Kreta, uge 42, 2011
Lammegrib
Gypaetus barbatus
Af Michael Trasborg

Denne minirapport er ikke en egentlig fuglerapport om Kreta, men omhandler udelukkende
om lokaliteten Kourtaliotiko kløften, der har vist sig at være en rigtig god lokalitet for
rovfugle, ikke mindst Lammegrib.
I uge 42, 2011, var jeg på Kreta med hele min svigerfamilie, vi boede på hotel i det østlige
Rethimnon. Jeg havde tidligere været på Kreta i maj 1987, og dengang så vi Lammegrib
dagligt, dels ved Samaria kløften/Omalos sletten dels ved Falasarna i det vestlige Kreta.
Disse lokaliteter som engang var gode for Lammegrib, har i en årrække været uden
Lammegribbe. Inden vores afrejse søgte jeg på nettet, og det var forbavsende så få
iagttagelser der var af Lammegrib fra Kreta de senere år.
Der var dog en lokalitet som havde friske iagttagelser, nemlig Kourtaliotiko kløften, hvor et
engelsk hold havde set Lammegrib 3 dage i april 2011.
Jeg havde lejet bil i 4 dage, tirsdag, onsdag, torsdag og fredag, og jeg kørte hver morgen til
Kourtaliotiko kløften og ankom ved 9 tiden, jeg blev i området til ca. kl. 13.00-14.00.
For at komme til Kourtaliotiko kløften skal man fra den gamle bydel i Rethimnon, dreje af
mod Spili, efter 20 km ( 18 km hvis man kommer ad motorvejen ) drejes af mod højre/syd til
Koxare og Plakias. Koxare når man efter 0,5 km. 1,5 km efter Koxare når man den nordlige
indgang til kløften, lige inden denne indgang er der en af kørsel til venstre mod den lille by
Frati. Vejen fortsætter ind gennem kløften mod Asomatos og Plakias, i selve kløften er der
flere steder man kan parkerer langs med vejen. Jeg vil dog klart anbefale at holde i 90
graders svinget i sydenden af kløften, en lille km fra Asomatos. Her kan man kikke op
gennem kløften, samtidig kan man overskue bjergryggen mod vest til nabokløften
Kotsiphou, der ligger 6.5 km mod vest, desuden kan man se sydenden af den østlige
nabokløft, der ligger parallelt med Kourtaliotiko kløften, afstand ca. 1.5 km. Nordenden af
denne nabokløft starter bag byen Frati, men vejen til kløften er spærret. Uden at være sikker,
mener jeg at Lammegribbene i år har ynglet i denne kløft, og der ER INGEN ADGANG til
denne kløft, og det bør man respekterer.
Lammegribbene og de øvrige rovfugle ses fint fra 90 graders svinget.
De 2 gamle Lammegribbe havde i 2 af dagene en 1k fugl på slæb, den unge Lammegrib har
en sender monteret på ryggen. Det er et klogt valg, da der udover det aktuelle par ved
Kourtaliotiko kløften, kun findes et andet ynglepar af Lammegrib på Kreta, det par yngler i
nærheden af Imbros kløften i det østlige Lefka Ori, et tredje territoriehævdende par findes
ved Mount Idi, derudover findes en håndfuld enlige fugle, det er de sørgelige rester af
engang sund og rimelig stor bestand på Kreta. Gåsegribbene ser ud til at stortrives, så
problemet med den dalende bestand af Lammegrib, kan være lokale gede/fåreavlere og

jægere med for meget kløe i fingrene. Fra 1991 til 2006 blev 4 adulte og 1 immature
Lammegrib skudt på Kreta samt en adult forgiftet,
yderligere blev 3 immature Lammegribbe udstoppet, dødsårsag ?. Det kan en lille isoleret øbestand ikke klare.


LAMMEGRIB : 18/10 1 ad, set meget fint fra den lille by Frati. 19/10 3, 2 ad + 1 1k,
set svæve over Kourtaliotiko kløften flere gange og i længere tid, også set siddende
sammen på østkanten af kløften. 20/10 3, 2 ad + 1 1k, set svæve over kløften samt
set siddende sammen på øst-kanten af kløften. 21/10 2 ad set svæve rundt over
østkanten. Fælles for de tre sidste dage er at Lammegribbene, ved 9-10 tiden, kom
fra den østlige nabokløft til Kourtaliotiko kløften.



GÅSEGRIB : Området huser en ret stor bestand. Jeg har anslået, set ca. 50 dagligt.



KONGEØRN : 18/10 1 ad overflyvende Kourtaliotiko kløften. 21/10 1 1k flyvende
gennem Kourtaliotiko kløften med de 2 gamle Høgeørne efter sig. Fåtallig ynglefugl
på Kreta, i perioden 1996-1999 blev der registreret 16 par.



LILLE SKRIGEØRN : 18/10 1 2k-3k svævende rundt sammen med Gåsegribbe over
Kourtaliotiko kløften. Arten er meget sjælden på Kreta, i 2006 var der 2 iagttagelser
og i 2007 4 iagttagelser.



HØGEØRN :18/10 3 ad !! Kourtaliotiko kløften, det lokale par i kamp med en tredje
Høgeørn. 19, 20 og 21/10 2 ad Kourtaliotiko kløften. Den 21/10 kanøflede de en ung
Kongeørn !!.



ØRNEVÅGE : 18/10 1-2 nær Koxare + 1 overflyvende Kourtaliotiko kløften, 21/10
1 nær Koxare. Fåtallig træk/vintergæst og ynglefugl, 3-5 par i 2002.



MUSVÅGE : Arten er ret almindelig, 5-10 iagttagelser dagligt i Kourtaliotiko
området.



SPURVEHØG : 18/10 2, 19/10 1, 20/10 1, 21/10 2



TÅRNFALK : 4-6 set dagligt i området.



VANDREFALK : 18/10 1 ad overflyvende Kourtaliotiko kløften.

Derudover blev der i Kourtaliotiko området bla set, Alpekrage, Ravn, Alpesejler,
Klippesvale, Hedelærke, Toplærke, Blådrossel, Sorthovedet sanger, Østlig Mestersanger,
Cettisanger, Chukarhøne, Bjergvipstjert, Gulirisk.
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