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Zaterdag 20 maart door 
Maaike Vervoort: 
PAPHOS

De dag begint om 5 uur ‘s 
morgens met oorverdovend 
mussenconcert. Ze zitten 
tussen de dakpannen 
van het neo byzantijnse 
kerkje en in de dichte 
myrthestruiken en citrusbomen 
op het “dorpsplein”van ons 
huisjescomplex.

Inleiding
Zoals.de.reis.door.de.KNNV.
werd.aangekondigd:

Cyprus wordt wel het eiland van 
Aphrodite, de Griekse godin van 
liefde en schoonheid, genoemd. 
Die schoonheid zie je er nog 
steeds terug, zowel in de vele 
cultuurhistorische overblijfselen 
als in de rijke natuur. Dit 
wordt een intensieve en zeer 
gevarieerde reis. Er worden 
heel verschillende landschappen 
en biotopen – gebergte, kust, 
rivierdalen, bossen, wetlands – 
bezocht waarbij zowel planten 
, vogels en schildpadden, als 
archeologie, cultuur en geologie 
aandacht krijgen. De gekozen 
reisperiode garandeert een 
optimale bloei van de vele 
soorten orchideeën, irissen, 
gladiolen, tulpen en krokussen 
en veel andere plantensoorten 
waaronder een aantal endemen. 
De temperatuur is nog 
aangenaam voor de gemiddelde 
Nederlander. Wat betreft de 
natuur staan ook vogels op het 
programma in enkele daarvoor 
interessante gebieden (vooral 
kust en wetlands) en daarnaast 
bezoeken wij per jeep het 
beroemde schildpaddenstrand 
van Lara.

Wat betreft de cultuur staan 
onder meer mooie oude dorpjes, 
enkele verlaten kloosters en 
kopermijnen, opgravingen uit 
de Griekse en Romeinse tijd en 
een kruisridderfort vermeld 
in het programma. Er zijn 14 
overnachtingen gepland op vier 
heel verschillende plaatsen om 
de grote diversiteit van Cyprus 
zo effectief mogelijk te kunnen 
tonen, steeds nabij belangrijke 
historische plekken of in 
authentieke dorpjes midden in 
de natuur. Er wordt regelmatig 
met een (mini-)bus gereisd 

en enkele excursies zijn pittig, 
reden dat er van de deelnemers 
een behoorlijke conditie geëist 
wordt. Veelal zal bij de geplande 
excursies een plaatselijke en 
ervaren gids aanwezig zijn, die 
gespecialiseerd in planten, fauna 
en/of cultuur, afhankelijk van het 
bezochte gebied, endemen. 



6

collega David als erg verlegen 
aangekondigd, en niet altijd 
goed te verstaan, Cyprus is 
een geologisch jong eiland 
13.000.000 en bestaat 
uit kalk en krijt van de 
voormalige zeebodem, die 
door de Afrikaanse plaat die 
zich onder ons doorworsteld 
en stollinggesteente 
omhoog geduwd wordt, en 
op de hoogste gedeelten 
wegeërodeerd is. Leny 
weet veel over de geologie 
van Cyprus en  gaat dit 
beter  uitleggen. Planten 
die we zien zijn Allium 
neapolitanum, Bellevalia, een 
laag Vogelmelkje, Wijnruit 
met rafelige bloemen, een 
witte geelster Gagea graeca. 
Orchidëen vandaag waren 
hoogstwaaschijndelijk: 
Barlia robertiana, Ophrys 
bornmuelleri, met een lip alsof 
er een strijkijzer overheen 
is gegaan, Ophrys lutea ssp 
galilaea, Orchis italica, Ophrys 
fusca, in mijn aantekeningen 
staat: Ophrys levantina met 
twee horentjes, maar ik heb 
er geen foto va en ik kan 
het me niet herinneren.  We 
wandelen door een landschap 
van lage prikstruikjes, en 
later jeneverbesstruweel, op 
de grond vrolijk gekleurde 
korstmos rose Psora en 
gele Fulgensia, door een 
aanplant van Caroba, 
Johannesbroodbomen, naar 
de lunchplek aan de rand 
van de kloof en wandelen 
naar zee. Daar zijn door de 
ondergravende werken der zee 
de aardlagen vertikaal op de 
aarde gekanteld. “Thuis”wacht 
een verwarmd zwembadje 
en Luilekkerland en mooie 
voorstelling van vuurvreter. 
Hoorde ik een van die harde 
KNNVers klagen over zoveel 
Luxe? 

Later zal ik ernstig door een 
heertje op de balustrade 
ter verantwoording worden 
geroepen, “wat? toerist op 
balkon en geen kruimeltjes”. 
Zo word ik opgevoed in de 
huisjesparktraditie.
We zijn in “Augusta Claudia 
Flavia Paphos, Heilige 
Metropool van alle steden 
van Cyprus”-de pompeuze 
aanduiding is vervaagd 
tot “Laag Pafos”, en de 
Romeinse bevolking van 
vijfentwintigduizend zielen is 
gekrompen tot een dorp in een 
van de hoeken van de muren, 
zo lees ik in Colin Thubrons’ 
Reis door Cyprus uit 1972. In 
2002 waren het er 40.000.
Voor de excursie kan je nog 
wat langs de kust snuffelen, 
veel kleine schelpjes, mannen 
die botten in en vergiet in zee 
doen, Wim heeft uitgezocht 
dat ze zo zee pissebedden 
vingen die dan weer als aas 
dienst deden. Tussen beton 
en wandelpromenade ook nog 
allerlei mooie planten, Mattiola, 
Limonium en  Medicago 
Maritima, alles onder een 
laagje droog zeegras.
“Avagas trek, ruige kloof met 
omringende natuur” staat er 
op het program, maar de kloof 
wordt voor een paar dagen 
later bewaard. Een gedeelte 
is natuurgebied, desondanks 
heel veel patroonhulzen. Onze 
Topchauffeur Jorgos brengt 
ons naar een stukje bouwland, 
er bloeien Barlia’s.  
Verderop schapen met zwarte 
vlekken om de ogen, geiten 
met hangoren, ze hebben 
de begroeiing van het lekker 
vruchtbare kleigedeelte al 
bijna op. Hokken met zwarte 
scharrelvarkens met donkere 
biggetjes. Er staat bolletjes 
brandnetel.  Onze gids is 
Simon, door zijn exuberantere 
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Zondag 21 maart door 
Gay Jannette Walen:  
PAPHOS

Op het programma van 
vandaag staat een bezoek 
aan de “Koningsgraven” 
in het Archeologisch Park 
bij Paphos, en aan Kato 
Paphos met mozaïeken in 
het zuidelijke gedeelte van 
het opgravinggebied. Onder 
leiding van David, onze gids, 
die ons om 10.00 uur staat op 
te wachten, lopen we in 15 
minuten van het Kefalos Beach 
hotel naar het gebied van de 
graven.
David, die zelf 10 jaar lang 
archeologisch onderzoek 
heeft gedaan op Cyprus, 
vertelt met vuur over de 
historische achtergronden. 
En passant komen ook 
wetenswaardigheden over de 
omgeving aan bod. Davids 
stem heeft geen gebrek aan 
volume en overredingskracht, 
dus we hangen aan zijn lippen.

De Koningsgraven, die 
nooit bedoeld zijn geweest 
voor koningen maar voor 
hooggeplaatste Romeinse 
personen die zich graag wilden 
spiegelen aan hun meerderen, 
zijn ruimtes uitgehakt in het 
kalkzandsteen. De ruimtes 
zijn van dusdanige grootte 
dat een sarcofaag er precies 
in paste. Eén graf, dat in 
tegenstelling tot de rest 
Hellenistisch is, wijkt duidelijk 
af, en is een soort ondergronds 
atrium met een grafkelder 
waar zeker een hele familie 
in kon worden bijgezet. In de 
grafkelder liggen op een brok 
steen de uitwerpselen van een 
roofdiertje, vermoedelijk een 
steenmarter. Ook bovenin een 
hoek van de ruimte, in een 
uitholling, zien we sporen van 

dierlijke bewoning. Jammer dat 
we de sporengids niet bij ons 
hebben!

Kata Paphos
Vervolgens lopen we, via 
ons hotel, naar de zuidelijk 
gelegen opgravingen in Kato 
Paphos, welke beroemd zijn 
om de daar opgegraven 
prachtige mozaïeken. De 
boer die eigenaar was van dit 
stuk land, ontdekte in 1962 
tijdens het ploegen gekke 
gekleurde steentjes. Dit bleken 
mozaïeksteentjes te zijn.  Bij 
nader onderzoek kwamen er 
magnifieke mozaïekvloeren 
tevoorschijn. 
Eerst bekijken we het “Huis 
van Dionysos”. De meeste 
voorstellingen in de mozaieken 
verbeelden een mythe. 
We zien bij voorbeeld de 
mythe van Narcissus,  een 
afbeelding van Dionysos, en 
een schitterend jachttafereel 
rondom een atrium, met 
prachtig uitgebeelde roof- en 
prooidieren, waaronder de 
moeflon, het wilde schaap van 
Cyprus. 

Daarna lopen we naar het 
paleis van de toenmalige 
Romeinse proconsul van 
Cyprus. Deze proconsul werd 
als eerste heerser tot het 
christendom bekeerd,  zo 
wil de Cypriotische traditie 
ons doen geloven. Sommige 
mozaïeken  zouden een 
verborgen christelijke 
betekenis hebben, maar dat 
is geenszins bewezen. In de 
troonzaal is de geboorte van 
Achilles uitgebeeld, in het 
privébad van de heerser zien 
we de mythe van Ariadne, 
Theseus en de minotaurus. 
Even verderop ligt een recenter 
mozaïek, gelegd met kleinere 
steentjes,  dat Dionysos als 
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baby voorstelt, wanneer hij 
overgedragen wordt aan 
Tropheus, zijn mentor. Ook het 
bekende verhaal van Leda en 
de zwaan is afgebeeld.

Hierna laat David ons het 
“Odeon” zien. Dit is een 
klein halfrond theater (geen 
amphitheater, want dat heeft 
namelijk zitplaatsen helemaal 
rondom), met zitplaatsen 
ongeveer 12 treden hoog. 
Oorspronkelijk moet het 
overdekt zijn geweest, dit 
in tegenstelling tot de grote 
amphitheaters. Een odeon 
werd niet alleen voor theater, 
maar ook voor toespraken 
e.d. gebruikt. Op één plek, 
precies in het midden, is er 
het merkwaardige akoestische 
effect, dat de spreker zijn stem 
versterkt teruggekaatst krijgt. 

We proberen het zelf ook, 
en het effect is inderdaad 
verbluffend, net of je je hoofd 
in een geluidsbox hebt gestopt. 
Hierna neemt David afscheid 
van ons tot de volgende dag 
en gaat ieder zijns weegs om 
te lunchen. De laatste paar uur 
tot aan het avondeten brengen 
we naar eigen keuze door.

Maandag 22 maart  door 
Gea Warringa: 
 AKAMAS-schiereiland, 
CAPE DEPRANO, LARA-
BEACH, AGAVAS-KLOOF

Een stralende zon en strak 
blauwe lucht begroeten ons bij 
het wakker worden deze derde 
dag op het eiland Cyprus. 
Bij het overdadig ontbijt 
ontmoeten we de vogelaars, 
die veel eerder zijn opgestaan 
om op het strand nog een 

uurtje te gaan spotten en zij 
weten te vermelden dat het 
deze dag vast wel warm zal 
worden. Tegen negen uur 
arriveren onze drei chauffeurs 
en gidsen David, Simon en 
Stellios met hun landrovers 
bij het hotel. Iemand merkt 
op: “Gelukkig dat er een 
extra reserveband aanwezig 
is, dat is altijd fijn om te 
weten.”  Inderdaad, dit is een 
geruststellende gedachte, want 
David had ons de dag ervoor 
immers gewaarschuwd voor de 
avontuurlijke tocht die vandaag 
op het programma zal staan: 
het ruige schiereiland Akamas, 
de noordwestelijke punt 
van Cyprus. Een prachtig en 
beschermd natuurgebied, waar 
veel zeldzame endemische 
planten groeien en dat 
geologisch en faunistisch een 
heel interessant gebied is. 

We volgen de route langs de 
kust en van de afzonderlijke 
dorpen voorbij Paphos merken 
we eerst nauwelijks iets 
want ze zijn helaas allemaal 
opgeslokt door de oprukkende 
buitenwijken van de stad. 
Waar de bebouwing ophoudt, 
zijn veel bananenplantages te 
zien, volgens David met “ de 
lekkerste bananen van het hele 
Middellandse Zeegebied”. De 
nog onrijpe vruchten worden 
door grote blauwe plastic 
zakken beschermd, want in 
dit gebied komen in deze tijd 
nog regelmatig hagelbuien 
en flinke storm voor en 
daardoor kunnen de vruchten 
beschadigen. Van dit weertype 
hebben wij deze dag geen last, 
de zon schijnt volop en een 
deelnemer vermoedt dat we 
zelfs “ in de schaduw nog bruin 
worden”.

Helaas wordt de prachtige 

Cape Deprano

Dwergnijlpaard (fossiel)
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kustroute langzamerhand 
steeds verder ontsierd door 
grote witte hotels en steeds 
mee villa’s. De kleine baai 
tussen twee kapen draagt de 
prachtige naam Coral Bay. De 
daar opgegraven nederzetting 
uit de late bronstijd (13e  
eeuw v. Chr.) heeft als directe 
buren de gebouwen van een 
groot appartementencomplex. 
Door de natuurbeschermings-
organisaties is bij de 
Cypriotische regering 
bedongen dat er in dit gebied 
in ieder geval gedurende 20 
jaar niet verder gebouwd 
mag worden, maar door een 
envelop onder de tafel door te 
schuiven kon er helaas opeens 
veel veranderen. Op verzoek 
van David moet ik de naam 
van de betreffende minister 
maar niet vermelden. Onze 
gids en chauffeur raakt erg 
geëmotioneerd bij het vertellen 
van de verhalen over corruptie 
en steekpenningen richting 
regering en orthodoxe kerk als 
belangrijk grootgrondbezitter, 
welke ten koste gaan van dit 
aantrekkelijke, maar kwetsbare 
gebied. 

Cape Drepano, Thalassinies 
Spilies
De eerste stop is bij Cape 
Drepano, waar we helemaal 
naar beneden kunnen lopen 
langs ver in zee uitstekende 
kliffen, de Thalassinies Spilies, 
zeegrotten die soms wel 100 
meter diep kunnen zijn en 
waar de monniksrob voorkomt. 
Wat is het hier mooi: spierwitte 
kalkstenen rotsen die met 
grillige vormen in de kobalt 
blauwe Middellandse zee 
aflopen. De stenen massa is zo 
erg verblindend wit, dat één 
van de fotografen aanraadt om 
de sneeuwlandschapfunctie te 
gebruiken bij het maken van 

de plaatjes. 

Het zou toch vreselijk zijn, 
als ook dit plekje op het 
Akamas schiereiland ooit 
bebouwd zal worden met 
grote villa’s of hotelcomplexen 
van projectontwikkelaars, die 
verblind door €-tekens geen 
oog hebben van de betekenis 
van dit unieke landschap. 
Gelukkig dat er mensen zijn 
zoals David (Amerikaan), 
Simon (half Engels) en de 
vader van Simon, en leden 
van de IUCN, the International 
Union for Conservation of 
Nature, die strijden  voor het 
behoud van zulke bijzondere 
natuurgebieden.

Bovenop kan het kapelletje 
Agios Georgios nog even 
bezocht worden en ook bij 
dit kleine kerkgebouw van 
de Grieks Orthodoxe kerk 
staat een prachtig gekleurd 
paasei, ter voorbereiding 
op het komende paasfeest. 
We kruipen opnieuw in de 
landrovers om de tocht langs 
de kust te vervolgen naar het 
noorden.

“Ze denken zeker dat we nog 
twintig zijn“, is één van de 
opmerkingen als we hebben 
plaats genomen in het “bakkie” 
achterin. Iemand anders, die 
wellicht iets soepeler in de 
gewrichten is, meldt dat zij 
toch echt wel een Koninklijke 
plaats heeft. Nu begint het 
echte avontuur, we steken 
het ruige landschap door over 
een ongeplaveide weg vol 
bochten en kuilen en soms 
is de afgrond naar beneden 
wel erg dichtbij. David wordt 
door zijn passagiers verzocht 
om zijn beide handen toch 
maar aan het stuur te houden, 
want hij babbelt niet alleen 

met zijn mond, maar hij praat 
ook met zijn handen. Op dit 
moment lijkt dat toch niet zo 
verstandig.... 

Dwergnijlpaard
Na een half uurtje rijden 
wordt er opnieuw gestopt 
en dalen we nogmaals af 
naar de kustlijn, langs grillige 
rotspartijen naar beneden. Ooit 
leefden er in het pleistoceen 
op het eiland Cyprus talrijke 
dwergnijlpaarden Hippopotamus 
minor  en de fossiel van één 
van deze hippo’s is gevonden 
door de vader van onze gids 
Simon. Hij neemt ons mee 
naar die verborgen vindplaats, 
ergens onder aan een rots 
onder een heel dikke laag 
zeewieren Posidonia oceanica. 
Met vereende krachten wordt 
gezocht en uiteindelijk worden 
de fossiele resten van het 
dwergnijlpaard gevonden. 
We maken veel foto’s van dit 
bijzondere moment. 

Over radiolariet, oriediet en 
olivijn
Nadat het hippootje weer 
begraven is onder vele kilo’s 
plantenrestanten afkomstig 
van de zeebodem, kijken we 
naar die rotsen om ons heen. 
Lenie wijst ons op allerlei 
geologisch gesteente, welke 
in de oertijden is afgezet op 
de oceaanbodem. We horen 
dat de geologie van Cyprus in 
veel opzichten uniek is, want  
wat we hier nu kunnen zien is 
het afzettingsgesteente  uit de 
diepzee, als het ware staan we 
hier nu op de oceaanbodem. 
De aardlagen van Cyprus zijn 
opgebouwd uit twee delen, 
de ofioliet-opeenvolging en 
de sedimentaire bedekking 
daaroverheen. Doordat delen 
van de aardkorst plaatselijke 
omhoog gedrukt worden 
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(ca. 1 mm. per 100 jaar) is de 
oceaanbodem langzamerhand 
aan de oppervlakte gekomen, 
is het eiland Cyprus ontstaan 
en zodoende kan het 
mantelgesteente bestudeerd 
worden. 
Wat door een aantal van ons 
eerst benoemd is als gewone 
kiezelstenen, krijgt na de 
uitleg van Lenie toch wel een 
iets anders betekenis, zoals 
radiolariet, oriediet, olivijn, 
stenen met ijzeroxide of andere 
gesteente.

Maquis
Na deze interessante geologieles 
rijden we weer verder door 
een soort natuurlijk bos, 
maar door de inwerking van 
het zoute water blijft de daar 
van natuurlijk voorkomende 
vegetatie erg laag. Plotseling 
klinkt er een kreet vanachter 
uit de landrover: stop, stop. 
Er worden enkele orchideeën 
waargenomen aan de kant van 
het pad en als een stel kleuters 
die naar de ballenbak mogen 
gaan, rollen we uit de landrover 
en betreden we de maquis. 
We zien een groepje prachtige 
piramideorchissen, veel Serapia’s 
en een Gladiolus triphyllus, de 
gladiool die alleen op Cyprus 
voorkomt. Speurneus Dick, die 
verder door de struiken loopt, 
vindt voor de liefhebbers een 
mooi exemplaar van de een 
prachtige gele Cytinus hypocistus, 
een plant zonder bladgroen 
die parasiteert op een Cistus, 
die hier ook rijkelijk aanwezig 
is. Ook een prachtige Ophrys 
speghodes ssp transhyrcana wordt 
gevonden; voor dit wel  60 cm. 
hoge  exemplaar staan we in de 
rij om te fotograferen. 

Ondertussen heeft een aantal 
reisgenoten, voor wie het 
wachten op de fotografen te 
lang duurt, de in de plaatselijke 

bakkerij gekochte overheerlijke 
broodjes tevoorschijn gehaald. 
In een hutje op het strand 
wordt een plekje in de 
schaduw gevonden om te gaan 
lunchen en de anderen volgen 
al spoedig.

Turtle Conservation Project Lara 
beach
Iets verderop op het strand 
bevindt zich het kamp van het 
“Turtle Conservation Project” 
een bijzonder programma om 
de zeeschildpadden en hun 
eieren, die hier gelegd worden, 
te beschermen. Omdat de 
uitgestrekte zandstranden 
niet te plat en ook niet te 
steenachtig zijn en bovendien 
de juiste temperatuur 
bezitten, vormt dit gebied een 
uitstekende broedplaats voor 
de groene schildpad Chelonia 
mydas en de Loggerhead 
zeeschildpad Caretta Caretta. 
De vrouwtjes komen in het 
voorjaar aan land en graven 
op het strand diepe kuilen 
van meer dan 60 cm. diep om 
gedurende 2 weken lang hun 
eieren te leggen, waarna ze 
weer terug zwemmen naar 
zee. Hun 100-120 eieren 
blijven diep in het warme 
zand verborgen en hopelijk 
wordt hun broedsel niet 
verstoord door de oprukkende 
toeristenmassa’s die ook dit 
gebied ontdekt hebben. Ook 
vossen vormen een groot 
gevaar voor de eieren.

Sinds 1976 is een project 
uigevoerd om deze 
schildpadden en hun broedsels 
te helpen. De nesten met 
eieren die gelegd zijn op de 
toeristenstranden elders op 
Cyprus worden verplaatst 
naar het goed beschermde 
gebied van Lara Beach. Om 
de nesten wordt een metalen 

Nestkuilen van vorig jaar
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korf geplaatst zodat de vossen 
niet bij de eieren niet kunnen 
komen. Als na zo’n 7 weken 
de eieren ’s nachts uitkomen, 
lopen de jonge schilpadden 
instinctief naar het helderste 
licht in de buurt, in de natuur 
is dit de weerkaatsing van 
het licht op de zee. Maar is 
er een licht van hotel of café 
in de buurt, dan zullen ze de 
verkeerde richting opgaan. 
Vrijwilligers van het project 
begeleiden vanaf half mei tot 
oktober de jonge schildpadden 
zodat ze het water bereiken 
en niet geheel verdwaald op 
het strand blijven lopen, de 
verkeerde richting uit. We 
besluiten dit project met een 
geldelijke gift te steunen.

Agavas-kloof
Omdat we er zaterdag niet 
meer aan toe gekomen zijn 
om door de prachtige Agavas 
kloof te lopen, hebben we 
toen gevraagd of dat deze 
dag op het programma van 
vandaag kon worden ingepast. 
Over glibberige stenen en 
klauterend over rotsen in een 
beekje wagen we ons in de 
kloof. De meesten bereiken 
uiteindelijk de twee hoge 
wanden op het smalste punt 
achterin, waar slechts een 
doorgang is van 2 meter 
tussen de 30 meter hoge 
wanden.

Aan het eind van deze 
prachtige excursiedag bereiken 
we na weer een mooie rit 
langs de kust met de landrover 
het hotel. Gauw even douchen 
en dan weer op pad, want 
we hebben om 19.30 uur een 
afspraak bij de boomkikkers. 
De avond ervoor waren enkele 
op zoek gegaan naar de plek 
waar het luide gekwaak van 
enkele kikkers vandaan zou 
kunnen komen. Het bleek een 

zwembad te zijn van een op 
dit moment niet bewoonde 
vakantievilla! Met een groepje 
belangstellenden gaan we er 
naar toe en van verre horen 
we al het paar-geluid dat op 
luide toon geproduceerd wordt. 
Met behulp van het licht van 
de zaklantaarns zien we in het 
vieze water van het zwembad 
inderdaad een groot aantal 
kikkers zitten op afgevallen 
boombladen, oude kranten 
of ander materiaal dat in het 
zwembad is gevallen. We zien 
soms heel duidelijk de sterk 
opgezette kwaakblaas aan 
weerszijden van de kop van 
het mannetje, waarmee hij een 
enorm geluid kan produceren 
en met deze roep het vrouwtje 
wil lokken. Geweldig, wat 
een mooie afsluiting van deze 
dag om dit van zo dichtbij te 
kunnen zien. Hopelijk zullen de 
bewoners van de omringende 
vakantievilla’s de kikkers met 
rust laten, want het moet 
geen pretje zijn als je door 
dit werkelijk oorverdovend 
geluid uit je slaap gehouden 
wordt. Wij hebben daar 
geen hinder van en na een 
uitgebreid buffet, een uurtje 
determineren en een heerlijk 
Cypriotisch wijntje kunnen we 
in alle rust ons appartementje 
opzoeken.

Dinsdag 23 maart 2010 
door Joke Jansen:  
PAPHOS à LASA via 
AKAMAS-schiereiland 
 
Akamas Schiereiland
Vandaag verlaten wij ons 
appartement in Kefalos Beach 
hotel. De koffer wordt ingepakt 
en naar de bus gebracht. Wij 
vertrekken om 8.30 uur naar 
het noordwestelijke deel van 
het Akamas Schiereiland. 
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Het weer is van een prima 
kwaliteit. Vandaag is Simon 
weer onze gids. We lopen 
een prachtig pad langs de 
kust en zien veldsla, (foto), 
bremrapen(foto), kleine en 
grote witte loken en ranonkels, 
witte geelsterren, Trifolium 
clipaeatum, kleine valeriaan 
en een nieuwe orchis, een 
prachtig roze kleinbloemige, 
genaamd Neotinea maculata. 
Ondertussen zoemt en fladdert 
het onophoudelijk rondom 
mij. Ik probeer het liefdesspel 
van het oranjetipje op de 
foto te zetten, maar wordt 
heen en weer geslingerd 
tussen het kijken naar de 
Aziatische steenpatrijs die 
medereisgenoten menen te 
horen in het struweel en het 
enthousiast roepen van Gea, 
die tijdens de plaspauze een 
aantal bijzondere orchissen 
heeft ontdekt. Wat een 
geweldige vakantie!!! We 
lunchen bij een baai op een 
bijzonder plekje. We mogen 
van Simon geen stenen of 
anderszins meenemen; het is 
beschermd gebied.
Op de terugweg gaan we 
bovenlangs en lopen nu 
ook nog een stukje van de 
Aprodite-trail. We struikelen 
bijna over de orchideeën, 
waaronder de Ophrys lutea

Lasa heights: Ontvangst door 
Maria
Weer aangekomen bij het 
punt, waar onze bus staat 
te wachten, komen we met 
moeite voorbij een Cypriotische 
mevrouw die fruit verkoopt. 
Bijna ieder van ons koopt wel 
een plastic zak vol sappige 
sinaasappels, mandarijnen en 
vijgen (3 €).
Daarna met de bus naar een 
plaats met een haventje om 
nog gezellig wat te drinken en 

dan gaan we naar Lasa, waar 
ons een nieuw onderkomen 
wacht voor 3 nachten. We 
worden ontvangen door oma 
Maria die ons met uitgespreide 
handen aan haar omvangrijke 
boezem drukt en steeds “ok!” 
roept.
Het is wel even wennen, te 
meer daar de kamers een 
behoorlijk stuk kleiner zijn 
dan in ons vorig onderkomen. 
Marina en ik zetten de zware 
houten stoelen maar op de 
galerij. Ook de eetgelegenheid 
is aan de kleine kant. Oma 
schept zelf ons eten op (kip 
en sla); de televisie staat aan. 
Marina denkt dat zij geen laken 
heeft. ’t Valt gelukkig mee. ’t 
Is een stuk frisser dan aan de 
kust. We duiken op tijd onder 
de wol en ik droom van dit 
land vol verrassingen.

Woensdag 24 maart 2010 
door Marina Voet: 
STAVROS TIS PSOKAS, 
CEDER-VALLEI  
(MT TRIPYLOS)

In het programma wordt een 
andere excursie genoemd, 
maar David vond het beter 
i.v.m. de Nationale feestdag 
op 25 maart de excursies 
om te wisselen. We waren 
gisteravond in het nieuwe 
hotel Lasa Heights door Maria 
begroet. ‘s Morgens wilde ik 
al vroeg onder de douche, 
maar er was geen water. De 
electriciteit was uitgevallen, 
daardoor deed de pomp het 
niet. Ik hoefde echter niet 
naar beneden want een ander 
was me al voor. Maria haalde 
een handel over boven aan 
de straat en we hadden weer 
water. 
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Kouyiouka Watermill
Na het ontbijt komt David 
om ons te gidsen naar de 
Ceder-vallei . We hoeven 
niet naar de bakker want we 
krijgen een lunchpakket mee. 
Toch wil David ons laten zien 
hoe in het verleden op de 
oude Griekse manier brood 
wordt gebakken. Na een 
ritje van 10 minuten komen 
we bij Kouyiouka Watermill 
in Loukrounou vlak bij de 
dam. De oude watermolen is 
opgeknapt en zorgt voor de 
energie van het malen van 
het graan. Bij de werkplaats 
is een klein museumpje met 
attributen uit het verleden hoe 
het koren werd gedorst. Een 
plank met vuurstenen erin 
geslagen wordt over het graan 
gesleept met een ossekar. Dat 
kan alleen in een droog land. 
Daarna worden de korrels met 
de molen tot meel vermalen. 
Het brood wordt in een met 
hout gestookte oven gebakken. 
Zo doen ze het hier nog. In het 
winkeltje kon je brood kopen, 
maar ook andere artikelen, 
zoals Turks fruit in doosjes. 
Verder kon je er koffie drinken 
op verschillende manieren. 
Diverse mensen hebben hier 
bij de watermolen orchideeën 
gevonden.

Stavros tis Psokas, mouflons
We vertrekken kort daarna 
richting Stavros tis Psokas. 
Tijdens de lange slingerende 
weg zien we een hop vanuit 
de bus. Onderweg voor de 
tweede stop vertelt David ons 
over de mouflons. Hieraan is 
ons volgende bezoek gewijd. 
De mouflons zijn de grootste 
zoogdieren die op Cyprus 
leven. Het zijn verwanten van 
het schaap en komen alleen 
op Cyprus voor. Ze kwamen al 
voor  in het neolithische tijdvak 
van Cyprus 8000 jaar voor 

Christus. Door de jacht was in 
de dertiger jaren  het aantal 
tot slechts 15 exemplaren 
gedecimeerd. Nu is er een 
reservaat bij de boswachterij 
Stavros tis Psokas op 800-1000 
m in het Pafosbos. Daar zijn 
groepjes van 10-20 dieren. 
De jonge dieren worden na 
2 jaar uitgezet buiten het 
reservaat. Nu zijn er weer 
enkele duizenden dieren. 
We wandelen om het hek en 
zien in de bosjes een kudde 
mouflons. Aan de andere kant 
is ook het Forest centrum en 
een cafeetje. 
David regelt hier voor ons 
een setje folders en prachtige 
posters. Hij zegt: ik heb hier 
een delegatie van Nederlandse 
biologen. Dan stappen we 
weer in de bus naar de 
startplaats van een wandeling 
door de Ceder-vallei.

Ceders
Het is zo tegen 12.30u als 
we daar aankomen en op 
de bankjes eten we ons 
lunchpakket op. David heeft 
nog een heel verhaal over 
deze ceders Cedrus libanii ssp.
brevifolia, die naar verluidt 
endemen zijn op Cyprus, 
maar nauw verwant aan de 
Libanes ceder. Daarnaast is er 
ook de aardbeiboom Arbutus 
andrachne en de oosterse 
plataan Platanus orientales. De 
wandeling is naar de top Mt. 
Tripylos (1362m). De brede 
bosweg gaat flink omhoog, 
en we ontdekken steeds 
nieuwe planten. Er wordt 
onderweg flink gefotografeerd. 
De geelster Gagea 
villosa, dracunculus Arum 
conophalloides?, een viooltje 
Viola sieheana? en Thymus 
longiflorus worden gezien. 
De Europese wandelweg E4 
komt hier ook langs. Aan het 
einde is op de Mt. Tripylos een 
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“firestation”. Op het balkon 
van dit gebouw kun je de hele 
omgeving zien. In de verte zie 
je Nicosia, aan de andere kant 
Akamas en ook de dorpjes 
die in het Turkse gedeelte van 
Cyprus liggen. We wandelen 
dezelfde weg terug en komen 
zo tegen 16u weer bij de bus 
aan. 
George neemt een andere 
weg langs de berg terug. 
Opeens wordt er geroepen:  
Orchideeën boven aan de 
helling. De bus stopt bij een 
bocht waar wat plaats is en al 
gauw klauterden een aantal 
fotografen de helling op. Er 
is wel enige hulp nodig op 
de steile stenige helling. Er 
staan veel planten van Orchis 
anatolica, maar ook Orchis 
provincialis en Limodorum 
arbortivum. De mensen komen 
weer veilig via een omweg 
naar beneden. Het is een 
lange weg terug naar Lasa 
Heights. David laat ons zien 
waar we morgen het diner 
hebben, in een restaurant iets 
verderop. We zien de hop weer 
vliegen. Bij thuiskomst gaan 
we genieten van het uitzicht op 
ons balkon met een drankje. 
Het donker valt spoedig in, 
maar helemaal donker wordt 
het niet, de maan schijnt 
volop.

Donderdag 25 maart door 
Ron Mes: 
AFDALING XEROS 
POTAMOS

Vandaag staat een lange 
afdaling / wandeling gepland 
naar en in het dal van de Xeros 
Potamos. Een afdaling die 
volgens David eindigt met drie 
avontuurlijke doorsteken door 
de rivier. Oorspronkelijk is deze 

tocht gepland voor woensdag, 
maar hij is omgewisseld omdat 
er op woensdag intensief 
gejaagd wordt. David wilde 
ons dat hier niet aandoen. 
Het is al eerder opgevallen, 
het hele land ligt bezaaid 
met patroonhulzen in alle 
kleuren. Cyprus lijkt daarmee 
veel op onze duinen in de 
zestiger jaren (een droevige 
maar tegelijk hoopvolle 
constatering).

‘Mammonian-complex’, 
landslides en Troodos
Vooraf legt David uit hoe het 
landschap in elkaar zit. Hij 
wijst op het witte kalksteen 
met landbouw en bebouwing, 
het zeer oude ‘Mammonian-
complex’ (opgeduwd 
gesteente van de Afrika-schol), 
graslanden zonder bebouwing 
en herhaalde ‘landslides’ (door 
de klei in de ondergrond). In 
de donkere verten zien we bos, 
daar begint de ondergrond 
van het Troodosgebergte. De 
rivier-vallei vormde vroeger 
een makkelijk toegankelijke 
weg voor de mens. David en 
zijn collega’s traceerden in dit 
dal in totaal 65 archeologische 
sites. 

Na het exposé ontdekt Dick op 
een onbeduidend kalkwandje 
onder de parkeerplaats 
een rijke groeiplaats van 
orchideeën o.a. Neotinea 
maculata, Barlia robertsiana 
en Orchis italica. Iedereen 
geniet. Even verderop een 
korte afdaling in een dal met 
voormalige kopermijnen in het 
kussenlava. Overal roestbruine 
en groene rotsen. Hier staat 
een andere begroeiing met 
Ephedra fragilis, Pallemmis 
spinosa, Phlomis fruticosa. 
Op het pad een gele Ajuga 
palestina.
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Chyssorroyiatissa en Panayia tou 
Sinthi
Vóór de echte afdaling begint 
bezoeken we het klooster van 
Chyssorroyiatissa resp. Panayia 
tou Sinthi. Een oase van rust; 
alweer met schitterende iconen 
in de vaste opstelling tegen de 
‘achterwand’. Sommige iconen 
zijn afgedekt. No photo! Het 
gaat om een koepeloze kerk, 
dus ook hier was indertijd 
een islaminvloed, die de 
uitdrukkingsmogelijkheden van 
de kerk beperkte. Na het korte 
bezoek is er voor een enkeling 
“Turkse” – sorry - Cypriotische 
koffie. Tot onze verrassing is er 
af en toe wat bewolking; het 
gaat toch niet regenen? Dat 
blijkt mee te vallen. Wéér een 
stop nu midden in een dorp: 
een grote huiszwaluwkolonie 
met tientallen nesten. Wat zijn 
ze toch schattig.

Dirt road
En dan verderop de echte 
afdaling aangegeven met 
bordje ‘dirt road’. Het blijkt 
een gemakkelijke gestage, 
ietwat saaie afdaling te zijn, 
die ons niet veel bijzonders 
biedt. Tijdens de lunch zitten 
we gezellig tussen de Irissen 
Gynandriris sisyrinchium en wat 
afval. Grauwe gors en twee 
wegflitsende grijze patrijzen 
zijn er voor de vogelaars. 
Beneden aangekomen wacht 
ons een verlaten klooster dat 
deels is gerestaureerd. Het 
wordt wat vochtiger en we 
horen en zien Kwartels en één 
Kleine zilverreiger. Die zal wel 
leven van de Boomkikkers die 
we ook horen. In de poeltjes 
zwemmen al kikkervisjes. Dan 
komt de afsluitende vuurproef: 
het oversteken van de rivier. 
De Xeros doet zijn naam eer 
aan. Het is mogelijk de rivier 
door te lopen zonder echt nat 

te worden. Hè hè, is dat alles! 

Britse paardenfluisteraar
‘s Avonds is er speciaal voor 
ons (denken wij) in een 
restaurant een maaltijd met 
livemuziek geregeld. Het blijkt 
te gaan om een feestje van 
een locale Britse milieuactiviste 
/ paardenfluisteraar die 60 
geworden is. Ze komt binnen 
gelopen met een paardenkop 
op een bezemsteel. Vreemde 
lui die Britten, vooral als ze ook 
nog een punthoed opzetten. 
Maar … waar blijft de muziek? 
Ver over negenen als veel van 
ons al zijn afgetaaid, komt 
ze optreden. Het is een Tina 
Turnerachtige zangeres met 
schuchtere tienerdochter voor 
de bediening van de sound. 
We genieten van drie nummers 
maar we moeten tegen het 
Tl-licht op de achtergrond 
inkijken. Kortom dat valt wat 
tegen. 

Terug in Lasa Heigths 
borrelen we nog even na. Gea 
verbaast een ieder met het 
uitbeelden van plantennamen 
(sneeuwklokje, boekieviel, 
klaproos, kruidje-roer-me-niet 
en eikelboompje).

Vrijdag 26 maart  door  
Hennie en Coos Hermans: 
VAN LASA NAAR PLATRES, 
TZIELEFOS BRIDGE, 
OMODOS

Geroskipou
Het wat saaie ontbijt werd 
opgeleukt door het overvliegen 
van de kuifkoekoek. Doordat 
ze het broodrooster hadden 
verzet was er zelfs geen 
brandalarm. We vertrokken om 
08.35 uur uitgezwaaid door 
moeder Maria. David is weer 
onze gids en we gaan richting 
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de Dhiarizozvallei. Eerste stop 
is bij Geroskipou (Holy Garden)
Dit is de oudste nog in gebruik 
zijnde kerk van 900 n. Chr. Met 
5 mooie koepels en prachtige 
muurschilderingen van eind 
1400. Sommigen zelfs nog van 
eind 1200.
De boze kosteres was niet 
blij met onze komst en we 
mochten ook niet lachen in de 
kerk.

Kourtellourotsos en Tzielefos 
bridge
Na een zeer democratisch 
gekozen stop bij de bakker 
weer op weg toen we 
plotseling stopten. David had 
een kameleon gezien in de 
berm. Wat een prachtig beest.
Onze volgende stop was bij 
de oudste rots van Cyprus. 
Deze rots had ooit vastgezeten 
aan het Afrikaanse continent. 
Kourtellourotsos (voor de 
slakken van Wim). Onderweg 
de eerste scharrelaar gezien 
en we moesten even stoppen 
toen de “Tour de Cyprus” 
langs kwam. We reden verder 
door oude meest verlaten 
Turkse dorpjes. Heel triest. 
We stopten nog om foto’s 
te maken van het stuwmeer 
(2009) dat zijn water krijgt 
van de Mount Olympus. De 
volgende opmerkelijk stop 
was bij de duidelijke scheiding 
van 2 steensoorten (lava resp. 
sediment?). Om 13.00 uur 
tijd voor een picknick bij de 
Tzielefos bridge. Een mooie 
oude brug waar men vroeger 
met kamelen over heen ging 
om het kopererts te vervoeren. 
Grote landkrab gezien.

Via Omodos naar het Forest park 
Hotel in Platres
Om 15.45 kwamen we aan in 
Omodos. Leuk plaatsje met 
een heel mooi klooster.  De 
Monastery of the Holy Cross 
uit de 8ste eeuw met heel veel 

mooi houtsnijwerk . Allemaal 
walnoothout. Nadat we koffie 
hadden gedronken in de 
kroeg en fruit gekocht weer 
op weg naar het Forest Park 
Hotel waar we om 17.10 uur 
aankwamen. Het is een groot, 
koloniaal aandoend hotel, 
gebouwd tegen de bergwand, 
een beetje oude glorie ondanks 
de 4-sterren. We werden 
hartelijk ontvangen met een 
welkomstdrankje. Mooie ruime 
kamers en om 19.30 uur tijd 
voor het diner waar we voor 
het eerst kennis maakten met  
“Mr. Yes please”.
--Gevulde tomaat of salade 
--Aardappel/wortelsoep
--Zalm of lamsvlees en 
--taart toe.

Nadat de planten- en 
vogellijsten zijn bijgewerkt 
voldaan naar bed.

Zaterdag 27 maart  
door  Peter Egelmeers 
en Wil Tax: OISOURRI / 
ALEKTORA, KOURION

Vannacht heeft het geregend 
maar als wij om 9 uur 
vertrekken uit ons schitterende 
hotel op ca. 1200 m, boven 
het dorp Platres, ziet het 
er toch weer veelbelovend 
uit. Enkele vroege vogelaars 
zagen vanochtend al de hop, 
kruisbek, europeesche kanarie, 
cettiszanger en Cyprus-tapuit. 
Op deze hoogte staan nu veel 
kersenbomen in bloei, ik krijg 
er een lentegevoel van! Er zijn 
ook veel naaldbomen. 

We rijden  in zuidelijke richting 
naar Omodos. Onderweg is 
veel wijnbouw op de in cultuur 
gebrachte terrassen. Richting 
Limasol zien we bloeiende 



17

mimosastruiken en veel 
lage begroeiing. Er is weinig 
bewoning in dit gebied. In de 
bus wordt melding gemaakt 
van weer een Orchis italica, en 
van een Astragalus, die we nog 
niet op naam hebben gebracht. 
In de lagere gebieden komen 
we diverse eikensoorten tegen. 
In het dorpje Avodimou slaan 
we proviand in voor vandaag 
en morgen (zondag). Iets 
verderop richting kust, afslag 
Alektora-Piasouri wacht David 
(reisleider) ons op. Hier laat hij 
ons de tempel van Aphrodite 
zien en een 12e eeuws kerkje, 
gewijd aan de H. Maagd. 
Dit kerkje is gebouwd met 
stenen die tot de tempel van 
Aphrodite hebben behoord. 
Een van de stenen draagt 
inscripties die dit bevestigen en 
dateert uit de 3e-4e eeuw voor 
Chr. de Hellenistische tijd. Het 
kerkje is geheel omspannen 
met dunne draad, dit is om de 
“ heiligheid” binnen te houden 
wordt ons verteld. Een zeer 
aparte waterspuwer valt mij 
op. Helaas is de kerk alleen op 
Mariafeestdagen  geopend.

We rijden verder en na een 
korte wandeling bereiken we 
een secret cave. Dit is zeer 
apart, er komen volgens David 
weinig toeristen. Deze grot, 
waarvoor de sleutel moet 
worden opgehaald, is door 
een monnik in de 14e eeuw 
beschilderd. In het gewelf 
zien we een afbeelding van 
God de Vader , Zoon en H. 
Geest. De wanden hebben 
afbeeldingen van  aartsengelen 
en evangelisten. De grot 
was lange tijd voor een ieder 
toegankelijk. In die tijd hebben 
moslim herders de christelijke 
voorstellingen deels vernield 
door o.m. Davidsterren in 
de schilderingen te krassen. 

Op één plaats is een 
onderschildering te zien, dit 
kan erop duiden dat er vóór de 
huidige schildering al versiering 
aanwezig was.

Buiten de grot wijst Dick op 
een bremraap, deze keer onder 
een Smyrnium.
Hier vlakbij bekijken we  een 
kerkje uit de 12e eeuw, met 
muurschilderingen uit de 14e 
eeuw. In de absis zijn  Maria 
en de aartsengelen Gabriël en 
Michaël afgebeeld  Verder zijn 
restanten van een schildering 
met Constantiin en Helena 
zichtbaar.
We gaan weer wandelen en  
velen gaan door de knieën 
voor de Ophrys bornmuelleri.  
Ernaast staat weer een Ophrys 
lutea. Verder zien we de 
Cypriotische endeem Anthemis 
tricolor voor de eerste keer 
en de Scabiosa prolifera. Op 
weg naar een necropolis van 
3000 voor Chr. ziet Peter twee 
kuifkoeken die op enkele 
meters afstand  blijven zitten. 
De graven in de necropolis 
zijn klein; de mensen werden 
zittend begraven.

De meesten van ons lunchen 
hier in de schaduw van een 
boom. De kaas- of olijfbroodjes 
van de bakery smaken weer 
goed. Afdalend langs de rivier 
(nu een smal stroompje) gaan 
we verder. Onderweg krijgt 
een Serapias met een geel-rode 
kleur de aandacht. Zou het een 
andere zijn, of toch eentje die 
we al vaker hebben gezien? 
Ook wordt een Fagonia cretica 
gefotografeeerd. Deze plant 
heeft heel leuke vruchtjes! 
Bij een verlaten Turks dorpje 
wacht  onze chauffeur met 
bus. 

Onze volgende stop is aan de 
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kust bij een mooie baai. We 
krijgen een half uur de tijd om 
op het strand naar interessante 
dingen te zoeken. De chauffeur 
laat hier in de buurt een lekke 
band vervangen.  Peter gaat, 
zoals vaker,  met de voeten 
in het water, maar krijgt, niet 
gepland, een golf over zich 
heen!!  Hilariteit alom!  Hij 
probeert zijn shirt en broek 
in de zon te drogen. Gelukkig 
biedt een extra hemd in de bus 
uitkomst. Op de route terug is 
de weg omzoomd met Mimosa 
en bremachtigen.

Kourion
Als laatste staan de 
opgravingen van Kourion 
op het programma. Volgens 
David  is dit een van de tien 
oudste koningsopgravingen. 
In 600 voor Chr. was dit de 
hoofdstad van een koninkrijk. 
In de Hellenistische en  in 
de Romeinse tijd kwam de 
stad tot volle bloei. In 357 na 
Chr. zijn  bij een aardbeving 
Kourion, Paphos en andere 
steden verwoest. Kourion 
werd daarna opnieuw 
opgebouwd  en een rijke 
man die hier leefde maar op 
het moment van de beving 
elders verbleef, kwam direct 
terug en hij bouwde de 
Kourion-villa op. In het huis 
van Achilles  zien we unieke 
mozaïekvloeren. Afgebeeld 
zijn o.m. voorstellingen met 
mensen, vogels en vissen. 
Tekst in een mozaïek  verwijst 
naar het christendom. Er is 
een groot badhuis waar door 
terracotta leidingen het water 
stroomde. Er werd limestone 
en marmer verwerkt  Verder 
is er in dit opgravinggebied 
een amfitheater te zien, 
waar gladiatorenspelen 
plaatsvonden en dat plaats 

bood aan 2000 bezoekers. Ten 
behoeve van de gladiatoren 
was er een trainingsplaats.  
Het theater werd door de 
Romeinen tot een halve cirkel  
verbouwd. (In de maanden 
september/oktober worden er 
nu Shakespeare-voorstellingen  
gehouden).  Er is een  heel 
goede akoestiek. Verder zijn 
er restanten van een vroeg 
christelijke basilica, een  
Romeinse agora  (marktplaats) 
en publieke baden  te zien 
waar men toen over warm en 
koud water beschikte. Er wordt 
gezegd dat bij een zware 
aardbeving rond 700 na Chr. 
de stad weer in zijn geheel 
werd  verwoest en daarna niet 
weer herbouwd. 
Het complex ligt op een 
schitterende locatie in een 
vruchtbare streek aan zee. Eén 
negatief punt op dit moment: 
er zijn veel muggen, die 
enkelen van ons flink te pakken 
nemen!  Maar, voor het zien 
van twee  parende Cyprische 
grasmussen, heb je wat 
over!! Rond 5 uur rijden we 
noordwaarts richting Platres. 
Het is weer een heel mooie 
dag die wordt afgesloten met 
een rijkelijk buffet.

Zondag 28 maart 2010 
door Wim Kuijper: 
RUSTDAG KALADONIA 
NATURE TRAIL EN 
WATERVAL

Kaladonia Nature Trail
Weer een prachtige dag: zon 
en niet te warm. Het was een 
rustdag, dus konden we doen 
waar we zin in hadden. Voor 
een bezoek aan dorpen of 
kerken in de omgeving bleek 
geen belangstelling te zijn. 
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Vrijwel iedereen wilde graag 
wandelen. 
We ontbeten op ons gemak en 
konden weer genieten van een 
goed ontbijt in ons 4-sterren 
Forest Park Hotel in Platres. Na 
enige discussie (daar kregen 
we steeds meer ervaring in 
…..) werd besloten om half 
tien te vertrekken. Het fijne 
was dat we direct vanuit het 
hotel konden wandelen. We 
liepen naar het beginpunt van 
een uitgezette wandeling: de 
“Kaladonia Nature Trail”. Vlak 
bij het hotel was prachtig een 
paartje Cypriotische gaaien 
te zien. Ze waren bezig met 
knoppen (?) uit een boom te 
pikken. 
De wandeling was een goede 
keuze. Deze liep langs een 
circa 2 meter breed beekje 
(Kryos rivier) en er moest 
regelmatig een oversteek via 
stenen of bruggetjes gemaakt 
worden. Het water was 
glashelder en af en toe schoot 
er een kleine forel weg. Een 
paar vissers probeerden deze 
vissen te vangen, waarbij een 
klein exemplaar zelfs met de 
hand gevangen werd. 

Halverwege passeerden we 
de Kalodonia waterval. Een 
waterval van 15 m hoog. De 
Kryos rivier is ondiep maar 
voert wel – als een van  de 
weinige rivieren op Cyprus 
– het hele jaar door water. 
De andere wandelaars op 
het pad keerden veelal bij de 
waterval weer om, zodat na 
dit punt het pad rustig werd. 
Het hoogteverschil was 400 
meter (van 1200 naar 1600), 
de afstand van dit speciale pad 
bedroeg 3 km. In het beekdal 
groeide o.a. de Zwarte den 
Pinus nigra subsp. pallasiana, 
Zwarte populier Populus 
nigra var. afghanica, els Alnus 

orientalis, Oriëntaalse plataan 
Platanus orientalis, Gouden 
eik Quercus alnifolia, diverse 
struiken en lagere planten 
Arabis purpurea, Rubia tenuifolia, 
Viola sieheana, varens en 
mossen.
Ondertussen was de groep 
gesplitst in een langzaam 
deel en wat snellere lopers. 
Een deel ging via een andere 
makkelijke route langs de 
weg weer terug, de anderen 
liepen door om nog een 
stuk hoger bij een militaire 
basis te eindigen. Een leuke 
waarneming was hier de 
Maskerklauwier Lanius nubicus 
en Kruisbekken. Tijdens de 
afdaling zagen we kerven in 
de stammen van de Zwarte 
den. Het waren de sporen van 
een vroegere harswinning. 
Andere bekenden waren 
de aardbeiboom en Cistus-
soorten. Degenen die tot 
aan de militaire basis waren 
gelopen bleken uiteindelijk 
circa 22 km te hebben 
afgelegd. Een beetje spierpijn 
in de benen was het gevolg.

Peter had deze dag een wat 
minder leuk uitstapje. Om 
de gevolgen van een aantal 
muggensteken te bestrijden 
ging hij met Wil met een 
taxi naar het ziekenhuis in 
Limassol. Een antibioticakuur 
bleek nodig. De dag werd 
afgesloten met weer een 
heerlijk diner. “Mr Yes Please” 
liet ons kiezen tussen forel en 
moussaka.
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Maandag 29 maart door 
Leny Huitzing: 
PLANO PLATRES via 
TROODOS RESORT 
naar OLYMOPUSTOP, 
KAKOPETRIA, PANAGIA 
TOU ARAKOSKLOOSTER en 
SARANTI

Geologie en de verspreiding van 
planten
Zoals gewoonlijk vertrekken we 
om 09.00 uur met de bus en 
George aan het stuur. Vandaag 
echter met een nieuwe gids 
Yiannis Christofides, botanicus1 
en geoloog. Yannis gidst de 
bus naar een plek met goed  
uitzicht op het zuiden. We 
stappen uit. Yannis legt uit dat 
de verspreiding  van planten 
sterk te maken heeft met de 
geologische geschiedenis van 
een gebied. 

Zoals in de geologische 
bijlage vermeld, is Cyprus het 
prototype van een ofioliet: 
een opgeheven oceaanbodem. 
Zodra het gebied boven water 
kwam, begon de erosie. Eerst 
werden diepzeesedimenten 
als kalksteen en radiolariet 
aangetast, later de oceaankorst 
waardoor in het hoogst 
opgeheven deel – centrum van 
het Troodosgebergte – zelfs 
de aardmantel bloot kwam te 
liggen. Vervolgens is ook dit 
gesteente zover geërodeerd 
dat er drie ‘ofiolieteilanden’ 
overbleven: Troodosgebergte, 
Akamas-schiereiland en het 
Limasol-woud. 

Rondom de hoogste delen 
van de Troodos liggen van 
hoog naar laag een krans 
van ‘sheeted dykes’(zie 
<?>  Auteur van The orchids of 
Cyprus, a guide to the Cyprus orchids. 
2001. 
ISBN 9963-8542-0-6

geologische  bijlage), een 
krans van kussenlava en tot 
slot een krans van kalksteen. 
Deze lagere gebieden zijn 
later boven de zeespiegel 
uitgekomen en dus minder 
lang geërodeerd waardoor 
jongere gesteentes daar nog 
voorkomen. Waar wij ons 
nu bevinden, dagzomen de 
sheeted dykes: de verticale 
toevoermuren van de 
gabbro naar de kussenlava’s. 
Yannis wijst naar het zuiden 
waar we heuvelruggen van 
bruin gesteente zien: de 
kussenlava’s. Verderop en 
lager, zijn de heuvels van witte 
kalksteen. 

Soortvorming door isolatie
Wanneer een populatie door 
een geografische of andere 
barrière geïsoleerd raakt  
van de rest van de soort, 
kan er een nieuwe soort 
ontstaan. Op de geïsoleerde 
plek heersen namelijk 
andere omstandigheden 
waardoor er ook een andere 
selectie plaatsvindt. Hierdoor 
ontstaan verschillen tussen 
de deelpopulaties die zo groot 
kunnen worden dat – mocht de 
scheiding worden opgeheven 
– onderlinge voortplanting niet 
meer mogelijk is: dan is een 
nieuwe soort ontstaan.
Zo komen er op Cyprus negen 
soorten Alyssum (Schildzaad) 
voor waarvan drie endemen. 
Elk van de drie genoemde 
ofiolieteilanden heeft zijn 
eigen Alyssumsoort die alle 
zullen afstammen van een 
gemeenschappelijke voorouder 
die over de hele ofioliet 
voorkwam. Op vergelijkbare 
wijze is op Cyprus een nieuwe 
soort ceder  – Cedrus brevifolia 
– afgesplitst van Cedrus libani 
(Libanonceder). Naast deze 
twee cederstoorten zijn er 
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nog twee: in Marokko groeit 
Cedrus atlanticus en in de 
Himalaya Cedrus deodara. 
Deze vier soorten stammen af 
van een gemeenschappelijke 
voorouder die over het 
hele gebied voorkwam; dit 
verspreidingsgebied is later tot 
vier deelgebieden verbrokkeld. 
Als gevolg van isolatie zijn vier 
soorten geëvolueerd. Cyprus 
telt 1900 soorten planten2 
waarvan 130 endemen3.

Moho 
De bus brengt ons omhoog 
naar het Troodos Forest 
Park. Yannis meldt dat we 
honderden meters over de  
‘Moho4’ rijden: de grens tussen 
aardkost en aardmantel. 
Die passeert de gemiddelde 
mens niet  dagelijks want 
deze ‘grens’ ligt gewoonlijk 
een kleine tien kilometer 
onder de oceaanbodem. Ik 
was graag even uitgestapt 
om als eendagsvlieg over de 
tientallen miljoenen jaren oude 
Moho te trippelen. Verderop 
langs de weg zijn de rotsen 
donkerbruin: ze bestaan uit 
mantelgesteente: Harzburgiet, 
Wherliet en Duniet.

Pinus nigra
We stoppen op ± 1800m en 
stappen uit bij het Pinus nigra 
bos. Deze bomen moeten zijn 
aangepast aan het bijzondere 
basische mantelgesteente. 
De verspreid staande dennen 
zijn indrukwekkende, dikke 
hoge bomen; vele hebben een 
platte kruinen als gevolg van 

2  Het lijkt er wel op dat de 
Cypriotische botanici ‘splitters’ zijn: zij 
onderscheiden ‘snel’ nieuwe soorten, 
ondersoorten en variëteiten die allemaal 
worden meegeteld.
3  The endemic plants of Cyprus. 
Takis Ch. Tsintides (tekst) en Loizos Kour-
tellarides (foto’s). ISBN 9963-42-067-2
4  Om precies te zijn: Mohorovic 
Discontinuïteit.

de sneeuw die hier gewoonlijk 
wel tot 20 april ligt. Het 
sneeuwdek kan wel 3 m dik 
worden; ’s winters dit dan 
ook een druk bezocht skioord 
wat te zien is aan de diepe, 
brede sporen van rupsbanden 
in de met dennennaalden 
bezaaide bodem. Volgens 
Yannis lijden de dennen ook 
onder de klimaatopwarming. 
Sommige exemplaren vertonen 
bliksemschade. Tussen de 
dennen staat een enkele 
jeneverbesstruik Juniperus 
foetidissima.

Alpine flora
Gisteren was ik hier met Ron. 
Wij bewonderden toen de 
monumentale dennen maar 
zijn het bos niet in geweest 
omdat wij niets zagen groeien. 
Nu wijst Yannis ons op de 
vele, verspreid voorkomende 
groene kussentjes: dit bos 
herbergt een unieke alpine 
flora! Door - al weer – isolatie 
van dit alpine gebied is hier 
een unieke flora ontstaan 
die verwant is aan die in de 
nabijgelegen bergen van Syrië 
en Turkije. Een voorbeeld is 
Genista sphacelata var. crudelis. 
Tijdens de eerste excursie met 
Simon zagen we vele struiken 
van deze soort; hier op ruim 
1800m, vormt de plant lage 
kussens. Op de struik komt het 
endemische Paphosblauwtje 
voor dat tegelijkertijd met 
deze soort is geëvolueerd (co-
evolutie). Andere endemische 
dieren zijn de vogels: Sylvia 
melanothorax, de Cyprustapuit, 
een Koolmeesondersoort, 
een ondersoort van de 
Vlaamse Gaai plus van de 
Kortteenboomkruiper. In dit 
bos komt ook een endemisch 
Kruisbekras voor dat de zaden 
van Pinus nigra eet. Ze broeden 
al in januari bij -20°C! Yannis 
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vertelt dat de soortvorming 
door isolatie nog steeds 
door gaat: zo groeit hoog in 
de Troodos Arabis purpurea  
terwijl op Kyreniagebergte zijn 
dubbelganger Arabis cypriotica 
voorkomt. 

Hoewel het dit jaar een 
zachte regenachtige winter 
was, moeten de meeste 
groene kussentjes nog gaan 
bloeien. De endemische Crocus 
cyprius bloeide twee weken 
geleden massaal; nu zien we 
nog een enkele bloem.  Wel 
vinden we enkele bloeiende 
kussentjes van Ranunculus 
cadmicus cyprius (end.) Ook 
de ons bekende Akkergeelster 
Gagea villosa bloeit. Andere, 
al  dan niet bloeiende 
kussenplanten zijn Anthemis 
ploutonia, Teucrium cyprium, 
Scorzonera troodea, Corydalis 
rutifolia (foto),Colchicum 
troodi (endeem), 
Ornithogalum chionophilum 
(‘sneeuwminnende’ 
vogelmelk), Thlaspi cyprium 
(endeem), Berberis cretica.

Olympos
Na dit floristisch heel boeiende 
uitstapje rijden we door naar 
de top van de 1950m hoge top 
van de Olympus die Ron en ik 
gisteren vergeefs probeerden 
te bereiken. Dat kon alleen 
over nog 2 kilometer asfalt. 
Er staat een grote witte bol: 
een Britse luisterpost aan de 
rand van het NAVO-gebied. We 
mogen er niet fotograferen, 
dat willen we ook niet want de 
gebouwen ontnemen ons het 
uitzicht. 

Bezoekerscentrum Troodos Forest 
Park
Om 11.30 uur worden 
we losgelaten in het 
bezoekerscentrum van het 

Troodos Forest Park. Van de 
mooie videodocumentaire 
verneem ik dat het park op 
gemiddeld 1700 m ligt, dat 
het een Natura 2000 gebied 
is en er per jaar zo’n miljoen 
bezoekers komen. Er zijn 
diorama’s met vogels, vlinders 
en andere dieren evenals 
uitleg over de geologie van 
Cyprus. We gaan ons te 
buiten aan boeken – flora 
van endemen - kaarten en 
andere hebbedingentjes 
zoals  een stenensetje van 
de ofiolietserie. Later die 
dag kopen velen van ons The 
orchids of Cyprus, a guide to the 
Cyprus orchids gesigneerd door 
de auteur onze gids Yannis!

Naar Kakopetria
Over de noordzijde van de 
Olympus dalen we af naar 
Kakopetria. Honderden meters 
lang rijden we door een 
groenblauwe steenwoestijn: 
de restanten van een gesloten 
asbestmijn. Asbest wordt 
gewonnen uit serpentijn 
(zie geologische bijlage) 
waarbij 1 kg asbest oplevert 
wordt gewonnen uit 1000 kg 
serpentijn en dat  is wat we nu 
zien. We kijken uit over Turks-
Cyprus: de Mesaoriavlakte 
met het Kyreniagebergte 
in de verte. Even buiten 
Kakopetria slaan we lekkere 
broodjes in bij een bakkerij 
waarna we in de vrije natuur 
lunchen. Yannis benoemt in 
hoog tempo vele bloeiende 
wilde planten: mede door zijn 
voor ons vreemde uitspraak 
van de wetenschappelijke 
namen kan ik het nauwelijks 
bijhouden: Anchusa undulata, 
Quercus infectoria – de enige 
bladverliezende eik van Cyprus 
- Vicia cassia en Muscari 
comosum, Fumana arabica, 
Ptilostemon chamaeupeuce, var. 
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cyprius (endeem). We zitten 
nog steeds op de ofioliet. 

Na de lunch bezoeken we het 
oude centrum van Kakopetria. 
Dit dorp is gebouwd in de 
beproefde ‘bergstijl’: dicht op 
elkaar staande huizen langs 
smalle straatjes met balkons 
en overstekende dakranden. 
De lemen huizen staan op 
stenen fundamenten; ook de 
onderkant van de muren is van 
steen waarin alle voorhanden 
gesteente is verwerkt. Het 
dorp maakt een verlaten 
indruk: er zijn alleen nog oude 
mensen, de jonge mensen 
werken elders. We bezoeken 
een heel oud kerkje – Agios 
Nikolaos met een bijzondere 
iconostase. Een klein oud 
vrouwtje geeft enthousiast 
uitleg.

Klooster Panagia tou Arakos
Van Kakopetria  naar het 
Panagia (onze Lieve Vrouwe) 
tou Arakos klooster bij het 
dorp Lagoudera, een kilometer 
of tien ten zuidoosten van 
Kakopetria. Al die kilometers 
rijden we over ‘sheeted 
dykes’. Onderweg weer 
prachtige vergezichten over 
de Mesaoriavlakte op het 
Kyreniagebergte. Weer lukt 
het me niet om vanuit de bus 
mooie foto’s te maken. ‘Arakos’ 
heeft iets te maken met een 
erwt of met een havik. De 
kerk bestaat uit één schip 
met een dwarsschip – de 
plattegrond vormt een Grieks 
kruis - met op de kruising een 
koepel.  Gebouwd midden 12e 
eeuw;volgens een inscriptie 
werden de fresco’s in 1192 
aangebracht. Omdat ook de 
buitenmuren beschilderd zijn, 
is de kerk in de 14e eeuw 
door een houten constructie 
omgeven. Het geheel staat 

op de lijst van Werelderfgoed 
van de UNESCO; pelgrims 
van over de hele wereld 
bezoeken deze kerk vanwege 
zijn ongeëvenaard mooie 
Byzantijnse muurschilderingen. 
De binnenzijde van de koepel 
toont Christus Pantocrator 
omgeven door engelen en 
de ‘Throne of Preparedness’, 
het symbool van de dag des 
oordeels.

Saranti 
Yannis stelt voor met de bus 
naar een kalksteengebiedje 
te gaan om Orchis simia 
(Aapjesorchis) te bekijken. De 
meerderheid wil echter niet 
verder rijden maar liever hier 
wandelen. Dus wandelen we 
langs de weg naar het dorpje 
Saranti. O.l.v. Yannis zien we 
Orchis anatolica ssp. troodi die 
wij een paar dagen eerder 
voor Orchis anatolica aanzagen; 
de spoor van ssp. troodi staat 
meer omhoog. Begeleid door 
het kabbelende zangetje van 
boerenzwaluwen genieten we 
van het pastorale landschap. 
We zien Acer obtusifolium en 
vele andere bloeiende planten. 
De plaatselijke cafébaas krijgt 
het druk als we er neerstrijken 
voor Cypriotische koffie. Langs 
de weg terug dagzomen 
mooie kussenlava’s. Dit was 
een prachtige dag met een 
heel goede gids waardoor we 
floristisch, landschappelijk, 
geologisch en qua cultuur 
goed aan onze trekken zijn 
gekomen.
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Dinsdag 30 maart door 
Merete Solhaug: 
PLATRES àTOCHNI, 
AKROTIRI, ZOUTMEER, 
KOLOSSI, PASOURI 
WETLANDS

Deze ochtend het definitieve 
vertrek uit het gerieflijke en 
wat nostalgisch ogende Forest 
Park Hotel met zijn royale 
ambiance van de Engelse 
koloniale tijd. Een prima decor 
voor een Agatha Christie 
film, de twee eigenaren - de 
gebroeders Skyrianides – een 
mix van heer Ollie B.Bommel 
en Peter Ustinov, op en 
top gastheren, en wij als 
gewaardeerde gasten. Het was 
een winderige ochtend daar 
in het berggebied; vervolgens 
in de bus de afdaling tot 
zeeniveau, naar het vlakke 
schiereiland van Akrotiri ten 
zuidwesten van Limassol, 
het zuidelijkste en laagste 
punt van Cyprus met in het 
midden het zoutmeer. De weg 
loopt langs een van de grote 
valleien met een stuwmeer 
en dichter bij Limassol 
uitgebreide bebouwing 
met veel onafgebouwde 
betonskeletbouw(karkassen), 
een illustratie van de belasting 
die geheven wordt op 
huizen die afgebouwd zijn. 
Een vliegende hop was een 
lichtpunt in dit wat treurige 
landschap, en al gauw zaten 
we bijna vast in de staart 
van de ochtendspits naar/in 
Limassol, waar Yannis voor de 
laatste keer instapte als onze 
gids.

Vlak onder het grote 
havencomplex met terreinen 
o.a. voor containeroverslag 
ondernamen we de eerste 
wandeling op de uitgebreide 

vlakte van ziltig moerasland 
met zeekraalvegetatie 
en enkele rietlanden. 
Een kalanderleeuwerik, 
enkele water vogels en 
bremraap en (voor Wim) 
waterslakken waren de eerste 
waarnemingen. Met de bus 
een stuk verder het gebied 
in konden we volop genieten 
van de vlakheid, wind en zon. 
Geen kerk aan de horizon, dus 
vandaag ècht alleen natuur, 
afgezien van zendmasten 
en kranen in de verte. In de 
telescoop was een zwarte 
frankolijn duidelijk te zien 
langs een bosschage, dichtbij 
een paar brilgrasmussen, en 
twee keer heel dichtbij een 
bidsprinkhaan. Zonnerozen 
en de Helianthum stipulatum, 
grassen en ‘mimosa-struiken’ 
en andere zoutminnende 
planten zorgden voor grote 
tevredenheid bij en genieten 
voor de groep. 

De volgende bestemming 
gold een orchideeëngebied 
op de zuidkant van Akrotiri. 
Het was éen van Yannis’ 
eigen vindplaatsen en hij 
is orchideeënspecialist. 
Het vergde een rit langs 
lage water bekkens achter 
het strand met een steeds 
schaarser wordende vegetatie, 
over een zandvlakte en daarna 
een duinachtig terrein met 
lage begroeiing. Daar stonden 
rijen bijenkassen opgesteld 
en door zwermen bijen 
bereikten we de orchideeën 
die inderdaad in weelderige 
groepen tussen de struiken 
groeiden. De wantsenorchis, 
Serapia’s, en de Anacamptis 
piramidalis - hondskruid, 
volgens mijn informatie - vielen 
er te bewonderen in de straffe 
wind, en derhalve lastig om te 
fotograferen.
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Akrotiri Salt Lake
Om 12.30 uur, en nog geen 
bakkerij in zicht voor de 
lunchinkoop, bereikten we 
het Bezoekerscentrum van 
het Akrotiri Salt Lake, op een 
afstand van een paar kilometer 
zichtbaar vanaf de weg. Op het 
dak van het Centre was een 
observatiepost, van waaruit 
met de telescoop enkele 
groepen flamingo’s konden 
worden bekeken; in totaal zo’n 
60 à 80 exemplaren. Niet echt 
indrukwekkend, maar toch.
Anyhow, de gedachten 
gingen allengs toch iets 
meer uit – zo was mijn 
indruk - naar een ‘bakery’ 
dan naar een wandeling 
richting flamingo’s. Gelukkig 
lag de door ons begeerde 
voedselbron bijna om de hoek 
en op korte afstand daarvan 
stonden de resten van het 
Kruisridderkasteel van Kolossi, 
een aangename pleisterplaats 
met een mooi tuincomplex. Pal 
ernaast was een ouderwets 
schaduwrijk tentje met zakken 
sinaasappels en verse sap in 
de verkoop voor bijna geen 
geld, waarschijnlijk daarom 
ook geen kassa, maar slechts 
een mandje met munten naast 
de gerieflijke leunstoel van de 
eigenaar; pluk de dag!

Pasouri wetlands
Na het korte verpozen 
weer in de bus en ‘on the 
road again’ naar de Pasouri 
wetlands westwaarts langs de 
zuidkust van het schiereiland: 
sinaasappelplantages en 
een hemelse geur van de 
bloesem, graslanden en weinig 
plassen, kennelijk omdat 
dit jaar ten behoeve van de 
landbouw geen water in het 
natuurgebied was ingelaten. 
Ineens in de bus groot alarm: 

sporenkieviten! Het lukte Peter 
en enkele anderen uit de bus 
te ontsnappen, de vogels 
achterna. Er werden mooie 
opnames gemaakt. Vlak daarna 
de echte (geplande) stop bij 
een gras- en rietlandterrein 
alwaar een stel zwarte ibissen 
in volmaakte rust vertoefde 
en zich van alle kanten liet 
aanschouwen; erg mooi. Een 
blauwe kiekendief in de verte 
en de reuzenhoge riethalmen 
(Spaans riet) zwaaiend in de 
wind, koeienstront en een 
loeiende stier, bijna Ameland.

Nabij Kourion
Langs supersmalle 
weggetjes in het vlakke 
landbouwdeltagebied reed de 
bus vervol gens rustig langs de 
kustlijn ten westen van Akrotiri 
naar het gebied bij Kourion, 
de antieke hoog op het 
kustplateau gelegen kuststad 
die wij al eerder gezochten. 
Hier maakten we bij het oude 
stadion een boswandeling 
in dit prachtige gebied met 
uitzicht op de zee beneden, 
de zuilen van het Apollotempel 
naar boven en er rond omheen 
de bloeiende maquis en de 
pijnbomen, een eerste Paphos 
Blue vlinder fladderend, geen 
moskito’s, bijna goddelijk. De 
goden mogen er blijven maar 
wij moesten helaas weer de 
bus in en bij Limassol afscheid 
nemen van Yannis, met een 
snik, want een zo fijnzinnig 
mens en alwetende gids tref je 
maar zelden.

Het ging via de snelweg 
oostwaarts naar Tochni, het 
volgende onderkomen in een 
oud boerendorp. De kuststreek 
was bezaaid met nieuwe 
woonwijken voor nieuw-
komers, vnl. Libanezen en 
Russen die zich – naar verluidt 
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- bezighouden met obscure 
praktijken in de handels- en 
toeristensector, ten nadele van 
de oude bevolking. Verderop 
industriële installaties langs 
de kust, o.a. een reusachtige 
cementfabriek, vroeger een 
koperverwerkingsfabriek.

Tochni
Tochni is een oud dorp 
gebouwd op de steile wand 
van een rivierdal. Bij aankomst 
op de parkeerplaats naast 
het dorp vond de verdeling 
plaats van de groep over 
diverse oude authentieke 
behuizingen. Ella, Joke, 
Marina en Leny werden 
meteen ‘afgevoerd’ naar een 
onderkomen op ca 1 km. 
afstand, de rest werd verdeeld 
in het dorp zelf. De helft van 
de groep was gehuisvest 
in een oud compound 
van een ‘grootfamilie’ met 
vijf afzonderlijke oude 
natuursteenwoningen als 
zwaluwnesten in de rots 
gebouwd rondom een kleine 
binnenplaats met terras en 
uitzicht naar beneden op het 
dorpscentrum, een oude kerk 
en een kroeg. Een zeer leuke 
plek om te borrelen en te 
kijken naar de zonsondergang 
om 18.00 uur aan de overkant 
van de vallei. Dat hebben 
we de resterende avonden 
dan ook met volle overgave 
gedaan. Deze eerste avond 
leverde het overigens wel 
een probleem op om de 
taverne,de eetgelegenheid, 
te vinden aan de hand van 
de verstrekte ‘kaart’. De kaart 
was met de hand getekend 
en topografisch volstrekt 
ontoereikend. Opgewekt door 
de leuke borrel liepen wij 
de smalle steegjes op en af, 
maar geen taverne in zicht 
totdat we uiteindelijk helemaal 

boven het dorp toch te 
bestemder plekke aankwamen. 
We waren intussen tamelijk 
uitgehongerd, maar daar was 
rekening mee gehouden: we 
werden vergast op een heerlijk 
buffet met allerlei traditionele 
gerechten. De afdaling later 
in het volle maanlicht naar de 
slaapplek was een peulenschil 
en geleidelijk verdwenen 
de mensen achter gesloten 
poorten en luiken in het 
‘gesteente’ en waren we veilig 
opgeborgen tot de volgende 
ochtend.

Woensdag 31 maart door 
Piet Smeets: 
TENTA, KALAVASOS, 
GOVERNORSBEACH

Om zes uur even een 
wandeling langs de dorpsweg 
waar een Turks kerkhof ligt. 
Dit is totaal vernield, zo lijkt 
dat in ieder geval. Terug 
naar ons verblijf zag ik een 
kuifkoekoek die een dennen 
processierupsennest plundert 
en dat deed hij in Lasa ook al. 
Daar had men dit fenomeen 
ook al gezien. Hij eet namelijk 
harige rupsen die andere 
vogels liever laten voor wat het 
is.

Laatste dag met David, maar 
dan wel een met een hele 
mooie opgraving in Tenta 
die we niet hadden mogen 
missen. De opgraving dateert 
uit het Neolithicum, 7000 
jaar BC. Hier zien we de 
eerste verschijnselen van een 
georganiseerde gemeenschap. 
De Cyprioot uit deze vroege 
tijd leefde in kleine, op 
zichzelf staande agrarische 
gemeenschappen. Deze liggen 
verspreid over het hele eiland, 
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maar concentreren zich vooral 
in het lagere berggebied in 
het zuiden en westen van 
het eiland. De huizen zijn 
cirkelvormig en bestonden 
uit een enkele kamer met 
een koepelvormig  of plat 
dak. Ze waren opgebouwd 
uit natuursteen en afgewerkt 
met leem. Aangestampte 
aarde vormde de vloeren en 
hieronder zijn vaak menselijke 
overblijfselen gevonden die 
wijzen op begraafplaatsen.

Na een goede uitleg over de 
opgraving, waar David zelf 
aan had deelgenomen in zijn 
studententijd, gingen we 
lopend richting Kalavasos. 
Onderweg zien we een 
kalkgroeve waar enkele van de 
groep aan het hamsteren zijn 
om de bagage op gewicht te 
krijgen. Gay had de mooiste 
steen. Het leuke van de groeve 
was dat hij door bijeneters als 
nestkolonie wordt gebruikt. 
De bijeneters moeten echter 
op dit moment nog terug 
komen van Out of Africa. Iets 
verderop een stenen pad in, 
naar een hogere plek waar 
zich oude graven bevinden 
die in de harde ondergrond 
zijn uitgehouwen. Deze zijn 
in vroegere tijden (ook) al 
geplunderd. We volgen de 
verharde weg weer. We gaan 
even van de weg af naar 
een olijfboom van wel 700 
jaar oud. Hier schijnt ook de 
professor van David te wonen, 
maar die heeft het vandaag te 
druk. Er groeit hier ook nog 
de Japanse mispel Eriobotrya 
japonica, die van die gele 4 cm 
lange zoete loquats draagt. Ik 
kreeg er een van Koos op de 
top van het Trodos gebergte 
een paar dagen geleden. 

Onder de brug bij het 

oude treintje van de 
kopermijnen wordt gekeken 
naar kranswieren, libellen, 
kikkervisjes en de slakken 
niet te vergeten. Het treintje 
stamt nog uit 1938-1950 
toen was Kalavasos een van 
de grootste kopermijnen van 
Cyprus. Hij bracht het erts 
naar Vasiliko aan de kust 
waar het erts werd verwerkt 
en daarna verscheept. In 
het dorpje Kalavasos krijgen 
we een rondleiding en hier 
gaan we de lunch nuttigen. 
Het restaurant waar we gaan 
lunchen gebruikt het logo 
van het figuurtje dat in de 
opgraving werd gevonden. Na 
de heerlijke lunch worden we 
naar de kust gereden, waar we 
een wandeling maken langs 
de geërodeerde krijtformaties 
van Governorsbeach. Wanneer 
iedereen weer bij de bus is, 
dat duurde even, gaan we 
weer richting Kalavasos. We 
worden met zes personen 
gedropt net voor het dorp en 
nemen afscheid van David. 
Morgen gaan we  naar Nicosia 
of Lefkosia of beide.
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Deel II ORCHIDEEËNLIJST

Door.Margriet.Maan

 Datum in 2010 maart 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Anacamptis pyramidalis    23       30 31
Barlia robertiana 20     25       
Platanthera  (in knop)         28    
Limodorum abortivum     24        
Neotinea maculata      25       
Dactylorhiza romana    23         
Ophrys argolica ssp elegans    23         
Ophrys fusca ssp fusca      25       
Ophrys omegaifera ssp israelitica  *      25       
Ophrys lutea ssp galilaea   22 23  25  27     
Ophrys umbellicata 20   23  25       
Ophrys sphegodes ssp transhyrcana   22          
Ophrys mammosa   22   25       
Ophrys bornmuelleri    23  25  27     
Orchis coriophora ssp fragrans           30 31
Orchis italica    23  25      31
Orchis morio ssp syriaca    23         
Orchis anatolica ssp troodi     24     29   
Serapias vomeracea   22 23   26      
Serapias laxiflora        27  29 30  

* Is niet met zekerheid te zeggen.

Foto’s links:
1. Serapias (MV)
2. Serapias orientalis (GJW)
3. Orchis pyramidalis (GJW)
4. Ophrys mammosa (GJW)

Foto’s midden 
5. Ophrys mornmuelleri (MM)
6. ?? (MV?)
7. ?? (MV?)
8. O. lutea?? (MV?)
9. orchideeënhelling (RM)

Foto’s Rechts
10. Serapias (RM)
11. Orchis pyramidalis ? (RM)
12. orchideeënhelling (RM)
13. O. omegaifera ss isrealitica? 
(RM)
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Foto Ophrys omegaifera ssp 
israelitica
Foto Ophrys Sphegodes ssp 
transhyrcana
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Deel III GEOLOGIE VAN 
CYPRUS

Door Leny Huitzing
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lithosfeer - wordt ‘ofioliet’ 
genoemd en bestaat uit een 
serie gesteentes. 

Geologische tijdschaal vanaf het
Krijt
Periode Tijdvak Aanvang 

in Ma 
geleden

Kwartair Holoceen 0,01
Pleistoceen 2,5

Tertiair
Plioceen 5,3
Mioceen 24
Oligoceen 37
Eoceen 58
Paleoceen 66

Krijt 144

Vanaf Midden Krijt (zie tabel) 
verdween door het ‘opdringen’ 
van Afrika de bodem van 
de Tethyszee grotendeels 
onder Europa behalve dus die 
smalle reep; hiervan getuigt 
een ketting van ofiolieten 
in het hooggebergte van de 
Alpen, in het gebergte van 
voormalig Yoegoslavië tot 
in Griekenland. Dergelijke 
ofiolieten zijn , als gevolg 
van de enorme krachten  
waaraan zij hebben bloot 
gestaan, sterk verfrommeld 
en dooreen gekneed waardoor 
de afzonderlijke gesteentes 
moeilijk zijn te herkennen.
Maar in het oosten van 
de Middellandse zee is 
het anders gegaan. Hier 
stopte de subductie en 
welfde de oceaanbodem 
met twee ‘ruggen’ naar 
boven: het Troodos- en het 
Kyreniagebergte (zie fig. 
1).die respectievelijk het 
centrum en het noorden 
van Cyprus vormen. 

Zoals onze archeologische 
gids David Pearlman- ons op 
31 maart liet zien, is Cyprus 
al sinds het Neolithicum 
bewoond. Dankzij de vele 
ertsvoorkomens, die al 
duizenden jaren worden 
ontgonnen, en zijn ligging 
op het snijpunt van Azië, 
Europa en Afrika, werd het 
eiland al vroeg een welvarend 
handelscentrum. Het element 
koper dankt zijn naam aan 
Cyprus. Wat heeft dit met 
geologie te maken? En hoe 
is het mogelijk dat je in 
Cyprus over de grens tussen 
aardkorst en aardmantel kunt 
lopen terwijl die grens elders 
kilometers diep in de aarde 
ligt?

Troodos: de meest gave 
ofioliet ter wereld
De buitenkant van de aarde 
bestaat uit een aantal stijve 
platen (lithosfeer5) die drijven 
op het taai-vloeibare deel van 
de aardmantel (asthenosfeer) 
als vellen op de pudding. 
Wanneer twee continenten 
elkaar naderen, ‘duikt’ de 
bodem van de tussenliggende 
oceaan – die zwaarder is 
dan de continentale korst - 
onder de continentale korst 
(subductie). Hierbij worden 
de lichtere sedimenten van de 
oceanische korst afgeschraapt 
en tot een kilometershoog 
plooiingsgebergte opgestuwd. 
Centraal in het gebergte, 
ingeklemd tussen de 
oorspronkelijke continenten, 
is dan gewoonlijk nog een 
‘reep’ oceaanbodem te 
vinden, het laatste stukje dat 
niet ondergedoken is. Zo’n 
opgeheven stuk oceaanbodem 
– eigenlijk oceanische 

5  De cursieve termen staan 
verklaard in het Geologisch lexi-
con aan het eind van dit stuk.
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Figuur 1: Cyprus ontstaat door 
opwelving oceaanbodem

De opheffing van Cyprus, die 
10 – 15 Ma geleden in het 
jongere Mioceen (zie tabel) 
begon, gaat nog steeds door. 
Ten zuiden van Cyprus is een 
nieuwe subductiezone (zie fig. 
1)ontstaan wat regelmatig tot 
aardbevingen leidt. De Troodos 
is minstens 10 kilometers 
opgeheven: het hoogste 
punt – Mount Olympus- reikt 
inmiddels 1953 m boven de 
zeespiegel. Het ovaalvormige 
Troodosmassief, met een 
oppervlakte van ruim 3000 
km2,  is de meest gave ofioliet 
ter wereld: de volgorde van 
de diverse ofiolietgesteentes 
is niet verstoord. Geologisch 
onderzoek ervan, heeft 
geleid tot nieuwe kennis 
over de vorming van de 
oceaanbodem en de bouw van 
de aardmantel. 

Opbouw van het 
Troodosgebergte
Om de opbouw van het 

Troodosgebergte te begrijpen, 
is het nodig te weten uit welke 
gesteentes de oceaanbodem is 
opgebouwd. Daartoe zullen we 
nagaan hoe de oceaanbodem 
ontstaat.

Seafloorspreading of 
zeebodemspreiding
Als gevolg van radioactieve 
reacties in de aardkern, 
is er een opwaartse 
warmtestroom van de kern 
naar de aardmantel wat het 
omhoogkomen van warm 
mantelgesteente tot gevolg 
heeft (zie fig. 2) Hierdoor 
welft de oceaanbodem over 
een strook van honderden 
tot duizenden kilometers 
omhoog en ontstaat een 
mid-oceanische rug. De 
oceaanbodem (lithosfeer) 
rekt uit, wordt dunner en 
breekt: er is een centrale slenk 
ontstaan. Het voortdurend 
opwellende warme en 
plastische mantelgesteente 
(asthenosfeer) beweegt 
zich horizontaal van de 
midatlantisch rug af (fig. 2) 
daarbij de oceanische korst 
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‘op zijn rug’ mee nemend. 
Hierdoor wordt de oceanische 
lithosfeer nog verder uitgerekt 
en ontstaan van tijd tot tijd 
spleeterupties resulterend 
in een dyke (van doleriet) 
waarboven basaltisch 
lava uitvloeit. Zo groeit de 
oceaanbodem schoksgewijs in 
de breedte aan.

Figuur 2: Zeebodemspreiding

Opbouw van de 
oceaanbodem en de 
Troodosofioliet
In figuur 3 worden de 
Troodosofioliet en de 
oceanische lithosfeer met 
elkaar vergeleken. 

Figuur 3: Troodosofioliet en 
oceaanbodem

Van boven naar beneden zien 
we:

•	 Diepzeesedimenten.
•	 Basaltisch kussenlava. 

In contact met het 
koude zeewater koelt de 
hete lava (1300-1400°C) 
snel af: er ontstaat 
een bolvormige korst. 
Nieuw aangevoerde 
lava breekt door deze 
korst heen en vloeit 
bolvormig uit waarna 
het proces zich herhaalt. 
Zo ontstaan kussens 
(zie fig. 4 Ron: foto heb 
ik je ook al gestuurd) 
die in grootte variëren 
van enkele decimeters 
tot een meter
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Figuur 4: Kussenlava

•	 Onder de kussenlava 
bevindt zich een 
laag van verticale 
toevoergangen� (dykes) 
van de magmakamer 
naar de kussenlava. De 
dykes bestaan uit doleriet 
(vroeger diabaas genoemd) 
en sluiten nauw aaneen 
als de bladeren van een 
gesloten boek (‘sheeted 
dykes’ zie fig. 5. Ron: 
foto al toegestuurd). De 
dykes variëren in dikte van 
enkele centimeters tot een 
meter wat waarschijnlijk 
overeenkomt met de 
schoksgewijze opening van 
de spreidingszone.

Figuur 5: sheeted dykes

•	 Het dieptegesteente 
(Engels: plutonic rock) 
hieronder is voornamelijk 
gabbro en bevindt zich 
in de oorspronkelijke 
magmakamer. Het bevat 
grote kristallen van olivijn 
en pyroxeen. 

•	 Hieronder bevinden 
zich de zogenoemde 
cumulaten: kristallen 
(olivijn en pyroxeen) die 
naar de bodem van de 
magmakamer zijn gezakt. 
Deze laag vormt de 
grens tussen aardkorst 
en aardmantel (de 
Mohorovicic-discontinuïteit).
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•	 Het hieronder liggende 
mantelgesteente is 
voornamelijk Harzburgiet 
met lenzen van duniet. 

We zien dus dat het 
bovenste deel van zowel 
de oceaanbodem als 
de Troodosofioliet uit 
diepzeesediment bestaat. Maar 
toen wij 29 maart bovenin het 
Troodosgebergte waren, zagen 
wij daar mantelgesteente 
terwijl het diepzeesediment 
(kalksteen) juist laag in het 
landschap ligt. Hoe kan dat? 

Erosie van de opgeheven 
oceaanbodem
De oceanische lithosfeer 
van het Troodosmassief 
werd zo’n 85 – 90 miljoen 
jaar geleden gevormd. De 
nieuwgevormde oceaanbodem 
raakte vervolgens bedekt 
met sediment: skeletjes van 
plantaardig plankton bestaande 
uit kiezel (Radiolarieën) of 
kalk (Foraminiferen) die naar 
beneden zinken. Zo ontstaan 
de afzettingsgesteenten: 
radiolariet en zeer fijnkorrelige 
kalksteen (krijt). De zeebodem 
kan ook bedekt raken met 
erosiemateriaal van de 
continenten zoals klei.

Figuur 6: Koepelvormige opheffing van 
Cyprus (naar GEA, 3003/1)

Maar ruim 10 miljoen jaar 
geleden werd dit stuk 
oceaanbodem opgeheven tot 
een langgerekte koepel (fig. 
6) Zodra de oceaanbodem 
boven water kwam – enkele 
miljoenen jaren geleden 
-  begon de erosie. Eerst 
verdween het bovenste deel 
van de oceaanbodem: de 
radiolariet en de kalksteen. 
Waar de kalksteen verdwenen 
is – in het meest opgeheven 
deel, het centrum dus – werd 
vervolgens de kussenlava aan 
erosie blootgesteld. Ook deze, 
ruim 2 km dikke laag die door 
oxidatie van ijzer roestbruin 
is, is in het hoog opgeheven 
centrum verdwenen waardoor 
de toevoermuren van doleriet 
werden blootgelegd. Toen 
deze, ook bijna 2 km dikke, 
laag afgesleten was kwam 
de gabbro bloot te liggen. Na 
erosie daarvan, werd tenslotte 
de aardmantel aangetast. 
Deze erosie verklaart waarom 
we in het hoogste deel van 
de Troodos het oorspronkelijk 
diepst gelegen gesteente 
aantreffen, terwijl de 

oorspronkelijk minder diep 
gelegen gesteentes alleen 
voorkomen op de minder 
opgeheven gedeeltes van het 
Troodosmassief.
Het ovaalvormige Troodofioliet 
kent dus van onder naar 
boven wel degelijk dezelfde 
gesteente volgorde als de 
oceaanbodem (zie fig. 7). 
Maar als je vanaf zeeniveau 
omhoog rijdt, passeer je eerst 
een ovaalvormige gordel 
van kalksteen (‘jongere 
sedimenten’), vervolgens een 
gordel van kussenlava,dan een 
gordel van toevoergangen, een 
gordel van gabbro,een gordel 
van ultamafische cumulaten 
(= de Moho) en tot slot kom je 
bovenaan op de aardmantel. 
Op 29 maart reden we met de 
bus over de Moho. 
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Figuur 7: Geologische opbouw 
van de Troodos: bovenaanzicht en 
dwarsdoorsnede (naar GEA, 2003/1)

Serpentijn
De aardmantel bovenin de 
Troodos bestaat voornamelijk 
uit harzburgiet dat voor ± 
85% uit het mineraal olivijn 
bestaat. Door verwering is het 
donkergroen tot oranjebruin 
geworden. In de harzburgiet 
komen lenzen voor van 
duniet. Duniet bestaat voor 
meer dan 95% uit olivijn. In 
de dunietlenzen is de olivijn 
geserpentiniseerd: toen het in 
contact kwam met zeewater 
– bij zeer hoge temperatuur  
en hoge druk – heeft de 
olivijn water opgenomen 
waardoor serpentijn en 
asbestmineralen ontstonden. 
De geserpentiniseerde 
gebieden zijn te herkennen 
aan de grijsblauwe kleur. Ze 
zijn op grote schaal ontgonnen 
voor de winning van asbest. 
Op 29 maart, toen we 
afdaalden van Mount Olympus 
naar Kakopetria. 
Door serpentinisatie van 
de olivijn wordt duniet 

lichter dan het omringende 
mantelgesteente waardoor het 
omhoog komt. Dit verschijnsel 
heeft waarschijnlijk 
bijgedragen aan de sterke 
opheffing van Cyprus. 

Ertsen
In de mid-oceanische rug 
percoleert oceaanwater 
onder zeer hoge druk door 
gangen en spleten in de 
kussenlava; de temperatuur 
van het water loopt hierdoor 
op tot 300-400°C. Het hete 
water, gemengd met uit 
de lava opgeloste stoffen, 
stijgt vervolgens over grote 
oppervlakken op uit de 
mid-oceanische rug. Op 
sommige plaatsen ontsnapt 
het via ‘black smokers’: 
schoorsteenachtige structuren 
die ontstaan doordat de 
opgeloste mineralen neerslaan 
zodra ze in contact komen 
met koud oceaanwater. 
De resterende opgeloste 
mineralen slaan verderop neer 
in laagtes op de kussenlava.
In de kusssenlavagordel 
van Cyprus komen dan ook 
vele belangrijke ertsen voor 

van koper, ijzer, mangaan, 
zink, lood en nikkel die vele 
duizenden jaren werden 
ontgonnen. Koper wordt 
gewonnen uit koperhoudend 
pyriet; hiervoor is eeuwenlang 
op grote schaal bos gekapt. 
De Romeinen spraken van 
Aes Cyprium, erts van Cyprus; 
koper is dus genoemd naar 
Cyprus.
Een ander belangrijk erts is 
omber, eveneens afgezet in 
laagtes op de kussenlava. 
Dit pigment werd al door de 
oude Egyptenaren gebruik wat 
duidt op handelscontacten 
van Cyprus met Egypte. Ook 
beroemde schilders in het Italië 
van de Renaissance gebruikten 
omber. 

Het vlakke, resterende 
deel van Cyprus
Mesaoriavlakte 
Twee miljoen jaar geleden 
nam de opheffing van 
Cyprus sterk toe: Troodos en 
Kyrenia waren zelfs hoger 
dan nu. Deze opheffing ging 
gepaard met enorme regens 
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waardoor sterke erosie optrad. 
De tussenliggende vlakte, 
eveneens oceaanbodem 
werd opgevuld met 
sediment: de vruchtbare 
Mesaoriavlakte. Nicosia ligt in 
de Mesaoriavlakte. We zagen 
de vlakte toen we op 29 maart 
aan de noordzijde van Mount 
Olympus afdaalden.

Opgeheven stranden
Langs de hele Cypriotische 
kust vind je oude, opgeheven 
Kwartaire (zie tabel) kusten. 
Toen we na afdaling langs de 
Avakaskloof op 20 maart bij 
zee eindigden, zagen we daar 
de omgevallen kalkkliffen van 
een oude kust. (Ron: foto stuur 
ik je apart) Zulke strandvlaktes 
bestaan uit conglomeraat: 
een aaneengekit allegaartje 
van afgeronde steentjes 
afkomstig uit alle hoger 
gelegen gesteentes van 
Cyprus: serpentijn, radiolariet, 
kalksteen, lava etc. (foto 
conglomeraat stuur ik je apart) 
Strandvlaktes die 1,5 Ma jaar 
geleden werden afgezet, 
bevinden zich nu op 180 m 
hoogte, dat betekent een 
opheffing van gemiddeld 0,12 
mm per jaar.

Gips
Jaarlijks verdampt er meer 
water uit de Middellandse zee 
dan rivieren er in brengen. 
Het water blijft op peil door 
instroming van oceaanwater bij 
Gibraltar. Tijdens het Mioceen 
(zie tabel) was de Straat van 
Gibraltar diverse malen door 
een landbrug afgesloten 
waardoor de Middellandse 
Zee droog viel. Door 
indamping werden o.m. grote 
hoeveelheden gips afgezet. 
Op Cyprus worden tot 3m 
grote gipskristallen gevonden.                                                                                              

Geologisch lexicon uit de 
losse pols 
•	 Afzettingsgesteente: 

gesteente ontstaan 
door neerslaan van 
kleine deeltjes bv. 
zand, klei, kalkskeletjes 
of kiezelskeletjes van 
microscopisch kleine 
organismen, schelpstukjes 
etc. Door compactie (o.i.v. 
druk) en cementering (aan 
elkaar plakken door een 
kalk- of kiezeloplossing) 
ontstaan dan respect. 
zandsteen, kleisteen, 
kalksteen, kiezel en 
kalksteen.

•	 Asthenosfeer: het hete, 
taai-vloeibare deel van de 
aardmantel direct onder de 
lithosfeer.

•	 Basalt: een donker, basisch 
uitvloeiingsgesteente 
bestaande uit olivijn, 
pyroxeen, veldspaat 
en andere mineralen. 
Het bijbehorende 
dieptegesteente is gabbro. 
Tussen de gabbro en 
het basalt bevinden zich 
toevoergangen (muren) van 
doleriet. Chemisch gezien 
bevatten deze grotendeels  
gesteentes dezelfde 
mineralen (hoewel: uit de 
lava ontsnappen gassen 
en dampen). Doordat 
de lava bij uitvloeiing 
plotseling sterk afkoelt, 
zijn de kristallen van de 
samenstellende mineralen 
zo klein dat ze nauwelijks 
zichtbaar zijn. De mineralen 
van gabbro daarentegen, 
hebben miljoenen jaren 
de tijd gehad om te 
kristalliseren waardoor 
gabbro grofkorrelig 
is. Doleriet zit er qua 
kristalgrootte tussenin.

•	 Cumulaten: opeengehoopte 
kristallen (van olivijn en 
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pyroxeen).
•	 Dieptegesteente : zie 

stollingsgesteente.
•	 Dyke: een verticale 

intrusie (doorbraak) van 
dieptegesteente dwars op 
de gelaagdheid van de 
sedimenten.

•	 Krijt: zeer zuivere, witte 
kalksteen bestaande 
uit kalkskeletjes van 
eencelligen (veelal 
Foraminiferen). Het 
gesteente is nauwelijks 
gecementeerd, waardoor 
het als bordkrijt gebruikt 
kan worden.

•	 Lava: uitgevloeid 
stollingsgesteente.

•	 Lithosfeer: de aardkorst 
+ het stijve, bovenste 
deel van de aardmantel. 
De lithosfeer ‘drijft’ op de 
asthenosfeer. 

•	 Ma = Miljoen jaar
•	 Magma: gedeeltelijk 

gesmolten (diepte)
gesteente.

•	 Mohorovicic-discontinuïteit 
(meestal afgekort tot 
‘Moho’): grens tussen 
aardkorst en aardmantel. 
Ligt onder oceanen 
gemiddeld op 8 km diepte, 
onder de continenten 
gemiddeld op 75 km 
diepte. Door aardbeving 
veroorzaakte trillingen 
veranderen hier van 
richting en snelheid.

•	 Olivijn: een mineraal 
bestaande uit SiO2 
(siliciumoxice), Fe( ijzer) en 
Mg (Magnesium).

•	 Plankton: organismen die 
zo klein en licht zijn dat zij 
in het water zweven.

•	 Pyroxeen: een ketting van 
olivijnmoleculen.

•	 Sediment: zie 
afzettingsgesteente.

•	 Stollingsgesteente: 
gesteente ontstaan door 

stolling van magma, ofwel 
kilometers diep in de aarde 
(dieptegesteente) ofwel 
aan het aardoppervlak 
(uitvloeiings gesteente).

•	 Uitvloeiingsgesteente: zie 
stollingsgesteente.

•	 Ultramafisch: sterk mafisch. 
Mafisch gesteente is 
gesteente dat zwaar en 
donker is doordat het veel 
ijzer en magnesium bevat. 
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Deel IV 
SCHELPEN 
EN 
SLAKKEN 
OP CYPRUS
en nog wat andere 
waarnemingen)
door Wim Kuiper 

Een algemene slak 
op Cyprus:  Eobania 
vermiculata.
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Voor veel mensen zijn 
schelpen voorwerpen die 
op zeestranden aanspoelen. 
Maar er zijn ook veel soorten 
die in zoetwater en op land 
leven. En in die schelpen 
zitten/zaten dieren die we 
dan slakken noemen. Hebben 
ze geen huisje dan hebben 
we het over naaktslakken. 
Ook tweekleppige schelpen 
(mossels) en inktvissen horen 
erbij. De wetenschap die zich 
hier mee bezighoudt heet de 
malacologie, en de beoefenaar 
een malacoloog. 

Tijdens onze reis kon ik op 
allerlei plaatsen naar schelpen 
zoeken. Ik ben vertrouwd met 
de fauna van veel plaatsen in 
Europa dus ik was nieuwsgierig 
wat er op dit eiland, helemaal 
in het oostelijke deel van 
het Middellandse Zeegebied, 
voorkwam. 
Een groot probleem is 
dat er van Cyprus geen 
schelpengids van de land- en 
zoetwatersoorten bestaat. Wel 
zijn er een aantal publicaties 
waarin diverse landslakken(-
groepen) behandeld worden. 
De soorten uit zee zijn vrij 
goed bekend, hierover zijn er 
allerlei gidsen (Middellandse 
Zee fauna). Met het op naam 
brengen ben ik nog bezig. 
Hierna volgt dan ook een 
voorlopig overzicht van een 
aantal van mijn waarnemingen. 
Opmerkelijk is nog dat onze 
gids van de eerste dagen, 
Simos Demetropoulos, pas 
een onderzoek had gedaan 
naar het voorkomen van 
landslakken op Cyprus. Er werd 
gewerkt aan een publicatie. 
Voor enkele van mijn vondsten 
kon hij mij aan een naam 
helpen. 

Zee

Al gelijk de eerste ochtend 
(20 maart) werd een bezoek 
gebracht aan het strandje 
voor het hotel (Kefalos 
Beach, bij Pafos). Op enkele 
plekken lagen zeer veel 
schelpen. Ik heb zo’n halve 
liter schelpenmateriaal 
meegenomen, hierin 
zaten honderden schelpen 
van tientallen soorten. 
Voornamelijk mooie 
slakkenhuisjes, maar ook wel 
door de branding afgerolde 
exemplaren. Op de rotsen in 
de poeltjes kropen diverse 
levende slakken. O.a. 
tolhorentjes en schaalhorens. 
Opvallend op dit strand 
waren bergen aangespoeld 
‘wier’. Het zijn de afgestorven 
bladeren van Neptunusgras 
(Posidonia oceanica). Het is 
een bekende zeegrassoort 
van de Middellandse Zee. 
De worteltjes van deze 
planten raken los om door de 
stroming in elkaar gedraaid te 
worden tot allerlei ballen. Ze 
kunnen tot ongeveer een dm 
doorsnede worden. Er waren 
er hier veel aangespoeld. 
Verder lagen er nog allerlei 
zeedieren dood in de vloedlijn. 
O.a. eendemossels (een soort 
kreeftjes met een schelp) op 
aangespoeld hout en plastic en 
stukjes spons.

Lara beach
Op 22 maart bezochten we 
Lara Beach. Op het strand 
voor het infocentrum voor de 
zeeschildpadden lagen in de 
eblijn kleine hoeveelheden 
schelpjes. Er zaten prachtige 
exemplaren bij, hier ook 
allerlei klepjes van een aantal 
mosselsoorten. Ze moeten nog 
gedetermineerd worden. De 
schelpenfauna van Cyprus is 
hier geheel anders dan die van 
de Noordzee.
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Zoetwater, Aphrodite’s bad
Cyprus heeft niet zoveel 
zoetwater. De riviertjes 
vallen na de winter droog. 
In de (nieuwe) stuwmeren 
hebben we niet gekeken. 
Ik heb toch nog een paar 
waarnemingen kunnen doen. 
Zoals bij Aphrodite’s bad (bij 
Polis) op 23 maart. Uit deze 
bron in de berghelling liep 
wat water over de rotsen naar 
beneden. Hier leefden twee 
soorten zoetwaterslakken van 
stromend water (hoe komen ze 
daar?!): Melanopsis praemorsa 
en Theodoxus anatolicus. Beide 
in flinke aantallen.

Ceder vallei en Diarizos rivier
Op 24 maart bezochten we 
de Ceder vallei. Bij de ‘ingang’ 
stond een bak met kranen. 
Op de natte bladeren die er 
op de grond lagen kropen 
Leverbotslakken Galba 
truncatula. Deze slakken zijn 
ook bekend van Nederland. Ze 
zijn een tussengastheer i.v.m. 
de besmetting van schapen 
met de leverbotziekte. De 
waterslak Melanopsis praemorsa 
kwam ik verder nog tegen in 
de Diarizos rivier bij Kidasi (26 
maart). Op deze plek vlogen 
ook opvallend veel libellen 
(minstens 4 soorten).

Op enkele andere plekken 
zocht ik tevergeefs. Zo waren 
er geen waterslakken in 
het stromende water bij de 
Venetiaanse brug (26 maart). 
Wel zagen we hier op de oever 
een prachtige krab Potamion 
potamios. En in een plasje bij 
Limassol (30 maart) bleken 
er tot mijn verbazing geen 
(brakwater-)soorten voor 
te komen. De flora was wel 
interessant, er groeide o.a. 
veel Ruppia spec. en Althenia 

filiformis.

Land
Op veel plaatsen die we 
bezochten was de bodem 
kalkhoudend. Dus geschikt 
voor schelpdieren. Soms moest 
je goed zoeken om een paar 
huisjes te vinden, andere keren 
lag de bodem bezaaid met lege 
slakkenhuizen. De dieren die 
niet goed tegen zon en droogte 
kunnen waren lastig te vinden. 
Een van de opvallendste 
(= grootste) soorten was 
Eobania vermiculata. Samen 
met de Segrijnslak Helix 
aspersa kwam deze op veel 
plaatsen voor. Diverse kleinere 
soorten moeten nog goed 
gedetermineerd worden. Een 
paar voorbeelden van leuke 
vondsten zijn de Albinaria’s 
langs het pad langs de 
noordkust van Akamas (23 
maart). Het Dwergpuntje 
Punctum pygmaeum is een slakje 
van ca. 1mm. Het leefde op 
een vochtige plekje in het bos 
bij de moufflons (23 maart). 
Bij Kouklia (tombe Aphrodite, 
27 maart) lagen er veel 
schelpen van Rumina decollata. 
Deze enkele cm hoge schelp 
lost zijn eerste (top) windingen 
op om de kalk te gebruiken  
bij de aanmaak van nieuwe 
windingen. Bij alle volwassen 
dieren ontbreekt dus de top 
van het huisje. Bij Kakopetria 
(29 maart) leefden er veel 
dieren met de mooie naam 
Microxeromagna armillata in de 
wegberm. 
Een interessante fauna van 
schaars begroeid, open terrein 
kwam ik tegen op de vlakte 
naast het industrieterrein bij 
Limassol (30 maart). Hier 
leefden in grote aantallen 
Eobania vermiculata, Cochlicella 
acuta, Trochoidea liebetruti, 
Xeromunda candiota en Theba 

pisana. 
Andere waarnemingen van 
allerlei plaatsen zijn van 
soorten uit de geslachten 
Caracollina, Lauria, Vitrea, 
Monacha, Zebrina, Oxychilus, 
Daudebardia, Cernuella, 
Chondrula, Helicopsis, 
Granopupa en Metafruticola. 
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Deel.V
Plantenlijst
door.Margriet.Maan.
met.dank.aan
Wil.Egelmeers,.
Leny.Huitzing,.
Maaike.Vervoort.
en.met.name.
Sjef.van.Beek
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wetenschappelijke naam Nederlandse naam familie datum endeem
Acacia cyanophylla Mimosa Leguminoceae 21
Acer obtusifolia Aceraceae 29
Adiantum capellus veneris Venushaar,  kloof Pteridaceae 22
Aegilops geniculata Graminae 20
Aonium arboreum Crassulaceae 20
Ajuga palaestina een geel Zenegroen Labiatae 25
Alkanna tinctoria Borginaceae 30
Allium narbonense 30
Allium neapolitanum Wit uitje Alliaceae 20
Allium trifoliatum met rood streepje Alliaceae 30
Alnus orientalis Betulaceae 26
Alyssum cyprium Cruciferae 29 !!
Anagallis arvensis ssp coerulea Guichelheil blauw Primulaceae 20
Anagallis foemina 23
Anchusa aegyptiaca Boraginaceae 20
Anchusa strigosa bleek blauwe Ossetong 25
Anchusa undulata 26
Andropogon distachyos Graminae 31
Anemone coronaria Ranunculaceae 24
Anthemis amblyolepis Kamille soort Compostae 20
Anthemis rigida gele knoopjes kust Compositae 20
Anthemis tricolor 21 !!
Anthyllis tetraphylla Blaaswondklaver Leguminosae 22
Arabis purpurea Cruciferae 24 !!
Arabis verna Voorjaarsscheefkelk 24
Arbutus andrachne Oosterse aardbeiboom Ericaceae 24
Arisarum vulgare Araceae 20
Arum dioscorides Araceae 27
Arundo donax Spaans riet Graminae 26
Asparagus acutifolius Liliaceae 31
Asphodelus aestivus Affodil Liliaceae 20
Asteriscus aquaticus Zeeasterik Compositae 31
Astragalus lusitanicus ssp orientalis Leguminosae 28
Astragalus suberosus 22
Atractylis cancellata   “ lantaarnplantje” Compositae 31
Atriplex halimus een Melde Chenopodiaceae 21
Avena sterilis Graminae 20
Ballota integrifolia Labiatae 20 !!
Bellardia trixago Scrophulariaceae 31
Bellevalia nivalis 20
Bellevalia trifoliata klein soort hyacint Liliaceae 20
Berberis graeca 29
Biscutella didima Brilkruid Cruciferae 29
Bosea cypria Amarantaceae 30 !!
Briza maxima Bevertjes Graminae 22
Briza minor Klein trilgras 30
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Buglossoides tenuiflorum Klein parelzaad Boraginaceae 29
Cakile maritima Cruciferae 31
Calendula arvensis ssp micrantha Goudsbloem 20
Calicotome villosa bremachtig Leguminosae 20
Carduus argentatus Composteae 20
Cedrus brevifolia de Cypriotische ceder Pinaceae 24
Centaurea aegialophila bijna stengelloos  Compositae 21
Centaurea akamantis in kloof, niet in bloei 22
Centaurea solstitialis 22
Centaurium maritimum Geel duizendguldenkruid Gentianaceae 23
Centaurium pulchellum Fraai duizendguldenkruid 20
Ceratonia siliqua Johannes broodboom Leguminosae 20
Cercis siliquastrum Judasboom Leguminoceae 21
Ceterach officinarum Schubvaren Aspleniaceae 24
Cheilanthes pteridioides Varentje Sinopteridaceae 23
Chrysanthemum conorarium 20
Cistus creticus ssp creticus Cistaceae 28
Cistus monspeliensis 22
Cistus parviflorus 30
Cistus salviifolius 20
Citinus hypo-cistus 22
Clematis cirrohsa Ranunculaceae 26
Convulvulus althaeoides 21
Convulvulus coelesyriacus kleine blauwe Winde Convulvulaceae 20
Convulvulus oleifolius kust 31
Coronilla scorpiurus Leguminosae 22
Corydalis rutaefolia Fumariaceae 29
Corylus avellana Corylaceae 29
Crassula vaillanti Crassulaceae 21
Crataegus azarolus een Meidoorn Rosaceae 20
Crataegus monogyna 28
Crepis reuteriana een Streepzaad Compostae 29
Crocus cyprius Iridaceae 29 !!
Crupina crupinastrum Compositae 29
Cuscuta epithimum Warkruid Cuscutaceae 22
Cuscuta palaestina 22
Cyclamen cyprium herfst bloeiend Primulaceae 28 !!
Cyclamen persicum 21
Cymodosia nodosa C ymodoceace 22
Daucus carota Umbellifereae 24
Dittrichia viscosa Kleverige alant Compositae 20
Ecballium elaterium Springkomkommer Cucurbitaceae 31
Echium angustifolium Boraginaceae 21
Echium italicum 26
Emex spinosus kust Polygonaceae 21
Ephedra fragilis ssp campylopoda Ephedraceae 25
Eriobotrya japonica Japanse mispel Rosaceae 20
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Erodium cicutarium een Reigersbek Geraniaceae 21
Erodium gruinum Geraniaceae 23
Erynchium maritimum Blauwe zeedistel Umbelliferae 22
Euphorbia terracina ? een Wolfsmelk Euphorbiaceae 20
Euphorbia veneris 28 !!
Eurucaria hispanica Cruciferae 21
Evax eriosphaera Compositae 22
Evax pygmaea 23
Fagonia cretica Zygophyllaceae 27
Ferula communis Umbelliferae 20
Ficus carica Vijg Moracae 31
Fumana arabica Cistaceae 20
Fumana thymifolia 29
Fumaria officinalis Duivekervel Fumariaceae 21
Gagea graeca Liliaceae 23
Gagea villosa 24,29
Genista sphacelata ssp crudelis Leguminosae 28 !!
Geranium lucidum Geraniaceae 29
Geranium rotundifolium 26
Gladiolus italica Gladiool Iridaceae 20
Gladiolus triphyllus     20 !!
Gynandriris sisyrinchium Iris 20
Hedera helix Klimop Araliaceae 28
Hedypnois rhagadioloides Compositae 23
Hedysarum spinosissimum Legumonosae 30
Helianthemum aegyptiacum een zonneroosje Cistaceae 20
Helianthemum obtusifolium Rosaceae 25 !!
Helianthemum stipulatum zout Zonneroosje 30
Helichrisum siculum Compositae 20
Helychrisum conglobatum ruikt niet 30
Helychrisum italicum kerrieplant 29
Herniaria cinerea Breukkruid Caryophyllaceae 31
Hibiscus rosa-sinensis Malvaceae 30
Hippocrepis unisiliquosa Paardenhoefklaver Leguminosae 31
Hymenocarpos circinnatus Leguminosae 23
Hyoscyamus albus Bilzebruid Solanacae 29
Hyparrhenia hirta Graminae 31
Hypericum confertum Hypericaceae 29
Inula crithmoides zout Compositeae 30
Juniperus foetidissima Cupressacae 29
Juniperus phoenicia 22
Kohlrauschia velutina Caryophyllaceae 29
Lagoecia cuminoides Umbelliferae 30
Lagurus ovatus Graminae 20
Lamium amplexicaule Hoenderbeet Labiatae 26
Lamium maculatum Gevlekte dovenetel 26
Larhyrus sativus Leguminosae 25
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Lathyrus aphaca Naakte lathyrus 22
Lathyrus blegharicarpus met gevleugelde peul 22
Lathyrus cicera 30
Lathyrus ochrus Bleek, eetbaar 25
Lavandula angustifolia Labiatae 28
Lavatera cretica Malcaceae 25
Lens spec. Linze Leguminosae 29
Limonium echioides Plumbaginaceae 30
Limonium siniuatum een tweekleurige Lamsoor 21
Linaria micrantha Scrophulariaceae 29
Linum bienne Tweejarig vlas 23
Linum maritimum Strand vlas Linaceae 23
Linum strictum 23
Lithodora hispidulum Boraginaceae 20
Lonicera etrusca Caprifoliaceae 28
Lupinus angustifolius Lupine Leguminosae 29
Malcomia maritima Cruciferae 31
Mandragora officinarum Alruin Solanaceae 27
Mathiola tricuspedata kust Cruciferae 21
Medicago  polymorpha Leguminosae 23
Medicago indica 22
Medicago marina Zeerupsklaver 22
Micromeria nervosa soort bonenkruid Labiatae 20
Minuartia picta Caryophyllaceae 29
Misopates orontium Akkerleeuwenbek Scrophulariaceae 29
Muscari commosum Liliaceae 29
Myrtus communis Myrtaceae 28
Nicotiana glauca Een Tabak Labiatae 31
Nigella damascena Juffertje in het groen Ranunculaceae 21
Nigella nigellastrum 31
Notobasis syriaca Compositae 27
Olea europea Olijf Oleaceae 31
Onobrychis venosa Legumonosae 31 !!
Ononis natrix Leguminosae 31
Ononis pusilla 20
Onopordum bracteatum Compositae 29
Onopordum cyprium 24 !!
Opopanax hispidus Niet bloeiend Umbellifereae 29
Oregano majoranum Labiatae 20
Ornithogalum umbellatum Gewone vogelmelk Liliaceae 26
Ornitogalum chionophilum 29
Ornitogalum narbonense 27
Orobanche lavandulacea ? Een blauwe Bremraap Orobanchaceae 20
Orobanche minor 30
Pallenis spinosa Compositae 22
Pancratium maritimum Zeenarcis, niet bloeiend Amaryllidaceae 22
Papaver rhoas Papaveraceae 27
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Parapholis incurva Graminae 23
Parentucellia latifolia Scrophulariaceae 20
Parietaria officinalis Groot glaskruid Urticaceae 29
Paronychia argentea Papierbloem Caryophyllaceae 26
Phagnalon rupestre Compositae 20
Phlomis fruticosa Labiatae 20
Phlomis lunariaefolia 25
Pinus brutia Pinaceae 23
Pinus nigra 28
Pinus nigra ssp pallasiana 28
Pistacia atlantica 20
Pistacia lentiscus Mastiekboom Pistaciaceae 20
Pistacia terebinthus 28
Plantago afra Een weegbree Plantaginaceae 20
Plantago cretica 22
Plantago lagopus Hazenpootweegbree 21
Plantago maritima Plantaginaceae 30
Platanus orientalis Plantaginaceae 24
Poa bulbosa Graminae 28
Polycarpon tetraphyllum Kransmuur Caryophyllaceae 21
Populus nigra var.afghanica Salicaceae 28
Poseidonia oceanica Zeegras Pocidoniaceae 21
Prasium majus Labiatae 20
Prunus avium Rosaceae 28
Prunus domestica 28
Psilostemon chamaepeuce Compostae 29
Pteridium aquilinum Adelaarsvaren Pteridaceae 28
Pterocephalus multiflorus Dipsacaceae 27 !!
Punica granatum Granaatappel Punicaceae 29
Quercus alnifolia Goudeik Faganeae 24 !!
Quercus coccifera Hulsteik 29
Ranunculus aquatilis spec. peltatum niet op Cyprus Ranunculaceae 30
Ranunculus asiaticus 20
Ranunculus cadmicus ssp cyprius 29 !!
Ranunculus kykkoensis 26 !!
Ranunculus millefoliatus ssp 
leptaleus

25 !!

Reseda phyteuma Resdaceae 20
Rhagadiolis stellatus Compositae 27
Rhamnus oleioides Rhamnaceae 22
Rosa canina 28
Rosmarinus officinalis Labiatae 27
Rubia peregrina 22
Rubia tenuifolia Rubiaceae 28
Rumex cyprius Cyprus zuring Polygonaceae 20 !!
Ruppia maritima ssp spiralis Ruppiaceae 30
Ruta chalepensis Ruit Rutaceae 20
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Salicornea perenne Zeekraal Chenopodiaceae 30
Salvia verbaenaca Labiatae 22
Sanguisorba minor Rosaceae 29
Sarcopoterium spinosum een kippegaasstruik Rosaceae 20
Scabiosa prolifera Dipsacaceae 26
Scandix pecten- veneris Naaldkervel Umbelliferae 20
Schinus molle Peperboom Anacardiaceae 31
Scirpus maritimus Cyperaceae 30
Scorpiurus muricatus Leguminosae 20
Selaginella denticulata Selaginellaceae 23
Senecio glaucus ssp cyprius Compostae 31 !!
Sherardia arvensis Blauw walstro Rubiaceae 20
Silene behen Caryophyllaceae 24
Silene vulgaris 25
Silybum marianum Mariadistel Compositae 20
Smilax aspera Winde met stekels Smilacaceae 28
Smyrnium olusatrum Zwartmoeskervel Umbelliferae 25
Smyrnium perfoliatum Doorwaskervel 29
Sorbus aria ssp cretica Rosaceae 28
Spergularia bocconii  een Schijnspurrie Caryophyllaceae 21
Stipa capensis Graminae 31
Styrax officinalis 22
Suaeda vera Schorrenkruid Chenopodiaceae 30
Tamus communis Spekwortel Dioscoreaceae 26
Tetragonolobus purpureus Rode hauwklaver Legiminosae 20
Teucrium micropodioides Labiatae 29 !!
Theligonum cynocrambe Hondskool Cynocrambaceae 29
Thlaspi cyprium Cruciferae 29 !!
Thymelaea hirsuta Thymelaeaceae 30
Thymus integer Tijm met de lange keel Labiatae 25 !!
Thypha australis Lisdodde Typhaceae 30
Tolpis umbellata Compositae 30
Tordilium aegypticum Umbelliferae 27
Torilis arvensis Akkerdoornzaad 26
Tragopogon hybrida 27
Tragopogon porrifolius Blauwe Morgenster Compositae 21
Trifolium campestre Liggende klaver 20
Trifolium clypeatum grote roze klaver Leguminosae 20
Trifolium resupinatum 23
Trifolium stellatum 22
Trifolium tomentosum 23
Triglochin bulbosa Zoutgras Juncaginaceae 30
Tuberaria guttata Cistaceae 30
Turritus laxa Cruciferae 24
Tyrimnus leucograghus Compostae 27
Umbilicus rupestris Rotsnavelkruid Crassulaceae 29
Urtica pilulifera Pilbrandnetel Urticaceae 20



51

Valantia hispida Rubiaceae 20
Valeriana italicum Valerianaceae 29
Veronica cymbalaria Scrophulariaceae 24
Vicia cassia Leguminosae 24
Vicia hybrida 23
Vicia tenuifolia 29
Viola sieheana Violaceae 28
Vulpia brevis een Langbaardgras Graminaea 30
Zygophyllum albus zoutplant Zygophyllaceae 22,3
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Deel.VI
Lijst.van.waargenomen.vogels
19.maart.-.2.april.2010

door.Peter.Egelmeers.
met.medewerking.van.Piet.Smeets.en.Koos.Hermans
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Cyprus ligt op één van de 
vogeltrekroutes over de 
Middellandse Zee. Vogels 
van en naar Afrika die via de 
Nijldelta gaan, maken vaak 
in Cyprus een tussenstop. 
Dit maakt het eiland extra 
aantrekkelijk voor vogelaars 
in het voorjaar. Het juiste 
tijdstip (hoogtepunt trek ) 
is uiterst belangrijk en ligt 
ongeveer in de tweede helft 
van april. Daarom ontbreken 
in deze lijst een groot aantal  
algemene zomergasten en 
doortrekkers. Een lijst van 
140 vogelsoorten zou heel 
gewoon zijn. Wij moeten het 
doen met  74 soorten. Door 
het vroege tijdstip hebben we 
nog wel enkele wintergasten 
aangetroffen.
Geïnteresseerde vogelaars 
vinden op de website www.
eurobirding.com onder 
tripreports vogelreisverslagen 
met foto’s. Ook handig om te 
bekijken vóór je op reis gaat. 
Veel vogelaars geven in de 
verslagen ook informatie over 
planten, vlinders, enz.

Reisgenoten die een bijdrage 
aan de vogellijst geleverd 
hebben bedankt! Speciaal 
echter de enthousiaste 
vogelaars Piet Smeets en  
Koos Hermans (die samen 
met ondergetekende ook ’s 
morgens vroeg op pad waren).

Geraadpleegde literatuur:
-ANWB vogelgids van Europa: 
Lars Svensson en Peter Grant
-Breeding birds of Cyprus: Louis 
Kourtellarides



54

vogellijst Cyprus 20-
3-

21-
mrt

22-
mrt

23-
mrt

24-
mrt

25-
mrt

26-
mrt

27-
mrt

28-
mrt

29-
mrt

30-
mrt

31-
mrt

1-apr

dodaars x
aalscholver x
kuifaalscholver    
x

x x

kl. zilvereiger x
bl. reiger x
purperreiger x
zwarte ibis x
flamingo x
bl. kiekendief x
torenvalk x x x x x x x x x x x
Aziatische steen-
patrijs

x x x x x x

Zwarte frankolijn x x
kwartel x x x x x
waterhoen x
meerkoet x
sporenkievit x
kokmeeuw x
geelpootmeeuw x x x x x x
rotsduif x x
houtduif x x x x x
turkse tortel x x x x x x x x x x
kuifkoekoek x x x x x x x
dwergooruil 
(cyprius)

x x x x x x x x x

nachtzwaluw x
gierzwaluw x x x x x x x x x
alpengierzwaluw x x
hop x x x x x x
ijsvogel x
scharrelaar x
veldleeuwerik x
kuifleeuwerik x x x x x x
boerenzwaluw x x x x x x x x x x x
huiszwaluw x x x x x x x x x x x x x
graspieper x
witte kwikstaart x x x x x x x
balkankwikstaart x x
grote gele kwik-
staart

x

winterkoning x x x x x
roodborst x x x
nachtegaal x x x
zwarte roodstaart x x
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tapuit x x x
Cyprustapuit x x x x x x x x x
roodborsttapuit x
zanglijster x
zwartkop x x x x x
kleine zwartkop x x x x x x x x x
Cyprusgrasmus x x x x
brilgrasmus x
graszanger x x x x x x x x
cetti's zanger x x x x x x x x x x x x
kleine karekiet x
fitis x x
tjiftjaf x
zwarte mees (cy-
priotes)

x x x x x x x

koolmees x x x x x x x x x x x x
kortteenboomk-
ruiper

x x x x x

maskerklauwier x x
gaai (ssp. 
Glaszneri)

x x x x

ekster x x x x x x x x x
kauw x x x x x x x x
bonte kraai x x x x x x x x x x x x x
huismus x x x x x x x x x x x x x
spaanse mus x x x x
vink x x x x x x
kneu x x x x x x
putter x x x x x x x x x x x x
groenling x x x x x x x x x x x x x
sijs x
europese kanarie x x x x
appelvink x x x
kruisbek (ssp. 
Guillemardi)

x x x

bruinkeelortolaan x x x x
grauwe gors x x x x x x x
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Deel VII

Recept Anaropitta 

  

Ingredienten: 

- 1 kg Anari (= ricotta); 
- 1 glas  room; 
- 3 flinke lepels suiker; 
- 3 flinke lepels rozenwater; 
- 100 gr. Baklavavellen  (uitgerold strudeldeeg) of biscuitjes (zou ik niet doen); 
- walnoten; 
- honing. 

 
Bereiding: 

- bak de baklavavellen (waarschijnlijk in de oven). 
- klop met een mixer de room, suiker, rozenwater en de ricotta tot het luchtig is. 
- Breek de helft van de vellen in kleine stukken en leg in een schotel met wat 

honing en walnoten erover. 
- Spreid het mengsel er overheen. 
- Bedek het mengsel met de overgebleven baklavavellen met weer wat honing 

en walnoten erop. 
- Plaats in de koelkast. 

 
Dit  recept kreeg Gay van de eigenaar van het Forest Park Hotel in Platres. Succes! 

Deel VIII 
Lijst van deelnemers
Dick en Gea Warringa, Hans en Ineke Bolland, Peter en Wil Egel-
meers, Koos Hermans en Hennie de Zwaan, Maaike Vervoort, Gay 
Jeanette Walen, Merete Solhauge Margriet Maan, Sjef van Beek, Ron 
Mes, Marina Voet, Joke Jansen, Ella Francken, Leny Huitzing, Wim 
Kuiper, Piet Smeets, Erik van Dijk (reeisleider)
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