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Cyprusgrasmus

(foto: Klaas de Jong)

Georganiseerd door:
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Dag 1 – zaterdag 8 april 2017 Amsterdam – Paphos
Op Schiphol was iedereen snel gevonden, maar dat is natuurlijk logisch met slechts 3 deelnemers en
een gids. De vlucht was prima en op Paphos airport kregen we snel een auto. Wel een iets andere
dan de Kia Sportage die we zouden krijgen, maar al na een halve dag wilde niemand meer ruilen, ook
niet toen de Kia Sportage ons alsnog werd aangeboden. Helaas was het al donker, dus het aantal
waarnemingen bleef nog even op nul. Iedereen was heel benieuwd hoe het eiland er bij daglicht uit
zou zien!
Dag 2 – zondag 9 april 2017

Evretou Dam – Telethra Gorge – Paphos Headlands

Het waaide flink, dus na het ontbijt vertrokken we richting de
meest luwe plek die ik kon bedenken: de Evretou Dam, waar
we al na 100 meter de eerste orchideeën tegenkwamen.
Eerst een Serapias-soort en even later de Italiaanse Orchis,
ook bekend als de ‘Naked Man Orchid’, waarvan de
bloemetjes precies op een, nou ja, …sprekend! Een
Arendbuizerd (foto) vloog over en bij het stuwmeer zagen we
Kleine Zilverreiger, Ralreiger, Kievit, Witgat (wel 15!) en
hoorden we Cetti’s Zangers en Grauwe Gorzen. Een Paapje
en wat Putters in het veld en Boerenzwaluwen en
Huiszwaluwen vlogen, net als Gierzwaluwen en Vale
Gierzwaluwen, af en toe roepend, over ons hoofd.
Er was best veel wind, dus veel vlinders zagen we niet, maar
toch Oranjetipje, Koninginnepage, Distelvlinder en
Cypriotisch Bloemenblauwtje (een endeem). De ochtend
vloog voorbij en we reden naar een dorpje voor een heerlijke
Cypriotische lunch (souvlaki) onder een Terebint (oftewel
terpentijnboom), uit de familie van de Pistacheboom
(pruikenbomen).
’s Middags reden we door een gorge (kloof) naar Telethra, waar we Spaanse Mussen en nog twee
Arendbuizerden zagen. Ook hoorden we tussen de allesoverstemmende Kleine Zwartkoppen een
Nachtegaal zingen en vonden we nog een paar soorten orchideeën: de Italiaanse Orchis en een
Vrouwtjesorchis (Ophrys
mammosa). Een Bonte
Vliegenvanger was aan het
foerageren vlak bij de auto. We
reden naar de Paphos Headlands,
waar we Kuifleeuweriken vonden
en nog een Paapje. Ook de
Oeverloper was aanwezig en
enkele grasmusachtigen, die we
na enig zoekwerk konden
determineren als Brilgrasmus en
Balkanbaardgrasmus, twee mooie
soorten! We zagen een vogelaar
op het strand staan en zagen
even later een vogel met een wat
rossige staart over ons heen
vliegen en verderop (achter een
hek) in de bosjes verdwijnen. De
vogelaar liep op ons af en zei dat
hij net een Noordse Nachtegaal
had staan bekijken… Het zal toch
niet… Helaas was de vogel niet meer te vinden… We besloten eerst te eten in de haven om
vervolgens in het donker terug naar de auto te lopen. Dit leverde in het bijna donker onderweg nog
een roepende Kwak op, die we vaag in het maanlicht konden zien vliegen! Nog geen bakken met
vogels, maar een mooi begin! Morgen minder wind, hopelijk…
2

Cyprus, april 2017 onder leiding van Klaas de Jong

Dag 3 – maandag 10 april 2017

Kensington cliffs - Akrotiri schiereiland (& Lady’s Mile)

Onderweg naar Akrotiri vonden we vlot de juiste afslag naar de kliffen, waardoor we algauw een
prachtig uitzicht over zee hadden. Kauwtjes, Torenvalken en Rotsduiven (de originele!) vlogen rond en
slechts één Eleonora’s Valk liet zich (te) kort zien, waardoor bijna iedereen ‘m miste, helaas. We
zouden het later op de dag nog eens proberen. Wel was de plek rijk aan allerlei mooie planten als
Hondskruid (Anacamptis pyramidalis), een soort bremraap (Orobanche spec.mogelijk pubescens) en
nog een paar andere orchideeën en andere mooie planten. We reden verder naar het schiereiland,
langs en door de Britse enclave, en kwamen allereerst aan bij het Phassouri moeras. Aan het begin
daarvan was een prachtige nieuwe schuilhut gebouwd (of eigenlijk nog steeds in aanbouw) met
uitzicht over het gebied. Gelijk zagen we IJsvogel, Kleine Zilverreiger en Bruine Kiekendief vliegen en
boven ons vloog een groep Purperreigers (29!)(foto). Ook in het moeras zelf ontdekten we een groep

Purperreigers en hoe langer we keken, hoe meer we er zagen! Uiteindelijk stonden er wel 9 of 10 in
het riet te doen alsof ze er niet waren. Wat een schutkleuren. Een Kleine Karekiet zong en een
Zuidelijke Keizerlibel joeg langs de oevers van een kreek. Enkele juffers konden helaas niet
gedetermineerd worden. We reden verder en zagen Paapjes, Zwarte Ibissen, Witoogeenden,
Groenlingen, Putters en we hoorden de Zwarte Frankolijn roepen. Op een gegeven moment stonden
we zo dicht bij een frankolijn dat we hem feitelijk wel moesten zien, maar niks. Onbegrijpelijk.
Verderop hoorden we een Fitis roepen en zagen we een mannetje Gekraagde Roodstaart. In de open
vlakte vonden we een aantal tapuiten, waaronder een vrouwtje Tapuit, een jong mannetje Oostelijke
Blonde Tapuit en een vrouwtje Oostelijke Blonde Tapuit. Deze laatste had net een sprinkhaan
gevangen en sloeg die zorgvuldig dood op de weg. Op diverse plekken zagen we Roodkopklauwieren.
Bij het Akrotiri zoutmeer stonden minimaal 1000 Flamingo’s op ons te wachten, terwijl wij een heerlijke
lunch gebruikten. Een Bonte Vliegenvanger liet zich kort zien. Na de lunch reden we naar de Lady’s
Mile, een strook tussen het zoutmeer en de zee. Veel Kemphanen, enkele Bosruiters en Kleine
Strandlopers waren snel gevonden en verderop zagen we ook Steltkluten en een winterkleed
Strandplevier. De volgende stop was het klooster met de
vijver erachter. Het hek voor aan de weg zat helaas dicht,
maar bij de zij-ingang was een toegang gecreëerd, zodat we
de prachtige vijver toch konden bereiken. Rond de ingang
groeide heel veel Hennepvreter, schijnbaar parasiterend op
Bermuda Buttercup (Oxalis pes-caprae). Onderweg zagen
we diverse Withalsvliegenvangers en Bonte Vliegenvangers
(foto) en vloog er een Koekoek voor ons uit. Ook hier riep
de Zwarte Frankolijn. Op de ‘Bishop’s Pond’ zagen we
Witoogeenden, Dodaarsen, Waterhoentjes, Meerkoeten,
Wintertalingen, een Witgatje en een Oeverloper. Toen we
wegliepen landde er nog precies een Purperreiger in de
omliggende vegetatie. Inmiddels was het al over 17en en
reden we terug richting Paphos. Onderweg gedineerd bij een restaurantje in Mandria en thuis de lijst
ingevuld om vervolgens bijtijds naar bed te kunnen. Een prachtige dag met veel mooie soorten!
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Dag 4 – dinsdag 11 april 2017 - Anarita Park, Vretsia & Paphos water recycling plant
Het dorpje Vretsia lonkte al voor het begin van de reis, mede vanwege de beschrijving in het verslag
van vorig jaar: een verlaten dorpje waar vorig jaar de Wielewalen ons om de oren vlogen. Op weg
daar naartoe kwamen we zo’n beetje door Anarita Park, dus daar hebben we eerst een paar stops
gemaakt. De eerste leverde vooral veel Gras- en Boompiepers op, maar de tweede was bij een
amandelboomgaard waar al snel leuke soorten als Withalsvliegenvanger, Braamsluiper en Ortolaan
werden gezien. Ook zong er een Nachtegaal, vlogen er Fitissen, Fluiters en Bonte Vliegenvangers
heen en weer en vonden we bovendien een endeem, de Cypriotische Gaai (Garrulus glandarius
glaszneri). We reden verder richting Vretsia en dronken onderweg nog even een kopje koffie in een
cafeetje. Het is tenslotte een easy-birding-reis! Bij Vretsia zagen we helaas geen Wielewalen, maar
wel vonden we een roepende Hop, Cyprustapuiten, Maskerklauwieren (aanvankelijk dachten we dat
een oudervogel een volgroeid jong voerde, maar dat zou natuurlijk een wonderlijke zaak zijn begin
april. Navraag leerde dat
Maskerklauwieren elkaar
voeren als baltsritueel. De
Maskerklauwieren trekken
naar Afrika en komen pas in
maart terug, waardoor het
feitelijk onmogelijk is om al
een volgroeid jong te hebben.
Weer wat geleerd!) (foto).
Ook vonden we een
Ruiterskink. We verlieten het
dorpje om ergens te gaan
lunchen en vonden een
heerlijk plekje met uitzicht en
fantastisch eten. Om de dag
goed te besluiten reden we
naar de water recycling bij het
vliegveld, waar volgens
verwachting maar evengoed
maar liefst 10 Sporenkieviten
op ons stonden te wachten!
Ook vloog er een groep van 16 Purperreigers over en misschien nog wel spectaculairder was een
enorme groep van meer dan 300 gele kwikstaarten, waaronder Noordse, Engelse, Balkan- en
‘gewone’ Gele Kwikstaarten! Een enkele Witte Kwikstaart vloog stoer mee met dit indrukwekkende
schouwspel. Enkele van de ondersoorten konden in de telescoop worden bekeken. We sloten de dag
bijtijds af om morgen fit te zijn voor een vroege ochtend in de Headlands!
Dag 5 – woensdag 12 april 2017 – Paphos Headlands, Polis moeras, baden van Afrodite & Cape
Drepanum
We begonnen de dag vroeg om trekvogels
te gaan bekijken bij de Headlands. Om 6 uur
stond iedereen paraat en in het halfdonker
arriveerden we al op de locatie, maar het
werd gelukkig al snel lichter. De eerste
vogels die we zagen waren een paar
Graspiepers, maar direct daarna zagen we
enkele Roodkeelpiepers (foto) en later nog
veel meer. Ook zagen we een mooi
mannetje Gekraagde Roodstaart, Wulp en
Kemphaan en vloog er een groep van 16
Zwarte Ibissen langs over zee. We keerden
terug naar het hotel voor het ontbijt en reden
vervolgens naar Polis om daar het moeras
te bezoeken. Een Oostelijke Vale Spotvogel
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zong ons welkom en diverse Kleine Karekieten en Cetti’s Zangers zongen vrolijk mee. In een dichte
boom vonden we een vrouwtje Oostelijke Orpheusgrasmus, maar zij liet zich niet gemakkelijk
bekijken, helaas. Daarna reden we naar de camping bij de baden van Afrodite en vonden weer
diverse Bonte en Withalsvliegenvangers en dit keer ook een Grauwe. Verder vlogen er Cyprustapuiten
rond en liet een Fluiter (foto) zich prachtig zien. We vonden een Troödoshagedis, diverse

anemoontjes en wilde cyclamen. Een Roodpootvalk zorgde nog voor wat opwinding, maar liet zich
maar beperkt zien. De ochtend vloog voorbij en we lunchten in een uitspanning met uitzicht op zee,
die Alex in zijn zorgvuldige voorbereiding van de reis had gevonden. Na de lunch reden we naar het
poeltje voorbij Neo Chorio, beroemd vanwege allerlei zangvogeltjes. Onderweg hoorden we een
Kwartel roepen in een veld. Bij het poeltje was het druk genoeg met Spaanse en Huismussen, maar
we troffen er geen spannende andere vogels. Een Engelse vogelaar wees ons richting de
verderopgelegen camping voor Wielewalen, maar daar aangekomen begon het te regenen en meer
dan een Europese Kanarie zat er niet in. We besloten om ons geluk bij Cape Drepanum te beproeven.
Bij aankomst daar vlogen er gelijk al Roodstuitzwaluwen om ons heen en zagen we de Mediterrane
Kuifaalscholvers (Phalacrocorax aristotelis ssp. desmarestii) op het eilandje voor de kust tussen de
Geelpootmeeuwen staan. Ook was een Slechtvalk aanwezig op de klif. We vonden een dode
Cypriotische Toornslang en een Europese Naaktvingergekko zonder staart en later nog een met staart
en allerlei mooie plantjes. Op de akker waar volgens de berichten enkele dagen daarvoor een Rosse
Woestijnleeuwerik was gesignaleerd vonden we eerst twee Duinpiepers en even later tussen allerlei
Tapuiten en kwikstaarten tenminste twee Kortteenleeuweriken. Een mooie afsluiter van de dag!
Dag 6 – donderdag 13 april 2017
bedding) - Paphos Headlands

Asprokremnos Dam – Mandria –Achelia (Ezousas-

Volgens de weerberichten aan het begin van de week zou het vandaag de gehele dag regenen met
veel wind. Nou goed, er was wel behoorlijk wat wind, maar we zijn de dag droog doorgekomen! We
begonnen bij de Asprokremnos Dam waar aanvankelijk vooral Geelpootmeeuwen en Kauwtjes te zien
waren, maar hoe langer we keken, hoe meer soorten we ontdekten. We zagen een Aziatische
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Steenpatrijs zitten, er vloog een groep piepers en leeuweriken over ons heen, waar we later tenminste
Roodkeelpiepers en Kortteenleeuweriken in determineerden, we vonden de tweede en laatste echte
endeem van Cyprus: de Cyprusgrasmus en we vonden een Izabeltapuit (foto)! Al met al een aardige
ochtend. Een melding van Groene Bijeneters bij Mandria nodigde uit voor een rondje door de velden
van het nabijgelegen dorpje
Mandria, maar we vonden alleen
een Zomertortel. We lunchten in het
dorp en vervolgden onze weg naar
de droge rivierbedding van de
Ezousas waar we een paar mooie
planten vonden en een paar
Troödoshagedissen. We reden door
naar de Paphos Headlands om daar
ook de archeologische mozaïeken te
bewonderen in het buitenmuseum.
Aardig was dat ze ook een
tentoonstelling over vogels hadden
in het kader van Paphos, culturele
hoofdstad van Europa 2017. De 153
vogelsoorten (van de 400
vogelsoorten die Cyprus rijk is) die
‘last’ hebben van de vogelvangst
werden getoond met foto’s en kindertekeningen. Ook Birdlife Cyprus kreeg veel ruimte voor hun
verhaal. Verder waren de archeologische dingen allemaal buiten, waar gelukkig ook allerlei vogels
vlogen. Een groep Gele (en andere) Kwikstaarten vrolijkte de boel op en ook diverse Roodkeelpiepers
lieten zich horen. Wat verder in het buitengebied werden soorten als Gekraagde Roodstaart,
Withalsvliegenvanger, Roodkopklauwier, Grauwe Gors, Oostelijke Orpheusgrasmus, Spaanse Mus en
Kwartel aangetroffen. Daarna was het alweer “kwart over bier” en zocht een deel van de groep een
terrasje op, terwijl een ander deel nog even naar de Headlands liep om trekvogels te bekijken. Veel
was er helaas niet meer te beleven, maar een paartje Kleine Zwartkop was druk in de weer met
voedsel, waardoor het vermoeden rees dat ze al jongen hadden.
Dag 7 – vrijdag 14 april 2017 – Troödosgebergte – Lady’s Mile – Kensington Cliffs
Vandaag bezochten we het Troödosgebergte. 's Morgens voor vertrek viel er eerst nog wat regen. Na
het ontbijt reden we naar boven door de wolken. Onderweg zagen we diverse Cyprustapuiten en een
Spreeuw. In het dorpje Troödos dronken we eerst een kopje koffie en zagen we vanaf de koffietafel al
eerst een Maskerklauwier en even later al de Cyprusgaai, onze eerste endemische ondersoort. Een
wandeling door het bos leverde al gauw Zwarte Mees en Boomkruiper op en ook zagen we een Merel.
Langs de weg vonden we een plek
waar we gedeeltelijk ook op de
bomen konden kijken. Eerst hoorden
we al kruisbekken en even later
zagen we ook kleine groepjes in de
boomtoppen zitten. Ook dit is dus een
endemische ondersoort, Loxia
curvirostra guillemardi. We reden
naar beneden via Limassol naar de
Lady's Mile. Bij de vogelkijkhut zat
een Bosruiter en vlogen 3 Ralreigers
en enkele Koereigers. Op de foto
ontdekte ik dat één van de Ralreigers
(foto) een Zuidelijke Keizerlibel te
pakken had. We lunchten in een
strandtent met uitzicht over zee. De
poeltjes langs de Lady's Mile
herbergden opnieuw Steltkluten,
Kemphanen en Kleine Strandlopers
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en dit keer stond er ook een groep
Sporenkieviten. Daarna vonden we
een Poelruiter tussen de Kemphanen
en natuurlijk stonden er ook weer
Flamingo's. Bij het zoutmeer van
Akrotiri zagen we een
Roodkopklauwier, een groep
Strandplevieren en een paar mooie
orchideeën. Daarna bezochten we
opnieuw het Phassouri moeras met de
nieuwe uitkijktoren, maar er was vrij
veel wind en we zagen feitelijk
nauwelijks vogels. Het werd al laat
dus we moesten weer eens op huis
aan, maar eerst stopten we nog even
bij de Kensington Cliffs voor de
vermaarde Eleonora's Valk. Hoewel
erg ver weg lukte het toch om één exemplaar in beeld te krijgen. Ook zagen we Alpengierzwaluwen
(foto) en Russische Kauwtjes. Een mooie dag met veel verschillende habitats.
Dag 8 – zaterdag 15 april 2017
Dam

Anarita Park – Choletria – Agia Barbara – Asprokremnos

Laatste dag: 's morgens uitchecken, bagage achterin en op naar Anarita park. Nieuw voor de trip was
nog de Blauwe Reiger. Verder zagen we diverse Ortolanen, Kleine Torenvalken, Cyprusgrasmussen
en een zeer coöperatieve Kuifkoekoek. We reden door naar Nata waar de navigatie op hol sloeg en
ons keer op keer door Nata wilde laten rijden. Richting Oud Choletria was een brug met
Roodstuitzwaluwen, Bosruiters, Kleine Plevier, Groenpootruiter en twee Grielen. De bedding had
mooie planten en bovendien een Schreibers Franjeteenhagedis. Geluncht in Nieuw Choletria bij
Dimitris, een buitengewoon aardige
Cyprioot met een prachtige tuin. Aan
de muur van het restaurantje hingen
allerlei posters over de
(roof)vogeljacht op Cyprus. Daarna
zochten we orchideeën bij het
vervallen kerkje van Oud Choletria
en vervolgens terug door Anarita
Park. Een droge rivierbedding bij
Agia Barbara leverde weinig op, dus
besloten we nog even langs de
Asprokremnosdam te rijden. Een
groep andere vogelaars stond net
naar een prachtig mannetje
Wielewaal te kijken. Er vlogen nog
meer Wielewalen daar rond. Een
mooie afsluiting, want Marijk moest
al naar het vliegveld en wij zouden
later op de avond ook vliegen.
Dachten we. Toen wij aankwamen
op de luchthaven werd net onze
vlucht gecanceld en werden we door
TUI in een hotel gestopt. We kregen een diner aangeboden en de volgende ochtend ook een ontbijt,
waarna we door een taxi werden opgehaald en alsnog een vlucht naar Nederland maakten. Eind
goed, al goed. Het was een mooie reis!
Klaas de Jong, april 2017
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