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Reseberättelse
Måndag 27 mars
Köpenhamn - Larnaca - Kensington Cliffs - Paphos (Kefalos hotell)
Gruppen samlades på Kastrup vid 05.00 och flyget mot vår mellanlandningsdestination
Wien lyfte strax efter kl. 07:00. I Wien bytte vi flyg och tog oss vidare mot Larnaca i utsatt
tid där vi landade 14:30 lokal tid. Efter en smidig uthämtning av bagaget mötte vi vår
chaufför Kostas och styrde direkt västerut mot Paphos. Strax efter Limasol stannade vi vid
Kensington Cliffs och fick en fantastiskt vy över klipporna och Medelhavet. Det var dock
rätt dålig aktivitet på fåglarna och några toppskarvar långt iväg samt en sjungande
cypernsångare blev bästa obsar. Vi körde sedan vidare till Paphos och vårt hotell Kefalos
beläget precis vid stranden strax norr om Paphos fyr. En kortare kvällspromenad gjordes
efter incheckning till området norr om hotellet och några stenskvättor rastade samt en
samarbetsvillig sammetshättshane var trevligt. Vår första dag avslutades med
artgenomgång samt en riktigt god middag på hotellet.

Tisdag 28 mars
Paphos (Kefalos hotell) - Paphos headland - Asprokremmosdammen - Anaritaparken Paphos (Kefalos hotell)
Direkt efter frukost gav vi oss av till fots mot Paphos headland. Vi hade en fin tur runt
området med härfågel, flera isabellastenskvättor, ökenpipare m.m. Vi mötte upp med vår
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chaufför i Paphos hamn strax innan 11:00 och körde då vidare upp till
Asprokremmosdammen. Där tog vi först en lite promenad och kollade av dammen samt
anslutande buskmarker - det var ganska lugnt med fågel med några sammetshättor visade
sig fint. Lunchen intogs vid parkeringen vid Asprokremmosdammen och efter denna gjorde
vi en ny promenad längs vägen norrut från detta område. En mycket fin promenad och vi
belönades med bl.a. minervauggla, medelhavsstenskvätta och berghöna. Eftermiddagen
spenderade vi sedan i området kring Anaritaparken och där fick vi fina obsar på minst två
cypernsångare. Vi fick även se ett rostsparvspar mycket fint samt en snygg hane
medelhavstenskvätta. Dagen avrundades med en mycket god middag på vårt hotell.

Onsdag 29 mars
Paphos (Kefalos hotell) - Mellan Armageti & Pentalia - Pano Panagia - Monashilakas
picnic-site - Stavros tis Psokas - Selladi tou Stavrou (naturstig) - Hemfräd via B7 västerut Paphos (Kefalos hotell)
Vi gav oss idag iväg direkt efter frukost mot Troodosbergen. På vägen dit gjorde vi ett antal
stopp och fick se våra första cypernstenskvättor kanonfint! Även ett mycket vackert
landskap visade upp sig och vid flera av stoppen såg ett antal arter orkidéer. Vi stannade i
Pano Pangia på ett litet trevligt ställe längs vägen och tog en förmiddagskaffe - till detta
fick vi förutom hembakt sockerkaka en sjungande hane cypernstenskvätta. Vi fortsatt
därifrån upp i bergen och gjorde ett stopp vid picknick-platsen vid Monashilakas. Precis
intill detta ställe finns en mycket fin liten uppodlad dal där vi fick riktigt fina obsar på några
masktörnskator och vid själva campingplatsen såg vi flera svartmesar av den lokal rasen.
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Vi snirklade oss sedan vidare upp i Troodosbergen och passerade genom ”Cederdalen”
och stannade i Stavros tis Psokas och tog lunch. Här lyckades vi samtidigt med intaget av
lunchen få syn på både trädgårdsträdkrypare samt nötskrika av de lokala raserna. Efter
lunchen gjorde vi en mycket vacker promenad längs en naturstig vid Selladi tou Stavrou.
Inte så mycket fåglar på denna runda, men fler svartmesar, några trädgårdsträdkrypare
och hörda m. korsnäbbar. Härifrån körde vi sedan tillbaka mot Paphos och tog en
västligare väg hem via väg B7. Dagen avslutades som vanligt men en utsökt middag på
vårt hotell.

Torsdag 30 mars
Paphos (Kefalos hotell) - Akamashalvön - Neo Chorio - Evretoudammen - Paphos (Kefalos
hotell) - Paphos headland.
Denna dag ägnade vi åt de nordvästra delarna av Cypern och då i huvudsak
Akamashalvön. Vi gjorde en vandring på denna halvö under förmiddagen fram till lunch inte så mycket fåglar, men två balkansångare var trevligt! Vidare dock en hel del fina
orkidéer samt fantastiska vyer! Efter Akamashalvön åkte vi till den lilla byn Neo Chorio och
tog en kaffe på ett litet trevligt café. Efter det gjorde vi en vandring från den by till den en
närliggande dal där vi bl.a. såg masktörnskata och rostgumpsvala mycket fint. En sen
lunch intog sedan vi Evretoudammen där vi hade turen att under denna få se både
örnvrån och hökörn passera över oss. Under seneftermiddagen tog vi en promenad från
vårt hotell till Paphos fyr och det var en hel del rastande fåglar i omlopp bl.a. en mycket
tjusig hane medelhavsstenskvätta, flera isabellastenskvättor och en hane stäpphök.
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Dagen avslutades som brukligt med artgenomgång och sedan en mycket välsmakande
middag på vårt trevliga hotell.

Fredag 31 mars
Paphos (Kefalos hotell) - Paphos headland (inkl. friluftsmuseet) - Akrotiri (sjön) - Phassouri
vassarna - Zakaki dammarna - Paphos (Kefalos hotell)
Vi börjande denna dag med att gå till hamnen i Paphos - planen var dock att vi skulle ta
bussen dit och gå direkt in på friluftsmuseet och skåda där, men när bussen inte startade
p.g.a batteriproblem så fick det bli promenad. Detta var dock bra för att precis bortanför
vårt hotell hittade vi en otroligt vacker svarthakad sångare som visade sig fint. Vägen till
Paphos hamn gav också kanonfina obsar på flera rödstrupiga piplärkor. Planen var sedan
att skåda inne på området för friluftsmuseet men vi blev nästan direkt avbrutna av en
ordentlig åskskur. Under denna tog vi en kaffe i hamnen och sedan kunde vi återigen
uppta skåningen inne på området och belönade bl.a. med ett helt gäng svarthakande
sångare, rödstrupiga sångare, ortolansparv, halsbandsflugsnappare, blek tornseglare m.m.
Eftermiddagen tillbringade vi sedan i området kring Akrotirihalvön och hade riktigt fin
skåning där. Vi såg bl.a. kring 2 000 flamingos i sjön samt en hel del vadare. Strax efter vi
kom tillbaka till vårt hotell rullade världens åskväder in med skyfall och blixtar! Som vanligt
avslutades dagen med artgenomgång och middag på hotellet.

Sida 7 av 22

Lördag 1 april
Paphos (Kefalos hotell) - Paphos headland - Anaritaparken - Kourion - Akrotiri (sjön) Larnaca
Idag utcheckning från vårt mycket trevliga hotell i Paphos. Innan vi lämnade hotellet tog vi
en sista tur bort mot Paphoshalvön och det var helt klart en del sträckande fåglar i farten.
En hane rödhuvad törnskata rastade fint, några purpurhägrar sträckte in, en hane
stäpphök drog förbi och två sporrvipor rastade på stranden. Vi körde därefter upp till
Anaritaparken och även här märktes det att det var en del rastande flyttfåglar då det var
gott om bl.a. svarthättor. Vi fick fina obsar på några berghöns, två hökörnar, några
cypernsångare, hane stäpphök, minervauggla och en grann hane halsbandsflugsnappare.
Dagens 11-kaffe intog på ett litet trevligt ställe i byn Anarita. Efter detta gav vi oss österut
och gjorde ett stopp på den kulturellt intressanta platsen Kourion. Utöver en mäktig
amfiteater såg vi ett antal rostgumpsvalor och en rastande grönsångare. Regnskurarna
avlöste varandra och vi begav oss ut till Akrotirihalvön där det var regnfritt. Vi spanade av
sjön från väster och såg en hel del rastande vadare. Härifrån körde vi sedan till vårt nya
boende inne i Larnaca. På kvällen gick vi ut och åt en gemensam middag på en mycket
trevlig och bra fiskresturang.
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Söndag 2 april
Larnaca - Cape Greco - Paralimni - Achnasjön - Oroklinisjön - Larnaca
Efter frukost körde vi direkt ut till Cape Greco. Yttersta delen är militärt område och därför
stannade vi strax innan och gick en fin promenad ut till sydvästra delen till en utkikspunkt.
Vägen dit var bitvis bra med en hel del ratande rättningar så som två svarthakade
sångare, rödstrupig sångare, balkansångare, halsbandsflugsnappare m.m. Vi körde sedan
vidare och rundade udden så långt ut det gick och tog oss tillbaka in till Paralimni. Ett kort
kaffestopp där och sedan en ännu kortade besök vid sjön utanför staden då den var tom
på fåglar samt att det var full aktivitet på skyttebanan precis i anslutning. Istället snabbt
vidare till Achnasjön som blev en trevligare upplevelse med bl.a. rastande hane stäpphök,
flera kungsfiskare, minst 2 sjungande glasögonsångare, blåhake och några rödfalkar. Vi
stannade här ett bra tag och intog även vår lunch här, men när en regnskur närmade sig
fortsatt vi tillbaka i riktning mot Larnaca. Dagens sista stopp gjorde vi vid Oroklinisjön, som
levererade riktigt bra med fåglar både antals- och artmässigt. Vi skådade från båda de
relativt nya fågeltornen och utöver den stora kolonin av kohäger såg vi bl.a. småfläcking
sumphöna, mindre sumphöna, rödhuvad dykand, årta, sporrvipa, vattenpiplärka,
svarthalsad dopping. Efter någon timmes bra skåning körde vi tillbaka till vårt hotell i
Larnaca. Denna vår näst sista dag avslutades med en gemensam middag på en riktigt
trevlig och bra cypriotisk resturang längs strandpromenaden i Larnaca.
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Måndag 3 april
Larnaca - Cape Kiti - Larnaca södra dammarna - Larnaca norra dammarna - Larnaca
flygplats - Wien - Köpenhamn
Vår sista dag och utcheckning efter frukost och transport till Cape Kiti en liten bit väster om
Larnaca. En underbar morgon med strålande sol, varmt och vindstilla. Detta gjorde dock
att fågeltillgången var begränsad, men vi lyckades i alla fall se både en medelhavslira och
en gulnäbbad lira dra förbi udden. Även en rastande hane svarthakad sångare var kul. Vi
körde därefter till området kring den södra dammarna vid Larnaca flygplats. Det vara
egentligen bara den stora södra dammen som innehöll fågel, men å andra sidan var det
riktigt bra i denna! Gott om vadare och bl.a. 17 tjockfötter, en smalnäbbad simsnäppa och
närmare 100 dammsnäppor. Vi avslutade med att besöka de norra dammarna, vilka inte
höll riktigt lika mycket fågel, men en flock på närmare 100 långnäbbade måsar och 250
brushanar som gick nära i fint medljus var trevligt. Efter lunch åkte vi till flygplatsen och
checkade in och vår mycket trevliga och givande resa var över för denna gång.
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Artlistor
Nedan redovisas artlistor med korta kommentarer för observerade fåglar och orkidéer
sedda under resan.

Fåglar
1. Gräsand (Anas platyrhynchos)
Sedd drygt hälften av dagarna i mindre antal.
2. Skedand (Anas clypeata)
100 ex Akrotiri 31/3 och 50 ex Oroklini 2/4.
3. Stjärtand (Anas acuta)
1 hona Oroklini 2/4.
4. Årta (Anas querquedula)
Minst 5 hanar och 3 honor Oroklini 2/4.
5. Kricka (Anas crecca)
Mindre antal vid Akrotiri 31/3 och vid Oroklini 2/4.
6. Rödhuvad dykand (Netta rufina)
1 par Oroklini 2/4.
7. Vitögd dykand (Aythya nyroca)
1 par Phassouri vassarna 31/3 och 1 par Oroklini 2/4.
8. Vaktel (Coturnix coturnix)
Enstaka fåglar hörda spelande lite här och var - totalt knappt 10 ex.
9. Berghöna (Alectoris chukar cypriotes)
Enstaka fåglar hörda spelande samt sedd i lämplig biotop (ca 10-15 ex totalt).
10. Svart frankolin (Francolinus francolinus)
Totalt 8 spelande fåglar hörda (Akrotiri, Phassouri vassarna, Oroklini & Larnacadammarna)
11. Smådopping (Tachybaptus ruficollis)
T. allmän vid Oroklini 2/4.
12. Skäggdopping (Podiceps cristatus)
1 ex Asprokremmosdammen 28/3 och 1 ex Cape Kiti 3/4.
13. Svarthalsad dopping (Podiceps nigricollis)
3 ex Oroklini 2/4.
14. Större flamingo (Phoenicopterus roseus)
Minst 2 000 ex i Akrotirisjön 31/3 & 1/4, 25 ex Oroklini 2/4 och ca 100 ex södra
Larnacadammarna 3/4.
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15. Gulnäbbad lira (Calonectris diomedea)
1 ex Cape Kiti 3/4.
16. Medelhavslira (Puffinus yelkouan)
1 ex Paphos 27/3 och 1 ex Cape Kiti 3/4.
17. Toppskarv (Phalacrocorax aristotelis)
Nästan sedd dagligen längs kusten med enstaka ex.
18. Gråhäger (Ardea cinerea)
1 ex Evretoudammen 30/3, 1 ex Akrotirisjön 31/3 och 4 ex Achnasjön 2/4.
19. Purpurhäger (Ardea purpurea)
13 ex Phassouri vassarna 31/3 och 2 ex instickande Paphos 1/4.
20. Silkeshäger (Egretta garzetta)
Sedd med enstaka ex nästan dagligen, främst kring Paphos.
21. Kohäger (Bubulcus ibis)
7 ex rastade i Paphos hamn 28/3
och en koloni på mellan 75-100
par i Oroklini 2/4.

Kohägerkoloni vid Oroklini 2/4

22. Natthäger (Nycticorax nycticorax)
15 ex Paphos 28/3, 1 ad rastande
Evretoudammen 30/3 och 25 ex
sträckande Oroklini 2/4.
23. Hökörn (Aquila fasciata)
1 ad + 1 2k Evretoudammen 30/3
och 1 ad + 1 2-3k Anaritaparken
1/4.
24. Brun kärrhök (Circus
aeruginosus)
Knappt 10 ex sedda under veckan lite här och var.
25. Blå kärrhök (Circus cyaneus)
1 hona Asprokremmosdammen 28/4.
26. Stäpphök (Circus macrourus)
1 hane str. + 1 hane rastande Paphos 30/3, 1 hane instickande Paphos 1/4, 1 hane str.
Anaritaparken 1/4 och 1 hane rastande Achnasjön 2/4.
27. Sparvhök (Accipiter nisus)
1 ex Paphos 28/4 och 1 ex Evretoudammen 30/3.
28. Ormvråk (Buteo buteo)
1 ex mellan Paphos och Limasol 31/3, 1 ex Phassouri vassarna 31/3 och 1 ex norra
Larnacadammarna 3/4.
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29. Örnvråk (Buteo rufinus rufinus)
1 ad Polis 30/3, 1 ad Neo Chorio 30/3 och 1-2 ad Evretoudammen 30/3.
30. Vattenrall (Rallus aquaticus)
Hörd vid några tillfällen vid Oroklini 2/4.
31. Småfläckig sumphöna (Porzana porzana)
1 ex Oroklini 2/4.
32. Mindre sumphöna (Zapornia parva)
1 hane Oroklini 2/4.
33. Rörhöna (Gallinula chloropus)
1 ex Phassouri vassarna 31/3, 5 ex Zakaki dammarna 31/3, 1 ex Achnasjön 2/4 och ca 20 ex
Oroklini 2/4.
34. Sothöna (Fulica atra)
Enstak här och var - flest vid Orokolini där den var allmän.
35. Tjockfot (Burhinus oedicnemus)
17 ex södra Larnacadammarna 3/4.
36. Styltlöpare (Himantopus himantopus)
Tämligen allmän kring Akrotiri och Larnaca - flest vid södra Larnacadammarna 3/4 då bra över
100 ex sågs.
37. Sporrvipa (Vanellus spinosus)
2 ex Paphos 28/3 och 1/4, ca 5 ex oroklini 2/4 och 2 ex Larnaca flygplats 3/4.
38. Ökenpipare (Charadrius leschenaultii columbinus)
1 honfärgad Paphos 28/4.
39. Svartbent strandpipare (Charadrius alexandrinus)
Tämligen allmän kring Akrotiri och Larnaca.
40. Mindre strandpipare (Charadrius dubius curonicus)
3 ex Akrotiri 31/3, 1 ex Akrotiri 1/4, 1 ex Achnasjön 2/4 och 1 ex södra Larnacadammarna 3/4.
41. Småspov (Numenius phaeopus)
1 ex Paphos 28/3 och 31/3.
42. Roskarl (Arenaria interpres)
5 ex rastade vid Paphos 29/3-1/4.
43. Brushane (Calidris pugnax)
Allmän kring Akrotiri och Larnaca - flest södra och norra Larnacadammarna 3/4 då upp mot
700 ex sågs.
44. Myrsnäppa (Calidris falcinellus)
2 ex Akrotiri 31/3.
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45. Kärrsnäppa (Calidris alpina)
2 ex Akrotiri 1/4.
46. Småsnäppa (Calidris minuta)
10 ex Akrotiri 1/4 och 75 ex södra Larnacadammarna 3/4.
47. Dubbelbeckasin (Gallinago media)
1 ex Phassouri vassarna 31/3.
48. Enkelbeckasin (Gallinago gallinago)
8 ex Phassouri vassarna 31/3 och ca 20-25 ex Orokolini 2/4.
49. Smalnäbbad simsnäppa (Phalaropus lobatus)
1 ex södra Larnacadammarna 3/4.
50. Drillsnäppa (Actitis hypoleucos)
1 ex Paphos 28/3.
51. Svartsnäppa (Tringa erythropus)
2 ex södra Larnacadammarna 3/4.
52. Gluttsnäppa (Tringa nebularia)
3 ex Akrotiri 31/3-1/4 och ca 20 ex södra Larnacadammarna 3/4.
53. Dammsnäppa (Tringa stagnatilis)
4 ex Akrotiri 31/3-1/4 och ca 100 ex södra Larnacadammarna 3/4.
54. Grönbena (Tringa glareola)
10 ex Akrotiri 31/3 och 5 ex Oroklini 2/4.
55. Rödbena (Tringa totanus)
1 ex Paphos 30/3.
56. Långnäbbad mås (Chroicocephalus genei)
1 ad + 1 2k Akamashalvön 30/3, 20 ad Akrotiri 31/3-1/4 och 100 ad norra Larnacadammarna
3/4.
57. Skrattmås (Chroicocephalus ridibundus)
1 2k Akrotiri 31/3 och 1 ad södra Larnacadammarna 3/4.
58. Rödnäbbad trut (Ichthyaetus audouinii)
1 ad Akamashalvön 30/3.
59. Medelhavstrut (Larus michahellis)
Tämligen allmän längs kusten (dock mindre antal) och sedd dagligen.
60. Silltrut (Larus fuscus)
1 ad Akamashalvön 30/3, 5 ad str. Paphos 1/4 och 2 ad str Cape Kiri 3/4.
61. Skräntärna (Hydroprogne caspia)
3 ad Akrotiri 31/3.
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62. Kentsk tärna (Thalasseus sandvicensis)
1 ex förbiflytande Paphos 29/3.
63. Tamduva/Klippduva (Columba livia)
Allmän och sedd dagligen i rikliga antal.
64. Ringduva (Columba palumbus)
T. allmän och sedd dagligen.
65. Turturduva (Streptopelia turtur)
1 ex Asprokremmosdammen 28/3.
66. Turkduva (Streptopelia decaocto)
Allmän och sedd dagligen.
67. Skatgök (Clamator glandarius)
2 ad + 1 2k Anaritaparken 1/4.
68. Minervauggla (Athene noctua
indigena)
1 ex Asprokremmosdammen 28/3,
1 ex Anaritaparken 1/4 och 2 ex
norra Larnacadammarna 3/4.

Minervauggla vid Anaritaparken 1/4

69. Alpseglare (Apus melba)
5 ex Asprokremmosdammen 28/3,
15 ex Anaritaparken 28/3, 2 ex
Anaritaparken 1/4 och 2 ex
Achnasjön 2/4.
70. Tornseglare (Apus apus)
Allmän och sedd dagligen.
71. Blek tornseglare (Apus pallidus
brehmorum)
1 ex rastade Paphos 31/3 och 2
ex Larnaca 1/4.
72. Härfågel (Upupa epops)
Sedd nästan dagligen med några ex.
73. Kungsfiskare (Alcedo atthis)
1-2 ex Paphos 28/3-1/4, 1 ex Phassouri vassarna 31/3 och 3 ex Achnasjön 2/4.
74. Göktyta (Jynx torquilla)
1 ex Paphos 28/3.
75. Rödfalk (Falco naumanni)
Minst 1 ad hane och en hoa Achnasjön 2/4.
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76. Tornfalk (Falco tinnunculus)
Allmän och sedd dagligen.
77. Masktörnskata (Lanius nubicus)
2 hanar och 1 hona på häckplats
Monashilakas rastplats (utanför
Pano Panagia) 29/3, 1 hona Neo
Chorio 30/3 och 2 hanar rastade
Paphos 31/3.

Masktörnskata vid Paphos 31/3

78. Rödhuvad törnskata (Lanius
senator)
1 hane Akrotiri 31/3, 1 hane
Paphos 1/4 och 1 hane
Anaritaparken 1/4.
79. Nötskrika (Garrulus glandarius)
Några ex kring Stavros tis Psokas
30/3.
80. Skata (Pica pica)
Allmän och sedd dagligen.
81. Kaja (Corvus monedula soemmerringii)
Allmän och sedd dagligen.
82. Gråkråka (Corvus cornix pallescens)
Allmän och sedd dagligen.
83. Korttålärka (Calandrella brachydactyla)
3 ex Paphos 31/3 och 5 ex Paphos 1/4.
84. Tofslärka (Galerida cristata cypriaca)
Allmän och sedd dagligen.
85. Backsvala (Riparia riparia)
1 ex Oroklini 2/4 och 2 ex södra Larnacadammarna 3/4.
86. Ladusvala (Hirundo rustica rustica & transitiva)
Allmän och sedd dagligen. Vanligast var fåglar av transitivatyp med relativt välbärgad
undersida, men även fåglar med närmast vit buk sågs.
87. Rostgumpsvala (Cecropis daurica)
Totalt ca 50 ex sedda.
88. Hussvala (Delichon urbicum)
Allmän och sedd dagligen.
89. Svartmes (Periparus ater cypriotes)
Allmän i Paphosskogen och upp till Stavros tis Psokas 29/3.
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90. Talgoxe (Parus major aphrodite)
Tämligen allmän och sedd dagligen.
91. Trädgårdsträdkrypare (Certhia brachydactyla dorotheae)
5 ex kring Stavros tis Psokas 29/3.
92. Grädsmyg (Troglodytes troglodytes cypriotes)
1 sj. Pano Panagia 29/3.
93. Cettisångare (Cettia cetti)
Noterade dagligen främst sjungande med flera exemplar.
94. Gransångare (Phylloscopus collybita)
Noterade nästa dagligen i mindre antal.
95. Balkansångare (Phylloscopus orientalis)
2 ex rast på campingområdet på Akamashalvön 30/3 och 1 ex rast Cape Greko 2/4.
96. Grönsångare (Phylloscopus sibilatrix)
1 ex rast Kourion 1/4.
97. Rörsångare (Acrocephalus scirpaceus)
ca 10 sj. Phassouri vassarna 31/3, ca 5 sj. Zakaki dammarna 31/3 och 2 sj Oroklini 2/4.
98. Grässångare (Cisticola juncidis)
Totalt 10 sj. i lämplig biotop.
99. Svarthätta (Sylvia atricapilla)
Tämligen allmän och sedd dagligen.
100.Ärtsångare (Sylvia curruca)
Tämligen allmän och sedd nästan dagligen.
101.Cypernsångare (Sylvia
melanothorax)
1 sj. Kensington cliffs 27/3, 2 sj.
Anaritaparken 28/3 och 2-3 sj.
Anaritaparken 1/4.

Svarthakad sångare vid Paphos 31/3

102.Svarthakad sångare (Sylvia
ruppeli)
Minst 15 hanar Paphos 31/3, 2
hanar + 1 hona Cape Greko 2/4
och 1 hane Cape Kiti 3/4.
103.Rödstrupig sångare (Sylvia
cantillans albistriata)
1 hona Paphos 28/3, 1 hane
Paphos 30/3, ca 5 ex (hanar + 1
hona) Paphos 31/3 och 1 hane
Cape Greko 2/4.
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104.Glasögonsångare (Sylvia conspicillata)
2 sj. Achnasjön 2/4.
105.Rödhake (Erithacus rubecula)
1 ex Akamashalvön 30/3.
106.Näketergal (Luscinia luscinia)
1 ex Paphos 31/3
107.Sydnäktergal (Luscinia megarhynchos)
15 ex Paphos 31/3, 5 ex Paphos 1/4, 20 ex Cape Greko 2/4 och 2-3 ex Larnacadammarna 3/4.
108.Blåhake (Luscinia svecica)
1 hona Achnasjön 2/4.
109.Svartvit flugsnappare (Ficedula hypoleuca)
1 hane Paphos 31/3.
110.Halsbandsflugsnappare
(Ficedula albicollis)
1 hane Paphos 31/3, 1 hane
Anaritaparken 1/4 och 1 hona
Cape Greko 2/4.
111.Rödstjärt (Phoenicurus
phoenicurus)
1 hona Paphos 31/4
(samamisicustyp med tydlig
vingpanel och näktergalslikt lock)
och 1 hane + 1 hona Phassouri
vassarna 31/3
112.Buskskvätta (Saxicola rubetra)
1 hane Anaritaparken 1/4.

Halsbandsflugsnappare vid Paphos 31/3

113.Svarthakad buskskvätta
(Saxicola rubicola)
1 hona Paphos 27/3, 1 hona Anaritaparken 28/3 och 1 hona Paphos 30/3.
114.Stenskvätta (Oenanthe oenanthe)
Totalt ca 40-50 ex sedda här och var - klart flest dock vid Paphos.
115.Cypernstenskvätta (Oenanthe cypriaca)
Tämligen allmän längs vägen upp till Paphosskogen och vidare upp till Stavros tis Psokas 29/3,
mist 5 ex Akamashalvön 30/3
116.Medelhavsstenskvätta (Oenanthe hispanica)
1 hona Asprokremmosdammen 28/3, 1 hane Anaritaparken 28/3, 1 hane Paphos 30/3, 1 hane
Anaritaparken 1/4.
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117.Isabellastenskvätta (Oenanthe
isabellina)
Totalt ca 20 ex sedda och då
främst kring Paphos 28/3-1/4.
118.Taltrast (Turdus philomelos)
Totalt knappt 10 ex spridda under
resan.
119.Gulärla (Motacilla flava thunbergi
& feldegg)
Bara enstaka fåglar sedda och då
av raserna spp. thunbergi och
feldegg.
120.Sädesärla (Motacilla alba alba)
Tämligen allmän och sedd
dagligen.
121.Fältpiplärka (Anthus campestris)
1 ex Paphos 28/3, 2 ex Paphos
30/3 och 4 ex Anaritaparken 1/4.
122.Ängspiplärka (Anthus pratensis)
Tämligen allmän och sedd nästan
dagligen - flest kring Paphos
28/3-1/4.
123.Trädpiplärka (Anthus trivialis)
En hel del passerade över oss på
sträck mot norr. Flest sågs under
förmiddagen i Anaritaparken den 1/4 då över 100 ex räkandes in.

Isabellastenskvätta vid Paphos 30/3

124.Rödstrupig piplärka (Anthus cervinus)
Totalt ca 25 ex kring Paphos 28/3-31/3.
125.Vattenpiplärka (Anthus spinoletta coutellii)
1 ex str. Paphos 31/3 och 1 ex rastande Oroklini 2/4.
126.Ortolansparv (Emberiza hortulana)
1 ex rastande Paphos 31/3.
127.Rostsparv (Emberiza caesia)
1 par Anaritaparken 28/3 och 5 ex Anaritaparken 1/4.
128.Kornsparv (Emberiza calandra)
Allmän och sedd dagligen.
129.Bofink (Fringilla coelebs syriaca)
Allmän i Paphosskogen och upp till Stavros tis Psokas 29/3, 1 hane Paphos 31/3 och 1 hona
Anaritaparken 1/4.
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130.Grönfink (Chloris chloris aurantiiventris)
Noterade dagligen i mindre antal.
131.M. korsnäbb (Loxia curvirostra guillemardi)
Mindre flock hörd Stavros tis Psokas 29/3.
132.Steglits (Carduelis carduelis niediecki)
Tämligen allmän och sedd dagligen.
133.Hämpling (Carduelis cannabina mediterranea)
Tämligen allmän och sedd dagligen.
134.Gulhämpling (Serinus serinus)
Noterade drygt hälften av dagarna i mindre antal - vanligast i Paphosskogen och upp till
Stavros tis Psokas 29/3.
135.Gråsparv (Passer domesticus biblicus)
Allmän och sedd dagligen.
136.Spansk sparv (Passer hispaniolensis hispaniolensis)
Allmän och sedd nästan dagligen.
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Orkidéer

Barlia robertiana

Anacampis pyramidalis

Dactylorhiza romana

Serapias bergonii ssp. aphrodite

Serapias parviflora

Neotinea maculata

Anacamptis morio ssp. syriaca

Anacamptis coriophora ssp. fragrans

Orchis anatolica ssp. troodi
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Orchis italica

Ophrys lutea ssp. sicula

Ophrys herae ssp. herae

Ophrys umbilicata ssp. attica

Ophrys umbilicata ssp. umbilicata

Ophrys umbilicata ssp. umbilicata

Ophrys umbilicata ssp. astarte

Ophrys levantina

Ophrys alasiatica
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