VOGELGEWELD OP CYPRUS
Thierry Jansen
In het voorjaar van 2007 nam ik een ruime week vakantie om te gaan vogelen op
Cyprus, een ideale bestemming om in lekker weer te genieten van vogelsoorten
die binnen Europa zeldzaam zijn. Ik was er zeker niet de enige vogelaar - er waren vooral veel Engelse “birders” - en dat heeft als voordeel dat je in het veld links
en rechts informatie krijgt over leuke waarnemingen en dat je jouw eigen ontdekkingen kunt delen met anderen. Een soort die mij dat opleverde was bijvoorbeeld
een Perzische roodborst (pas de 10de ooit voor het eiland), en zelf kon ik anderen
blij maken met een citroenkwikstaart.
Cyprus staat - naast vooral Malta - overigens bekend om het feit dat er tijdens de
trek illegaal veel vogels worden gevangen, bijvoorbeeld veel zwartkoppen voor de
consumptie. Er wordt gelukkig door BirdLife Cyprus veel goed werk gedaan om
vogels te beschermen Zo hebben ze bijvoorbeeld in 2008 met succes enkele boeren voor de rechter gesleept die een groep roodpootvalken hadden doodgeschoten. Als lid van hun vereniging ondersteun ik sinds mijn bezoek hun goede inzet.
Interessante broedvogels die in Cyprus goed te zien zijn, zijn in de eerste plaats
de endemische Cyprustapuit en Cyprusgrasmus. Verder zijn de Eleonora’s valken
die aan de zuidkust broeden op de
zogenoemde Kensington Cliffs erg fraai.
Een andere prachtige broedvogel op
het eiland is de maskerklauwier. Wat ik
ook fantastisch vond, was dat klein en
kleinst waterhoen er erg makkelijk en
vaak tegelijkertijd te zien waren, maar
dit maakt waarschijnlijk weinig indruk
meer op Nederlandse vogelaars sinds
bij Zevenhoven en Warmond in ZuidHolland dit soort taferelen met broedende kleinst waterhoenders en een
doortrekkend klein waterhoen ook normaal lijkt geworden in Nederland!
In april wordt het eiland verder dagelijks overspoeld met nieuwe golven
doortrekkende vogels. Dat is werkelijk
indrukwekkend en maakt het doorzoeken van de struiken en velden aan de
zuidkust elke dag weer superspannend!
De ene dag stootte ik “overal” kwartels
op, de andere dag waren er bijvoorbeeld juist veel roodkeelpiepers en leuke “krenten” als rosse waaierstaart en kleine klapekster. Ook in het binnenland waren leuke zeldzaamheden te vinden zoals
een Balkanbergfluiter in een sinaasappelboomgaard en een paar groene bijeneters
in een moeras.
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Zeetrek op Cyprus is niet echt spannend omdat er domweg weinig zeevogels
langsvliegen, maar de soorten die je kunt zien zijn wel de moeite waard zoals de
Scopoli’s en de Yelkouan-pijlstormvogel. Verder leverde het me ook nog een reuzenstern op, en dat bleek een “indien-soort”; de waarneming werd door de zeldzaamhedencommissie van Cyprus geaccepteerd als de 11e reuzenstern van Cyprus
sinds 1998.

Bateleur, Kaap Greco, Cyprus, 21 april 2007 - S. Christodoulides

De klapper van de trip was echter van een heel andere orde: tijdens een excursie
van BirdLife in het zuidoosten van het eiland, op Kaap Greco, zagen we plots een
enorme roofvogel cirkelen die werd lastiggevallen door wat kauwtjes en een torenvalk. Het was een onvolwassen bateleur, een arend die normaal gesproken
alleen in Afrika voorkomt! Voor zover mij bekend, is het de allereerste bateleur die
in Europa is waargenomen. Ook binnen het West Palearctisch gebied – Europa
plus onder meer de landen aan de Middellandse, Zwarte en Dode Zee – worden
bateleurs maar heel spaarzaam gezien, eigenlijk voornamelijk als dwaalgast in
Israël waar in het voorjaar van 2008 de 8ste waarneming van deze soort voor dat
land werd gedaan.
Het mag duidelijk zijn dat ik iedere vogelliefhebber echt kan aanraden om op Cyprus te gaan vogelen. Het is bijvoorbeeld een prima alternatief voor Lesbos, waar
veel meer Nederlandse vogelaars heen gaan. En je loopt er dus het risico om
tegen een enorme verrassing aan te lopen!
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