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Inleiding 

We besloten deze lente Cyprus uit te kiezen als bestemming voor een korte ornithologische trip en dit om 
twee redenen ; het eiland heeft een aantal endemische vogelsoorten die je heel moeilijk elders kunt zien en 
daarenboven is Cyprus een stopover voor vele trekvogels die uit hun Afrikaanse winterkwartieren naar hun 
Europese broedgebieden vliegen. 

Wegens de moeilijke bereikbaarheid reizen heel weinig vogelkijkers naar het Turkse deel van Cyprus. Hoewel 
de landtong in het uiterste oosten van het eiland wellicht de beste plek van het eiland is om trekvogels te zien, 
geven haast alle vogelkijkers er de voorkeur aan het westelijke, Griekssprekende, deel van Cyprus te 
bezoeken. Dit deel is namelijk makkelijk bereisbaar, er zijn vele mogelijkheden om betaalbare accommodatie 
te vinden en huurwagens zijn er relatief goedkoop. 

Over vogels kijken in Cyprus zijn twee vogelreisboekjes over verschenen; "A Birdwatching Guide to Cyprus" 
van A. Stagg en G. Hearl – Arlequin – 1998 en "Finding Birds in Cyprus" van Dave Gosney – Gostours Guide 
– 1996. 

De belangrijkste vogelgebieden op Cyprus worden tijdens de trekseizoenen goed in de gaten gehouden door 
plaatselijke vogelkijkers (dit zijn meestal Britten die op de militaire bases werken) waardoor regelmatig 
zeldzaamheden worden gevonden. Deze vogelkijkers kunnen ook goede informatie verschaffen over 
gebieden die slechts tijdelijk interessant zijn. Het gaat hier dan voornamelijk over geïrrigeerde velden langs 
rivieren die steltlopers, reigerachtigen, zangvogels etc. aantrekken. 

De meeste ornithologen concentreren hun inspanningen rond de stad Paphos op het zuidwestelijke puntje 
van het eiland. Niet omdat de "beste" soorten hier zijn te zien maar omdat de meeste Engelse toeristen, 
waarvan sommigen een zonnevakantie met vogels kijken combineren, in Paphos verblijven en dus steeds in 
de nabijheid gaan vogels kijken. De meeste zeldzaamheden worden dus in de omgeving van Paphos gezien 
omdat er gewoon het meest naar vogels wordt gekeken. 

We beslisten tijdens deze korte trip onze excursies concentreren in de omgeving van Larnaca en rond 
Paphos. Verder brachten we nog een kort bezoek aan het centraal gelegen Troodos gebergte. 

Dinsdag 8 april 2003 – Vliegreis van Brussel over Frankfurt naar Larnaca 

Na een aangename nachtvlucht van Lufthansa kwamen we in het holst van de nacht (om 03h00) aan te 
Larnaca. Een vertrekkensklaar Amerikaans vliegtuig met soldaten op de luchthaven van Larnaca herinnert er 
ons aan dat een land een paar honderd kilometer verder naar het oosten in brand staat. Een taxi bracht ons 
naar het hotel (Amorgos hotel) en we installeerden ons voor een kort nachtje. 

Woensdag 9 april 2003 – in de voormiddag bezoek aan de omgeving van de Tekke 
Moskee te Larnaca, in de namiddag naar Kaap Grkeko 

Als we ’s ochtends uit het hotelraam kijken zijn Vale Gierzwaluwen (Apus pallidus) de eerste vogels die we 
zien. Direct na het ontbijt rijden we naar de gebiedjes rond de Tekke Moskee. De Moskee ligt aan de oevers 
het zoutmeer van Larnaca en in de velden en bosjes in de omgeving wemelt het van de trekvogels. We zagen 
algauw 2 Draaihalzen (Jynx torquila), een mannetje Ortolaan (Emberiza hortulanus), vele Paapjes (Saxicola 
rubetra), Boompiepers (Anthus trivilialis), Graszangers (Cisticola juncidis), een Cetti’s Zanger (Cettia cetti), 
2 Fluiters (Phylloscopus sibilatrix) en een schitterend mannetje Roodkopklauwier (Lanius senator). We 
hoorden nog een Kwartel (Coturnix coturnix) zingen in een korenveldje. 

In de palmbosjes nabij de moskee zelf vonden we een tweetal prachtige mannetjes Withalsvliegenvangers 
(Ficidula albicollis) en een mannetje Bonte Vliegenvanger (Ficidula hypoleuca). 

Onze telescopen kwamen goed van pas om de strandjes van het zoutmeer te scannen op steltlopers en 
reigerachtigen ; in de verte zagen we een 40-tal Flamingo’s (Phoenicopterus roseus) en een paar Kleine 
Zilverreigers (Egretta garzetta). Er overwinteren tot 8000 Flamingo’s op de zoutpannen van Larnaca en de 



aantallen pieken in januari. Tegen eind maart zijn de meeste vogels echter al vertrokken naar hun 
broedgebieden in Turkije. 

We vonden een 10-tal Bosruiters (Tringa glareola), enkele Oeverlopers (Actitis hypoleucos), 2 
Strandplevieren (Charadrius alexandrinus) en 2 Kemphanen (Philomachus pugnax). We waren zeer 
aangenaam verrast toen Odee plots riep dat hij een Woestijnplevier (Charadrius leschenaultii) in beeld had. 
De vogel zat vrij ver, maar toch waren de ros-oranje borst mooi te zien. De vogel was nog niet helemaal "op 
kleur", dus denken we dat het een mannetje in overgangskleed betrof. Woestijnplevieren zijn overwinteraars 
en doortrekkers in klein aantal op Cyprus. 

Bij het terugwandelen naar de auto hoorden we een tweetal Cetti’s Zangers (Cettia cetti) en kregen we nog 2 
mannetjes Spaanse Mussen (Passer hispaniolensis) in het vizier. 

Kaap Grkeko ligt op ca. 45 minuten rijden ten oosten van Larnaca. Deze kalkrots is bedekt met schrale 
maquisbegroeiing en op sommige stukken zijn er verspreide bosjes te vinden. Er wordt algemeen 
aangenomen dat Grkeko één van de betere plekken op het eiland is voor het observeren van trekvogels. Het 
gebied wordt echter niet veel bezocht door plaatselijke vogelkijkers en ook vele buitenlandse vogelkijkers die 
Cyprus bezoeken laten Grkeko links liggen. Kaap Grkeko is één van de enige plekken op het eiland waar 
haast jaarlijks pleisterende Smyrna Gorzen (Emberiza cineracea) zijn te zien. Verder overwinteren hier soms 
ook op de rotsige stukken Finsch’ Tapuiten (Oenanthe finschii). 

Bij ons bezoek staat er een stevige wind, maar in de luwte van de rotsen zijn er best wel leuke soorten 
zangvogels te zien ; vele Boompiepers (Anthus trivialis) en een Duinpieper (Anthus campestris), een 
mannetje Cyprustapuit (Oenanthe cypriaca) is heel coöperatief want hij laat zich van heel nabij uitgebreid 
bekijken en fotograferen. Er zitten nog een Hop (Upupa epops), enkele Ortolanen (Emberiza hortulana) en 
Bruinkeelortolanen (Emberiza caesia), een Nachtegaal (Luscinia megarhynchos), verschillende zingende 
Brilgrasmussen (Sylvia conspicillata). Langs de kaap komen groepjes Balkankwikstaarten (Motacilla flava 
feldegg) voorbij en enkele Roodstuitzwaluwen (Hirundo daurica) zoeven boven onze hoofden. 

De Aziatische Steenpatrijzen () zitten opvallend bovenop een rots. 

’s Avonds rijden we naar hotel "Vasilias Nikoklis Inn" nabij Paphos. Een boom in de tuin van het hotel is de 
bekendste plaats op het eiland om de Cypriotische ondersoort van Dwergooruil (Otus scops cyprius) te 
observeren. En inderdaad, we worden in het hotel verwelkomd met de roep van dit uiltje. 

Donderdag 10 april 2003 – vroegmorgenexcursie in de nabijheid van "Vasilias 
Nikoklis Inn", bezoek aan de Asprokremnos Dam en meer, bezoek aan het verlaten 
dorp "Foinikas" en de poelen nabij Geroskopi 

Djoni en Odee maken een vroegmorgentocht in de directe omgeving van het hotel. Cyprusgrasmussen 
(Sylvia melanothorax) zijn er echt wel algemeen. Ze vinden ook nog een Orpheusgrasmus (Sylvia 
hortensis), 2 Draaihalzen (Jynx Torquila), een Grote Karekiet (Acrecephalus arundinaceus) , een 
Rietzanger (Acrocephalus schoenobaenus), een mannetje Oostelijke Blonde Tapuit (Oenanthe 
melanoleuca) en een 3-tal roepende Zwarte Frankolijnen (Francolinus bicalcaratus). Enkele baltsende 
Kuifkoekoeken (Clamator glandarius) zijn echte sfeerbrengers voor deze vroegmorgenexcursie. Een Griel 
(Burhinus oedicnemus) kunnen we zelfs zien vanop het terras van het hotel! 

Op nauwelijks 5 minuutjes rijden van het hotel ligt de "Asprokremnos" dam. Aan de dam en rond het meer 
liggen veel interessante gebiedjes. 

Een 6-tal Bijeneters (Merops apiaster) zitten op een helling vlak aan de dam. Hier krijgen we ook terug een 
prachtige Cyprusgrasmus (Sylvia melanothorax) te zien. 

Het is even zoeken naar de befaamde "Asprokremnos pools". We horen gekrakeel van karekieten en gaan 
dan maar op het geluid af. Vanaf de weg zijn de poelen namelijk niet te zien ; vanop de grindweg die naar de 
dam loopt moet je aan de huisjes van de sinaasappeltelers een weggetje rechts inslaan en dan richting dam 
rijden. De poelen liggen dan links van het pad aan de voet van de dam). Er zit een Roerdomp (Butauris 
stellaris) ietwat plompverloren in een mimosastruik en 8 Witgatjes (Tringa ochropus) rusten uit op de oever 
van de poel. Op de helling zingen verschillende Cyprusgrasmussen (Sylvia melanothorax). 2 
Alpengierzwaluwen (Apus melba) foerageren boven de poelen. Een Buizerd (Buteo buteo ssp.) met 
kenmerken van Steppebuizerd (Buteo buteo vulpinus) en een mannetje Bruine Kiekendief (Circus 
aeroginosus) trekken in noordelijke richting. We horen Kleine Karekieten (Acrocephalus scirpaceus) en 



Grote Karekieten (Acrecephalus arundinaceus) zingen in de rietveldjes. 

Aan de westzijde van de dam volgen we de weg langs het water richting Foinikas. Foinikas is een dorp dat 
werd verlaten toen het Asprokremnos stuwmeer werd aangelegd. Tussen november en maart overwinteren 
hier elk jaar enkele Finsch’ Tapuiten (Oenanthe finschii). Je kunt ze dan makkelijk observeren aan het stenen 
muurtje dat in het meer loop net ten zuiden van het dorp. 

Een terreinwagen is onmisbaar om de weg langs het meer volgen. We raken dan ook gemakkelijk bij een 
aantal interessante biotopen. Op de droge stukken zien we Duinpiepers (Anthus campestris) en Ortolanen 
(Emberiza hortulana). Een laagovertrekkende "ringtail" kiekendief blijkt een vrouwtje Grauwe Kiekendief 
(Circus pygargus) te zijn. We zijn op onze hoede want je kunt hier tijdens de trekperiodes namelijk de 4 
soorten kiekendieven verwachten. En, in principe is de Steppekiekendief algemener dan de Grauwe 
Kiekendief op Cyprus deze tijd van het jaar. 

Rond Asprokremnos zitten echt wel vrij veel Kuifkoekoeken (Clamator glandarius). We nemen rustig de tijd 
om een aantal exemplaren dat luid roepend door een boomgaard vliegt te observeren. We zien hier ook een 
Hop (Upupa epops) en een Griel (Burhinus oedicnemus). 

Na een avontuurlijke 4X4 rit komen we aan te Foinikas waar we een prachtige wandeling maken. Maar weinig 
vogelkijkers bezoeken Foinikas tijdens het voorjaar (in de winter des te meer voor de Finsch’ Tapuiten…), 
maar het is toch zeker een aanrader. We noteerden hier ; 2 Purperreigers (Ardea purpurea), een Blauwe 
Reiger (Ardea cinerea) een 9-tal foeragerende Zwarte Ibissen (Plegadis falcinellus), 2 Ralreigers (Ardeola 
ralloides) een 3-tal Zomertalingen (Anas querquedula). 

De verwilderde boomgaarden en schrale hellingen nabij het dorp waren de favoriete stek van een 
Scharrelaar (Coracias garrulus) een een 2-tal Kuifkoekoeken (Clamator glandarius). 

Op de drassige weiden aan op uiterste noordpunt van meer zaten een 20 tal Gele Kwikstaarten (Motacilla 
flava) in verschillende ondersoorten ; we zagen de nominaat of "onze" Gele Kwikstaart (Motacilla flava 
flava), vele Balkankwikstaarten (Motacilla flava feldegg) een één Balkankwikstaart hybride (Motacilla flava 
‘superciliaris’). Deze laatste heeft een zwarte "kap" met een opvallende witte wenkbrauwstreep ; het zou gaan 
om vrij een veel voorkomende kruising tussen ‘feldegg’ en ‘flava’ Gele kwikstaarten. 

Net toen we wilden vertrekken merkte Yann een arend op ; vrij snel herkenden we de typische "jizz" van een 
Havikarend (Hieraaetus fasciatus). Een subadulte vogel kwam traag voorbijzeilen over een bergkam. Er 
broeden naar schatting maar een 3-tal paartjes Havikarenden op Cyprus en er wordt verondersteld dat elk 
jaar een aantal vogels doortrekken. We waren nog maar net van de Havikarend bekomen of er kwam een 
Visarend (Pandion haliaetus) voorbijvliegen. 

Op de weg van Foinikas naar Nata en Axylou vonden we een roepende Zwarte Frankolijn (Francolinus 
bicalcaratus) die open en bloot op een steen zat. Hier kwam ook nog een prachtig mannetje Bruine 
Kiekendief (Circus aeruginosus) voorbij. 

Een Engelse vogelkijker tipte ons dat er een goed gebiedje was in Geroskopi, nabij Paphos. Langs een beek 
waren een tijdelijk overstroomde veldjes die vele trekvogels aantrokken; we zagen er een Steltkluut 
(Himantopus himantopus), 7 Kemphanen (Philomachus pugnax), een Tureluur (Tringa totanus) en 2 Zwarte 
Ruiters (Tringa erythropus), een koppel Kleine Plevieren (Charadrius dubius), een 3-tal Kleine 
Strandlopers (Calidris minuta) en een Purperreiger (Ardea purpurea) kwam dicht overvliegen. Nabij het 
strand zagen we verschillende Dunbekmeeuwen (Larus genei) en een volwassen Baltische Mantelmeeuw 
(Larus fuscus). 

Heel leuk was ook een groep van meer dan 100 Balkankwikstaartjes (Motacilla flava feldegg) en Gele 
Kwikstaartjes (Motacilla flava). Als een vrouwtje Smelleken (Falco colombarius) plots boven de poeltjes 
verschijnt is de lucht vol van de luid roepende kwikstaartjes. 

Vooraleer we terug naar het hotel rijden, maken we nog een stop aan de Asprokremnos pools. Naast de 
soorten die we er ’s morgens zagen, noteren we nog een Koereiger (Bubulcus ibis) en een groep van 8 
Kwakken (Nycticorax nycticorax). 

Vrijdag 11 april 2003 – vroegmorgenexcursie in de nabijheid van "Vasilias Nikoklis 
Inn", de rest van de dag naar het Akrotiri schiereiland ten zuiden van Limassol. 



Het is erg koud en er staat een sterke noordoostelijke wind als we om 6 uur vertrekken voor een 
vroegmorgenexcursie rond het hotel. We merken algauw een Slechtvalk (Falco peregrinus) op die met een 
prooi in de klauwen over de heuvels vliegt. Een mannetje Roodkopklauwier (Lanius senator) zit "op een 
takje" en laat zich gewillig digiscopen. Wat verder zit een grote groep van wel meer dan 100 Spaanse 
Mussen (Passer hispaniolensis) te kwetteren in het struikgewas. 

Het Akrotiri schiereiland nabij Limassol is de meest bekende plek in Cyprus om vogels te kijken. Op deze 
onbewoonde vlakte is een Britse militaire luchthaven gevestigd. De oorlog woedde nog in Irak en dus was het 
een constant af-en-aanvliegen van Britse en Amerikaanse legervliegtuigen en helicopters. Er werd ons verteld 
dat de Akrotiri basis enkel werd gebruikt voor vliegende brandstofbevoorrading van de Amerikaanse 
luchtmacht (elke 7 minuten landde of steeg wel er een tankvliegtuig van US Airforce) maar het geratel van 
verschillende types zwaar bewapende gevechtshelicopters deed ons besluiten dat er ook wel getraind werd 
door gevechtspiloten. We zagen trouwens ook een Amerikaans "U2" spionagevliegtuig onder luid gebulder 
opstijgen. Met andere woorden ; Akrotiri, een paradijs voor planespotters! 

Maar ook birdwatchers komen hier ruimschoots aan hun trekken ! Het lijkt ons echter dat je goed je weg moet 
kennen op Akrotiri om veel te zien. Veel plekken die in de gidsen worden aangeduid blijken niet interessant te 
zijn of niet meer te bestaan.De enige echte voltreffer waren de "Phassouri Reedbeds". ‘s Morgens en ’s 
avonds brachten we een bezoek aan dit moerasgebied dat in het verlengde van de militaire basis ligt. 

Bijzonder tof waren 2 Poelruiters (Tringa stagnatilis) in zomerkleed, 2 Grutto’s (Limosa limosa), een 
Steltkluut (Himantopus himantopus), een koppel Sporenkieviten (Vanellus spinosus), een 5-tal Bosruiters 
(Tringa glareola) en enkele Watersnippen (Gallinago gallinago), vele tientallen paartjes Zomertalingen 
(Anas querquedela), enkele Wintertalingen (Anas crecca), 2 Witoogeenden (Aythya nyroca). 

De Ralreigers (Ardea glareola) zitten open en bloot in de poelen en laten zich erg goed bekijken. ’s Avonds 
tellen we meer dan 100 Zwarte Ibissen (Plegadis falcinellus) en 25 Kleine Zilverreigers (Egretta garzetta) 
die komen slapen. Er komen ook enkele Koereigers (Bubulcus ibis) voorbij. We zien nog een Roerdomp 
(Butauris stellaris) en we horen nog een Woudaapje (Ixobrychus minutus). ’s Avonds zien we niet minder dan 
11 Purperreigers (Ardea purpurea) in noordelijke richting trekken. 

Phassouri reedbeds is echt wel een goed biotoop voor ralachtigen, maar we horen enkel zeker een Waterral 
(Rallus aquaticus) en Djoni ziet in een flits een ralletje door zijn telescoopbeeld passeren en is er vrij zeker 
van het een vrouwtje Klein Waterhoen (Porzana parva) was. 

’s Avonds horen we Snor (Locustella luscinioides), Sprinkhaanzanger (Locustella naevia), Buidelmees 
(Remiz pendulinus) en Roodkeelpieper (Anthus cervinus). Het doet een beetje vreemd een Smelleken 
(Falco colombarius) te zien jagen over een mediterraan landschap. 

We bezochten nog de "M1-pools", "Bishop’s Pool", "Lady’s Mile Beach" en de "Zakaki Pools" maar deze vier 
gebieden waren ontgoochelend want er waren haast geen vogels te zien. Bishop’s Pool, dat vlak naast de 
startbaan van de Britse militaire base ligt, zou trouwens enkel interessant zijn bij droge voorjaren als vele 
trekvogels zich verzamelen rond deze vijver die dan de enige plek is vele kilometers omtrek waar zoet water 
is te vinden . Hier onthouden we vooral een mannetje Withalsvliegenvanger (Ficidula albicollis) en een 
gedeeltelijk albino Fluiter (Phylloscopus sibilatrix) en het gebulder van de vliegtuigen… 

Nabij de communicatieposten van het Britse Leger is een klein vuilstort. We trotseren de stank voor een 3-tal 
Scharrelaars (Coracias garrulus) enkele Ortolanen (Emberiza hortulana) en Bruinkeelortolanen (Emberiza 
caesia) en een Oostelijke Blonde Tapuit (Oenanthe melanoleuca). Er vliegen constant zwaar bewapende 
oorlogsvliegtuigen rond en we voelen ons niet echt op ons gemak, we besluiten dan maar vlug naar de Inn 
terug te rijden. 

Zaterdag 12 april 2003 – tocht naar het Troodos gebergte en bezoek aan het gebied 
rond de Tekke Moskee in Larnaca. 

We nemen afscheid van vriendelijke en energieke gastheer Tasos Constantinou van de "Vasilias Nikoklis Inn" 
en rijden langs prachtige landschappen door het Cypriotische binnenland richting Troodos gebergte. 

Een wandeling in de vallei nabij het dorpje Kidari levert een aantal nieuwe soorten op voor de reis ; een 
Kerkuil (Tyto alba) heeft zijn nest onder een brug en we zien de vogel ook overdag jagen boven velden. Een 
vrouwtje Roodpootvalk (Falco vespertinus) vliegt in noordelijke richting over de bergen. Het rauwe gekras 
van enkele Raven (Corvus corax) weerklinkt over de heuvels. 



Cyprus is ook een eldorado voor botanici! Het eiland telt zeer vele endemische soorten planten en is vooral 
voor zijn vele soorten orchideeën befaamd.Op kalkhelling nabij Kidari een vindt Djoni in nauwelijks een uurtje 
niet minder dan 17 soorten orchissen ! 

Een zingend mannetje Maskerklauwier (Lanius nubicus) is ook een typische bewoner van zulke 
kalkhellingen. Met een baltsende Cyprusgrasmus (Sylvia melanothorax) en een mannetje Cyprustapuit 
(Oenanthe cypriaca) erbij beseffen we hoe uniek de Cypriotische avifauna wel is binnen het West-
Palearctische gebied. 

De wolken hangen laag boven de Troodosbergen en er ligt nog sneeuw. We kwamen hier vooral om een 
aantal Cyprusondersoorten te zien van algemenere soorten uit onze 

contreien en we vinden ze allemaal vrij snel ; Kruisbek (Loxia curvisrostra guillemardi), 

Zwarte Mees ( Parus ater cypriotes), Gaai (Garrulus glandarius glaszneri), Boomkruiper (Certhia 
brachydactyla dorotheae). We zien nog een Hop (Upupa epops) en tussen de vele overtrekkende 
Gierzwaluwen (Apus apus) pikken we er zo de Vale Gierzwaluwen (Apus pallidus) uit. 

In de late namiddag rijden we terug naar Larnaca en ronden de dag af met een bezoekje aan het gebied rond 
de Tekke Moskee ; in het avondlicht genieten we van 2 Grielen (Burhinus oedicnemus) en een koppel 
Steenuiltjes (Athene noctua). Er zit nog een schitterend mannetje Gekraagde Roodstaart (Phoenicurus 
phoenicurus) in de bosjes aan de moskee en we tellen 28 Kleine Strandlopers (Calidris minuta) op de 
strandjes van het zoutmeer. Er zitten ook nog een 30-tal Dunbekmeeuwen (Larus genei) op het meer. 

Zondag 13 april 2003 – bezoek aan Kaap Grkeko en terugreis naar Brussel via 
Frankfurt 

Ons vliegtuig vertrekt pas om 15h30, dus blijft er nog genoeg tijd over om een stevige wandeling te maken op 
Kaap Grkeko. Het voorjaar is intussen 5 dagen verder gevorderd en we hopen dat er intussen "verse" 
trekvogels zijn geland aan Grkeko. 

Op weg naar de kaap zien we reeds verschillende groepen reigers uit zee aanvliegen. 

De Nijldelta ligt pal aan de overkant van de Middellandse Zee, dus als de vogels in rechte lijn naar noord 
vliegen dan is Cyprus het eerste land dat ze zien na hun vertrek uit Egypte. 

Een halfuurtje turen over zee levert verschillende trekkende groepen Dunbekmeeuwen (Larus genei) en een 
4 tal Wulpen spec. op. Er komen ook groepjes Kleine Zilverreigers (Egretta garzetta) en Koereigers 
(Bubulcus ibis) voorbij. We telden in totaal niet minder dan 20 Purperreigers (Ardea purpurea) die individueel 
of in kleine groepjes overtrokken. Imposant was een gemengde groep 2 Blauwe Reigers (Ardea cinerea), 4 
Purperreigers (Ardea purpurea) en 7 Ralreigers (Ardeola ralloides) dat hoog in V-formatie overtrok. 
Helemaal indrukwekkend was een groep van 9 Kwakken (Nycticorax nycticorax) dat zich compleet uitgeput 
na de nachtelijke tocht over de Middellandse Zee op de rotsen van Grkeko plofte. 

Op de zandige stukken en maquis op de top van de Kaap zelf vonden we een leuk assortiment vers 
gearriveerde trekvogels ; 2 Duinpiepers (Anthus campestris), een Grauwe Gors (Emberiza calandra), een 
Kortteenleeuwerik (Calandrella brachydactyla), een vrouwtje Maskerklauwier (Lanius nubicus), meer dan 6 
Tapuiten (Oenanthe oenanthe), minstens één Izabeltapuit (Oenanthe isabellina ), een Oostelijke Blonde 
Tapuit (Oenanthe melanoleuca), een Nachtegaal (Luscinia megarhynchos) en enkele Braamsluipers 
(Sylvia curruca). 

Cyprus had echter de beste waarneming achtergehouden voor het allerlaatste moment van ons verblijf ; een 
subadult mannetje Steppenkiekendief (Circus macrourus) vloog majestueus over de velden aan Kaap 
Grkeko en verdween achter de een rotspartij. 

  

Praktische informatie 

We vlogen met Lufthansa over Frankfurt naar Larnaca. De laatste maanden is er in België veel promotie voor 



Paphos als vakantiebestemming. Charters vliegen tegen scherpe prijzen rechtstreeks vanuit Brussel naar 
Paphos. Dit maakt het westelijke deel van het eiland een ideale bestemming om een ornithologische trip met 
een gezinsvakantie te combineren. Er zijn namelijk vlak bij Paphos zeer vele goede vogelgebieden en de 
veldjes rond de vuurtoren van de stad zelf zijn gekend als een prima plek om trekvogels te observeren. 

Een week lijkt ons het ideaal om gans het eiland te zien. De af te leggen afstand tussen de verschillende 
vogelgebieden is niet groot (140 km maximum) en er zijn goede verbindingwegen. 

Je kunt best een terreinwagen huren ; voor een bezoek aan de gebieden rond de Asprokremnos dam en 
Akrotiri schiereiland kun je zelfs niet zonder. 

Overnachting 

Hotel "Vasilias Nikoklis Inn" is een absolute must voor elke vogelkijker die naar Cyprus gaat. Het hotel ligt 
naast de Asprokremnos dam, op slechts 15 min rijden van Paphos en op de weg die naar de Troodos bergen 
leidt. Het hotel is omringd door velden, een rivierbedding en heuvels ; een ideale excursieplek ! Een betere 
uitvalsbasis in westelijk Cyprus kun je je dus niet indenken. We betaalden per overnachting ongeveer 30 
EURO p.p. inclusief een avondmaal met lekker Cypriotische bier (maar wel in Vlaamse hoeveelheden…). In 
die prijs is ook het ontbijt inbegrepen (met de beste sinaasmarmelade die je ooit hebt gegeten !). 

De kamers zijn sober maar goed verzorgd en elke kamer heeft een douche. 

Reserveren is aangeraden en daarvoor telefoneer je best (de eigenaars spreken Engels); 

Vasilias Nikoklis Inn 

Main Paphos – Troodos Road 

Via Nikoklia 

Nikoklia 

Cyprus 

Tel ; +357 26 432 211 

Fax ; +357 26 432 467 

web www.vasilias-nikoklis-inn.com 

mail mail@vasilias-nikoklis-inn.com 

De eigenaars zijn Mrs Dora en Mr Tasos Constantinou 

  

Ignaas Robbe – juni 2003 


