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Dag 1 – zaterdag 6 april 2019 Amsterdam - Paphos
Na een vier uur durende vlucht is het op Cyprus helaas al donker, vooral ook omdat het hier een uur
later is. We rijden een uur de bergen in naar een hotel dat ik (na 4 Cyprusreizen nog niet eerder
gezien heb. Spannend! We komen aan in een prachtig verbouwd huis, dat tegen een helling ligt.
Beneden is het restaurant en in een gezellige huiskamer brandt de open haard. De manager is een
jongedame van een jaar of dertig schat ik en ze wijst ons onze kamers, terwijl haar broer onze koffers
een trap lager sjouwt. Ondanks het late tijdstip (tegen 23u) hebben ze voor het eten nog op ons
gerekend en zitten we niet veel later aan een overheerlijke moussaka met salade en Griekse yoghurt
met honing als toetje. Nog geen vogel gezien, maar het begin mag er zijn!
Dag 2 – zondag 7 april 2019

Asprokremnos Dam - Mandria - Paphos Water Recycling Plant Agia Varvara

Na een heerlijk ontbijt lukt het nauwelijks om in
de bus te stappen, want de ene na de andere
leuke soort meldt zich op of vlakbij de
parkeerplaats. De Cypriotische ondersoort van
de Zwarte Mees (ssp. cypriotes), een paar
fantastische Maskerklauwieren, gierende
Gierzwaluwen, een zingende Europese Kanarie,
een roepende Hop, de Cypriotische ondersoort
van de Boomkruiper (ssp. dorotheae), er lijkt
geen einde aan te komen! Onderweg naar
beneden zien we een paar keer een Cyprustapuit
voor de bus wegvliegen, maar geen enkele keer
blijft er één een beetje goed zitten. Ik beloof op
dat moment, feitelijk tegen mijn principes in, dat
we die nog wel tegenkomen deze reis, maar
even later stoppen we toch om een poging te wagen. Cetti’s Zanger en Winterkoning (ssp. cypriotes)
laten van zich horen, maar de Cyprustapuit houdt zich stil. We rijden verder en parkeren bij het begin
van de Asprokremnos Dam, waar een waar vogelgeweld losbarst: Cyprusgrasmus (foto) is de eerste
endeem die we in de kijker krijgen: een zingend mannetje bovenin de bloeiende Gaspeldoorn! De
Cypriotische ondersoort van de Aziatische Steenpatrijs (ssp. cypriotes) meldt zich, een Grauwe Gors
zingt, een Roodkopklauwier (wenssoort van Bernard) is prachtig te zien, een Kwak staat onder een
struik, maar later out in the open, een Ralreiger, een Purperreiger, een paar Geelpootmeeuwen, een
Kleine Zwartkop zingt, een Grauwe Kiekendief jaagt langs, Oostelijke Blonde Tapuit, Graszanger, de
soorten buitelen over elkaar heen en we weten soms niet waar we moeten kijken! Wat een megaplek!
We brengen geruime tijd aan het begin van de dam door, maar wandelen langzaam maar zeker naar
het andere einde, waar we door een paar andere vogelaars gewezen worden op een
Withalsvliegenvanger (foto van
Eduard). Een mooi mannetje
vliegt samen met een paar
Fluiters telkens voor ons op, maar
Eduard weet hem knap op de
plaat te zetten. We lunchen op
een terrasje met Palmtortel in
Mandria en constateren met
enige trots en tevredenheid dat
we al 50 verschillende soorten op
onze lijst hebben. Na de lunch
bezoeken we de
waterzuiveringsinstallatie van
Paphos met Sporenkieviten en
vinden we op het strand
Oeverloper, Kleine Plevier en
Ralreiger. Een groep van dik
dertig Zwarte Ibissen trekt over en
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op een piertje in zee zien we twee Baltische Mantelmeeuwen
staan. De tijd vliegt voorbij en ons oorspronkelijke plan om Anarita
Park te bezoeken moet worden uitgesteld. We kunnen nog net
even langs Agia Varvara, waar Marianne in een bassin een raar
hoentje ziet lopen. Even later staan we gezamenlijk door de
telescoop naar zelfs twee mannetjes Klein Waterhoen (foto) te
kijken! Een formidabel besluit van een waanzinnige dag vol
knalgoede soorten. Hopelijk belooft dit wat voor de rest van de
week!
Dag 3 – maandag 8 april 2019 Limassol - Akrotiri schiereiland (met Lady’s Mile & Bishop’s
Pool) - Kensington cliffs
Gisteren kwamen we erachter dat de achterklep van de bus niet op slot kon. Gezien de
kostbaarheden die we bij ons hebben, kiezen we er, in overleg met het servicenummer van de
autoverhuur, voor om de bus om te ruilen in Limassol. Daar moeten we toch doorheen, maar toch gaat
dat niet zo eenvoudig als we hadden gehoopt. Het is een grote stad (de tweede stad van Cyprus) en
we zijn veel tijd kwijt met het bereiken van de Sixt-garage, maar ook staat de nieuwe bus niet klaar
(zoals wel gisteren afgesproken). En dan blijkt dat de bus ook nog eens veel minder laadruimte heeft,
waardoor we met een kater eindelijk, na opnieuw een lange rit door de stad, aan onze vogelarij
beginnen. De eerste stop is een vogelhut aan het begin van de Lady’s Mile, waar Roodstuitzwaluw
(foto), Kleine Karekiet, Zwarte Frankolijn, opnieuw een Klein Waterhoen(!), Braamsluiper en een

fantastisch mannetje Rüppells Grasmus onmiddellijk alle rompslomp doen vergeten. De Kleine
Zilverreiger vliegt over en voor wie hem gemist heeft vliegt hij even later gewoon nog eens langs.
Verderop vinden we ook nog Koereiger, Steltkluut en Sporenkievit. We lunchen bij een geweldig
strandtentje onder toeziend oog van een aantal Geelpootmeeuwen. De Lady’s Mile bevat
ongebruikelijk weinig steltlopers, maar natuurlijk wel een paar Flamingo’s, vier jonkies en een
volwassen vogel. Bij het klooster van de Heilige Nicolaas van de Poezen is voor het eerst dat ik er
kom de poort gewoon open! We kunnen dus eindelijk eens ‘gewoon’ over het pad naar de Bishop’s
Pool lopen. Onderweg zien we Gekraagde Roodstaart en een grote groep overvliegende
Purperreigers. Bij de plas vinden we al snel Wintertaling, Dodaars, Waterhoen, Meerkoet met jongen
en Witoogeend. Een Boompieper vliegt over en de Zwarte Frankolijn lijkt van héél dichtbij te roepen,
maar desondanks kunnen we hem niet in de kijkers krijgen. Even later belanden we na de
waarneming van een enkel vrouwtje Bonte Vliegenvanger midden in een soort trekvogelfestijn waar
we ook Tjiftjaf, Fluiter, Withalsvliegenvanger, Zwartkop, Kleine Zwartkop, Braamsluiper, Grasmus en
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Spaanse Mus in aantreffen, alhoewel die laatste misschien wel lokalo’s betreft. Precies waar we hier
natuurlijk voor komen: vogeltrek in uitvoering! Superspannend om midden in zo’n groep te staan. We
vervolgen onze weg langs het zoutmeer van Akrotiri en zien nog een prachtige Ralreiger vlak naast de
bus jagen en een Bokje dat wordt opgejaagd
door een Haas. We besluiten de dag bij de
indrukwekkende Kensington Cliffs, waar
Alpengierzwaluwen talrijk (30+!) rondgieren en
na een hele poos zoeken ook gelukkig een
Eleonora’s Valk (foto) wordt gevonden. Ze zijn
dus al terug uit Madagascar, waar ze
overwinteren! Het is voor dit jaar de eerste
waarneming in cyprus.observation.org en ook
op de website van Birdlife Cyprus heb ik nog
geen meldingen gezien. Onderweg terug de
berg op zien we nog een paar Cyprustapuiten,
maar omdat we ook op tijd thuis willen zijn,
rijden we door en spreken we af om
morgenochtend een rondje vóór het ontbijt te
maken voor deze soort. We zijn tenslotte op
Cyprus, dus deze endeem willen we wel goed
zien. De kok van het hotel heeft opnieuw een traditioneel Cypriotisch gerecht voor ons bereid, met
varkensvlees dat eerst drie weken in rode wijn heeft gelegen en daarna is opgebakken. Heerlijk!
Dag 4 – dinsdag 9 april 2019 Fassouri moeras - Akrotiri gravel pits - Kensington Cliffs Troödos
Voor het ontbijt lopen we in beperkt gezelschap alvast een rondje, vooral om de Cyprustapuit eens
goed te bekijken. Dat lukt binnen 100 meter en we genieten van zowel het mannetje als het vrouwtje.
Verder pikken we natuurlijk de inmiddels bekende soorten mee als Cyprusboomkruiper, Vink,
Groenling, Maskerklauwier, Europese Kanarie en we zijn mooi op tijd terug voor het ontbijt. Als we
vertrekken kijken we eerst even waar het weer op Cyprus het beste is, want er dreigt volgens diverse
telefoontjes wat regen. Uiteindelijk blijven we bij het aanvankelijke plan om ons bezoek aan het Akrotiri
schiereiland af te maken, want gisteren was gewoon te kort. We beginnen bij het moeras van
Fassouri, waar een vogelkijkhut staat. Een Steppebuizerd vliegt vlak voor de bus langs als we er bijna
zijn. Kleine Karekieten en Cetti’s Zangers zingen ons op de parkeerplaats al toe vanuit het riet en ook
de Zwarte Frankolijnen roepen om het hardst. Vanuit de hut zien we Bruine Kiekendieven jagen en er
vliegt een Witoogeend over. Een groep van 120 Zwarte Ibissen is wel erg indrukwekkend om te zien!
We rijden verder en zien
Purperreigers vliegen en
Koereigers lopen. Het
kijkscherm verderop biedt
uitzicht op een volstrekt
dichtgegroeid moeras en
alleen de Wilde Eend is
nieuw voor onze lijst, maar
terug bij de bus vliegt er
een kiekendief over waar ik
gauw een paar foto’s van
maak. De vogel doet me
denken aan een vrouwtje
Steppekiekendief (foto),
maar ik besluit dit te
verifiëren bij een paar
vrienden van me. Gelukkig
blijkt ’s avonds dat de
determinatie klopt. Bij een
volgende stop staan veel
steltlopers als Kemphaan,
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Bosruiter, Watersnip en Witgat. Twee Nederlandse vogelaars wijzen ons op een rustende
Vorkstaartplevier. Gelukkig maar, want hij is zo ver weg en lastig te zien dat ik me afvraag of we hem
zouden hebben gevonden. Bij de eerste gravel pit is het ronduit feest. Eerdergenoemde steltlopers
zijn er allevier, aangevuld met Kleine Plevier, Strandplevier, Poelruiter, Sporenkievit, Steltkluut,
Oeverloper, Krombekstrandloper, Zwarte Ruiter, Groenpootruiter en dan zit er ook nog een prachtig
mannetje Zomertaling! Een paar Roodkeelpiepers en een Duinpieper vliegen over, terwijl twee
Nachtegalen vanuit de bosjes zitten te zingen. Met moeite stappen we weer in de bus en een paar
honderd meter verder zien we eerst een Zwarte Frankolijn (die we tot nog toe alleen maar gehoord
hebben) en vervolgens doet een Kuifkoekoek (foto) ons alweer uit de bus stappen. We lunchen op
het kiezelstrand en er vliegt
tijdens het eten een mooi
groepje Zomertalingen
voorlangs. Na nog een Kneu
(overigens zijn alle Kneuen
hier van de mediterrane
ondersoort mediterranea) en
een Roodkopklauwier komen
we weer bij het zoutmeer met
Flamingo’s aan. We rijden naar
Kensington Cliffs, waar
Marianne een Eleonara’s Valk
vindt en Maria een Slechtvalk
ontdekt. In de verste kliffen
zien we twee nesten met Vale
Gieren erop, maar dat vergt
wel het uiterste van onze
telescopen, evenals de
mediterrane Kuifaalscholvers
(ssp. desmarestii) onderaan
diezelfde kliffen. Tevreden
rijden we terug richting huis,
maar omdat de dag eigenlijk
nog niet om is, rijden we na
een korte stop bij het hotel nog
even naar het nabijgelegen
dorpje Troödos, waar we
Cyprusgaai, Cyprustapuit en
Cyprusboomkruiper alle drie
mooi te zien krijgen. Eén van
de Cyprustapuiten die we zien
heeft vier kleurringen om (foto)
en blijkt, bij navraag bij de
onderzoekers, in mei 2014 in
de buurt van deze locatie te
zijn geboren (en geringd). De vogel is sindsdien elk jaar naar ditzelfde territorium teruggekeerd en
sinds vorig jaar uitgerust met een geolocator. De
onderzoekers hopen hem binnenkort terug te vangen
om de gegevens over zijn laatste najaarstrek,
overwintering en voorjaarstrek te kunnen uitlezen. Ze
waren erg blij met onze melding! Na het diner gaan we
nog even naar buiten om te luisteren of de
Cyprusdwergooruil die ik gisteravond als enige hoorde,
nog een keer zou roepen. Het duurde even een minuut
of twintig, maar toen kregen de volhouders loon naar
werken. De rest moet hopen dat hij er morgen weer zit.
Opnieuw een fantastische dag met maar liefst 80
spannende soorten!
5

Cyprus, april 2019 onder leiding van Klaas de Jong

Dag 5 – woensdag 10 april 2019

Anarita Park – Agia Varvara – Choletria - Vretsia

We beginnen vandaag bij Anarita Park, een heuvelrijk landschap vlak buiten het plaatsje Anarita dat
overigens weinig met een park te maken heeft. Een Roodkopklauwier bijt de spits af en Grauwe Gors
(foto), Graszanger en een
viertal Hoppen volgen. We
struinen door een
amandelboomgaard op zoek
naar vliegenvangers, maar
vinden alleen een
Boompieper, totdat we er
weer uit komen en er prompt
twee mannetjes
Withalsvliegenvanger
opduiken. Een Nachtegaal
zingt kort. We rijden verder,
maar de weg blijkt half
weggespoeld. Creatief maken
we met stenen onze eigen
brug en rijden gewoon verder.
Zulke deelnemers kun je er
goed bij hebben! Even
verderop vliegt een paartje
Maskerklauwier om een bosje
waar ook Spaanse Mussen in zitten. Een Kleine Torenvalk jaagt vanaf een stroomdraad en even later
vinden we er nog 4. Het is niet gemakkelijk om ze te onderscheiden van de eveneens aanwezige
Torenvalken, maar het gebrek aan stipjes op de rug en de relatief lange en driehoekigere vleugels
helpen wel. Echte klappers blijven uit in dit gebied, dus we besluiten ons geluk te beproeven bij Agia
Varvara, waar we van de week twee mannetjes Klein Waterhoen vonden. Gelukkig loopt er weer één,
een vrouwtje dit keer. We lunchen in Timi onder toeziend oog van opnieuw een Palmtortel. Eduard en
Geertje zwaaien af voor het middagprogramma, maar vinden zelf een Bijeneter. Wij rijden richting
Choletria, naar de brug waar ik meestal wel Grielen vind. Behalve vandaag. Er is werkelijk helemaal
niets te beleven. Zou ons geluk op zijn? Alleen Bernard ziet een IJsvogel vliegen. We besluiten verder
naar het noorden te rijden en Vretsia, een verlaten dorpje in de bergen, te bezoeken, maar zodra we
daar aankomen begint het te regenen en flink ook. Gelukkig was de weg er naartoe erg mooi en is de
weg naar huis vervolgens nog veel mooier! Onderweg horen we bovendien een Kuifkoekoek roepen.
Verderop vliegen er enkele
vogels rond, waarop we
besluiten te stoppen. Zodra
we uitstappen horen we
een Zomertortel koeren.
Een Ortolaan zit op de
zijlijn van de weg zaadjes
te pikken en in de bomen
er omheen zien we
Boompieper, Grasmus,
nog een Ortolaan en
Cyprustapuit. Even later
ontdekt Maria een
Bruinkeelortolaan (foto),
die ook nog eens mooi op
de foto wil! De Zomertortel
vliegt weg, samen met een
tweede en derde
exemplaar en laat mooi z’n
bruine rug zien. De
Italiaanse Orchis zorgt voor
gegrap vanwege de
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toepasselijke Engelse naam: Naked Man
Orchid. Als we verder rijden zien we een
fantastische vliegshow van een
Arendbuizerd en maken ons allang geen
zorgen meer over of ons geluk soms op
zou zijn. Niet dus! Om de volgende bocht
zien we een parend paartje Kuifkoekoek
op de weg zitten en om nog weer een
volgende bocht schiet er een Boomvalk
vlak voor de bus langs. Het kan weer eens
niet op! Als we eindelijk, vanwege al het
vogelgeweld een beetje laat, bij het hotel
aankomen, is er heerlijk eten voor ons:
echte Cypriotische meze. En na het eten
horen nog een paar deelnemers de
Cyprusdwergooruil buiten roepen.
Dag 6 – donderdag 11 april 2019

Akamas schiereiland - Evretoudam

Vandaag staat de noordwesthoek van het eiland op het programma. De camping naast de Baden van
Aphrodite is beroemd om z’n zangvogels op trek en stelt ook dit keer niet teleur. Binnen honderd
meter zien we al Withalsvliegenvanger, Ortolaan, Maskerklauwier, Boompieper, Cyprustapuit en van
sommige soorten diverse exemplaren. We vinden ook nog Koekoek, Brilgrasmus, Rotsduif en Fluiter
en rijden een eindje om om een wandeling te maken. Hier vinden we Hop, Cyprustapuit en Zwarte
Roodstaart en een paar leuke ‘niet-vogels’ als Cypriotisch Bloemenblauwtje (een endemische
vlindersoort) en een paar prachtige Slangenooghagedissen. Maria ontdekt een orchidee, maar hoewel
ik aanvankelijk uitkom op de zeer zeldzame Cyprische Orchis (Ophrys kotschyi), moet ik die
determinatie later bijstellen naar Vrouwtjesophrys (Ophrys mammosa). We lunchen in Latchi en
besteden de rest van de middag bij de Evretoudam, waar vanwege de zwaarste regenval sinds 1900
afgelopen winter enorm veel water staat. We vinden Bijenorchis, Lange Tongorchis, Italiaanse Orchis,
Hondskruid en nog veel meer prachtige planten en bloemen, maar helaas weinig vogels. Een Kleine
Zilverreiger en een Fluiter, daar moeten we het mee doen. Maar we klagen niet! Bijtijds vertrekken we
weer naar het hotel alwaar een heerlijk maal ons wacht. Voor de derde avond op rij gaan we na het
diner nog even naar buiten en eindelijk krijgt iedereen de Cyprusdwergooruil goed te horen. Sinds kort
is dit een aparte soort geworden en daarmee de derde endeem van Cyprus, na de Cyprustapuit en de
Cyprusgrasmus, dus een belangrijke soort om in de knipzak te hebben!
Dag 7 – vrijdag 12 april 2019

Larnaca – Oroklinimeer

De kunstmatige waterbassins net ten zuiden van het vliegveld van Larnaca zijn altijd erg goed voor
eenden en futen en steltlopers, dus ik
heb de deelnemers tijdens de rit er
naartoe al enigszins voorbereid op veel
vogels, maar aangekomen in de
vogelhut wacht ons een teleurstelling:
leeg! Een enkele Sporenkievit (foto)en
een paar Wilde Eenden zijn alles wat
we kunnen vinden. De natte velden er
omheen zijn ook grotendeels leeg en
het dringt tot me door dat de regen van
de afgelopen winter ook nadelen heeft
voor vogelaars: de vogels hebben véél
meer mogelijkheden om te foerageren
en zijn niet meer afhankelijk van
kunstmatige bassins… Bij één plas
zien we een paar Flamingo’s en een
Zomertaling en ook een paar
Strandplevieren en na lang zoeken
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vinden we een IJsvogel en vliegen er een paar Roodstuitzwaluwen over ons heen. Op een paaltje
zitten twee mooie adulte Dwergsterns, de eerste sterns die we zien deze reis. We besluiten om dan
eerst maar te gaan lunchen en vanmiddag ons geluk elders te beproeven en dat pakt wonderwel goed
uit! De lunch is eenvoudig maar lekker en omdat we min of meer in de bebouwde kom zitten is een
Kleine Torenvalk het enige interessante wat we kunnen noteren. Op het middagprogramma staat het
Oroklinimeer en vanuit een vogelhut zien we al
snel Slobeend, Wintertaling, Dodaars en tegen de
achterrand loopt warempel opnieuw een Klein
Waterhoen! Eerst een vrouwtje en vervolgens ook
een mannetje laat zich zien. Ik maak een praatje
met Victor, een vogelaar die bij Birdlife Cyprus
werkt en ons informatie geeft over nog een hut
aan ditzelfde meer. Op dat moment vliegt er ook
een Witwangstern over de plas, de tweede
sternsoort! Dat gaat goed! Een Kleine Karekiet
zingt en een groepje Koereigers landt in een paar
kale takken, waarna we vertrekken naar een
tweede vogelhut. Deze blijkt al snel minstens zo
succesvol, want Marianne ontdekt eerst een
paartje Krooneend en in dezelfde seconde een
Draaihals (foto) die vlak voor de hut zit. Die
laatste was haar eigen wenssoort voor deze reis,
dus chapeau! Als klapper op de vuurpijl komt er
vlak voor de hut nog even een vrouwtje IJsvogel
jagen vanuit een boompje. We kunnen haar door
de telescoop een visje zien vangen en zien
doodslaan op een tak alvorens ze het opeet.
Spectaculair! Een tweede IJsvogel vliegt weg en
wij moeten zo langzamerhand weer de bergen in.
Het was weer een mooie dag! Morgen nog zo
een!
Dag 8 – zaterdag 13 & zondag 14 april 2019
Beach - Schiphol

Asprokremnosdam - Paphos Headlands – Timi

De laatste dag is een feestelijke dag, want Bernard is 81 jaar oud geworden! Reeds bij het ontbijt
zingen wij hem toe. Als eerste staat de Asprokremnosdam op het programma. Hoewel we hier al een
keer geweest zijn, was dat zo’n goede ochtend dat we die plek nog wel een keer willen bezoeken.
Gelijk bij aankomst zingt de Cyprusgrasmus alweer bovenin een struik en ook de Kwak en de
Ralreiger laten zich weer zien. Maar gelukkig zien we ook nog weer nieuwe soorten voor onze lijst,
zoals Grote Karekiet en Rietzanger. Ook horen we, naast wederom een Nachtegaal, een Oostelijke
Vale Spotvogel zingen. We lopen een ommetje door de steenhopen onder de dam en vinden daar een
Grasmus en horen opeens het geluid van de Bijeneter. Als we omhoog kijken zien we maar liefst tien
Bijeneters hoog in de lucht foerageren. Deze soort hebben we pas één keer gehoord deze reis, dus
dat is wel feest. Een Paapje en een zeer laat
prachtig mannetje Finsch’ Tapuit (foto voorplaat)
laten zich nog zien. Een unieke waarneming,
want deze soort is gewoonlijk al weg. Het is de
eerste keer dat ik hem op Cyprus zie! En dan
rijden we naar Timi, waar we van de week
volgens Bernard de lekkerste cheesecake ooit
hebben gegeten. Op deze feestelijke dag
trakteert hij ons hierop en natuurlijk zingen we
hem opnieuw toe. Een Palmtortel (foto) keek
toe. We wurmen ons door Paphos heen met de
bus en genieten van een wandeling langs de
Headlands, de uiterste zuidwestpunt van Cyprus.
Het is weekend, dus er zijn meer mensen op dit
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idee gekomen, maar dat weerhoudt de vogels gelukkig niet! We zien Geelpootmeeuw en Tapuit en
binnen de omheining van de historische opgravingen zit een Roodkopklauwier (de wenssoort van
Bernard, op zijn verjaardag!) bovenin een boompje. We worden verrast door een IJsvogel op een rots
aan zee en twee overvliegende Roodstuitzwaluwen. Op dat moment vliegen er vier reigerachtigen
over ons heen vanuit zee en als ze bijdraaien zien we dat het Kwakken zijn. Vogeltrek in uitvoering!
Een tiental Roodkeelpiepers zit regelmatig mooi in de kijker en zowel Gele als Balkankwikstaarten
vliegen zenuwachtig in het rond. Verderop staat een violist wat te fiedelen en Cees maakt een vrolijk
dansje en mag vervolgens ook even op de viool. We lunchen in de haven, dichtbij het ‘Kasteel van
Paphos’, een oude Byzantijnse vesting. We tanken de bus af en rijden richting het vliegveld, maar
besluiten het laatste uurtje stuk te slaan op Timi Beach, een strandje vlakbij het vliegveld. Een paar
Koereigers en een paar Zwarte Ibissen lijken aanvankelijk weinig spectaculair, maar een Brilgrasmus
meldt zich en vliegt een bosje in. Ik denk de vogel te hebben gelokaliseerd, maar sta opeens naar een
vrouwtje Balkanbaardgrasmus te kijken! De soortenlijst blijft ook in het laatste uur maar groeien! Als
we langs een paar bomen in een natte omgeving lopen, vliegen er Bosruiters roepend op en vinden
we een Citroenkwikstaart
(foto). Een Bonte
Vliegenvanger laat zich
kort zien en een grote
groep Purperreigers vliegt
over richting noord
(natuurlijk). We stappen
weer in de bus om hem te
gaan inleveren en
sommigen pakken hun
kijkers al in, maar dat blijkt
niet handig, want honderd
meter verder steekt een
Kwartel (foto) de weg
over! Als we verder rijden,
blijkt de vogel ook nog
eens op ons te staan
wachten en we kunnen
leuke foto’s maken (het
blijkt de eerste foto van een Kwartel in de database van cyprus.observation.org!). We vragen ons af of
het dan echt nooit ophoudt en na nog 50 meter rijden blijkt dat het antwoord op die vraag ‘nee’ is,
want er zit een Kortteenleeuwerik voor ons op de weg! Nu moet het toch echt wel klaar zijn, want we
moeten echt weg, maar als afsluiter vinden we opnieuw een IJsvogel op een steen aan zee. Wat een
dag, wat een week, wat
een eiland!
Klaas de Jong
April 2019
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