Kypros 18.12. - 29.12.2009

- Juha Honkala -

Tässä pienessä matkakertomuksessa kuvaillaan lyhyesti lintupaikkoja ja –havaintoja sekä muita
olosuhteita ensimmäisen Kyproksen matkamme jälkitunnelmissa.
Matkakohdetta kesällä vaimoni Sini-Marian kanssa suunnitellessamme eivät linnut olleet
pääasia. Joulumatkan kohteeksi valikoitui jonkunmoisena kompromissina Kypros, eikä meillä
kummallakaan ollut tuolloin saaresta juuri muuta käsitystä kuin sen maantieteellinen sijainti.
Lintuharrastuspainotteisia matkavalmisteluja syksyllä tehdessäni selvisi, että huomattava osa saaren
linnuista muuttaa talveksi pois, joten lievästi pettyneenä tutkiskelin netistä
www.travellingbirder.com löytyviä matkaraportteja. Useissa raporteissa viitattiin
lintupaikkaoppaaseen ”A Birdwatching Guide To Cyprus”, tekijät Arthur Stagg & Graham Hearl.
Tämän pikku kirjan tilasinkin nettikaupasta – postikuluineen hinta oli alle 15 €.
http://www.amazon.co.uk/Birdwatching-Guide-Cyprus-Arthur-Stagg/dp/1900159805
Erittäin hyödyllistä lintupaikkatietoa, koskien osaksi em. kirjassa esiteltyjä kohteita, löytyi
BirdLife Cyprusin sivuilta: http://www.birdlifecyprus.org/images/Pdf_files/wheretowatchbirds.pdf
BirdLife Cyprusin sivuilta löytyy muutakin hyödyllistä lintutietoa, tosin viimeaikaisten havaintojen
ja harvinaisuuksien päivittäminen tuntuu tapahtuvan melko epäsäännöllisesti.
Edellämainittujen kahden lintupaikkaoppaan sekä lentokentän infopisteestä saamamme
ilmaisen tiekartan avulla löysimme hankaluuksitta kaikki edempänä mainitut kohteet. Mainittakoon,
että kyseiset oppaat sisältävät vain Kyproksen tasavallan alueen kohteita, eikä miehitysalueen
lintupaikoista anneta mitään tietoja.
Perustietoja Kyproksesta
Saaren etelä- ja länsiosa on kreikkalaisten asuttaman Kyproksen tasavallan hallinnassa.
Saaren turkkilaisväestöstä suurin osa asuu Turkin miehittämässä pohjoisosassa. Kyproksen tasavalta
itsenäistyi 1960 ja on hiljattain liittynyt Euroopan Unioniin. Maan valuutta on euro, pinta-ala
5 496 km² ja väkiluku noin 655 000. Saaren poliittinen tilanne on pitkään ollut rauhallinen, mutta
jaetun saaren mahdollinen yhdistyminen on jatkuvasti näkyvillä tiedotusvälineissä.
Yöpyminen. Kypros on pitkään ollut tunnettu rantalomakohde, joten majoitusta ja
valmismatkoja on runsaasti tarjolla. Itse ostimme pelkät lennot, ja etsimme majoituksen paikan
päällä, mutta teimme myös kaksi etukäteisvarausta muutamaa viikkoa ennen matkaa. Käyttämämme
hotellit olivat siistejä ja asiallisia. Hinta vaihteli 27-60 €/ yö / 2 hengen huone tai apartamento.
Apartamentoissa on pieni keittiö perusvälineineen (jääkaappi, leivänpaahdin, ruokailuvälineet,
vedenkeitin yms). Käyttämämme majoituspalvelut: Larnacassa ”Hotel San Remo”, Limassolissa
”Hotel Mistral”, Poliksessa ”Mariela Hotel Apartments”, Kakopetriassa ”Hotel Ekali” ja Larnacassa
”Eleonora Hotel Apartments”.
Ruokailu. Vanhassa brittien siirtomaassa on runsaasti sikäläiseen kulinaariseen makuun
suunniteltuja ruokalajeja (fish & chips yms.), mutta myös erinomaista originaalimpaa tarjontaa.
Tavarataloista ja minimarketeista (ovat usein avoinna iltamyöhään) saa sopivat tarpeet omiin
kokkauksiin.
Kieli. Selvisimme englannilla erinomaisesti kaikkilla. Kreikan taito olisi ollut plussaa.
Auto. Vuokrasimme oman ajopelimme ebookersin www.ebookers.fi kautta. Vuokraamo oli
Sixt, jonka Larnacan lentokentän toimipisteestä saimme pienen neliovisen (ilmastoitu) Kia Picanto
auton. Picanto oli aivan riittävä ajoneuvo turneellamme ja hoidimme sillä vaivatta kaikki kohteet.
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Polttoainetta se ei tuntunut kuluttavan juuri lainkaan. Erikoista Kyproksen autovuokraamoissa on
se, että auto palautetaan tankki tyhjänä. Näin mekin teimme. Ajelimme yhteensä noin 900 km ja
polttoainetta kului 35 € verran, litrahinta 0,94 €. Auton vuokra oli 172 € /13 vuorokautta.
Lintupaikkaohjeissa suositellaan nelivetoauton vuokraamista, mutta ajat ovat kenties muuttuneet,
sillä tarvetta nelivedolle ei kohteissamme ollut. Vuokra-autoa ei saa viedä rajan yli Turkin
miehittämälle alueelle. Mainittakoon, että vuokra-autoissa on punaiset rekisterikilvet, kun
paikallisten ajopeleissä on keltaiset.
Sää joulukuussa. Lämpötila vaihteli rannikon tuntumassa (missä suurin osa lintukohteista
sijaitsee) +18-22 asteen välillä. Yhtenä matkapäivänä sateli vettä ja oli lisäksi voimakasta tuulta
(haittasi havainnointia). Tuuli jatkui yön yli ja kiusasi seuraavanakin päivänä. Muut matkapäivät
olivat sään suhteen suotuisia. Vuoristossa oli viileää, päivän max. +14. Saamiemme tietojen
mukaan tammi-maaliskuussa vuoristossa voi sataa lunta. Tällöin kesärenkailla ajelevan on syytä
olla varuillaan. Englanninkieliset säätiedotteet tulevat tv:n kakkoskanavan (CYBC2)
uutislähetyksen yhteydessä klo 18.50 alkaen.
Tiet ja kartat ja suunnistaminen. Tiet olivat hyväkuntoisia lähes kauttaaltaan. Kaupungit ja
kulttuurikohteet on opastettu selkeästi. Paria u-käännöstä lukuunottamatta selvisimme mainiosti
lentokentältä saaduilla ilmaisilla tiekartoilla. Myös autovuokraamosta saimme tiekartan matkaan ja
samoja karttoja on tarjolla hotelleissakin. Liikenne on brittityyliin vasemmanpuolista, mutta pikku
totuttelun jälkeen ajaminen sujui vaivatta.
Lintukirja, äänitteet ja muut oppaat. Lintukirjaksi käy vaikkapa Suomesta tuttu ”Lintuopas”,
(käytössä oli kirjan 1. painos, joka oli lokkiosiota lukuunottamatta riittävä perusteos).
Suosittelemme kuitenkin kokonaan uudistetun ”Lintuoppaan” uutta laitosta.
Lintuäänitteinä käytimme tuttua ”Vogelstimmeniä”, jolla pärjäili mainiosti. Muutama matkaraportti
tuli otettua matkaan OSMEn sivuilta ”Ornithological Society of the Middle East”. Kannattanee
tutustua niihinkin: www.osme.org/osmetrip/tripreps.html
Perustietoa Kyproksesta ja matkailusta siellä saimme mukana olleesta tuoreesta Lonely
Planet-kustantamon ”Cyprus” matkaoppaasta www.lonelyplanet.com
Suosittelemmme sitäkin.
Ensimmäisen yömme vietimme Larnakassa, josta olimme varanneet hotellinkin. Sinne
löytääksemme käytimme kotona netin karttapalvelua:
http://www.worldmapfinder.com/Map_OpenStreetMap.php?ID=/Fi/Asia/Cyprus/Larnaca
Luonnonsuojelu, metsästys ja liimapyynti. Monenlaiset kosteikkoalueet on näkyvästi
merkitty suojelualueiksi, samoin hiekkarannoilla ajaminen on paikoin kyltein kiellettyä. Näillä
opasteilla ei tunnu juuri olevan käytännön painoarvoa, sillä haulikon hylsyjä löytyy uskomattomia
määriä joka paikasta ja mönkijät ja nelivetoautot ajelevat huviajoa rannoilla. Maaseudulla haulikon
posahdukset ovat osa äänimaisemaa. BirdLife Cyprusin nettisivun mukaan vielä 90-luvulla
arvioitiin 10 miljoonan linnun jäävän vuosittain liima-ansoihin. Liimapyynti on EU:n kieltämä
pyyntitapa, ja pyynnin on arvioitu vähentyneen, mutta perinteen jatkajia on yhä runsaasti.
Tuntuikin, että Kyproksella linnut olivat arkoja ja valokuvaaminen oli tästä johtuen vaikeaa.
Kyproksen vuoristoinen sisäosa (Paphos forest) näytti olevan laajalti luonnontilassa.
Lintukohteet ja reittimme
Seuraavassa esitellään lyhyin luonnehdinnoin kaikki ne kohteet joissa pistäydyimme.
Opastus kohteisiin löytyy edellä mainituista lintupaikkaoppaista. Lisäksi vierailimme muutamassa
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kulttuurihistoriallisesti mielenkiintoisessa paikassa (antiikin raunioita yms.). Kyseiset paikat olivat
myös hyviä lintupaikkoja, joten nekin on esitelty alla lyhyesti.

Kohteet:
1. Larnaca Salt Lake ja Larnaca Sewage Works
2. Kiti Dam
3. Oroklini Lake
4. Achna Dam
5. Choirokoitia Neolithic Ruins
6. Germasogen Dam
7. Zakaki Marsh and Pool
8. Akrotiri Salt Lake
9. Phassouri reedbeds
10. Kourion Ancient Ruins, Kensington Cliffs, Apollon Ylatis Sanctuary
11. Aspro Dam
12. Avakas Gorge
13. Evretou Dam
14. Akamas Pensinsula
15. Polis reedbeds (Chrysochou)
16. Mount Olympos, Artemis trail in Troodos area
17. Kouris Dam

18.12.2009 Larnaca Salt Lake. Retkeilimme päivällä klo 11-1530 järven molemmilla puolilla.
Aloitimme järven lounaisrannalta, jossa ensin menimme tutustumaan Hala Sultan Tekke-moskeijan
ympäristöön, jota opaskirjassa suositeltiin. Puutarhassa rätisi heti joku piilotteleva Sylvia, ja
punarintoja ja tiltaltteja pomppi siellä täällä. Lupaavan oloinen paikka, ehkä kevätmuutolla parempi.
Moskeijassakin kävimme, siellä oli profeetta Muhammedin tädin hauta. Järvi on isohko ja matala ja
oli aika täynnä vettä, kaukana pohjoisenpuolella oli muutama sata flamingoa. Kaukoputki on täällä
välttämätön. Moskeijalta lentokentän suuntaan ajellessa pysähdyimme katsomaan tienvarren
matalaa kosteikkoa. Upea pikkupensaskerttukoiras nousi pensaaseen rätisemään ja harmaasirkku
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jurotti vieressä – alkoi tuntua linturetkeltä! Lounastauon jälkeen menimme järven itäpuolen
luontopolulle kävelemään, mutta sateen uhatessa emme ehtineet lintutornille asti.
19.12.2009 Larnaca Salt Lake, Larnaca Sewage Works, Kiti Dam ja sitten ajelimme Limassoliin,
klo 09-1515. Aamulla menimme suolajärven pohjoispään akvedukteille, josta toivoimme
pääsevämme lähelle rantaa ja kauempaa näkemiämme lokkeja. Emme onnistuneet, ja lokit jäivät
tänäänkin kauas.
Larnacan lentokentän ja meren väliin, kosteikkoaluelle hiljattain rakennettu puhdistamo
(Sewage Works) on raporteissa mainittu hyväksi lintupaikaksi. Ajoimme paikalle Menoun kylän
kautta. Altaiden reunaan oli rakennettu myös katettu lintutorni. Nousimme torniin ja katsoimme
puolisen tuntia raivokkaan kovassa tuulessa altailla uiskentelevia vesilintuja ja lokkeja.
Etelänharmaalokkeja ihmetellessä olisi kulunut aikaa, mutta pieni parvi lähti nopeasti. Vesilintuja
paikalla oli useita satoja. Selvästi hyvä lintupaikka, tänne palaisimme myöhemmin. Päätimme
käydä vielä Kiti Damilla, koska opaskirja suositteli. Paikka löytyi helposti. Allas oli täynnä vettä ja
paikalla oli vain pari nokikanaa. Ajelimme sitten Limassoliin ja kaupungin keskustaan asti, josta
toivoimme löytävämme hotellin. Vilkkaan rantabulevardin varrelta löytyi Hotel Mistral. Saimme
huoneen merinäköalalla ylimmästä kerroksesta. Merimetsoa ja naurulokkia kummallisempaa
merilintua ei parvekkeelta kuitenkaan nähty missään vaiheessa.
20.12.2009 Kourion Ancient Ruins, Akrotiri Salt Lake, Phassouri reedbeds, Zakaki Marsh, klo 8001515. Aamulla ajelimme “ei lintupaikkaan” Kourionin raunioille. Tämä kuuluisa nähtävyys aukesi
klo 8, ja olimme ensimmäisinä sisällä. Sini-Marian ostaessa pääsylippuja (1,70 €/hlö) lippuluukulla
olin yllätyksekseni näkivinäni kyproksenkertun rinteessä, mutta tilanne oli nopea ja määritys jäi
auki. Katselimme ensimmäiset rauniot, ympärillä pörräsi mustapäätaskuja, samettipääkerttuja ja
mustaleppälintuja. Aika kivaa. Etenimme hitaasti kauemmille raunioille ja kohta näimmekin
yhteensä neljä kyproksenkerttua, sinirastaan ja yllättäen myös vähälukuisen talvehtijan,
valkoselkätasku-naaraan. Valkoselkätasku liikuskeli vanhan kylpylän alueella ja sitä sai katsoa
mielin määrin kaukoputkella. Hieno kulttuurikohde!

Valkoselkätasku, n-puk. Oenanthe finschii
Puolilta päivin olimme Akrotirin suolajärven tuntumassa. Ajoimme pikkutietä järven
pohjoispuolella, pysäköimme ja lähdimme kävelemään kohti järveä. Paikka olikin erittäin suuri!
Kaukaa autereesta kuului flamingojen ääntelyä. Olimme kuulleet pari kauhukertomusta suolaan
juuttuneista autoista, joten jätimme järven. Akrotiri-järven reunamilla olevan brittien tukikohdan
liepeillä oli kyltti: veloitamme suolaan juuttuneen auton nostosta 400 €.... Phassourin ruovikoista
koetimme etsiä osmankäämikerttuselle soveliasta biotooppia, mutta sellaista ei oikein löytynyt.
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Phassouri on kyllä selvästi hyvää lintualuetta, mutta siirryimme kuitenkin aika pian eteenpäin.
Zakaki-kosteikolla pysähdyimme altaalle, jossa oli runsaasti vesilintuja, etenkin nokikanoja. Altaan
reunusruovikossa osmankäämikerttunen tuli atrapille, pussitiaispariskunta seuraili tilannetta ja
mustafrankoliini lensi yli. Hyvä paikka, mutta aivan sataman liepeillä, jonka laajeneminen on
kuulemma uhkatekijä.
21.12.2009 Aamulla ostoksilla Limassolissa, sitten tavarat autoon ja nokka kohti Polista, jonne
ajoimme Paphoksen kautta. Matkalla teimme pikapysähdyksiä: Zakaki Marsh (samat
osmankäämikerttunen ja pussitiaiset yhä), sitten ajoimme Kensington Cliffin tietä jonkin matkaa.
Kensington Cliffin rantajyrkänne on kesäaikaan välimerenhaukan ja hanhikorppikotkan
pesimäpaikka. Tulimme paikalle ”varmistamaan” ettei vaan olisi talvehtijoita näkyvissä... No, tiellä
oli seitsemän vuoripyyn parvi, joka oli ihan kiva yllätys. Jossakin jyrkänteen aluella on ainakin
ajoittain talvivieraana kalliokiipijä, mutta sitä emme yrittäneet löytää.
Kensington Cliffin risteyksen kohdalla, päätien toisella puolen on Apollon Ylatis Sanctuary
– hienot antiikin rauniot, mutta mitään samettipääkerttua kummempaa ei nähty. Kouklian lähellä
kävimme Aspron padolla, jossa tarkkailimme paikkoja tunnin verran. Altaassa oli runsaasti vettä.
Parhaat havainnot olivat paksujalka, kuningaskalastaja ja sinirastas. Illaksi ajoimme Poliksen
kaupunkiin ja asetuimme Marielaan.
22.12.2009 Päivä (800-1500) kului Akamas peninsulaan eli niemeen tutustuessa. Ajoimme
rantatietä Aphroditen kylpypaikalle, jossa siirryimme jalankulkijoiksi ja tallustelimme pikkutietä
kohti niemenkärkeä. Linnut olivat aika vähissä leirintäalueen ohitettuamme. Lähinnä näimme
peippoja, punarintoja, tiltaltteja ja samettipääkerttuja. Agios Giorgios-saarella oli muutama
merimetso ja etelänharmaalokkeja. Palasimme Aphroditen kylpypaikalle ja vehmaammista puskista
koetimme löytää jotakin jännempää, mutta eipä napannut. Tämän jälkeen ajoimme Neo Chorion
kylän läpi ja ohi pari kilometriä. Täällä oli hyvännäköistä viljelysaluetta, jossa muuttoaikaan on
takuulla runsaasti lintuja. Näimme parven pajuvarpusia sekä vuoripyitä.

Samettipääkerttu, naaras, Sylvia melanocephala
23.12.2009 Ajoimme aamutuimaan Avakas Gorgelle (rotko), jonka tienoilla retkeilimme klo 9001400. Rotko on vaikuttava paikka ja ”jännä” retkikohde. Täälläkin kaiketi voi nähdä talvehtivan
kalliokiipijän, mutta sitkeästä yrityksestä ja atrapista huolimatta lintu ei näyttäytynyt. Vehmaissa
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puskissa oli aika kivasti lintuja, mutta päivän ainoa uusi laji oli ylilentävä kanahaukka. Myöhemmin
selvisi, että joitakin päiviä käyntimme jälkeen rotkossa oli nähty kalliokiipijä.
Paluumatkalla ajoimme taas yhden damin kautta. Nyt kyseessä oli Evretou-dam, jonka
molemmat päät kävimme katsomassa. Paljon oli vettä altaassa ja rinteillä huutelivat vuoripyyt.
Iltahämärissä ennätimme vielä Poliksen lintupaikalle: Chrysochoun kylä kilometri-pari Poliksesta
etelään on jokilaaksossa jota voi tarkkailla laakson suuntaiselta pikkutieltä. Tienvarressa on
jonkunmoinen kaatopaikka josta on hyvä tarkkailla jokivarren ruovikko- ja puska-aluetta. Tämä on
selvästi hyvä lintupaikka: mustafrankoliineja näimme muutamia, lisäksi harmaasirkkuja tuli
ruovikkoon yöpymään. Laskin ainakin sata harmaasirkkua, mutta todellinen luku oli vamasti paljon
suurempi.
24.12.2009 Lähdimme aamulla ajamaan vuoristoon, kohti Kakopetriaa. Hyväkuntoinen maantie
nousi nopeasti merenpinnan tasosta yli 1 000 metrin korkeudelle edetessämme kohti Stavros tis
Psokas’ta. Pysähtelimme siellä täällä kuuntelemaan ja katsomaan. Luonto oli usein täysin äänetön,
sillä liikennekin oli aivan olematonta. Retken ensimmäiset närhet tuli kuultua ja nähtyä. Stavros tis
Psokas’ssa oli tien vieressä muflon-aitaus. Menimme katsomaan niitä ja näimme samalla
vihervarpusia ja pelottomia, maassa ruokailevia kuusitiaisia. Kuusitiaisten paikallisen alalajin
edustajat ovat hyvin erilaisia (äänet, väri ja käyttäytyminen) kuin kotoiset lintumme.
25.12.2009 klo 900-1500. Ajoimme aamiaisen jälkeen Troodokseen eli Olympos-vuoren lakea
kiertävän Artemis-polun alkuun. Polku on noin 7 km pitkä ja kulkee mukavasti halki mäntymetsien
samalla korkeuskäyrällä, joten kulku on vaivatonta. Lintuja oli yllättävän runsaasti:
pikkukäpylintuja, tiltaltteja, punarintoja, sekä 1 etelänpuukiipijä, 1 nokkavarpunen ja 1 järripeippo.
Räkättirastaita oli männiköissä parvina yhteensä yli 200, mutta ainoatakaan petolintua emme
nähneet.
26.12.2009 Päivän reitti klo 830-1600: Kakopetria-Kouris Dam-Germasogen Dam-Choirokotian
muinaismuistoalue-Larnaka. Kouris Dam on suuri patoallasalue, jota tie kiertää länsipuolelta.
Pysähtelimme muutamin paikoin katsomaan allasta ja sen rantoja kaukoputkella. Lintuja oli siellä
täällä: etelänharmaalokkeja, pikku-uikkuja, merimetsoja, taveja, sinirastas. Germasogen Dam on
pienempi (harmaahaikara 3, merimetso 20, sinisorsa 30). Limassolin ja Larnakan puolivälissä
kävimme tutustumassa Choirocoitian neoliittiseen asutusalueeseen. Kohteeseen on opasteet
moottoritieltä. Aika jännä paikka, ja lintujakin oli: kosteissa puskissa mustapääkerttu ja punarintoja.
Heinikkoisella, kuivahkolla niityllä oli kyproksenkerttukoiras ja heinäkerttu.
27.12.2009 Päivän reitti klo 915-1400 Larnaka-Oroklini-Achna Dam-Larnaka. Oroklinin matala
lintujärvi on Larnakan pohjoispuolella. Vilkasliikenteinen tie halkoo kosteikkoaluetta, joten lintuja
joutuu katsomaan liikenteen melussa. Lintuja järvellä on runsaasti, etenkin nokikanoja. Tien
itäpuolella vaatimattoman lätäkön reunalla seisoskeli kynsihyyppä. Tämäkin paikka lienee
muuttoaikaan erittäin hyvä kohde. Ajoimme vielä yhdelle damille eli rajan pintaan Achnaan. Tämä
olikin paras kaikista näkemistämme dameista ja viihdyimme paikalla parisen tuntia. Tuulen
noustessa katselimme hiirihaukan ja kolmen arohiirihaukan kaartelua, puskissa oli harmaasirkkuja
ja keltahemppoja ja vesirajassa sinirinta.
28.12.2009 klo 745-1110 Larnaca Sewage Works ja klo 1330-1600 Larnaca Salt Lake.
Tällä kertaa puhdistamon lintutorniin ei tuullut ja katseluolosuhteet olivat hyvät. Altaan linnut
olivat hyvin levottomia ja vain pari lokkia kävi pikaisesti altaalla. Lentokentän puolelta kuului
tämän tästä haulikon yskähdyksiä. Pikkupensaskertut ja samettipääkertut pörräsivät tornin alla
puskissa ja mustafrankoliini lauloi... Iltapäivän vietimme Larnaca Salt Laken itärannan
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luontopolulla ja lintutornissa. Flamingojen touhuja oli mukavaa katsella, kahlaajat pörräsivät ja
samettipääkertustakin tuli viimein jonkunmoinen valokuva. Hyvä lintupaikka.

Pikkupensaskerttu, koiras Sylvia conspicillata
29.12.2009 klo 720-1030 Larnaca Sewage Works ja klo 1040-1105 Larnaca Salt Lake. Aamulla
puhdistamon altaiden liepeillä huuteli ainakin neljä mustafrankoliinia. Ajoin tietä eteenpäin
paikkaan missä tie tulee rannan tuntumaaan. Tämä alue on arokiurun pesimäaluetta, mutta talveksi
linnut lähtevät muualle. Nyt harvassa varvikossa ruokaili vain tavallisia kiuruja ja muutama
töyhtökiuru. Puhdistamon altaalle oli tullut edellisaamun jälkeen pari mustakaulauikkua lisää sekä
punapäänarskupari. Suolajärvellä 500 naurulokin seassa ruokailivat yksinäinen pikkulokki ja neljä
avosettia, viimeiset retkenpinnat.
Retken jokaisena päivänä havaitsimme ainakin yhden uuden lintulajin. Paikat hyvin tunteva
onnistuisi varmasti kaivamaan esiin vähälukuisia talvehtijoita.

Samettipääkerttu, koiras Sylvia melanocepahala
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Havaitut lajit
Lyhenne LSW= Larnaca Sewage Works, LSL=Larnaca Salt Lake
Pikku-uikku Little Grebe Tachybaptus ruficollis
Yleinen, havaittu seitsemänä päivänä yht. noin 188 yksilöä
Mustakaulauikku Black-necked Grebe Podiceps nigricollis
28.12. 1 tp LSW, 29.12. 3 tp LSW
Merimetso Great Cormorant Phalacrocorax carbo
Yleinen, havaittu sekä sisämaassa että rannikolla kuutena päivänä yht. 70 yksilöä
Lehmähaikara Cattle Egret Bubulcus ibis
21.12. Aspro Dam 1 p, 27.12. Oroklini lake, 20 p
Silkkihaikara Little Egret Egretta garzetta
21.12. Aspro Dam 3 p, 27.12. Achna Dam 1 p
Harmaahaikara Grey Heron Ardea cinerea
Pieniä määriä monin paikoin, 21.12. Zakaki marsh and pool 80 p
Flamingo Greater Flamingo Phoenicopterus roseus
Akrotiri Salt Lake, runsas, ei koetettu laskea. 29.12. Larnaca Salt Lake 1500, joista noin
kolmannes juv/imm. puvussa
Tundrahanhi Greater White-fronted Goose Anser albifrons
19.12. LSW 11 p, 28.12. LSW 7 p
Ristisorsa Common Shelduck Tadorna tadorna
18.12. LSL 40 p, 19.12. LSL 50 p, 28.12. LSL 210 p, 29.12. LSL 250 p
Haapana Eurasian Wigeon Anas penelope
19.12. LSW 10 p, 28.12. LSW 20 p, 29.12. 10 p
Harmaasorsa Gadwall Anas strepera
28.12. LSW 6 p
Tavi Common Teal Anas crecca
Yleinen, havaittu kuutena päivänä yhteensä 800 yksilöä
Sinisorsa Mallard Anas platyrhynchos
Yleinen, havaittu viitenä päivänä yhteensä 110 yksilöä
Jouhisorsa Northern Pintail Anas acuta
21.12. Zakaki pool 1/ p, 27.12. Oroklini lake /5 p, 28.12. LSW /5 p
Lapasorsa Northern Shoveler Anas clypeata
Paikoin hyvin runsaslukuinen. Havaittu viitenä päivänä, mm. 28.12. LSW 620 p
Punapäänarsku Red-crested Pochard Netta rufina
19.12. LSW 1/2 p, 29.12. LSW 1/1 p
Punasotka Common Pochard Aythya ferina
28.12. LSW 3/1 p, 29.12. LSW 2/1 p
Ruskosotka Ferruginous Duck Aythya nyroca
20.12. Zakaki pool 2/, 1 p, 21.12 Zakaki pool 2/ p
Ruskosuohaukka Western Marsh Harrier Circus aeruginosus
20.12. yhteensä /3 p Akrotiri Salt Laken ruovikkoalueella
Kanahaukka Norhern Goshawk Accipiter gentilis
23.12. Avakas-gorge 1 ylilentävä
Varpushaukka Eurasian Sparrowhawk Accipiter nisus
24.12. Polis, 1 nähty kaupungin liepeillä autoiltaessa kohti sisämaata
Hiirihaukka Common Buzzard Buteo buteo buteo
27.12. Achna dam, 1 p, 28.12. LSW 1 p
Arohiirihaukka Long-legged Buzzard Buteo rufinus
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27.12. Achna dam, 3 p
Tuulihaukka Common Kestrel Falco tinnunculus
Yleisin petolintu, havaittu kymmenenä päivänä, yhteensä noin 70 yksilöä
Muuttohaukka Peregrine Falcon Falco peregrinus
22.12 Neo Chorio 1 ylilentävä
Vuoripyy Chukar Alectoris chukar
Yleinen, havaittu kuutena päivänä, usein pikkuparvina. Maaseudun kukkuloilla usein kuultu
linnunääni. 28.12. LSW a 13 p
Mustafrankoliini Black Francolin Francolinus francolinus
Edellistä vähälukuisempi. Kaikki havainnot: 20.12. Zakaki pool 1 p, 23.12. Polis reedbed 3 p,
28.12. LSW Ä1, 29.12. LSW Ä4
Luhtakana Water Rail Rallus aquaticus
20.12. Phassouri reedbed ä 1, 20.12. Zakaki pool ä 1
Liejukana Common Moorhen Gallinula chloropus
20.12. Zakaki pool 4 p, 21.12. Zakaki pool 2 p, 27.12. Oroklini lake 8 p
Nokikana Common Coot Fulica atra
Yleinen ja paikoin runsas, havaittu seitsemänä päivänä yhteensä noin 600 yksilöä
Pitkäjalka Black-winged Stilt Himantopus himantopus
27.12. Oroklini lake 1/1 p
Avosetti Pied Avocet Recurvirostra avosetta
29.12. Larnaca Salt Lake a 4 p
Paksujalka Eurasian Thick-knee Burhinus oedicnemus
21.12. Aspro dam 1 ä
Tylli Common Ringed Plover Charadrius hiaticula
28.12. Larnaca Salt Lake 30 p
Mustajalkatylli Kentish Plover Charadrius alexandrinus
Laji havaittiin vain Larnaca Salt Lakella, jossa esim. 28.12. 100 p
Kapustarinta Eurasian Golden Plover Pluvialis apricaria
29.12. LSW noin 20 p
Kynsihyyppä Spur-winged Lapwing Vanellus spinosus
27.12. Oroklini lake 1 p
Töyhtöhyyppä Northern Lapwing Vanellus vanellus
18.12. LSW 1p, 28.12. LSW 1 p
Pikkusirri Little Stint Calidris minuta
18.12. Larnaca Salt Lake 30 p, 28.12. Larnaca Salt Lake 30 p
Suosirri Dunlin Calidris alpina
18.12. Larnaca Salt Lake 10 p, 28.12. Larnaca Salt Lake 60 p
Kuovi Eurasian Curlew Numenius arquata
28.12. LSW 1 p, 29.12. LSW 2 p
Punajalkaviklo Common Redshank Tringa totanus
27.12. Oroklini lake 1 p
Metsäviklo Green Sandpiper Tringa ochropus
29.12. LSW 1 p
Pikkulokki Little Gull Larus minutus
29.12. Larnaca Salt Lake 1 tp p
Naurulokki Common Black-headed Gull Larus ridibundus
Yleinen ja paikoin runsas, havaittu seitsemänä päivänä yhteensä 1400 yksilöä, mm. 29.12.
Larnaca Salt Lake 500 p
Etelänharmaalokki Yellow-legged Gull Larus michahellis
Yleinen iso lokki erilaisilla vesialueilla. Havaittu viitenä päivänä, yht. 270 yksilöä
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Aroharmaalokki Caspian Gull Larus cachinnans
29.12. LSW 1 ad. “mikojen” joukossa.
Riuttatiira Sandwich Tern Sterna sandvicensis
19.12. Matkalla Larnacasta Limassoliin meren rannassa 2 tp ohilentävää
Kalliokyyhky/kesykyyhky Rock Pigeon Columba livia
Yleinen, havaittu jokaisena matkapäivänä. Akamas peninsulan linnut kenties aidompia
kalliokyyhkyjä
Sepelkyyhky Common Wood-pigeon Columba palumbus
21.12. Aspro dam 60 p, 22.12. Polis 150 p, 23.12. Evretou dam 1 p
Turkinkyyhky Eurasian Collared Dove Streptopelia decaocto
Yleinen kaupungeissa. Havaittu seitsemänä päivänä 6-30 yksilöä /päivä
Kuningaskalastaja Common Kingfisher Alcedo atthis
20.12. Zakaki pool 1 p, 21.12. Aspro dam 1 p, 27.12. Achna dam 1 p
Töyhtökiuru Crested Lark Galerida cristata
Yleinen, havaittu kahdeksana päivänä 1-15 yksilöä/päivä
Kangaskiuru Woodlark Lullula arborea
20.12. Kourion ruins 8 p, 21.12. tie Kensington cliff’lle 2 p
Kiuru Eurasian Skylark Alauda arvensis
Paikoin yleinen, havaittu viitenä päivänä yhteensä 180 yksilöä
Nummikirivinen Tawny Pipit Anthus campestris
28.12. Larnaca Salt Lake 1 p
Niittykirivnen Meadow Pipit Anthus pratensis
Yleinen, havaittu yhdeksänä päivänä yhteensä 215 yksilöä
Lapinkirvinen Red-throated Pipit Anthus cervinus
28.12. LSW 5 p, 29.12. LSW 1 p
Virtavästäräkki Grey Wagtail Motacilla cinerea
26.12. Kakopetria 1 maantiellä
Västäräkki White Wagtail Motacilla alba
Yleinen, havaittu kymmenenä retkipäivänä 1-20 yksilöä päivittäin
Peukaloinen Winter Wren Troglodytes troglodytes cypriotes
Odotettua vähälukuisempi, 25.12. Artemis trail 1 p, 26.12 Kakopetrian lähistöllä 1 p
Punarinta European Robin Erithacus rubecula
Yleinen, havaittu 11 retkipäivänä, 3-20 yksilöä päivittäin
Sinirinta Bluethroat Luscinia svecica
27.12. Achna damin ruovikko 1/ p
Mustaleppälintu Black Redstart Phoenicurus ochruros
Melko yleinen, havaittu viitenä päivänä eri puolilla, 1-10 yksilöä päivittäin
Mustapäätasku Common Stonechat Saxicola torquata
Yleinen ja runsaslukuinen, havaittu lähes päivittäin 15-40 yksilöä
Valkoselkätasku Finsch's Wheatear Oenanthe finschii
20.12. Kourion ancient ruins /1 p
Sinirastas Blue Rock Thrush Monticola solitarius
20.12. Kourion ancient ruins 1-2/ p, 21.12. Aspro dam 1/ p, 26.12. Kouris dam 1/ p
Mustarastas Eurasian Blackbird Turdus merula
Havaittu neljänä päivänä, runsain Akavas-rotkolla, jossa noin 10 p
Räkättirastas Fieldfare Turdus pilaris
25.12. Troodos, Artemis trail, yhteensä 230 p muutamassa isohkossa parvessa männikössä
Laulurastas Song Thrush Turdus philomelos
Havaittu viitenä päivänä, 1-20 yksilöä päivittäin
Silkkikerttu Cettis Warbler Cettia cetti
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Yleinen, nähty tai kuultu kahdeksana päivänä, 1-20 yksilöä päivittäin
Heinäkerttu Zitting Cisticola Cisticola juncidis
Melko yleinen, havaittu kuutena päivänä, mm. 29.12. LSW 3 p
Osmankäämikerttunen Moustached Warbler Acrocephalus melanopogon
20.12 ja 21.12 Zakaki pool, 1 p. Tuli atrapille ruovikon reunaan. Todennäköisesti sama lintu
molempina päivinä (tai ainakin paikka aivan sama).
Pikkupensaskerttu Spectacled Warbler Sylvia conspicillata
Melko yleinen Larnacan alueella. Laji suosii matalakasvuista kanervanummen näköistä
märkäpohjaista habitaattia kosteikkojen tuntumassa, mm. LSW:n lintutornilla. Kuivemmilta
paikoilta ei havaintoja.
Samettipääkerttu Sardinian Warbler Sylvia melanocephala
Ylivoimaisesti runsain Sylvia joulukuussa, havaittu kymmenenä
retkipäivänä, puuttuu vain vuoristosta. Päiväsummat 2-30.
Kyproksenkerttu Cyprus Warbler Sylvia melanothorax
20.12. Kourion ancient ruins 2/1 p, 1 p, 26.12. Choirokoitia, neoliittinen
asutusalue 1/ p
Mustapääkerttu Blackcap Sylvia atricapilla
Havaittu neljänä päivänä, mm. 22.12. Polis /1p, 28.12. Larnaca Salt Lake,
luontopolku 2 p
Tiltaltti Common Chiffchaff Phylloscopus collybita
Yleinen. Havaittu 12 retkipäivänä, 2-15 päivittäin
Kuusitiainen Coal Tit Parus ater cypriotes
Yleinen vuoristoalueen männikössä, mm. 25.12. Artemis trail 30 p.
Havaittu kolmena päivänä.
Talitiainen Great Tit Parus major aphrodite
Melko yleinen, havaintoja seitsemänä päivänä eri puolilta, 2-15 päivittäin.
Etelänpuukiipijä Short-toed Tree-creeper Certhia brachydactyla
dorotheae
Vain yksi havainto 25.12. Artemis Trail 1 p
Pussitiainen Eurasian Penduline-Tit Remiz pendulinus
20.12. Phassouri reedbeds, /1 p – naaraspukuinen lintu tuli
osmankäämikerttusatrapille, 20.12. Zakaki pool, 1/1 p tulivat
osmankäämikerttusatrapille, 21.12. Zakaki pool, ä (sama paikka kuin ed.
päivänä)
Närhi Eurasian Jay Garrulus glandarius glaszneri
Yleinen vuoristoalueen mäntymetsissä: 24.12. 10 p, 25.12. 12 p
Harakka Black-billed Magpie Pica pica
Yleinen, havaittu kuutena päivänä eri puolilla, yhteensä 49 yksilöä
Naakka Eurasian Jackdaw Corvus monedula
Yleinen ja paikoin runsas. Havaittu kuutena päivänä yhteensä 1190 yksilöä,
22.12. Polis, leirintäalue, yöpymisparvessa 500 lintua
Varis Hooded Crow Corvus corone
Yleinen, havaittu 12 päivänä yhteensä 310 yksilöä
Varpunen House Sparrow Passer domesticus
Yleinen, havaittu 12 päivänä yhteensä 1230 yksilöä
Pajuvarpunen Spanish Sparrow Passer hispaniolensis
22.12 Neo Chorio a 30 p, 28.12. Larnaca Salt Lake, pensaikoissa a 50 p
Peippo Chaffinch Fringilla coelebs
Yleinen, havaittu 11 päivänä yhteensä 280 yksilöä
Järripeippo Brambling Fringilla montifringilla
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25.12. Troodos, Artemis trail, 1 ä ylilentävä
Keltahemppo European Serin Serinus serinus
21.12. Apollon Ylatis Sanctuary 1 p, 23.12. Avakas-gorge 10 p, 27.12.
Achna dam 60 p
Viherpeippo European Greenfinch Carduelis chloris
Havaittu viitenä päivänä, mm. 23.12. Avakas-gorge 10 p ja 28.12. Larnaca
Salt Laken puistoalue 40 p
Tikli European Goldfinch Carduelis carduelis
Yleinen, havaittu yhdeksänä päivänä, yhteensä 265 yksilöä (luku tuntuu nyt
jälkikäteen pieneltä ja lienee alakanttiin)
Vihervarpunen Eurasian Siskin Carduelis spinus
24.12. Stavros tis Psokas, 3 p mufloniaitauksessa
Hemppo Eurasian Linnet Carduelis cannabina
19.12. Kiti dam 1 ylilentävä, 21.12. Aspro dam 1 p, 23.12. Avakas gorge,
rannalla 20 p
Pikkukäpylintu Red Crossbill Loxia curvirostra
25.12. Troodos, Artemis Trail, 40 p siellä täällä laulavia, pikkuparvia ja
pareja
Nokkavarpunen Hawfinch Coccothraustes coccothraustes
25.12. Troodos, Artemis Trail, 1 p. Polun kallioisimmassa osassa
yksinäisessä männyssä.
Pajusirkku Reed Bunting Emberiza schoeniclus
27.12. Oroklini lake, 2 p
Harmaasirkku Corn Bunting Miliaria calandra
Havaittu seitsemänä päivänä, suurimmat kertymät 20.12. Kourion ancient
ruins 20 p ja 23.12. Polis reedbeds (Chrysochou), 100 tuli yöpymään
jättiruovikkoon
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