Cyprus voorjaar 2018
7 t/m 14 april 2018

Kleinst Waterhoen

(foto: Klaas de Jong)

Georganiseerd door:

www.birdingbreaks.nl

Dag 1 – zaterdag 7 april

Amsterdam – Paphos

Iedereen is ruim op tijd bij het verzamelpunt en de hele heisa van inchecken, bagagecontrole en
douane verloopt traag maar gestaag. De vier uur in het vliegtuig vliegen voorbij, maar helaas is het
toch al donker als we landen, waardoor de eerste soort op Cyprus nog even op zich laat wachten.
Dag 2 – zondag 8 april

Asprokremmos Dam - Mandria - Anarita Park – Paphos Water
Recycling Plant – Anarita Park
Prachtig weer met hier en daar een wolkje is erg geschikt voor onze eerste trip. Eerste soort: Bonte
Kraai boven het hotel, gevolgd door Vale Gierzwaluw en Turkse Tortel. De Asprokremmosdam ligt er
mooi bij en gelijk bij het uitstappen van de auto vliegen de soorten ons al om de oren: Kleine
Zwartkop, Cetti’s Zanger, Graszanger, Kuifkoekoek, Torenvalk, Geelpootmeeuw, Baltische
Mantelmeeuw, Grauwe Gors, Kuifleeuwerik, Kneu (uiteraard van de mediterrane ondersoort
mediterranea), Groenling, Putter, Ekster, etc. en toen hadden we pas 10 meter gelopen! Ook veel
vlinders zijn al van de partij en de eerste Hardoen, een flinke agame-soort, staat op de lijst, waar er
nog vele volgen. Een Wielewaal vliegt langs en een groep Purperreigers komt mooi over, strak richting
het noorden. Alpengierzwaluwen vliegen tussen de Vale Gierzwaluwen en ook af en toe ‘gewone’
Gierzwaluwen. Ik ontdek een mannetje Cyprusgrasmus, maar deze is, ik geloof vooral tot mijn eigen
frustratie, weg voordat ik iemand kan uitleggen waar en hij duikt niet meer op… Een overvliegende
Steppebuizerd is mooi maar ver en we zien enkele Aziatische Steenpatrijzen en een groep prachtige
Roodkeelpiepers (foto).

We rijden naar Mandria voor een heerlijke lunch en vervolgens bezoeken we Anarita Park, waar we
Boompiepers en een Oostelijke Orpheusgrasmus in een amandelboomgaard vinden. We rijden nog
wat rond, maar het lijkt vrij stil. Geen vliegenvanger te vinden! Een paar Duinpiepers fleuren de boel
nog wat op, maar we besluiten ons geluk te beproeven bij de Sporenkieviten, die een paar kilometer
verderop zitten. Deze zijn gelukkig thuis en worden bovendien geflankeerd door diverse Koereigers en
een enorme groep ‘gele’ Kwikstaarten, waartussen we (onder)soorten als Engelse, Italiaanse, Balkanen misschien zelfs de ondersoort beema ontdekken. Hier moeten de foto’s thuis nog wat uitsluitsel
bieden, want het is een enorm soortencomplex! Ook vliegt er een Roodstuitzwaluw tussen de
Boerenzwaluwen en horen we een Grote Karekiet zingen in een min of meer droge rivierbedding.
Overal om ons heen horen we Cetti’s Zangers en Graszangers, het is echt genieten! Om de dag af te
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sluiten, besluiten we nog even terug te rijden naar Anarita Park, want een Engelsman had ons bij de
Grote Karekiet vrij duidelijke aanwijzingen voor het vinden van een Scharrelaar gegeven, maar helaas
is de vogel niet te vinden. Evengoed tevreden keren we terug naar het hotel, waar een heerlijk buffet
voor ons klaar staat.

Dag 3 – maandag 9 april

Kensington cliffs - Akrotiri schiereiland (met Phassouri reedbeds,
Bishop’s Pool & Lady’s Mile)
De beroemde Kensington cliffs, vlakbij het Engelse garnizoen, stellen niet teleur. Al in de eerste
minuut zien we een Eleonora’s Valk, helaas heel kort, naar de rotsrand voor ons vliegen, waar hij voor
ons uit beeld verdwijnt. Gelukkig zien we er later nog een (foto rechts). Bovendien ontdekt Thijs een
Vale Gier, zittend in een boom boven de klif verderop en niet veel later cirkelen er vijf enorme Vale
Gieren (foto boven) boven de kust, gezelschap gehouden door
afwisselend Bonte Kraaien en een Eleonora’s Valk! Het is een
spectaculair gezicht en een geweldig begin van de dag. We rijden
door naar het Akrotiri schiereiland en bezoeken als eerste het
moeras met vogelhut bij Phassouri. We horen diverse Kleine
Karekieten en natuurlijk Cetti’s Zangers en op het pad vinden we
een Gierstdikkopje en een paar Slangenooghagedissen. Het is
tenslotte een ‘Easy Birding’-reis, waarbij de aandacht niet
uitsluitend naar vogels uitgaat. Het terrein rond de vogelhut is erg
dichtgegroeid, waardoor we helaas weinig kunnen zien, behalve
een Bruine Kiekendief die boven het riet jaagt. Als we teruglopen
naar de bus zien we een Grote Keizerlibel en terwijl we die bekijken horen we de roep van de Zwarte
Frankolijn. Hoewel de vogel zeer dichtbij klinkt, vangen we geen glimp op, helaas. Verderop langs het
moeras treffen we een paar Zwarte Ibissen en een Ralreiger en vanuit de volgende kijkhut zien we
Zomertalingen en een mooi mannetje Witoogeend. Bij de bus horen we opnieuw een Grote Karekiet
zingen. De Akrotiri gravel pits zijn uitgestorven qua vogels en we moeten ons tevreden stellen met
enkele prachtige Wantsenorchissen. Bij het zoutmeer zien we al snel Strandplevieren, Kleine
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Strandlopers, Kemphanen en natuurlijk Flamingo’s, maar tussen die laatste loopt een bijna geheel
zwart exemplaar. Zoekwerk op internet leert dat dat zeer zeldzaam is en dat in 2015 zelfs nog op het
Jeugdjournaal werd gemeld dat hier in dit zoutmeer bij Akrotiri een zwarte Flamingo was gezien. ‘Ons’
exemplaar (foto) heeft nog een roze hals en kop, dus is misschien wel een nakomeling van deze
beroemdheid?
We lunchen in Akrotiri en vervolgen onze weg rond het
zoutmeer. Bij het klooster maken we een wandeling naar de
beroemde Bishop’s Pool, waar Witoogeenden, Dodaarzen en
Meerkoeten ons opwachten. Ook zien we Zomertaling,
Geoorde Fuut, IJsvogel en Oeverloper en we vinden
Lantaarntje, Zuidelijke Keizerlibel en een
Kaasjeskruiddikkopje. We rijden verder naar een
orchideeënveldje en vervolgens naar de Lady’s Mile, een dijk
tussen het zoutmeer en de zee. Een groep Kemphanen is
alles wat we aan trekvogels kunnen ontdekken en bij de
kijkhut blijkt het riet zo hoog gegroeid dat er niets meer te
zien is. Jammer. Dankzij een groep Engelse vogelaars vinden
we een plek waar toch nog een paar Koereigers en Kleine Zilverreigers staan. Een opvliegende
Bosruiter is een aangename afwisseling. De Engelsen vinden voor ons een roepende Zwarte
Frankolijn, zodat we deze ook mooi in de telescoop kunnen bekijken. Een groepje Duinpiepers (foto)
rent nog voor ons uit over de weg en dan is de dag alweer omgevlogen! We rijden terug naar ons
hotel om tevreden de lijst van vandaag in te vullen en terug te blikken op diverse prachtige
waarnemingen!

Dag 4 – dinsdag 10 april

Paphos Headlands – Baden van Aphrodite – Cape Drepanum

We beginnen de dag met een wandeling voor het ontbijt. Langs de opgravingen op de zuidwestkust
zoeken we steltlopers en trekvogels tussen de stenen langs de kust. De eerste steltloper die zich
meldt is de Groenpootruiter en al snel vinden we de eerste Roodkeelpiepers. Purperreigers,
Zomertalingen, Audouins Meeuwen en Baltische Mantelmeeuwen vliegen over zee langs en tussen de
stenen vinden we, naast diverse Tapuiten, ook een Izabeltapuit. Met nog twee Rotszwaluwen in de
knipzak gaan we weer richting het hotel en een welverdiend ontbijt. Weldoorvoed vertrekken we een
uurtje later richting de noordkust, maar halverwege de weg naar Polis houdt de huurbus er plotseling
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(midden op de weg!) mee op. Met kunst en vliegwerk zet ik hem in de berm, maar er zit niets anders
op dan het verhuurbedrijf te bellen, die gelukkig onmiddellijk kunnen vertrekken met een andere bus,
maar zij zullen nog wel een uur onderweg zijn. Wij lopen de naastgelegen sinaasappelboomgaard in
en vinden in korte tijd Roodpootvalk, Draaihals en Scharrelaar. Een uurtje later vervolgen we onze
weg en bezoeken eerst een rietmoeras bij Polis, maar afgezien van Zwarte Frankolijn is daar weinig te
beleven. Bij de camping naast de baden van Aphrodite vinden we voorspoedig de Cyprustapuit en op
een eilandje voor de kust zien we een Mediterrane Kuifaalscholver. Verder vinden we Baardgrasmus
en Roodstuitzwaluw. Tijdens de lunch vinden we een Troödoshagedis en vervolgens rijden we verder
richting het Akamas schiereiland. Bij het poeltje vinden we Europese Kanarie (foto) en Zomertortel en

verderop zien we een paar mooie vlinders. Aanvankelijk gaan de gedachten uit naar Witbandheremiet,
maar aan de hand van de foto’s blijken dit (ook) Cyprusheivlinders te zijn. Op de terugweg rijden we
langs Cape Drepanum aan de westkust, waar we Slechtvalk (van de mediterrane ondersoort brookei)
kunnen bijschrijven op de lijst. Ook vinden we hier Sporenkievit, Balkankwikstaart en Zanglijster.
Dag 5 – woensdag 11 april 2018

Troödosgebergte – Lady’s Mile – Akrotiri schiereiland

De bergen op Cyprus herbergen enkele interessante ondersoorten die nergens anders ter wereld
voorkomen. Geen echte ‘endemen’, dus, maar wel endemische ondersoorten. De tocht de bergen in is
mooi en als we in het plaatsje Troödos uit de bus stappen, zien we vrijwel gelijk een Visarend
overvliegen. Niet veel later zit de Cyprusboomkruiper (Certhia brachydactyla ssp. dorotheae) in de
knipzak en we beginnen aan een wandeling door de omgeving. Na ongeveer 50 meter vinden we ook
al de Cypriotische Zwarte Mees (Periparus ater ssp. cypriotes, foto op de volgende pagina) en
vliegen er twee Cypruskruisbekken (Loxia curvirostra ssp. guillemardi) over ons heen. Deze laatsten
laten zich helaas niet aan iedereen goed zien, maar sommigen van ons zien een exemplaar mooi
zitten in een boom. Ondertussen worden ook andere soorten als Cyprustapuit, Hop, Merel (hier ook
niet algemeen) en Europese Kanarie bijgeschreven. Een flits van een vogel die op een Gaai leek
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initieert een speurtocht, die al snel resulteert in ook de laatste ‘noodzakelijke’ endemische ondersoort,
de Cyprusgaai (Garrulus glandarius ssp. glazneri). We lopen terug naar de bus en vinden nog
Maskerklauwier, Koekoek en Boomleeuwerik. We besluiten via Limassol terug te rijden en lunchen
aan de Lady’s Mile, onder toeziend oog van een aantal Geelpootmeeuwen. Hier vinden we ook
Steltkluut, Oostelijke Blonde Tapuit en Kleine Zilverreiger. Daarnaast kunnen enkele interessante
vlinders worden genoteerd, zoals Dwergdikkopje en Oostelijk Tijmblauwtje. Op het zoutmeer tellen we
maar liefst 47 Poelruiters tussen de Flamingo’s, maar de zwarte Flamingo zien we niet meer terug. Op
de terugweg vinden we een flinke Zwarte Pijlslang doodgereden op de weg. We rijden nog even langs
de Kensington Cliffs voor betere blikken op de Eleonora’s Valk, maar dat lukt nog steeds maar
beperkt. Het zijn schuwe valken die ver weg op de rand van de klif zitten.

Dag 6 – donderdag 12 april 2018

Evretoudam – Telethra gorge

Vandaag bezoeken we de stuwdam bij het verlaten dorpje Evretou. De dam is de twee-na-grootste
van Cyprus en het stuwmeer ligt
er vandaag prachtig bij. We
vinden prachtige orchideeën en
hebben een fantastische
ontmoeting met een Kuifkoekoek
(foto), die zich heel erg mooi
laat bekijken. Verder zien we
Grauwe Gors, Witgatje en zien
we een paar keer een IJsvogel
vliegen en uiteindelijk zelfs zitten
op een steen. Italiaanse Orchis,
Bijenorchis en Lange Tongorchis
worden genoteerd en een
groepje van drie Purperreigers
vliegt over, even later gevolgd
door drie Zwarte Ibissen. De
volgende stop is de kloof bij
Telethra, waar bijna gelijk de
gehoopte Arendbuizerd overvliegt, maar zich eigenlijk te kort laat zien. We vervolgen onze weg
richting Paphos, maar onderweg bezoeken we een moerasje vlak buiten Agia Barbara, waar een
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melding was van een Kleinst Waterhoen. Die wilde iedereen wel graag zien, dus we besloten om een
poging te wagen. We vinden allerlei vogels als Cyprustapuit, Torenvalk en Oostelijke Vale Spotvogel,
maar geen ralletje. Helaas. We lunchen opnieuw in Mandria en zoeken daarna naar vogels in de
velden aan de zuidkust. Door tegenvallende opbrengst van deze actie besluiten we terug te rijden
naar de brug bij Choletra. Daar maken we een wandeling door de droge bedding en vinden leuke
soorten als Kwak en Griel. Ook zien we twee Zomertortels overvliegen. We rijden terug naar het hotel
voor het diner, maar de dag is nog niet om, want voor één van de endemen moeten we ’s avonds op
pad: de Cyprusdwergooruil (Otus cyprius). In een vallei op ongeveer 10 minuten rijden van het hotel
heb ik ze in vorige jaren ook gehoord en zijn ze recent ook nog gemeld, dus we maken redelijke kans.
Als we uit de auto stappen is het dan ook bijna gelijk raak, hoewel de roepende vogel ver weg is. We
maken een wandeling door het donker en rijden ook nog een stukje de vallei in, maar echt dichtbij
komen we helaas niet. Gelukkig is het geluid onmiskenbaar. Ook horen we hele koren van kikkers en
padden. Ik maak een paar geluidsopnames, waardoor ik later te weten kom dat het gaat om zowel de
Groene Pad als de Perzische Boomkikker.
Dag 7 – vrijdag 13 april 2018

Larnaca – Asprokremmosdam

We vertrekken bijtijds voor het verste punt
van deze vogelvakantie: Larnaca. Het is de
derde stad van Cyprus (na Nicosia en
Limassol) en in de directe omgeving van
het nabijgelegen vliegveld zijn diverse
zoutmeertjes waar we gelijk al Steltkluten,
Kemphanen en een Poelruiter vinden. In de
buurt is een vogelkijkhut, waar veel
steltlopers en eenden op de rand lopen. We
vullen onze lijst aan met Slobeend, Zomeren Wintertaling, Geoorde Fuut en Dodaars
en vlak voor de hut komt een prachtige
Sporenkievit poseren (foto). We zien ook
Strandplevieren en buiten de hut vliegt een
Oostelijke Blonde Tapuit rond. Voor de
lunch bezoeken we een armzalige
stacaravan waar we vorig jaar fantastisch
hebben gegeten, maar de frituur is stuk en
de meeste andere zaken zijn uitverkocht, waardoor de keuze zeer beperkt is en het geen vergelijking
met vorig jaar kan doorstaan, helaas. We redden ons en vervolgen onze weg door een rondrit door de
omgeving, tijdens welke we Grielen (foto) en een Roodkopklauwier vinden. Op de terugweg naar
Paphos rijden we nog even
langs de Asprokremmosdam
en vinden daar weer leuke
soorten als Koekoek en
Slechtvalk. Ook vinden we het
Oostelijk Tijmblauwtje, een
klein blauw vlindertje dat alleen
in zuidoost-Europa voorkomt.
Op het stuwmeer zien we twee
Baltische Mantelmeeuwen
tussen een veertigtal
Geelpootmeeuwen. Een
interessant taxon dat veel
zwarter is dan onze Kleine
Mantelmeeuw en broedt in de
Baltische staten. Deze vogels
moeten dus nog een eindje
naar het noorden.
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Dag 8 – zaterdag 14 april 2018

Vretsia – Choletra – Asprokremmosdam - Schiphol

Een paar vogelaars in ons hotel vertellen dat
zij wèl het Kleinst Waterhoen bij Agia Barbara
hebben gevonden en geven ons instructies om
de vogel te vinden. Aangekomen in de bijna
droge bedding zien we twee fotografen zitten
die ons wijzen waar we moeten kijken.
Niemand had verwacht dat we dit ralletje zó
dichtbij te zien zouden krijgen! Op nog geen
drie meter(!) afstand scharrelt een prachtig
Kleinst Waterhoen door het ondiepe water,
door de rand van de rietvegetatie, schijnbaar
ongeïnteresseerd in de zwiepende en
klikkende camera’s en onverschillig over onze
vele oh’s en ah’s. Wat een geweldige
waarneming en wat een geluk dat we hier op
tijd van hoorden om nog een keer naar toe te
gaan! We rijden de bergen in naar het plaatsje
Vretsia, een verlaten dorpje waar vroeger
Turks-Cyprioten hebben gewoond en die met
de afscheiding naar het noorden zijn gevlucht,
alles achterlatend. Het is een spookdorpje,
waar enkele huizen en een kerk getuigen van
vroegere bewoning, maar de natuur
langzamerhand terrein wint. Hardoens zitten
op het kerkplein en mooie vlinders vliegen
overal om ons heen. We vinden een Groot
Geaderd Witje, waarvan tot dat moment geen
waarnemingen op Cyprus bekend zijn in de
database van observation.org. Dat is een
mooie opsteker! Ook andere vlinders als Cleopatra, Oostelijk Marmerwitje en Oostelijke
Pijpbloemvlinder zijn hier te vinden en Hoppen, Oostelijke Vale Spotvogels, Maskerklauwieren en
Cyprustapuiten vliegen ons om de oren. Als we het dorpje weer uit rijden, stop ik in een bocht omdat ik
een ‘verdacht’ vogeltje zie zitten. Het blijkt de Bruinkeelortolaan! Een mooie soort die we nog niet
eerder zagen deze reis. Hij vliegt wat heen en weer en even later vliegt daar ook nog een
Arendbuizerd over. Ergens neem ik een verkeerde afslag, waardoor we een heel stuk bergen zien dat
ik niet ken, maar uiteindelijk komen we toch uit bij een plek waar we kunnen lunchen. Het wordt een
heel uitgebreide lunch aangezien we maar af moeten wachten wat we vanavond, op het vliegveld, nog
zullen krijgen. Na de lunch komen we min of meer per
ongeluk weer uit bij de brug bij Choletra, waar
Poelruiters en Roodstuitzwaluwen zich tonen. Ook
vinden we de Zuidelijke Oeverlibel. Via een
binnendoorweg rijden we verder en vinden in een
palmboom een Woestijnsteenuil, een ondersoort van de
Steenuil. Bij de Asprokremmosdam, waar we toch
langskwamen en dus nog maar even stoppen, vliegt er
een Smelleken over. Deze kleine valk moet nog
helemaal naar de toendra’s van noord-Europa! Ook
vinden we hier eindelijk een zingend mannetje
Cyprusgrasmus, een endeem die ons al een paar keer
ontsprongen is. Op het nippertje, want een uur later zit
het er op en rijden we naar het vliegveld om de auto in te
leveren en later op de avond vliegen we naar huis. Een
prachtige laatste dag!
Klaas de Jong, december 2018
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