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Cyprus 2022 

 

Van boven naar beneden: Cyprustapuit, Cyprusdwergooruil, Cyprusgrasmus 

(Foto’s Nick Peeters) 
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Dag 1 Reisdag  

In de middag vliegen we van Schiphol naar Larnaca. In het allerlaatste licht lijken we 

flamingo’s te onderscheiden in de zoute meren rondom het vliegveld. Vandaag ontmoeten 

we onze lokale vogelaar/gids Giorgos Spiridakis. 

 

Dag 2 Kustzone omgeving Paphos  

Al vroeg scharrelen diverse vogelaars buiten rond met het eerste licht. De eerste 

overvliegende Gele Kwikstaarten en Boerenzwaluwen getuige van voorjaar. In de 

palmbomen zitten Palmtortels en op de ruige rotsen voor de kust zit een druk met zijn staart 

wippende Oeverloper. 

We installeren ons in de bus. De gehele dag is er aankomst te verwachten uit Afrika. Zo zien 

we groepjes Blauwe Reigers hoog uit zee komen en vliegen er tientallen Zomertalingen in 

compacte groepen op de kust af.  

Het is direct overweldigend. Want op zo’n eerste echte dag is het ook genieten van hele 

algemene Cyprus vogels zoals Kuifleeuwerik, Kleine Zwartkop en Graszanger. Later in de 

week krijgen ze pas aandacht bij buitenkansen voor de foto. 

 

Kuifleeuwerik (foto Thomas van der Es)  

Een van de eerste vogels die (helaas) slechts een deel van de groep ziet is een Plompe 

Leeuwerik met een knoeperd van een snavel. Met het goede licht (in de rug) is de grijsbruine 

onder vleugel te zien, zonder witte vleugel achterrand. Een diagnostisch kenmerk om een 

Bergkalanderleeuwerik van een ‘gewone’ Kalanderleeuwerik te onderscheiden. Het 

musachtige getjilp van de Duinpieper verraad een groepje van 8 vogels. In de stekelvormige 

struikjes worden al snel Braamsluiper en een tweetal Balkanbaardgrasmussen ontdekt.  
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Braamsluiper in de kruidenvegetatie (foto Jos Heinrichs)  

Bij een heel klein poeltje komen we nog een IJsvogel tegen en ontdekken we een paar 

Libellen zoals de Vuurlibel en het Lantaarntje. Een boom met 3 Hoppen doet het natuurlijk 

ook goed bij de hele groep. Tijd voor de lunch, die we in dit geval meegenomen hadden 

vanuit het hotel. We zoeken wat halfschaduw op en maken een eerste balans op. Het valt 

niet mee om de focus te houden op het broodje als er Baardgrasmussen en Hoppen in de 

buurt zitten. Als er dan ook nog is een fotokans is voor een Koninginnenpage onderbreekt 

dat helemaal de boel.  

 

Hop met rups van Hageheld (foto Thomas van der Es)  
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We krijgen een mooie afwisseling voorgeschoteld, zowel qua landschappen als qua vogels.  

Het spektakel was een koppel Havikarenden wat plots onverwacht boven ons hangt. 

Prachtig licht, maar allemaal erg spontaan, waardoor weinigen de camera’s op scherp 

hadden staan. Medereiziger Jos kreeg het nog fraai voor elkaar! Wat een waarneming! Die 

kan zomaar in menig top 10 van hoogtepunten van de reis komen te staan. Zeker in die van 

mij.  

 

Havikarend (Jos Henrichs)  

Na deze ontmoeting zien we in deze volgorde Oostelijke Blonde Tapuit, Cyprustapuit en 

gewone Tapuit. De Cyprustapuit is de eerste endemische targetsoort van de trip. Een mooi 

mannetje laat zich horen en zien. De zang is luid, schel en op afstand herinnerend aan 

Gierzwaluw. We zullen er nog velen horen, maar de eerste krijgt alle aandacht. Iedereen 

maakt een bewijsplaatje, die later meer dan geoptimaliseerd zal worden.  
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Ralreiger op jacht (foto Thomas van der Es)  

Dag 4  Omgeving Paphos  

We beginnen weer aan de kust. In dit geval het magistrale gebied rondom de vuurtoren van 

Paphos. Ook hier is het weer opletten geblazen boven de Middellandse Zee. Een hoog 

arriverende Bruine Kiekendief (vers uit Afrika) was een signaal dat we scherp moeten blijven. 

De gehele dag arriveren tussen maart en mei trekvogels op Cyprus. De trekroute die over dit 

eiland ligt is dik, de aantallen en diversiteit groot!  

 

Ortolaan (foto Thomas van der Es)  
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Roodkeelpieper (foto Nick Peeters)  

Het is bizar hoeveel Balkan Kwikstaarten, Russische Kwikstaarten, Roodkeelpiepers en 

Bruinkeelortolanen we zien en horen. Vooral de Kwikstaarten zijn goed vertegenwoordigd. 

 

Bloemrijke omstandigheden op het eiland (foto Jos Heinrichs)  
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Griel in vlucht , compilatie (Foto Nick Peeters)  

Een gekke wulpachtige roep trekt direct de aandacht. Zonder twijfel scanderen we de naam 

Griel! De vogel vliegt roepend een rondje boven, 

Wij besluiten een lunch te nemen in het haventje van Paphos. Het smaakt fantastisch en na 

afloop is er genoeg keuze bij het schepijs. 

Dag 4 Troödos gebergte 

Vandaag beloofde een warme dag te gaan worden, met veel wind. Voor ons de reden dat we 

richting de Troödos gebergte zouden gaan. Deze fantastische dagtocht stond uiteraard op 

het programma, maar wisselde we nu met een dag aan de kust. Flexibiliteit is het toverwoord 

voor een geslaagde trip, zo kunnen we onder de meest geschikte omstandigheden bepaalde 

gebieden bezoeken. 
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In de bergen ligt nog sneeuw (foto Jos Heinrichs )  

Tijdens de wandeling horen we van diverse kanten de tweetonige fluitroep van de Cyprus 

Dwergooruil. Zelfs heel dichtbij. We blijven de roep lokaliseren en worden daarbij wat 

geholpen door alarmerende Mezen. Opeens krijg ik de vogel in beeld. Vlakbij, waardoor we 

met de gehele groep een uiterst fraaie zichtwaarneming kunnen doen van dit uiterst fraaie 

uiltje. Wat een droomwaarneming van een zeer lastige vogel om in beeld te krijgen. Dit moet 

een hoogtepunt zijn van velen!  

 

Cyprusdwergooruil (foto Thomas van der Es)   
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Dag 5 Omgeving Akrotiri  

Vanochtend rijden we richting Limasol. Een rit van ongeveer een uur vanaf onze uitvalsbasis. 

Het is voor mij één van de betere vogeldagen uit mijn leven geworden. Het zat mee, kunnen 

we toch wel stellen. Als we bij het moeras arriveren duurt het niet lang voordat we een fraai 

Klein Waterhoen ontdekken. Het valt niet mee de vogel als groep in beeld te krijgen, maar 

gelukkig volgen er herkansingen. Prachtig om dit fraaie Hoen te zien, sneaky sluipend langs 

de drassige vegetatie.  

Voor de soortenlijst is het ook een goede stop. Witgat, Bosruiter, Slobeend en Zwarte Ibis 

zijn allemaal vogels die we in veelvoud zien. Er zijn vogelkijkhutten en er kan rustig 

geslenterde worden. Opeens horen we de kenmerkende roep van de Bijeneter. Pruup-

Pruup-pruup maar dan ietwat hoger. Al snel krijgen we een vogel in beeld. Niet een gewone 

Bijeneter, maar een ge-wel-di-ge Groene Bijeneter. Het blijkt een groepje van zes vogels te 

zijn die vanuit het rietveld op jacht is naar vliegende insecten (bijen ed).  

 

Zwarte Frankolijn op een hek, een uitzondering! (foto Jos Heinrichs)  
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Als we langs de kustlijn rijden valt mijn oog opeens op een Kraanvogel. Een Jufferkraanvogel 

wel te verstaan. De vogel foerageert tussen duintjes langs het kiezelstrand van de 

Middellandse Zee. We krijgen uitgebreide fotokansen.  

 

Jufferkraanvogel (foto Thomas van der Es )  
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De lunch nuttigen we aan de rand van een zout meer. Op afstand foerageren vele 

honderden Flamingo’s. Na de lunch gaan we op zoek naar de laatste endeem van de trip. 

Cyprus Grasmus. Na enige moeite lukt ook deze soort. Prachtig zit een mannetje te zingen 

in een niet nader te benoemen stekelstruik (of een soort van Jeneverbes). We vergeten 

allemaal even dat er ook hele kleine steekmugjes actief zijn in dit deel van Cyprus.

 

Endemische Cyprus Grasmus (foto Nick Peeterse)  

 

Oostelijke Blonde Tapuiten zien we veel langs de kust vandaag (foto Thomas van der Es)  
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Zo mooi werd het licht, dat we het niet konden laten om nog even bij de Groene Bijeneters 

langs te gaan. Op enkele meters boven de auto (met strijklicht) jagen de vogels nog op 

insecten voordat ze hun roestboom op zouden gaan zoeken. Wat een afsluiter van een 

waanzinnige vogeldag!  

 

Groene Bijeneter in het laatste licht (foto Jos Heirichs)  
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Dag 6  Akamas Nationaal park  

We gaan vandaag een relaxte dag doorbrengen aan de westkant van het eiland. Voor het 

eerst trouwens geen stralende start, maar licht bewolkt en een wat aantrekkende wind. Na 

een korte rit maken we eerst een wandeling langs een mooi ongerept deel van de westkust. 

Geen hotels, resorts of andere ver ruïnering  van het landschap hier. De wilde kant van 

Cyprus dekt de landschapsbeleving wel zeker. 

 

Westelijke kustzone is uitgestrekt en wild (foto Jos Heinrichs)  

 

De volgende stop staat in het teken van de lunch en in het teken van Kuifkoekoeken. 

Verschillende vogels laten luidkeels van zich horen. Het hoge schelle gehinnik lijkt in de 

verte wat op een Dodaars. Ditmaal kwam het geluid uit oeroude olijfbomen en vliegen 

ruziënde Kuifkoekoeken in de rondte. Fotokansen voor de hele snelle lenzen. Ze naderen 

ons tot op enkele meters, maar vliegen razendsnel. In deze mooie vallei horen we een 

Cyprus Dwergooruil en schieten Balkanbergfluiters als drukken stuiterballetjes door de 

boomkronen.  
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Kuifkoekoek die de lunch ‘verstoorde’ (foto Thomas van der Es)  

Op de terugweg stoppen we bij een akker vol Grauwe Gorzen. Er lopen 

Kortteenleeuwerikken tussen en opnieuw hele fraaie Bruinkeelortolanen. Een jagende 

Arendbuizerd en een tweetal Goudplevieren trekken nog even de aandacht. Mooie 

landschappen overheersen!  

We eten bij een plaatselijke Taverne onderweg en constateren dat de Cypriotische keuken 

heerlijk is. Na de maaltijd slingeren we terug naar het hotel. Opnieuw een mooie dag.  
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Dag 7 Xeros riviervallei en Episkopi 

Ook vandaag zal de dag bestaan uit een combinatie van spectaculaire landschappen en fijne 

vogelsoorten. Regelmatig een mooie Tapuit en bij een kloostertje vliegt een Steenuil op. Een 

Hardoen (hagedis) ligt boven op het gebouw te zonnen.  

 

Frisgroene vallei vol met bloeiende graslelies  foto Thomas van der Es)  

Een fraaie Rode Rotslijster laat zich bewonderen. Alhoewel, het was een vrouwtje en die zijn 

nu eenmaal minder kits dan de mannetjes. Wat dieper in het binnenland speuren we uit naar 

roofvogels. Het uitzicht is indrukwekkend en de hoeveelheid lucht om af te scannen immens. 

Met meer ogen zie je immers meer en met de gehele groep zoeken we het blauw af naar 

rovers. We zien Havik, Vale Gier ( 4), Havikarend (2) en Arendbuizerd. Voor een klein half 

uurtje helemaal niet gek natuurlijk.  

Dag 8  

Vandaag is de vertrek dag, maar wel met een goedgevuld dagprogramma. Waterrijke 

gebieden staan garant voor veel soorten en de ligging is langs de kust. Trekvogels en 

verassingen behoren dus ook tot de mogelijkheden. De zoute meren die we eerst aandoen 

lopen vol met Flamingo’s. Indrukwekkend zijn de wolken kemphanen! Een groep groeit aan 

tot bijna 500 exemplaren en ze laten een boeiende vliegshow zien. Dat er altijd iets 

onverwachts kan gebeuren in de vogeltrektijd bleek maar weer. Een spookachtige 

verschijning van een slanke (bijna witte) man Steppenkiekendief! We konden gelijk de 

roodkeelpiepers even tellen. 
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Net als we de statiefpoten inschuiven en willen inpakken komt er een volgend juweeltje 

aangevlogen. Een bloedmooie zomerkleed Witvleugelstern! Wauw.  

De ochtend vliegt voorbij en het is best warm. Een gekke stop doen we bij een 

afwateringskanaaltje langs de kust. Niet echt een plek voor een toeristische foto. Ik opper 

tegen de gids dat deze plek ‘vies’ genoeg is voor een Citroenkwikstaart. Niet veel later vliegt 

met een luide rauwe roep een vrouwtje Citroenkwikstaart op. De vogel laat zich mooi zien op 

een hek en foeragerend tussen de vegetatie. Er loopt ook een sporenkievit te scharrelen.  

 

Sporenkievit kwamen we regelmatig tegen op de laatste dag (foto Jos Heinrichs)  
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Overheersend was de geur en de frisse geeltint van Venkel op Cyprus (foto Jos Heinrichs)  

 

We nemen afscheid van de gids en gaan richting de airport. Wat een heerlijke week lente 

mochten we beleven op het prachtig eiland Cyprus. De verscheidenheid aan landschappen 

is indrukwekkend, de vogeltrek onwijs spannend en het weer aantrekkelijk. Neem daarbij de 

3 endemische vogelsoorten en natuurlijk het genot van met gelijkgestemde iets leuks doen 

en het plaatje is compleet.  


