaakso, jota ympäröi korkeat vuoret. Laakson päällä liiteli hiirahaukkoja ja 
viljelysten laidoilla partioi mm. punapää- ja valko-otsalepinkäisiä. Korkealta vuoren rinteeltä 
löysimme kaukoputkella kallionakkelin pesän. 
 
25.4. suuntasimme retkemme kohti saaren länsiosia. Devil´s Bridge oli tutustumisen arvoinen 
paikka. Rinteessä olevan pienen kappelin ympäristössä havaitsimme mm. minervanpöllön, 2 
balkanintiaista, 2 laulavaa kuhankeittäjää, 2 kallionakkelin pesää, laulavan keltapääsirkun, 2 paria 
pensassirkkuja ja 2 paria ruostekurkkusirkkuja, 1 peltosirkku ja punapäälepinkäisen. Matkalla 
Eresokseen näimme mm. harakkakäen, toistakymmentä rusotaskua arotaskun, harjalinnun ja 3 
vuoripyytä. Ibsiloun luostarin rinteellä lauloi pari keltapääsirkkua ja paikalla oli myös 
balkanintiainen. Sigrissä seurasimme hetken kovassa tuulessa petomuuttoa: 15 
balkaninvarpushaukkaa, 6 pikkutuulihaukkaa, 15 tuulihaukka ja 70 falco sp:tä sekä muuttavan 
mehiläissyöjän ääntä. Sigrin linnassa oli minervanpöllö ja rannassa karimetso.  
 
26.4. aamuyön tornipöllön metelöinnin jälkeen suuntasimme retkemme kohti Petraa. Täällä 
kuvasimme sinirastas-koirasta, mustakurkkukerttua ja alppikiitäjiä. Molivoksen patoallas oli 
vesilintujen osalta pettymys. Altaan ympäristössä oli kuitenkin runsaasti pikkulintuja, 
rastaskerttusia, mustakurkkukerttuja, rusorintakerttuja, orfeuskerttuja, etelänsatakieliä ja 
silkkikerttuja. Ruokailessamme Molivoksen kaupungissa katselimme samalla mustahaikaran, 
arohiirihaukan ja ruostepääskyn ohilentoa. Saaren pohjoisreunan rantatieltä siellä täällä 
pysähdellessä näimme edelleen runsaasti jo edellä todettuja kerttuja mm. 4 mustakurkkukerttua, 
ruostekurkkusirkkuja, punapäälepinkäisiä, turturikyyhkyjä, vuoripyyn, arohiiraukkoja, 
hiirihaukkoja, nuolihaukkoja ja minervanpöllön. Skala Sykamintaksen rantakahvilassa istuskelun 
lomassa laskimme muuttavana 106 pikkuliitäjää Lesboksen ja Turkin väliseltä vesialueelta ja 
kymmenkunta karimetsoa. Napi Valleyn peltolaaksossa oli useita harjalintuja, turturikyyhkyjä, 
käärmekotka, vuorikotka ja hiirihaukkoja. Illalla ennen pimeää kävimme vielä bongaamassa 
Kallonin koulun pihalla kyläpöllösen. Illan ruokailun jälkeen Skala Kallonissa kirkon vieressä 
ihailimme taas tornipöllön sukellusta savupiippuun. 
 
27.4. aloitimme retken aamukäynnillä hotelli Kalloni II:n edustan kosteikkolammikolla. Paikalla oli 
mm. 29 pronssi-iibistä, noin 20 liejukanaa, 2 valkosiipitiiraa, 10 valkoposkitiiraa, 2 yöhaikaraa, 
pikkuhaikara, 5 silkkihaikaraa, ruskohaikara, 3 pikku-uikkua ja 3 silkkikerttua. Jatkoimme matkaa 
Inland Lakelle. Siellä oli taas 14 yöhaikaraa, 10 rääkkähaikaraa, mustahaikara, käärmekotka,  
pikku-uikku, 2 pikkuhuittia, 2 vaaleakultarintaa, 2 alppikiitäjää ja mehiläissyöjän lentoääntä mutta 



lintuja ei näkynyt. Napi Valleyn rehevät peltojen tammi- ja oliivipuumetsiköt antoivat 
rastaskertusmaisesti laulavan oliivikultarinnan. Lisäksi paikalla oli punapäälepinkäispari, 
balkanintiainen, etelänsatakieli, mustapääkerttu, harjalintu, käärmekotka ja hiirihaukkoja. 
Derbyshiren tunnetulla staijauspaikalla nähtiin ensimmäiset punajalkahaukat ja illalla näimme 
suola-altaalla paikallisen punajalkahaukka-koiraan.  
 
28.4. viimeisen retkipäivämme päätimme viettää vielä uudelleen saaren länsipäässä. Matkalla 
näimme Agrassa 2 kalliovarpusta, 2 ruostepääskyä, kallionakkelin, matkalla eteenpäin pienellä 
hiekkatiellä välillä Eresos - Sigri näimme useita harjalintuja, ruostekurkkusirkkuja, rusotaskuja ja 
keltapääsirkkuja, lisää kallionakkeleita, mustapäätaskun, sepelsieppoja. Ulkomaalaisten 
lintubongareiden osoittamana näimme retkemme ”suolan”, komean koiras kivikkosatakielen. 
Samalla alueella oli myös löytämämme ruostepyrstöpari, jota bongasi valtava joukko ulkomaalaisia 
lintuihmisiä. Mustapääsirkun muutto oli käynnistynyt ja niitä näkyi lähes joka puskassa. Sigrin 
pohjoispuolen rantametsä ja peltoaukeat tarjosivat meille mm. noin 60 ruostepääskyä, 4 
punapäälepinkäistä, 2 mustaotsalepinkäistä, 4 mehiläissyöjää, 2 sininärheä, tammitikan, 2 
oliivikultarintaa, mustapäätasku-parin, punajalkahaukan ja 30 mustapääsirkkua noin 400 
pajuvarpusen parvessa 
 
Kaiken kaikkiaan näimme 159 eri lajia ja ajoimme noin 700 kilometriä.  


