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I. Algemene Informatie. 
 

111...   WWWaaaaaarrrooommm   IIIsssrrraaaëëëlll???   
Israël was voor de meesten onder ons geen onbekende bestemming meer. Zowel in 
het voor- als in het najaar rond de eeuwwisseling had de “Kruibeekse-polder-gang” 
zijn zonen al eens uitgezonden met als missie zo veel mogelijk verschillende 
vogelsoorten te zien. Dat was hen ook wonderwel gelukt en smaakte naar meer. De 
keuze qua timing viel op eind april / begin mei. Een periode waarin alles kan opduiken 
en de wespendieventrek piekt. Een goede 80% van de Bulgarije reizigers in 2007 
werd over de streep getrokken om richting Midden Oosten te trekken. Om de volle 
100% te bereiken sloten 2 broers van over het water aan. Het zoveelste avontuur in 
de rij kon beginnen.  
 

222...   DDDeeeeeelllnnneeemmmeeerrrsss...   
Braem Dirk 
Colman Johan 
De Keersmaecker Bart 
De Keersmaecker Kris 
Felix Henri 
Felix Ronan 
Geerts Patrick 
Smet Gilbert 
Van Bogaert Erik 
Vercauteren Guy  
 

333...   RRReeeiiissswwweeeggg...   
Gezien de laatste intifada nog steeds gaande was konden er geen rechtstreekse 
vluchten naar Eilat worden geboekt. De laatste jaren was deze bestemming als 
toeristische trekpleister voor Europeanen trouwens volledig verdwenen. Men koos er 
nu voor om aan de andere kant van de Rode zee te verblijven en dan met name in 
buurland Egypte. Wijzelf moesten ons ook verder verplaatsen dan gewoonlijk. Een 
vlucht vanuit Luik naar Tel Aviv bleek de goedkoopste en beste oplossing. Van daaruit 
ging het via een nachtelijke tussenstop in Kibboets Timorim naar Nizzana en in één 
ruk door naar Kibboets Lotan. Dat werd de uitvalsbasis om de birding hotspots of 
Southern Israël te bezoeken. In het tweede deel van de reis werd de regio rond de 
dode zee bezocht. De uitvalsbasis daar was Kibboets Kalia op de Westelijke 
Jordaanoever.  
 

444...   VVVeeerrrbbbllliii jjjfff...   
Het verblijf op een Kibboets heeft iets speciaals, ongeacht of je nu inwoner, toerist of 
passant bent. Je maakt deel uit van een gemeenschap. Lotan is de ideale plek in het 
Zuiden en herbergt zelf een pak leuke plekken om goed te vogelen. In Kalia, op de 
Westelijke Jordaanoever voelden we ons echt op een eiland. Om de plek te bereiken 
diende je je voorbij verschillende militaire controleposten te murwen, inclusief eentje 
aan de inkom. Hoewel dit het veiligheidsgevoel zou moeten verhogen deed het met 
ons net het tegenovergestelde. 
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555...   HHHuuuuuurrrwwwaaagggeeennn...   
Om de huurwagens te kunnen bekomen dienden we redelijk wat werk te leveren. In 
eerste instantie werden 2 Mazda 5 wagens besteld via het reisbureau. Enkele 
medereizigers checkten nog voor vertrek de aanwezige ruimte in de wagens en 
besloten dat die voor 5 personen net niet ruim genoeg zouden zijn. Ze werden dan 
ook geannuleerd en omgeruild voor een Kia Carnival. Eens aangekomen in de 
Israëlische hoofdstad bleken die niet voorradig te zijn er werden we noodgedwongen 
opgezadeld met een Mitsubishi Grandesa. Inderdaad slechts 1. Door de wijzigingen 
was de administratie zodanig in de war gelopen dat er gewoonweg een wagen 
geannuleerd was. Uiteindelijk konden we na wat over en weer gezeur toch beschikken 
over 2 wagens. Vooraleer te vertrekken kregen beide voertuigen een uitgebreide extra 
inspectie van Ronan, Dirk en Johan zodat alle zichtbare gebreken op de 
verhuurdocumenten werden aangeduid.  
 

666...   GGGeeebbbrrruuuiiikkkttteee   dddooocccuuummmeeennnttteeennn///iiinnnfffooorrrmmmaaatttiiieee...   

   
6.1. Boeken. 
 Lars Jonsson:  
Vogels van Europa. 
 
 Dick Forsman: 
The Raptors of Europe and the Middle East. 
 
 RF Porter, S Christensen, P Schiermacker-Hansen:  
Field Guide to the Birds of the Middle East. 
 
 Alan Harris, Hadoram Shirihai, David Christie: 
The Macmillan Birder's Guide to European and Middle Eastern  
Birds. 
 
 Killian Mullarney, Lars Svensson, Dan Zetterström, Peter J Grant:   
Collins Birdguide. 
 
 Dave Gosney: 
Finding Birds in Israël. 
 
 David Yekutiel: 
Raptors in Israël : Passage and Wintering Populations. 
 
 John H Morgan, Hadoram Shirihai: 
Passerines and Passerine : Migration in Eilat. 
 
 Hadoram Shirihai, James P. Smith, Guy M. Kirwan, Dan Alon: 
A guide to the birding hot-spots of Northern Israël 

 
 Hadoram Shirihai, James P. Smith, Guy M. Kirwan, Dan Alon: 
A guide to the birding hot-spots of Southern Israël 
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6.2. Verslagen. 
 Ronan Felix: 
Vogelreis Zuid & Midden Israël – Zondag 26/03/2000 – Zondag 02/04/2000 
 
 Ronan Felix: 
Vogelreis Zuid Israël – Zondag 07/11/1999 – Zondag 14/11/1999 
 
 Norbert Willaert: 
Ornithologisch verslag Maart-April 1997. 
 
 Vogelwerkgroep Wielewaal Ninove P/A Joost Mertens: 
Israël : Het Beloofde Land voor Vogelkijkers. 
 
 
6.3. Kaarten. 
 Survey of Israël : Israël - Touring Map (Southern Sheet; schaal 1/250.000). 
 
II. Bezochte gebieden. 
Om een bezoek aan Israël te vergemakkelijken zijn de boekjes A guide to the birding 
hotspots of Northern / Southern Israel, Volume 1 & 2 onmisbaar. >90% van de 
gebieden die wij bezochten tijdens onze trip staan hierin beschreven. Onderstaand tref 
je dan ook een opsomming aan van de bezochte gebieden. Tijdens deze reis 
bezochten we enkel gebieden die staan beschreven in Volume 2: Southern guide. 
 
Eilat & omgeving 
North beach 
Ofira Park 
Southern fields, saltpans & date palm plantations 
Drainage canal 
Eilat bird sanctuary & ringing station 
 
Eilat Mountains 
 
Kilometer 20 
Kilometer 20 salt pools, acacia scrub & fields 
North sewage farm 
 
Southern Arava 
Yotvata 
 
Kibboets Lotan & omgeving 
Kibboets Lotan 
Lotan Bird reserve 
 
Southern Negev plateau 
Shizzafon 
Ovda valley 
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Mizpe Ramon & omgeving 
 
Sede boker & Nahal Zin 
Ein Avdat 
Ben Gurion’s grave & desert home 
 
Dead sea region 
Metsukei dragot 
Nahal David & Ein Gedi spring 
Zohar pools 
Neot Hakikkar fish ponds 
 
Nizzana & omgeving 
Ashalim 
Nahal & fortress Nizzana 
Qeziot sewage ponds 
 
Beer Sheva & omgeving 
Yeroham reservoir 
 
 
 
 

 
   Arabische babbelaar 
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III. Dagverslagen. 
 
1. Inleiding. 
Het eerste deel van de dag kan relaxed ingezet worden. We hebben een 
laatavondvlucht geboekt en kunnen bijgevolg tussen de spitsuren door naar Luik 
afreizen. Om 12.40 uur worden de bougies van mijn wagen belast en pik ik 
achtereenvolgens mijn vader, Dirk en Erik op. Een dik half uur later ontmoeten we 
team 2, met name Johan, Patrick, Guy en Gilbert op de geïmproviseerde 
carpoolparking aan de overkant van het industrieterrein aan het viaduct in Kruibeke. 
Eens de Craeybeckstunnel voorbij worden de broers De Keersmaecker gebeld en die 
blijken ook al onderweg. De groep is nu compleet en kan zich in semi-kolonnevorm 
naar Bierset begeven. De tocht over de E19 en vervolgens de E40 verloopt smooth en 
na anderhalf uur staan we met z’n 10en te keuvelen op de betaalparking van de 
Waalse luchthaven. Nu al blijkt dat de verwachtingen hoog gespannen zijn. We zijn 
ruim op tijd en nuttigen voor het inchecken een drankje. De enige cafetaria in de 
vertrekhal wordt belegerd. Valiezen, statieven en rugzakken bemoeilijken de doorgang 
voor alle andere aanwezigen. Gezien de groepsgrootte, en waarschijnlijk ook de 
aanwezigheid van in het eerste opzicht enkele verdachte individuen, durft niemand 
iets te zeggen. Zelfs de altijd nieuwsgierige Nederlanders houden afstand. Inchecken 
is een makkie en verloopt snel en via verschillende counters. Er wordt niks gezegd 
noch gevraagd over inhoud en gewicht van de soms wel heel expliciete handbagage. 
Beroepsmisvorming neemt nog even de overhand van mij alvorens de main hall te 
verlaten. Graag toon ik aan mijn medereizigers de door iGuzzini geleverde 
verlichtingstoestellen die, en daar zijn we het allen over eens, het gebouw een 
meerwaarde geven. Ook al hebben de installateurs noch het originele inplantingplan 
noch de installatiehandleiding van sommige toestellen gevolgd. Het enige minpuntje. 
Gate 3 is the place to be en de wachtruimte is vergeleken met Zaventem eerder 
claustrofobisch. Er worden vogelgidsen geraadpleegd, dagprogramma’s overlopen en 
te bezoeken plaatsen gecheckt en dat bijna door iedereen. De oudste heeft het beter 
op en geraakt in gesprek met 2 leuke Hollandse dames, de snoeper! Geen terminal 
met bewegende arm of bus die ons naar het vliegtuig leidt, het wordt voetenwerk. 
Gezien zijn late boeking moet Erik achteraan opstappen en hij zit bijgevolg dan ook 
alleen. De rest neemt de front entrance en zitten allen bij elkaar. De rituelen die reeds 
in de wachtzaal aan de gate werden uitgevoerd worden voortgezet tijdens de vlucht al 
zijn er een paar die al een dutje doen. Het laatste is zeker geen overbodige luxe. De 4 
uur durende vlucht naar Tel Aviv verloopt zonder schokken of turbulentie, net zoals de 
landing op Ben Gurion Airport om klokslag 23.00 uur lokale tijd (= onze tijd +1 uur). 
Het dient gezegd te worden, één van de mooiste luchthavens waar we al geweest zijn. 
De paspoortcontrole is een maat voor niks al ontstaat er wel een misverstand met Guy 
die, met alle goede bedoelingen, mijn jas meeneemt naar de uitgang. Onze 
communicatie wat dat betreft is niet echt top. Onder begeleiding van 2 dames met 
M16 assault rifles mag ik een tweede keer de controle door in beide richtingen. Een 
maat voor niks maar de dames in kwestie mogen er best zijn én zijn zeer vriendelijk. 
Een visum blijkt niet nodig deze keer, raar. Koffie is nodig voor een deel van de groep, 
het overkillgebruik van de zwarte vloeistof kennen we nog van onze vogelreis naar 
Bulgarije 2 jaar eerder.  
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De nieuw samengestelde groep vogelkijkers past perfect bij elkaar, iets wat ons tijdens 
de reis enkel maar extra resultaten kan en zal opleveren, daar zijn we het nu al 
unaniem over eens. Terwijl de koffiedrinkers en sympathisanten zich vergapen aan de 
eerste Israëlische schonen zonder strak uniform gaan Johan, Dirk, Kris en Ronan het 
vooraf geregelde transport collecteren. Het is een zootje in de garage waar zich de 
autoverhuurbedrijven bevinden en degenen die onze aanvraag moeten behandelen 
zijn redelijk arrogant. Na wat vijven en zessen blijkt dat de gevraagde wagens KIA 
Carnival niet beschikbaar zijn en zullen vervangen worden door een Mitsubishi 
Grandesa. Inderdaad slechts 1 wagen, de andere werd volgens de baliemedewerker 
geannuleerd. Met hand en tand wordt uitgelegd dat het niet het geval is (het ging hier 
immers nog om de annulatie van onze eerste keuze: de Mazda 5). Uiteindelijk wordt 
een diplomatiek bestand bereikt tussen de verschillende nationaliteiten, iets waar de 
politieke leiders van Israël en Palestina jaloers op kunnen zijn. Ronan en Dirk geven 
hun creditcards af als onderpand en onderwerpen nadien samen met Johan de 
wagens aan een uitgebreide controle op gebreken. Geen overbodige luxe zo blijkt 
want meer dan 50% van de gebreken staan niet aangeduid op het, jammer genoeg 
enkel in het Hebreeuws opgestelde, verhuurformulier. Kris is ondertussen de schapen 
die de kudde verlaten hadden in de aankomsthall gaan opzoeken en leidt ze als een 
volleerde en getalenteerde herdershond naar de car rental parking. Menig reiziger 
fronst zijn wenkbrauwen bij het zien van vooral de afmetingen van de wagen. Hoewel 
er tijdens eerdere samenkomsten werd benadrukt om zoveel mogelijk met reistassen 
op stap te gaan vallen er enkele dissidenten te bespeuren. De laadruimtes zitten 
afgeladen vol en er zal wat knip- en plakwerk aan te pas moeten komen om al het 
optische materiaal een goede en vooral veilige plek te geven, eens uitgepakt. Het zal 
in ieder geval een knusse reis worden. De parking wordt via enkele omwegen en 
roodwitte slagbomen verlaten een half uurtje na middernacht, een nieuw avontuur kan 
beginnen.  
 

 
                        Low Raptor Watchpoint – Eilat Mountains    
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2. Dagverslagen. 
 

DDaagg  11::  VVrriijjddaagg  11  MMeeii  22000099..  

  

TToocchhtt:: 
Tel Aviv – Timorim – Nizzana – Queziot – Sede Boker – Ein Avdat – Metsokei Dragot 
– Shizzafon – Lotan  

  

WWaaaarrnneemmiinnggeenn  DDaagg  11::  
Om ten volle van de reis te kunnen genieten en de tijd maximaal te benutten werd er 
geen hotelkamer of ander verblijf gereserveerd in de hoofdstad van het Beloofde 
Land. Een secundaire reden, voor mij zelfs de primaire, heb ik nog niet onthuld aan de 
medereizigers en zal pas worden bekendgemaakt, letterlijk en figuurlijk, bij het krieken 
van de dag. Baan 1 richting Jerusalem en dan baan 40 richting Ramla is het plan. De 
afrit wordt jammerlijk gemist. Een eerste goede test voor de CB’s. Het is een eind 
rijden vooraleer er een mogelijkheid wordt geboden om een U-turn te maken. Het rode 
licht wordt genegeerd net zoals het verbodsbord om de draai van 180° uit te voeren. 
Goed bezig. Een Kerkuil wordt als een schim opgeslokt door het duister. Wat verder 
wordt nu wel de juiste afrit genomen al probeert Kris ons nog even de Gazastrook in te 
leiden. De tocht naar Timorim verloopt voorspoedig en in de vroege ochtend sluipen 
we de nederzetting aan de noordkant voorbij. De vluchtheuvels zijn effectiever dan bij 
ons. Wat voor ons een parking lijkt net buiten de kibboets wordt onze eerste 
slaapplaats. Om 2.30 uur strekken we nog even de benen om vervolgens het 
vervoermiddel te gaan gebruiken waarvoor het helemaal niet geschikt is, namelijk als 
slaapkamer. Eigenlijk kunnen we eerder van misbruiken spreken. De volgende uren 
zijn een marteling voor elke deelnemer. Portieren gaan open en gaan weer dicht. 
Contacten worden op- en afgezet om ramen te openen of te sluiten. Schoenen uit, 
schoenen aan. Uren, op een gegeven moment zelfs minuten gaan tergend traag 
voorbij. Welke positie er ook wordt ingenomen het heeft geen zin. Er wordt gevloekt, 
gesnurkt en geblazen. Buiten de wagen laten Rans- en Kerkuil en vooral Grielen van 
zich horen. Op het ogenblik dat de wanhoop nabij is geraakt iedereen min of meer in 
slaap of eerder in een soort trance. De ochtend breekt aan en uit de Mitsubishi’s 
verschijnen een 10-tal zombies met pijnlijke ledematen. De vergelijking met de 
levende doden is op z’n minst macaber te noemen gezien nu pas duidelijk wordt dat 
we in de nabijheid van een kerkhof hebben overnacht. Het is koud op het ogenblik dat 
de zon de warmte aan de aarde onttrekt. Eindelijk kan ik mijn plan vrijgeven, het zal 
van goede kwaliteit moeten zijn gezien de ontbering van daarnet. Sinds 22 april 
vertoeft hier in de buurt een jufferkraan en de laatste betrouwbare sighting dateert van 
2 dagen terug. Het is meer dan het proberen waard. Na de rek- en strekoefeningen 
worden de eerste korte wandeltochten gemaakt. Grielen vliegen weg van de in hun 
gebied indringende homo sapiens. Sporenkieviten en 2 Aziatische steenpatrijzen 
doen dit al rennend. Het materiaal om deze zaken beter te kunnen bekijken en te 
vereeuwigen wordt uitgepakt. Ieder heeft wat proviand van thuis meegebracht en 
tracht daarmee de eerste rammel te onderdrukken. Ik heb het geluk dat mijne papa 
daarvoor heeft gezorgd en hoef bijgevolg zeker geen honger te lijden. In de verte 
worden de sewage ponds ontdekt, daar moeten we zijn. Het is vooral de 
Jufferkraanvogel die er moet zijn, dat is ze ook en wat is ze mooi!  
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Eenzaam foeragerend op één van de riante omgeploegde akkers slaat ze ons met 
verstomming. Ze is alert en in goede conditie en houdt onze fotografen nauwlettend in 
het oog. Elke ondoordachte stap of stap te dicht alarmeert haar. Nog steeds geen 
levende ziel te bespeuren, zelfs niet bij een wandelingetje rond de vijvers. Er zit niet 
bijster veel. Er duiken wat Dodaarsjes onder en er lopen enkele Kemphanen en 
Stelkluten langs de slikranden. Op de achterste vijver scheren 4 Witvleugel- en 1 
Witwangstern laag over het wateroppervlak. We vragen ons terecht af of het 
koppeltje Nijlganzen van wilde origine is, van de groep Spaanse mussen zijn we 
zeker. Het is 20 over 6 en we kunnen nu al richting Nizzana. Op de Jufferkraan wordt 
nog een laatste blik geworpen en op onze campingplek wordt alles in gereedheid 
gebracht om de trektocht aan te vatten. Vale spotvogel en Gestreepte prinia houden 
de biddende Torenvalk nauwlettend in de gaten. Het is nog vroeg, de zon staat laag 
en het licht is perfect. De vogels langs de weg zitten of vliegen allen nog in het directe 
gezichtsveld en zijn goed herkenbaar. Kleurrijke Hoppen en Scharrelaars flashen 
langs en over de wagen. Steppebuizerden zitten of vliegen korte stukken terwijl 
Zwarte wouwen op acrobatische wijze prooien uit de lucht trachten te plukken. 
Ooievaars zijn te bewonderen op de groenere stukken en van een ♂ Bruine 
kiekendief zijn we zeker dat hij zijn migratie naar het noorden heeft ingezet of gewoon 
verder zet. De verplaatsing van Timorim naar Nizzana is net iets anders dan pakweg 
een rit naar de kust of naar Limburg bij ons. Om kwart voor 8 slaan we aan de 
overzijde van het dorp met dezelfde naam een rustende gemengde groep Zwarte 
wouwen en Steppebuizerden gade. Ze zijn op hun hoede en beginnen achter de 
bomen tegenover de kibboets en buiten ons zicht te verzamelen. Johan begint voor de 
eerste keer tijdens deze reis aan een looptocht. Het is sneller met de wagen maar hij 
krijgt als beloning wel een Balkansperwer op een schoteltje. Een groep van 38 
Bijeneters sluit aan bij de rovers ook al betekent dit potentieel gevaar. Aan het kasteel 
duikt een Arabische babbelaar op uit het niets. Enkele soortgenoten doen hetzelfde 
en verdwijnen op dezelfde manier en zonder al te veel moeite in het woestijndecor. De 
eerstvolgende stop is goed voor meerdere “wakoe-wakoe” roepende 
Zwartbuikzandhoenders. Ze verdwijnen in de richting waar wij ons straks naartoe 
zullen begeven, dat wordt smullen. Voor en achter de wagens worden Rosse 
waaierstaart en Draaihals waargenomen. De in 2 groepjes verdeelde waarnemers 
kunnen elkaars verhaal niet bevestigen noch ontkrachten. De 7 Aziatische 
steenpatrijzen worden wel in groep gezien. Te ver weg gaat een Arend spec. samen 
met tientallen andere rovers op thermiek maar de heathaze belet de determinatie. We 
moeten ons verplaatsen zo veel is duidelijk. We zijn nu niet ver meer van Queziot en 
we hopen snel water te vinden. Tientallen Zwartbuikzandhoenders leiden de weg, 
worden snel gevolgd door Sahelzandhoenders en vallen, of beter duiken, vervolgens 
samen een eind verder naar beneden. Op weg naar de vermoedelijke drinkplaats 
wandelen 2 Dorcas gazelles rustig voorbij en zien we sporen van een soort waar we 
naarstig op zoek naar zijn, rarara. Voorlopig worden de ereplaatsen ingenomen door 2 
groepjes van respectievelijk 5 en 3 Renvogels. De Zandhoenders laten zich aan de 
grond maar een fractie en van op enige afstand bekijken. Hun plekken worden snel 
ingenomen door Arendbuizerd, Groenpootruiter en Witgat. In deze omgeving is 
iedereen op zoek naar water. Op de pylonen langs de weg houden Boomvalken en 
Bruinnekraven elkaar en de groep vogelkijkers argwanend in het oog.  
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Wij hebben meer oog voor de dichte exclusieve thermiekbel bestaande uit een 
Steppearend, een lichte fase Dwergarend, 2 Zwarte wouwen, een Wespendief en 
een 20-tal Steppebuizerden. Om van te watertanden, al zijn zulke waarnemingen in 
deze contreien geen uitzondering. Omdat ik de vorige 2 stops Oostelijke kraagtrap 
heb beloofd aan mijn medereizigers wil ik dat het de derde keer raak is. Afzondering is 
daarbij nodig. Op m’n wandeling naar een dijkje schuiven Woestijn- en 
Kuifleeuweriken vrolijk voorbij. De inspanning heeft direct resultaat. Slechts de helft 
van de groep kan de bewuste trap terugvinden, ook al omdat hij met enige regelmaat 
verdwijnt achter enkele lage struiken. Met hand en tand probeer ik de rest van de 
spectators uit te leggen waar de vogel zich bevindt, echter zonder succes. Dirk zegt 
kort daarop dat we dan maar beter naar het rustende groepje Dorcas gazelles 
moeten kijken. De reden is eenvoudig: daar loopt het 3-voud aan Oostelijke 
kraagtrappen rond. De klus is geklaard. De fotografen onder ons willen nog 
bewijsmateriaal verzamelen maar de afstand is te groot. Ze worden symbolisch 
teruggefloten door enkele Bijeneters. Patrick moet dringend een zware bolusklus 
klaren maar waar moet je je verschuilen in deze dorre vlakte waar steen en zand 
heersen? De telefoonpaal lijkt het enige alternatief. De schreeuw “freedooooom” 
weerklinkt en galmt na tot ver buiten ons gehoorveld. Het wordt warm, te warm om 
goed te zijn. Aasgier, Dwergarend, Slangenarend en Ooievaar gaan in en uit de 
luchttrilling en kunnen nog moeilijk van elkaar onderscheiden worden. Tijd om de tocht 
verder te zetten, het derde Steenuiltje van de dag knikt en bevestigt daardoor onze 
wijze keuze. Tot aan het grote kruispunt nabij Telalim gaat het in horten en stoten. De 
horten zijn voornamelijk Woestijnleeuweriken en de stoten een zalige Groene 
bijeneter en een prachtige adulte Slangenarend. Eerstgenoemde en lekkere stoot 
laat zich mooi benaderen en bekijken in de toppen van enkele met donkergroene 
blaadjes beklede struiken. Laatstgenoemde is het beu om continu in battle te gaan 
met Bruinnekraaf en Bonte kraai en last zelf een bestand in door zich neer te poten 
in het ruwe landschap. Net voor Ben Gurion College and Burial gaan we refuelen. Het 
tankstation annex snackshop met picknick tafels komt voor de meesten als geroepen. 
Iedereen neemt een broodje, een koek en een frisdrank of koffie en om het 
gemakkelijk te maken wordt in groep afgerekend. Aasgieren, Slangenarenden, een 
Arendbuizerd en een Boomvalk in de lucht en de eerste Zwartstaart en wat 
Zwartkoppen op de grond zijn de afleiders tijdens deze lunch. Nabij het graf van Ben 
Gurion werpen we een eerste blik op de Ein Avdat kloof. Er hangt niet zoveel in de 
lucht maar in de bosjes van het park wemelt het van de vogels. Samen met een groep 
luidruchtige Amerikaanse Joden naderen we het park. Nogal een geluk dat de US 
citizens wielertoeristen zijn, zij zullen ons dan ook niet verder storen tijdens onze 
bezigheden. “Tek”-geluiden komen uit vrijwel iedere windstreek, elke ondergroei en 
elke struik. Het betreft voor het grootste deel Zwartkop, maar ook Braamsluiper laat 
zich niet onbetuigd. Tristrams spreeuwen zijn talrijk en luidruchtig maar houden hun 
bek van zodra één van de rondhangende Balkansperwers zijn intrede maakt. Het 
centrale plein is een gathering van en voor mens en vogel. Palestijnse 
honingzuigers doen zich te goed aan de nectar van trechtervormige bloemen. 
Noordse nachtegalen en Rosse waaierstaarten zijn zo enthousiast dat ze een 
contest “om ter hoogst opgewipte staart” houden. Gekraagde roodstaarten en 
Maskerklauwieren zetten zichzelf dan weer op een zodanige strategische plek om 
met een minimum aan energieverspilling een maximum aan resultaat te behalen.  
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Het is te gek voor woorden wat hier aanwezig is. Toch valt er na het uitkammen van 
de hele plek geen superzeldzaamheid uit de bus, iets wat de keuze van star bird 
alleen maar bemoeilijkt. Een grote Hagedis spec. zit nog te zonnen op de warme 
stenen rondom het park. Het reptiel is voldoende opgewarmd zo blijkt want hij gaat er 
met een rotvaart vandoor. We sluiten de wandeling af met alleen maar vale soorten. 
Vale spotvogel wil erkenning krijgen voor zijn grondoefening, Vale gierzwaluwen 
voor hun luchtacrobatie en voor een Vale gier is the sky the limit. Voor 13 NIS hebben 
we de mogelijkheid om de kloof van de andere kant te bekijken. Er wordt ons op het 
hart gedrukt dat we niet mogen afdalen, althans niet van op deze plek. Bij het werpen 
van een blik op de zogenaamde afdaling is er geen haar op ons hoofd dat daaraan 
denkt. De eerste Vale rotszwaluwen zigzaggen voorbij. Wagen 2 weet ons te 
vertellen dat er naast het tolhuisje een Zwarte wouw op de grond zat en een 
Rouwtapuit op het dak. De laatste pendelt continu heen en weer tussen de eigenlijke 
kloof en het tolhuisje, dat zal zo wel zijn redenen hebben. Het koppel Zwartstaart is 
hier niet mee opgezet en gaat meermaals uitleg vragen waarom hij telkens hun 
territorium doorkruist. Er wordt niets aan het toeval overgelaten en daardoor flink wat 
afgewandeld en gescand. De uitstap van de Magic, de roepnaam van Patrick voor wie 
het nog niet moest weten, is de productiefste. Samen met Maskerklauwier en vooral 
Griekse spotvogel krijgt hij de hele groep in zijn zog. Een laatste scan levert niet de 
verhoopte rover op maar wel een groot leeg nest (we waren hier op zoek naar 
havikarend) en een groep Nubische steenbokken. Zij bekijken van op een in 
schaduw gehulde richel Alpengierzwaluw, Rotsduif, Wespendief en Aasgier. Al 
hobbelend gaat het richting hoofdbaan maar de zwarte wouw is gevlogen, net zoals 
de Klapeksters. Maar het is nog niet over, de plek heeft nog 1 verrassing in petto. 
Niet de zoveelste Torenvalk dan wel een subliem koppeltje Lannervalk! Ongetwijfeld 
de beste waarneming ooit van deze soort en dan spreek ik in naam van het ganse 
team. Van hier tot de krater nabij Mitzpe Ramon is niet ver. Het uitzicht is er 
fantastisch. Voor alle duidelijkheid vermeld ik dat we hier niet over een vulkanische 
krater spreken dan wel over een soortgelijke geologische formatie. Deze makhtesh, 
zijn benaming in het Hebreeuws, is de grootste in zijn soort en uniek voor de Negev. 
Woestijnleeuweriken zijn hier toeristen gewoon en weten dat er telkens wel wat te 
rapen valt. Voor één keer moeten de fotografen zelf een stapje achteruit zetten, zo 
dicht paraderen ze. Het koppeltje Witkruintapuit komt zijn nazaat voorstellen. De 
vogel werd eerder al single gezien en toen kon hij niet direct worden thuisgebracht. De 
reden is eenvoudig, in juveniel kleed heeft hij meer weg van een zwarte tapuit dan van 
zijn ouders door het ontbreken van zijn voor de hand liggende witte kruin. We zouden 
hier nog uren kunnen spenderen en tegelijkertijd genieten van de capriolen van Vale 
rots- en Huiszwaluwen, maar het is tijd om verder te reizen. De afdaling tot op 
zeeniveau is kort en krachtig, de weg naar de laatste bestemmingen lang en eentonig. 
Dirk en Ronan hebben het vandaag als chauffeurs van dienst wel gehad en zonderen 
zich bij de laatste stop nabij Shizzafon / Neot Smaddar vrijwel onmiddellijk af. Terwijl 
de rest Huis-, Boeren-, Oever- en Roodstuitzwaluw observeren van op de weg, 
trekken zij de olijfboomgaard in. Dezelfde vogels als degene die we de ganse dag al 
hebben gezien verblijven hier ook. Ortolanen zijn wel bijzonder talrijk en ook de eerste 
Roodkeelpiepers duiken op. Ze worden bejaagd door een adult en een onvolwassen 
♂ Bruine kiekendief en belaagd door 5 Koereigers die naar alles pikken wat 
beweegt. In de gele namiddagzon glijdt een onvolwassen Grauwe kiekendief voorbij. 
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Kibboets Lotan wordt bereikt tegen 18 uur. Een telefoontje zou “sesam open u” 
moeten betekenen althans wanneer het beantwoord wordt. We kunnen de 
nederzetting na enkele minuten dan toch betreden omdat een resident ze verlaat. Erik 
zit er door en besluit nu al om niet mee te gaan dineren. Dit meld ik ook zo mee aan 
Daphne van de receptie, het is trouwens een beetje zoeken naar het centrale 
meldpunt. Na een leuke babbel, we hebben elkaar immers alleen maar gemaild, krijg 
ik de sleutels van kamers 27, 28, 29 en 30. Er zijn telkens 2 kamers van 2 & 3 
personen. De kamerindeling neemt niet zoveel tijd in beslag. De broertjes De 
Keersmaecker en Johan en Guy vormen slaapduo’s, Patrick, Erik en Gilbert en Henri, 
Dirk en Ronan de trio’s. Nu dit geregeld is kan iedereen doen wat hij moet doen. Voor 
de ene is dit een verfrissing, voor de andere zijn bagage uitpakken en voor nog 
anderen is dit dringend het toilet opzoeken. Het zijn allen dingen van korte duur. Tot 
zonsondergang wordt er nog gevogeld op het terrein van de kibboets. Hop, 
Maskerklauwier, Noordse nachtegaal, Rosse waaierstaart, Ortolaan, 
Boompieper, ... passeren 1 voor 1 opnieuw de revue. De film blijft maar spelen, 
fantastisch gewoon. Er is op de campus net een bar mitzvah aan de gang dus het zou 
vanavond wel eens wat luidruchtiger kunnen worden. Eten doen we samen met de 
gemeenschap. Even voelen we ons wat barbaars omdat we gaan zitten terwijl 
iedereen blijft rechtstaan en begint te zingen. Uit respect heffen we onze kont van de 
stoel, het zingen slaan we over. Na dit korte intermezzo wordt alles gedeeld al ziet 
Guy een lekker stuk kip aan z’n neus voorbij gaan. Tja, het leven is nu eenmaal voor 
de rapsten hé. Met dessert en koffie in de hand trekken we ons discreet terug naar de 
picknick tafels in de buurt van de slaapplaatsen. Het lawaai zal ons niet uit onze slaap 
houden daarvoor is de party place te veraf en zijn we veel te moe. De lange dag komt 
zo aan z’n eind, veel napraten is er niet bij, maar iedereen weet dat het goed zit.        

  

  BBeellaannggrriijjkkssttee  wwaaaarrnneemmiinnggeenn:: 
 
Timorim: 
Jufferkraan, Sporenkievit, Griel, Witvleugelstern, Witwangstern, Aziatische steenpatrijs 
 

Nizzana: 
Aasgier, Steppearend, Slangearend, Dwergarend, Zwarte wouw, Arendbuizerd, 
Aziatische steenpatrijs, Oostelijke kraagtrap, Renvogel, Zwartbuikzandhoen, 
Sahelzandhoen, Groene bijeneter, Arabische babbelaar, Woestijnleeuwerik 
 
Ben Gurion College & Burial / Ein Avdat 
Vale gier, Aasgier, Slangearend, Zwarte wouw, Arendbuizerd, Balkansperwer, 
Lannervalk, Boomvalk, Alpengierzwaluw, Vale gierzwaluw, Vale rotszwaluw, 
Rouwtapuit, Noordse nachtegaal, Rosse waaierstaart, Klapekster, Maskerklauwier, 
Vale spotvogel, Griekse spotvogel, Palestijnse honingzuiger, Zwartstaart 
 
Mitzpe Ramon: 
Vale rotszwaluw, Woestijnleeuwerik, Witkruintapuit 
 
Neot Smaddar / Shizzafon: 
Grauwe kiekendief, Roodstuitzwaluw, Ortolaan 
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DDaagg  22::  ZZaatteerrddaagg  22  MMeeii  22000099.. 
 

TToocchhtt::  
Lotan – Quetura – Yotvata – Kilometer 20 – Yotvata – Lotan  
 

WWaaaarrnneemmiinnggeenn  DDaagg  22::  
Rond 6 uur is iedereen al op zijn eigengereide manier vogels aan het kijken. Het is 
duidelijk waarom we hier zijn, zoveel is zeker. De omgeving is in volledige rust, de 
sabbat heeft zijn intrede gemaakt. De bomen en tuinen van Lotan zitten goed vol. Het 
aantal “tek”-geluiden is nog toegenomen net zoals de opgewipte staarten van 
voornamelijk Noordse nachtegaal en Rosse waaierstaart. Nieuwelingen zijn Paapje 
en Tapuit. Een Sporenkievit stelt zich aan het zwembad heel dominant op tegenover 
enkele Hoppen. Deze laatste zijn zo verwonderd dat hun kuif meermaals wordt 
rechtgezet. Kleur wordt bijgezet door verschillende en voorlopig nog zwijgzame 
Wielewalen. Net zoals bij ons thuis zijn de eerste vogels in de lucht enkele 
Gierzwaluwen. Rusten deze vogels dan nooit? Een Bijeneter blijft laag want net als 
wij heeft ook hij het groepje van 5 Balkansperwers in de mot. Volgende halte is de 
dairy farm maar eerst werp ik nog een blik op de waarnemingen die publiek gemaakt 
werden op een krijtbord aan de receptie. Niks schokkends, we zullen het zelf moeten 
doen. De plek ligt er in het eerste opzicht maar verlaten bij, maar niks is minder waar. 
Een groep van ongeveer 30 Ortolanen is spectaculair te noemen. Op dezelfde plek 
pikken ook 2 ♀♀ Maskerduif hun graantje mee. Nogal een geluk dat ze zo een lange 
staart hebben want zonder dat stellen ze qua grootte niet veel voor. Er zitten dubbel 
zo veel Bonte tapuiten dan de eenzame gewone. De eerste Kleine groene bijeneter 
voor de groep is een feit, gracieus als hij is. Terwijl de fotografen alle species 
documenteren duiken ook hier de eerste Balkansperwers op, hetzij vluchtig en laag 
door de struiken. Spaanse mus is het talrijkst en volgens ons de meest kwetsbare. De 
eerste valk van de dag is er eentje om “U” tegen te zeggen en overtreft onze stoutste 
dromen. Een adulte Woestijnvalk trekt ter hoogte van de Arava highway en met de 
Arava Mountains op de achtergrond in volle vlucht door. Het is een echt showbeest en 
laat zich zowel van boven als van onder waarnemen waardoor we de identiteit sluitend 
kunnen maken. Er worden veel namen van andere valken geroepen maar er kan er 
maar 1 de juiste zijn. Het bezoek aan de melkkoeien wordt afgesloten met de 
alomtegenwoordige Witte en enkele Balkankwikstaarten en een zalig ♂ Rode 
rotslijster. Hoe hard de Roodkeelpieper aan de overzijde van de mesthoop ook 
probeert, de meeste aandacht wordt gespendeerd aan de lijster. Het bird reserve 
wordt via een alternatieve route bereikt en stelt eigenlijk niet veel voor. Verschillende 
schuilhutten geven uitzicht op een minihabitatje bestaande uit een plasje water, wat 
riet, enkele lage struiken met daar rond wat boompjes. Ze herbergen elk de voor hen 
geschikte fauna. Kleine groene bijeneter; Grauwe vliegenvanger en 
Maskerklauwier tekenen present. De temperatuur geeft aan dat we in T-shirt kunnen 
lopen. De lucht begint zich dan ook stilaan te vullen met de eerste rovers. Enkele 
Wespendieven, Steppebuizerden, een ♀ Bruine kiekendief en groepjes 
Balkansperwers (12, 28, 15) doen Johan zijn hoofd op hol slaan. Hier is hij voor 
gekomen, dat mag nu wel duidelijk zijn. Hij verandert hier trouwens ook zijn 
legendarische uitspraak: “massale roofvogeltrek” definitief in de al even legendarische 
“agressieve roofvogeltrek”. Hij is en blijft een fenomeen en inspirerend persoon.  
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Het is al 9.30 uur als we richting Eilat trekken en bijgevolg te laat om nog tijdig in de 
bergen te geraken om hier een eerste keer de roofvogeltrek te gaan volgen. We 
pikken er dan wel degenen uit die laag en vooral dicht vliegen. Dat is zo het geval voor 
de Schreeuwarend die opstijgt uit het sewage pond van Quetura. In zijn luchtspoor 
trekt hij een Wespendief mee. Wagens aan de kant, in 2 keer, en vogels kijken. Een 
deel van de groep besluit rond de afvalwatervijver te wandelen, een ander deel houdt 
angstvallig de bergen in het vizier. Op de omheining zitten Maskerklauwieren en 
Kleine groene bijeneters zij aan zij al is het niet van harte. Steltjes die hun reserves 
komen aanvullen zijn Oeverloper en Bosruiter. Op de baggerhoop naast de 
onwelriekende poel zoeken een kleine duif en een grote tapuit naar iets eetbaars. Het 
is moeilijk kiezen welke soort te volgen. Het mooie ♂ Maskerduif of het prachtig 
poserende ♂ Monnikstapuit? Er wordt geroepen van aan de wagens dat de 
roofvogeltrek in alle hevigheid is uitgebarsten. Er hangen inderdaad verschillende 
bellen thermiekers. Op een half uurtje zien en tellen we 500+ Wespendief, 250+ 
Balkansperwer, 100+ Steppebuizerden, meerdere Zwarte wouwen en 2 
Aasgieren. De 16 Zwarte ooievaars zijn een leuke en welkome bonus. Terwijl 80% 
van de groep in de lucht blijft turen naar de nu wel heel hoog opstijgende zwevers 
maken Dirk en Gilbert nog een rondje. Zij komen terug met een waarneming van een 
Moabmus, leuk. Yotvata is enorm veranderd tijdens de afgelopen 10 jaar. Het is dan 
ook een beetje zoeken hoe we het terrein moeten betreden. De wagens worden 
gevuld met een derivaat van de o zo begeerde en vooral in het Midden Oosten 
opgepompte zwarte vloeistof, genaamd aardolie. Sommige leden van het gezelschap 
vergrijpen zich aan een andere zwarte vloeistof: koffie. Tristrams spreeuwen zijn hier 
in de meerderheid en net zoals gisteren heel luidruchtig. Onze aandacht gaat echter 
uit naar 2 groepen ooievaars. Het gaat om een groep van +/- 90 Witte en exact 62 
Zwarte ooievaars. Verschillende keren proberen ze over de rotsen te geraken. Het is 
duidelijk dat ze te laat zijn vertrokken en dat de fel aangewakkerde wind hen nu belet 
om in de juiste cadans te geraken. Ze zullen wat geduld moeten uitoefenen. Net zoals 
hun partners die veel noordelijker alles in gereedheid aan het brengen zijn voor het 
komende broedseizoen vrees ik. Op naar kilometer 20. De 2 grote vijvers zitten 
redelijk gevuld en we zullen ze dan ook 2 keer rondrijden en dat in een 8-vorm. Op die 
manier kan iedereen eens langs de waterkant zitten. De harde wind zorgt ervoor dat 
de vogels samentroepen langs de dijkjes en laag in de begroeiing blijven. Enkel de 
eenden zitten her en der verspreid, zo onderscheiden we verschillende koppeltjes 
Smient en Pijlstaart en enkele mannetjes Zomertaling en Slobeend. Kleine 
strandloper en Bosruiter zijn veruit de talrijkste steltlopers, Groenpootruiter, 
Krombek- en Bonte strandloper in zomerkleed en Steenloper zijn er gemakkelijk uit 
te pikken. Voor een Strandplevier met jong gaan we vol in de remmen. Gekke 
toestanden hoor, terwijl de ene vogel zich nog duizenden kilometers moet verplaatsen 
om op zijn broedplaats te geraken is de andere al bezig met zijn offspring te 
verzorgen. Op de middendijk zitten 3 Lachsterns en er rond fladderen een 10-tal 
Witvleugelsterns. Boven de struiken jagen Bijeneters. Balkanbergfluiters, 
Roodkeelpiepers en Gele kwikstaarten vanuit verschillende windstreken zitten 
zowel links als rechts van de wagen. In de eerste wagen heeft Guy iets vreemds 
gezien maar hij durft zijn mond niet te openen. Nogal een geluk dat wij wel onze bek 
openzetten. We knipperen meermaals met onze lichten om wagen 1 er attent op te 
maken dat ze zomaar voorbij een Aziatische roodborsttapuit zijn gereden. 
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Afgaande op de hoeveelheid wit op de staart gaan we ervan uit dat het om de 
ondersoort variegata gaat, een zeldzaamheid en ook wel Kaspische roodborsttapuit 
genoemd. In de noordoosthoek zitten de reigers samen. Het gaat om 5 Blauwe 
reigers, 6 Kleine zilverreigers en 2 Ralreigers. Kort overleg leert ons dat we liever 
opnieuw naar Yotvata trekken dan naar Eilat. Hier kunnen we meteen 2 vliegen in 1 
klap slaan, namelijk lunchen en vogels kijken. De 3 Witwangsterns verlaten 
tegelijkertijd met ons de saltpans. Een goedverzorgde en warme lunch kan je hier 
nuttigen voor 42 NIS. Het overgrote deel gaat gretig in op dit aanbod en laat het zich 
smaken. Er zijn ook leden van de groep die tevreden zijn met broodjes. De verpozing 
in het wegrestaurant doet deugd, voorziet ons van de nodige vitaminen en energie en 
stoomt ons klaar om de ruime omgeving uit te kammen. De meloenvelden van weleer 
liggen er allen nogal verlaten bij en er zijn er op dit ogenblik maar weinig in gebruik. Na 
een verkenningsronde met de wagen stellen we vast dat we beter te voet de area 
verder bezoeken. Er worden lange wandelingen gemaakt maar daartegenover staat 
niet echt een denderend resultaat. Gestreepte prinia’s zijn ongekend talrijk dat wel. 
Een Gekraagde roodstaart doet de hoop even heropleven maar dat is meer te wijten 
aan het feit dat hij verschrikkelijk skulky is. Er staan her en der ook mistnetten 
opgesteld in de omgeving van bijenkorven. Drie keer raden welke vogels men hier 
tracht te vangen. Bij het naderen van zulk een plek hebben we werkelijk schitterende 
waarnemingen van Bijeneter. Ze schuwen daarbij de vangnetten niet en het is net 
alsof ze het lot willen tarten door er hun tijdelijke rustplaats van te maken. Een neefje 
van hen, een adulte Groen bijeneter, is niet zo fortuinlijk en geraakt met z’n bek 
vertrengeld. Het wordt hem bijna fataal wanneer een Balkansperwer zijn opwachting 
maakt. Met een ultieme ruk weet hij zich los te murwen al moeten enkele kruinveren er 
aan geloven. Er moet meer te beleven zijn. Wat noordelijker vinden we eindelijk de 
circular fields. Een plek waar we al veel over gehoord hebben en iets wat we tijdens 
onze vorige bezoeken links hebben laten liggen. Op zich niet echt een schande maar 
na dit bezoek zal duidelijk worden dat we ons in het najaar van 1999 en het voorjaar 
van 2000 lelijk tekort hebben gedaan. Het eerste veld levert wel wat op maar nog niet 
de massa. Duinpiepers en een Kortteenleeuwerik zitten zij aan zij en centraal 
kunnen we een Paapje herkennen. Vale gierzwaluwen komen laag om op insecten 
te jagen. Op de sproeiinstallatie zit een Steppebuizerd. Bart is al een blik gaan 
werpen op het tweede net geïrrigeerde ronde veld en komt terug met het verlossende 
bericht dat we daar moeten zijn. Het is een buffet! Roodkeelpiepers en Gele 
kwikstaarten bevolken ongeveer elke vierkante meter en hun contact- en 
vluchtroepjes zijn niet uit de lucht. Ook Duinpieper en vooral Kortteenleeuwerik laten 
zich opnieuw zien. Maar waar blijven de krenten? Ongeveer simultaan wordt 
Kaspische plevier en Vorkstaartplevier geroepen. Er zitten bij nader inzien 2 ♂♂ 
Kaspische plevier en niet minder dan 7 Vorkstaartplevieren, waarvan we van 2 
exemplaren het vermoeden hebben dat het wel eens om steppevorkstaartplevieren 
zou kunnen gaan. Het is geen gemakkelijke materie, zeker niet in zit dus worden het 2 
specs voor nu. Een koppeltje Tapuit wipt rond samen met een Oostelijke blonde 
tapuit. Zij verkiezen de buitenranden van het veld en laten geregeld pootafdrukken 
achter in het mulle zand. Huis-, Boeren- en Oeverzwaluwen vliegen 
ongecoördineerd door elkaar maar slagen er wonderwel in om niet tegen elkaar aan te 
botsen. Een Kleine groene bijeneter heeft goed opgelet en brengt meer kleur in het 
luchtballet. We vergapen ons tot het donker wordt aan de juweeltjes. 
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Het Yotvata wegrestaurant wordt een tweede keer overvallen. De ploeg die 
vanmiddag geen warme maaltijd heeft genomen doet dat nu wel. De anderen doen 
het rustiger aan, al is dat voor interpretatie vatbaar. Het geplande nachttochtje rond de 
fields van Yotvata heeft meer weg van een survival en wordt na enkele hindernissen 
en valkuilen afgelast. Het heeft geen nut om ons vast te rijden en/of schade op te 
lopen. Lotan wordt bereikt rond 20 uur waarna de dagdagelijkse rituelen worden 
uitgevoerd om een eind te breien aan dit etmaal. 2 uur later wordt het stil in alle 
kamers.  
 

  BBeellaannggrriijjkkssttee  wwaaaarrnneemmiinnggeenn::  
 
Lotan: 
Wespendief, Steppebuizerd, Bruine kiekendief, Balkansperwer, Woestijnvalk, 
Maskerduif, Hop, Kleine groene bijeneter, Roodkeelpieper, Bonte tapuit, Noordse 
nachtegaal, Rosse waaierstaart, Wielewaal, Rode rotslijster, Ortolaan. 
 
Quetura: 
Zwarte ooievaar, Aasgier, Schreeuwarend, Zwarte wouw, Wespendief, 
Steppebuizerd, Balkansperwer, Maskerduif, Kleine groene bijeneter, Monnikstapuit, 
Moabmus 
 

Yotvata: 
Ooievaar, Zwarte ooievaar, Kaspische plevier, Vorkstaartplevier, Bijeneter, Groene 
bijeneter, Kleine groene bijeneter, Duinpieper, Roodkeelpieper, Kortteenleeuwerik, 
Tapuit, Oostelijke blonde tapuit, Gekraagde roodstaart, Gestreepte prinia, Tristrams 
spreeuw 
 

Kilometer 20: 
Smient, Ralreiger, Krombekstrandloper, Steenloper, Lachstern, Witwangstern, 
Witvleugelstern, Kaspische roodborsttapuit, Balkanbergfluiter  

 

  

                
BBaallkkaannssppeerrwweerr                                                                                                                          GGrrooeennee  bbiijjeenneetteerr  
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DDaagg  33::  ZZoonnddaagg  33  MMeeii  22000099..  
 

TToocchhtt::  
Lotan – Kilometer 76 – Eilat mountains – North Beach – Ofira park – Date palm 
plantation – Ringing station – Kilometer 20 – Kilometer 19 – Yotvata – Lotan 

 

WWaaaarrnneemmiinnggeenn  DDaagg  33::  
We zitten deze morgen geplaagd met het feit dat we pas om half 8 ontbijt kunnen 
bekomen. Een en ander heeft te maken met de afgelopen sabbat en hierdoor is ook 
een ontbijtpakket uitgesloten. Onze oplossing bestaat eruit om vooraf het gebied in de 
omgeving van kilometerpaal 76 te bezoeken. Deze plek zou een surrogaat moeten zijn 
voor de vroegere en nu teloorgegane leeuwerikenwalhalla’s rond kilometer 33 en 40. 
Het is er vrij fris en er staat een stevige noordenwind. Het gebied op zich ziet er 
veelbelovend uit maar al bij al is het een flauw afkooksel vergeleken met de plekken 
dichter bij Eilat. Pas na lang zoeken duiken 3 Rosse woestijnleeuweriken en twee 
koppels Monnikstapuit op. Verschillende soorten Zwaluwen vliegen laag en strak 
door terwijl de groep van 34 Bijeneters het traject stukje bij beetje aflegt. Zo in het 
ochtendzonnetje en met de reflectie van de zandbodem wordt hun boeiende 
verenkleed extra in de verf gezet. In de verte landt een Bruine kiekendief in de 
acacia’s. De residenten, 2 Kleine groene bijeneters, zijn hier niet mee opgezet. 
Enkele Finnen geven ons weinig bruikbare informatie, op die van enkele zingende 
witbandleeuweriken op Jordaans grondgebied na. We rijden tot aan het pompstation 
en op het ogenblik dat we over de grens willen kijken wisselen Jordaanse soldaten de 
wacht. Beide partijen kijken elkaar even uitdagend aan maar meer ook niet. Een 
Roodkopklauwier op de omheining van het pompstation en een Maskerklauwier in 
het riet ernaast kunnen ons meer bekoren. Net voor vertrek nog even opschudding 
omdat er een ringtail komt aandansen. Diepere studie leert ons dat het om een 
onvolwassen ♂ Grauwe kiekendief gaat. Op Lotan smaakt het verloren brood, net 
zoals de yoghurt, platte kaas en honing. We laten ons zo min mogelijk afleiden door al 
dan niet met pluimen bedekte aanwezigen maar een Hop, niet minder dan 6 
Wielewalen en een groep van 20 Wespendieven breken de ban. Nog vlug enkele 
deciliters koffie slurpen, toilet maken en weg. Vandaag maken we er een big day van! 
Terwijl sommigen ervan overtuigd zijn dat de roofvogelstrek in alle hevigheid zal 
losbarsten, aanleiding is opnieuw een groep van 13 Wespendieven, zijn anderen 
hierover nogal sceptisch omwille van de stevige noordenwind. De laatsten hebben 
gelijk. In tegenstelling tot gisteren trekken we niet door de Aravavallei naar Eilat maar 
nemen we de Ovdavallei. Spectaculair landschap dat wel maar de 2 spannendste 
momenten van de trip zijn het passeren van evenveel militaire checkpoints. Zoals te 
verwachten en tot spijt van wie het benijd zijn de raptor watchpoints leeg, net zoals de 
lucht. Maar we kunnen de sfeer al eens opsnuiven en weten waar we de volgende 
dagen moeten zijn. De plekken in de Eilat Mountains zijn geen haar veranderd ten 
opzichte van 10 jaar geleden. Een blik op de lager gelegen Aravavallei leert ons dat er 
een enorme zandmassa wordt opgestuwd, het zicht zal hier zeker beperkt zijn. Israëls 
meest zuidelijke stad en nabije omgeving blijven hier zo te zien van gespaard. Een 
Steppebuizerd is het laatste wapenfeit. Via een slingerende weg, enkele ronde 
punten, het Ofirapark en de Lagoon belanden we op de North beach.  
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Helaas, driewerf helaas, eens daar aangekomen blijken bijna alle drijvende (on)dingen 
aan beide zijden van de grens uit het water te zijn gehaald. Dicht tegen Aqaba vist een 
Westelijke rifreiger. Verder lopen er op het strand enkele eenzaten rond zoals Gele 
kwikstaart, Roodkeelpieper en Oeverloper. Het meest spectaculaire is de groep 
van 27 Lachsterns die net als de 18 Visdieven in groep jagen over zee. De veel 
kleinere Dwergstern vist achter het net en zijn soortgenoten. Een strak wapperende 
Jordaanse vlag, net zo groot als de overtrek van een 2-persoonsdeken, kan de 
scharrelende Huiskraaien niet van hun streek brengen. Via de zogenaamde date 
palm plantations en Southern fields gaat het naar het ringing station. In en tussen de 
palmen zitten enkele 10-tallen Steppebuizerds die hun trektocht hebben gestaakt. Ze 
krijgen het gezelschap van Bijeneters, Scharrelaars en Ortolanen die hetzelfde lot 
ondergaan. Huiskraaien, Halsbandparkieten en een ♂ Maskerduif residentiëren 
hier. In de babypalmplantage is een lichte fase Dwergarend op zoek naar zijn lunch. 
We laten de fotografen het spektakel vastleggen, een tweede en derde exemplaar, die 
ook in de buurt vertoeven, krijgen ze als toemaatje. Onze wagen neemt opnieuw de 
kop. Terwijl wij over de zo goed als lege salt pans scannen laat de andere wagen 
weten dat ze net een groepje Kleine torenvalken hebben ontdekt. Rechtsomkeer dan 
maar. Van de oorspronkelijke 12 vogels blijven er in die korte tijd nog 9 over, 7 van 
hen zijn mannetjes. Ze laten zich langdurig en prachtig bekijken, net zoals de zeer 
dichte Zwarte wouw en het zoveelste groepje Bijeneters. Aan de entree van het 
ringing station vinden we een lege parking en een briefje met een telefoonnummer 
terug. De vermoeidheid neemt de overhand en bij een temperatuur van meer dan 30° 
zit de mot er wat in. Het eerste dat we dan ook doen is een zitplek in de schaduw 
opzoeken. Niet voor lang want Bart en Kris ontdekken vlakbij 2 Grauwe franjepoten. 
De grote groep splitst zich in een 5-tal kleinere en zendt zijn zonen uit naar alle 
windstreken. Op de meest noordelijke plas en dito schuilhut wordt een ♀ Bonte 
ijsvogel ontdekt, niet iedereen heeft het geluk haar in de lens te krijgen. De wind 
wakkert nog aan en verplicht zelfs de moedigste rovers om hun strijd te staken. Voor 
ons levert het wel spectaculaire waarnemingen op. Behalve Aasgier (2) komen 
Dwergarend (4 lichte + 3 donkere fase), Steppebuizerd en Wespendief allen aan de 
grond. Eén voor één komen ze aan de rand van het meer zitten en hun dorst lessen, 
een enige ervaring. Vooral Johan is in de wolken met het zeer dichte drinkende adulte 
♂ Wespendief. De individuele trektochten tussen de hoge rietstengels hebben nog 
Kwak, Dunbekmeeuw en vele Bosruiters opgeleverd. Op weg naar de parking merkt 
Henri nog een verre Schreeuwarend en 4 Ooievaars op. Hongerige magen moeten 
gevuld worden en dorstige kelen gelest, so be it. Het tankstation in de buurt van de 
grensovergang kan ons niet bekoren, het winkelcentrum wat verderop wel. In het 
begin wordt er verschrikkelijk getwijfeld en geleuterd in de grote supermarkt om 
vervolgens het overgrote deel van de gekozen artikelen terug in de rekken te 
deponeren. Een excellente keuze zo blijkt. Gilbert en Patrick hebben namelijk tijdens 
hun zoektocht naar koffie een broodjesbar gevonden. Hun ogen zijn groter dan hun 
maag en ze zijn daardoor genoodzaakt de helft van de zwaar belegde sandwiches 
door te verkopen aan Ronan en Henri. De anderen bestellen hun eigen broodjes met 
kip, rosbief of ei. Enkel Johan en Guy houden het bescheiden, cake is voor hen 
voldoende. Met gevulde magen en gesmeerde stembanden gaan we opnieuw op pad.  
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De warmte of eerder hitte valt op ons als een donsdeken dat net uit de droogkast 
komt. De airco spuwt naast frisse lucht ook stof tijdens de tocht naar kilometer 20. Via 
een provisoire opslagplaats van wagens van vooral Aziatische makelij vinden we de 
toegang tot de poelen. De vogels zitten vandaag nog dichter tegen de taluds. Bij het 
oprijden van de dijk is het direct feest. Een Woestijnplevier in vol zomerkleed laat 
zich kort en krachtig spotten. In het meest noordelijke deel van de plas heeft het 
afspeuren van de horden Kleine strandlopers eindelijk resultaat. De Bonte en de 
Krombekstrandlopers moeten de duimen leggen voor de Breedbekstrandlopers, 
zowel in aantal als interesse. De dwarsdijk is de volgende challenge. Alles zit laag en 
strak tegen de wand maar wel in groep en per familie. De wagens worden zodanig 
opgesteld dat ieder min of meer uit de wind en op z’n gemak kan kijken. De 20 
Vorkstaartplevieren zitten het dichtst. 30 Lachsterns zijn de volgende in lijn, daarna 
zijn het 13 Kleine zilverreigers. In elke groep zit wel een vreemdeling. Zo herkennen 
we nog Zwarte ibis, Koereiger, Zilverplevier en Witwangstern. De zweetdruppels 
parelen van de voorhoofden, volgens de zakthermometer van Dirk is het dan ook 38° 
Celsius in de schaduw. Patrick en ik weigeren toe te geven aan de weergoden en 
dagen hen uit door in blote bovenbast te gaan lopen. Natuurlijk niet zonder de nodige 
bescherming van de huid tegen zonnebrand. Bij het begin van de 2

de
 ronde arriveren 

er net vele Gele kwikstaarten, waaronder enkele zeer duidelijke balkans, en 
Oeverzwaluwen. Een uitval naar hen van een Steppebuizerd wordt de laatste bijna 
fataal. Hij vliegt zich vast in prikkeldraad en weet zichzelf niet meer te bevrijden. 
Eigenlijk is het niet verwonderlijk dat vogels in deze shit verstrengeld geraken gezien 
de gebruikte hoeveelheid barbed wire in deze contreien. We helpen hem uit zijn 
hachelijke situatie en controleren de vleugel op breuken. Na de niet-professionele 
medische check schenken we hem de vrijheid. Mogelijk worden de kleine open wond 
en de stress hem alsnog fataal. Tijdens een babbeltje met Franse collega’s komen 
nog 21 Witvleugel- en 3 Witwangsterns voorbij. Hoe verder van de zee verwijderd 
hoe dichter de zandmassa wordt. De grootlichten moeten noodgedwongen aan tijdens 
de rit naar Yotvata, hopelijk valt het ginds mee wat betreft de zichtbaarheid. Boven 
Ye’elim Holiday Village vliegt een onvolwassen Grauwe kiekendief waar Johan tot 3 
keer toe te voet een achtervolging op inzet. De rest doet dit niet en vindt de inspanning 
op z’n minst vermakelijk. Ik hoor hem van ver nog zeggen dat hij foto’s van zeer goede 
kwaliteit heeft genomen. De sprinklerinstallatie op het noordelijkste circular field staat 
in werking en het aantal vogels lijkt afgenomen. Er zijn nog genoeg zangertjes 
aanwezig met alweer Gele kwikstaart en Roodkeelpieper in de hoofdrol, samen met 
6 Duinpiepers, minstens evenveel Tapuiten en enkele Ortolanen. Het mannetje 
Oostelijke blonde tapuit heeft gezelschap gekregen van het andere geslacht. De 
minst jumpy birds zijn de Vorkstaartplevieren. Er zitten 6 exemplaren van zowaar 2 
verschillende soorten. De eerste die zich verplaatst heeft een donkere, zo goed als 
zwarte ondervleugel en geen witte trailing edge. Yes! Een Steppevorkstaartplevier! 
De rovers hebben de vogelmagneet ook gevonden. In onze ogen moet 
Steppebuizerd het afleggen tegen Zwarte wouw en Bruine kiekendief tegen een 
sublieme, naar tweede zomer ruiende, Steppekiekendief. Het is Bart die de vogel 
heeft ontdekt. De hele groep ziet de vogel en dit vanuit alle hoeken. De rechtlijnige 
vlucht tijdens het foerageren is toch wel anders en kenmerkend dan die van zijn 
hooverende soortgenoten. Samenkomst is aan de mesthoop, er zijn smakelijkere 
oorden om af te spreken. Kortteenleeuweriken hebben het hier wel naar hun zin. 
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De lokale strontboer vloekt luidkeels wanneer hij enkele houten blokken in zijn 
mesthoop ziet liggen. Bij gebrek aan andere aanwezigen kijkt de homo agrarius 
beschuldigend naar ons. Kenmerkend en universeel voor dit type en bijgevolg gewoon 
negeren dus. Op het zuidelijke veld jagen Ooievaars van beide soorten en Koereiger 
op voornamelijk sprinkhanen. Een laag vliegend en eenzaam ♂ Wespendief, 
ongetwijfeld op zoek naar een slaapplaats, leidt de avond in. Noordse nachtegalen 
en Roodkopklauwieren verdwijnen in respectievelijk dichte ondergroei en 
takkenbossen. Vandaag haalt het speuren naar nachtzwaluwen opnieuw niks uit ook 
al maken we in tegenstelling tot gisteren gebruik van geluid. Het enige wat ons nog 
even ter plekke houdt is een grote spin die zich in een dreigende aanvalshouding zet. 
Tijdens de warme maaltijd in Yotvata worden allerlei vogelverhalen, al dan niet uit het 
verleden, verteld. Man, wat kan vogels kijken toch mooi zijn! Bij de inkom van kibboets 
Lotan is het opnieuw klungelen om binnen te geraken, het wordt stilaan een 
gewoonte. Slaap is de enige remedie om het drukke programma van de volgende 
dagen volledig en op een goede manier te kunnen afwerken. Lichten worden dan ook 
snel gedoofd.  
 

  BBeellaannggrriijjkkssttee  wwaaaarrnneemmiinnggeenn:: 
 
Kilometer 76: 
Bruine kiekendief, Grauwe kiekendief, Maskerklauwier, Roodkopklauwier, Kleine 
groene bijeneter, Rosse woestijnleeuwerik, Monnikstapuit 
 

Lotan: 
Wespendief, Hop, Wielewaal 
 
North beach: 
Westelijke rifreiger, Visdief, Dwergstern, Lachstern, Roodkeelpieper, Huiskraai 
 

Southern Date Palm Plantation & Fields: 
Dwergarend, Kleine torenvalk, Maskerduif, Scharrelaar, Halsbandparkiet, Ortolaan  
 
Ringing station: 
Kwak, Aasgier, Schreeuwarend, Dwergarend, Wespendief, Dunbekmeeuw, Grauwe 
franjepoot, Bonte ijsvogel 
 
Kilometer 20: 
Zwarte ibis, Zilverplevier, Woestijnplevier, Vorkstaartplevier, Krombekstrandloper, 
Breedbekstrandloper, Lachstern, Witwangstern, Witvleugelstern 
 

Yotvata: 
Ooievaar, Zwarte ooievaar, Zwarte wouw, Grauwe kiekendief, Steppekiekendief, 
Vorkstaartplevier, Steppevorkstaartplevier, Duinpieper, Roodkeelpieper, 
Kortteenleeuwerik, Tapuit, Oostelijke blonde tapuit, Noordse nachtegaal, 
Roodkopklauwier, Ortolaan 
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DDaagg  44::  MMaaaannddaagg  44  MMeeii  22000099..  
 

TToocchhtt::  
Lotan – Eilat mountains – Ofira park – North beach – Date palm plantation – Ringing 
station – North beach – Kilometer 20 – Kilometer 19 – Lotan  

 

WWaaaarrnneemmiinnggeenn  DDaagg  44::  
Rond 6 uur is iedereen klaar wakker en tevens klaar voor een dag met agressieve 
vogeltrek. Aan dat laatste wordt sterk getwijfeld gezien de wind nog steeds uit 
dezelfde en verkeerde richting blaast. Misschien is het beter om direct door te reizen 
naar de North beach. Anyway, om geen wrevel te wekken bij sommigen onder ons 
worden eerst de Eilat Mountains bezocht. In de Aravavallei heeft de zon het moeilijk 
om door het gesloten zandgordijn te breken. Een Grote zilverreiger is duidelijk het 
noorden kwijt en slingert als een wit spook voorbij. In de bergen zelf is de zon heer en 
meester. Jammer genoeg is het ook zij alleen die als enige prominent aanwezig is. Op 
anderhalf uur gluren en turen staan er welgeteld 1 Wespendief, evenveel 
Steppebuizerd en het dubbele aan Boomvalken op de teller. De pessimisten onder 
ons zien het niet rooskleurig in voor de volgende dagen, althans wat betreft de 
roofvogeltrek. Afzakken naar lager gelegen gebieden lijkt de beste oplossing. Meer uit 
nostalgie dan uit goesting wordt het Ofira parkje bezocht. We zijn het er unaniem over 
eens dat het veel aan waarde heeft ingeboet. Toch kan er altijd wel iets opduiken. Het 
meest in het oog springend is de Draaihals die zijn dorst komt lessen en vrolijk op het 
grasperk huppelt. Verder zitten er verspreid over het park een ♀ Balkansperwer, 2 
Maskerklauwieren, een Paapje, een Grauwe vliegenvanger, enkele Vale 
spotvogels en Braamsluipers en 2 Ortolanen. Het is vermakelijk maar we willen 
meer en daar kunnen de Huiskraaien, Halsbandparkieten en Palmtortels niks aan 
veranderen. Nabij de North beach is de elite van de Israëlische vogelkijkers aanwezig, 
inclusief Jonathan Meyrav, met wie we al verschillende weken contact hebben via e-
mail. Ze zijn ietwat blij met de hulp van de buitenlandse birdwatchers. De 
kennismaking en de gesprekken verlopen vlot. Lichte zeevogels, zowel in kleur als 
gewicht, zijn Visdieven en Dwergsterns en gemakkelijk herkenbaar. De donkere 
moeten dichter komen voor een positieve evaluatie en identificatie. Grauwe 
pijlstormvogels zijn redelijk eenvoudig op naam te brengen, Kleine en Kleinste 
jagers vergen wat meer concentratie. Uiteindelijk zien we 18 van de eerste en slechts 
1 van de laatste. Een groepje van 4 Kleine en de Kleinste jager met ver uitstekende 
middelste staartpennen trekken over onze hoofden recht de woestijn in, speciaal. Een 
flock van niet minder dan 34 Woudaapjes doet wenkbrauwen fronsen. Ze worden 
eerst aanzien als een groepje eenden maar we zien onmiddellijk dat er iets niet in de 
haak is. Volgens de locals is dit trouwens de grootste groep ooit waargenomen in 
Israël, een primeur dus. Een IJsvogel laat het niet aan zijn hartje komen en geniet 
vanuit zijn minilagunetje van het zicht op zee. Ver weg en op Jordaans grondgebied 
ontmaskeren we eindelijk een Mangrovereiger. Het is en blijft een juweeltje. Afsluiten 
doen we zoals we gekomen zijn, met een Reuzenstern. Via de Date palm plantation 
gaat het naar het ringstation. Alle vogels van gisteren zitten er nog in min of meer 
dezelfde aantallen. Alleen de Maskerduifjes zijn prominenter aanwezig, er worden 
niet minder dan 7 exemplaren gezien.  
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Het is niet echt leuk vertoeven op deze plek, daar zorgen de voorbijscheurende en 
zandoplaaiende quads in eerste instantie voor. Daar hebben we nog niet genoeg last 
van in onze eigen streek zie ik verschillende medereizigers denken. Het ringing station 
zal wel soelaas bieden, hoewel, het is hier hollen van schaduwplek naar schaduwplek 
wegens veel te warm. Dunbekmeeuwen en Steltkluten bevolken zoals gewoonlijk de 
plassen en Sporenkieviten jammeren als we volgens hen te dicht komen. In de 
bosjes en het lange riet zitten de nodige sylvia’s, hun aantal is echter drastisch 
gedaald. Ikzelf bezoek nu in tegenstelling tot gisteren wel het eiland en scoor met een 
dichte Woestijnplevier. Via de CB roep ik de anderen op maar die moeten het stellen 
met verre views waarbij jizz en foerageergedrag de doorslag geven. Onze 
quadvrienden hebben hiervoor gezorgd. Een juveniele Lannervalk haalt uit naar 
Balkankwikstaarten en Roodkeelpiepers en toont zijn lenig- en behendigheid. Ook 
al zijn de 4 Kwakken niet het main target, ze zijn er niet gerust in. Tijd voor broodjes in 
het BIG shoppingcenter. Vandaag doet de hele ploeg mee. Onze namen worden 
keurig en correct afgeroepen telkens de overeenkomstige bestelling klaar is. Onze 
groep is het gespreksonderwerp van de dag voor en achter de bar, we zijn op z’n 
minst gecharmeerd. Er loopt veel vrouwelijk schoon rond en de uitbaatster van een 
kledijzaak wisselt tijdens de lunch wel 3 keer van outfit. Dat zijn dan weer de topics 
waar wij het over hebben. Tja, mannen onder elkaar hé, ik wil niet eens weten wat er 
door hun gedachten gaat. Via Jonathan hebben we vernomen dat Witoogmeeuwen 
in de namiddag present zijn op de North beach en dat zijn ze ook. Reuzensternen 
komen en gaan en even is er paniek wanneer de locals roepen dat er een bengaalse 
stern komt aandraven. Hoofd koel houden is de boodschap, het blijkt om een 
Reuzenstern te gaan. De bewuste ontdekker duikt in zee om af te koelen zo 
veronderstellen we. Zijn doel is echter het onderscheppen van een gewonde Grauwe 
pijlstormvogel. Het is een vergeefse en nutteloze poging. Voor ons vertrek 
informeren we nog even naar de whereabouts van de woudaapjes. Blijkbaar zijn ze 
een kwartier na ons vertrek vanmorgen geland in het rietveldje van de lagune. Ook al 
beslaat dit rietveldje slechts een oppervlakte van 100m

2
, de vogels werden en worden 

niet meer gezien. We krijgen voor ons vertrek nog informatie over goede 
waarnemingsplekken en guided tours, er valt weeral wat te bespreken tijdens de 
verplaatsing naar kilometer 20 en omgeving. De Lannervalk jaagt nog met volle 
overgave over de dadelpalmplantage, hij heeft wel het gezelschap gekregen van 4 
Kleine torenvalkjes. Wat valt er nog meer te zeggen over de poelen nabij kilometer 
20? Het is hier een komen en gaan van gevleugelde vrienden. De Moerassterns zijn 
nog aanwezig net als de vele Kleine strandlopers. Opvallend zijn de grote aantallen 
Oeverlopers en Bosruiters die overnacht gearriveerd zijn. Er zitten nog slechts 2 
Breedbekstrandlopers. Een overvliegend ♀ Grauwe kiekendief is net zoals een 
interieurarchitect en herschikt de plek volledig. 17 verdoken Dwergsterns zijn op die 
manier genoodzaakt om hun schuilplaats te verlaten. De enigen die hun nek durven 
uitsteken zijn Blauwe, Purper-, Kleine zilver- en Koereiger. Onze credibiliteit als 
vogelkijker stijgt nog wanneer we aan Jonathan en zijn bende een Woestijnplevier 
tonen. In ruil daarvoor geeft hij ons gedetailleerde informatie over de sewage ponds 
en het aangrenzende kanaal nabij kilometer 19. De plek is vlakbij en lijkt ons voor 
vandaag wel een mooie afsluiter, we hebben zeker nog 3 uur de tijd vooraleer de 
duisternis invalt.  
 



ZUID & MIDDEN ISRAEL                         April - Mei 2009 
 
 

Het kanaaltje is eerst aan de beurt. Er zitten ontelbaar vele Maskerklauwieren, het 
mag dan ook een wonder heten dat er een ♂ Grauwe klauwier ten tonele verschijnt.  
Het riet langs beide zijden herbergt zowel acro’s, phillo’s als sylvia’s. Aan ons de 
uitdaging om ze allen op naam te brengen. Vale spotvogel is de gemakkelijkste en 
talrijkste. Verder laten Kleine karekiet, Balkanbergfluiter en Grasmus zich 
verschalken. Een Bonte ijsvogel komt als een scud raket voorbijgevlogen, recht het 
binnenland in. De wandeltocht heen en terug langs het stroompje slorpt veel tijd op. 
Vader Henri is er niet op gebrand om door het gat in de fence aan de noordwestkant 
van het sewage pond te kruipen, de rest van de groep laat het niet aan hun hart 
komen. Pas nadat we een andere lokale vogelkijker en bezieler van het ringstation, 
Noam Weiss, ontmoeten die dezelfde actie uitvoert plooit hij. Zolang we aan deze 
zijde van het afvalwaterstation blijven en niet beginnen rondwandelen is er geen 
probleem. Smient, Slobeend en Zomertaling worden makkelijk herkend. De 
determinatie van de 6 Vorkstaartplevieren is minder voor de hand liggend gezien de 
afstand en de aanwezigheid van 100den Zwaluwen. Pas wanneer ze op de plas voor 
ons komen foerageren worden de kenmerken zichtbaar. Bij het wachten op de 
schemer krijgen we nog een leuke traktatie. Het begint met de op de poel aanwezige 
reigerachtigen die, op het ogenblik dat de zon bijna achter de horizon verdwijnt, de 
plek verlaten om verder te trekken. Zo zien we 4 Purperreigers, 19 Koereigers en 2 
Ralreigers opstijgen. Maar daar blijft het niet bij. Vanuit zuidelijker gelegen gebieden 
komen nog meerdere en andere soorten aanvliegen. Eindelijk trek! Tot in het duister 
komen nog 2 Blauwe reigers, 2 Purperreigers, 4 Ralreigers, 21 Kwakken en 11 
Lepelaars door. Ze trekken allen pal over onze koppen. De duisternis valt in, de 
meeste vogels zoeken een veilig onderkomen. Een Noordse nachtegaal is de laatste 
dagvogel die we kunnen onderscheiden. Dirk krijgt serieus wat last van zijn rug en 
ikzelf heb moeite om recht te komen omwille van een pijnlijke heup. Ach, we nemen 
het er allemaal maar bij. Tot 3 maal toe horen we Liechtensteins zandhoenders 
roepen en waarschijnlijk ook landen maar de camouflage en de duisternis spelen ons 
parten. Met Noam Weiss wordt afgesproken dat een deel van de groep overmorgen 
met hem een avond- en nachtexcursie zal maken. Afspraak is hier ter plekke aan het 
gat in de draad en het doel is om zandhoenders, nachtzwaluwen, uilen en eventueel 
wat zoogdieren mee te pikken. Dat wordt alweer een belevenis. Het korte ritje naar 
Yotvata is er eentje om in te lijsten. Zichtbaarheid daalt tot een minimum door de 
steeds groter wordende dichtheid van het zand. Dit vermengd met regen en bliksem is 
zelfs voor de Joden een niet alledaags fenomeen. In Yotvata zien ze ons graag 
langskomen, telkens we arriveren gaat de kassa rinkelen. Ook deze keer is dat het 
geval. Restaurant en tankstation ontvangen de nodige shekels, in ruil daarvoor krijgen 
we spijs, drank en fuel. In Lotan hoeven we deze keer niet aan te schuiven voor of te 
bellen om de poort te openen, ze staat wagenwijd open. Het enige wapenfeit is nog 
dat Guy per ongeluk de telescoop van Bart omver kegelt. Vooral Guy gaat er nogal 
lichtjes over gezien hij beschikt over een familiale verzekering die volgens hem de 
eventuele kosten wel zullen dekken. Eens benieuwd of hij hier mee wegkomt. 
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  BBeellaannggrriijjkkssttee  wwaaaarrnneemmiinnggeenn:: 
 
Eilat Mountains: 
Steppebuizerd, Wespendief, Boomvalk 
 

Ofira Park: 
Balkansperwer, Halsbandparkiet, Palmtortel, Draaihals, Maskerklauwier, Paapje, Vale 
spotvogel, Grauwe vliegenvanger, Ortolaan, Huiskraai 

 
North beach: 
Grauwe pijlstormvogel, Woudaapje, Mangrovereiger, Witoogmeeuw, Reuzenstern, 
Visdief, Dwergstern, Lachstern, Kleine jager, Kleinste jager, IJsvogel 
 
Southern Date Palm Plantation & Fields: 
Purperreiger, Lannervalk, Kleine torenvalk, Maskerduif, Scharrelaar, Halsbandparkiet, 
Roodkeelpieper, Ortolaan  
 

Ringing station: 
Kwak, Steltkluut, Woestijnplevier, Dunbekmeeuw 
 

Kilometer 20: 
Purperreiger, Koereiger, Ooievaar, Grauwe kiekendief, Woestijnplevier, 
Breedbekstrandloper, Lachstern, Witwangstern, Witvleugelstern 
 
Kilometer 19: 
Blauwe reiger, Purperreiger, Ralreiger, Koereiger, Kwak, Lepelaar, Vorkstaartplevier, 
Bonte ijsvogel, Lichtensteins zandhoen, Noordse nachtegaal, Vale spotvogel, 
Balkanbergfluiter, Grauwe klauwier, Maskerklauwier 
 
 
 

  

                    
WWoouuddaaaappjjee((ss))  
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DDaagg  55::  DDiinnssddaagg  55  MMeeii  22000099..  
 

TToocchhtt::  
Lotan – Eilat Mountains – Kilometer 20 – Yotvata – Neot Smaddar – Lotan  
 

WWaaaarrnneemmiinnggeenn  DDaagg  55::  
Om 6.20 uur staat de volledige crew gepakt en gezakt aan de Mitsubishi’s. De 
ochtend heeft goud in de mond net zoals de Barbarijse valk boven Neot Samar. 
Vooraleer we de Mountains kunnen inrijden heeft de wagen van Dirk en co naft nodig. 
De meter staat al een tijdje in het rood en het zal niet lang meer duren eer het 
vlottertje in de benzinetank de bodem raakt. Bij het tankstation in Yotvata stuiten we 
op een bijna onoverkomelijk probleem. Volgens de onafhankelijke 24/7 shop gaat het 
pas open om 8 uur en kan er tot die tijd enkel met een tankpas worden getankt. Laat 
ons het laatste dan maar proberen, de VISA kaart van Dirk wordt opgeofferd. Jammer 
genoeg is de begeleidende tekst op het scherm van de self service automaat enkel in 
het Hebreeuws en moeten we de transactie voortijdig afsluiten. Deceptie alom en een 
lichte paniekaanval van de mannen die persé agressieve roofvogeltrek willen zien. Het 
overgrote deel van die mannen zit trouwens in de wagen met de lege tank. Twee 
Grote zilverreigers brengen hoop, een local die komt fuelen nog veel meer. Hij wordt 
onmiddellijk gegijzeld en is behulpzaam, het is van moeten. Toegang krijgen tot de 
automaat is eigenlijk heel eenvoudig. Het enige wat je moet doen is de PIN code van 
de betaalkaart en de nummerplaat van de wagen ingeven. Maar het leed is nog niet 
voorbij. De pomp werkt tergend traag om vervolgens op 200 NIS af te slaan. Een 
tweede tankbeurt met dezelfde kaart is niet mogelijk. Volgende kaart die er aan moet 
geloven is die van Gilbert. Nu werkt de pomp veel sneller en is de bak snel gevuld. 
Verrekenen met de pot gebeurt onmiddellijk, het laatste wat we willen is dat er 
onenigheid ontstaat over geld. Het checkpoint net voor de stadsgrenzen van Eilat is de 
laatste hindernis. Stad in, stad uit en de bergen in. De eerste rovers worden gespot. 
Johan is zo enthousiast dat de zonneklep er moet aan geloven. Het low raptor 
watchpoint is onze eerste halte. Eindelijk roofvogeltrek! Ze trekken over een breed 
front, soms komen ze mooi boven ons hangen maar de massa trekt ten oosten en ten 
westen van ons door. Het is leuk, onderhoudend en voor sommigen, lees Johan, 
frustrerend dat hij geen zout op hun staart kan leggen. Om klokslag 9.00 uur zitten de 
vogels al zo hoog dat het proeven voor vandaag al voorbij lijkt te zijn. Nu, 1500 
Wespendieven, 3 ♀♀ Bruine kiekendief en 50 Balkansperwers is een mooi 
resultaat voor de doorsnee Belgische vogelkijker. Van achter ons klinkt het “they don’t 
come any closer” uit Jonathan zijn mond. En hij heeft gelijk, ook al proberen wij tegen 
beter weten in een poging op het high raptor watchpoint. Bij de afdaling ontmoeten we 
Israëlische vogelkijkers die in direct contact staan met luchtmacht. Blijkbaar trekken er 
grote hoeveelheden rovers ten westen van ons. Het zwaartepunt ligt tussen Mizpe 
Ramon en Azzuz. Een overbrugbare afstand in vogelvlucht, een onbegonnen reis voor 
gewone stervelingen. Onze proeverij en de daaraan verbonden pret waren van korte 
duur. Om 10.00 uur gaat het pijlsnel richting kilometer 20 met hier en daar al dan niet 
geslaagde tussenstops voor Kwak, Bijeneter en Woestijnleeuwerik. Ten opzichte 
van vorige dagen zijn de plassen figuurlijk leeg, enkel de Vorkstaartplevieren vallen 
op als we over klein grut spreken.  
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Er wordt meer aandacht besteed aan de Slangenarend, een ♀ Bruine kiekendief en 
een adult en onvolwassen ♂ Grauwe kiekendief. Ook hier geen geluk dus of worden 
we te pretentieus? De tweede en jagende Barbarijse valk van de dag maakt gelukkig 
veel goed al zet hij zonder het zelf te weten de Ooievaar op onze schijtlijst. Lijstjes, 
waarom zijn vogelaars er zo dol op? Met minder wind worden de borrelende gassen 
van de stinkputten niet direct afgevoerd en dat hebben we geweten. Opkrassen is de 
boodschap. Aan het oude en historische Yotvata zitten arabische zwartkoppen en die 
gaan we daar ook zoeken. Via een parallelle grindweg met de hoofdbaan komen we 
aan op bestemming. Een grote acacia zorgt voor een schaduwbad voor organisch en 
anorganisch materiaal. Na een teug water spat de groep uit elkaar als een druppel 
water op een glad oppervlak. Gilbert is en blijft onze soundman en ook hier slaat hij 
toe. Hij hoort de vogel zingen, een knap staaltje wetende dat dit zijn eerste ontmoeting 
is met Arabische zwartkop. Andere zorgen voor de visualisering ervan en het 
grootste deel deelt mee in de vreugde. Slechts voor enkelen verdwijnt hij voorgoed uit 
zicht en gehoor. Een blinkend ♂ Palestijnse honingzuiger, een Witkruintapuit en 
wat Bruinnekraven gelden, nu ja, als troostprijs. Er komt ongetwijfeld een 
vervolgmeeting met deze plek. In Yotvata wordt niet alleen gegeten, proviand voor de 
komende dagen is nodig en dient te worden ingeslagen. Aan de pompen heersen 
oranjezwarte kleuren met 3 Hoppen en een groep van ongeveer 60 heen en weer 
slingerende Tristrams spreeuwen. Op de circular fields valt niet veel te beleven, het 
is ook niet het beste moment van de dag om ze te bezoeken. Op de koop toe jagen 
een fanatiek ♂ Grauwe kiekendief en minstens 6 Torenvalken al het lekkers weg. 
Bart legt opnieuw het meeste afstand af en ziet als enige een felbegeerd mannetje 
Moabmus. Zowel een ongedetermineerde ringtail kiekendief als een groep Bijeneters 
verdwijnen in de luchttrilling. Na- en misschien ook wel uitgefloten door de ontelbare 
Vale spotvogels en 2 Kleine groene bijeneters verlaten we de omgeving. De laatste 
uitstap voor vandaag is Neot Smaddar. De reden is omdat het nog veel te vroeg is om 
naar Lotan te trekken. De deuren van de kibboets staan wagenwijd open, het is eens 
iets anders. Er zijn verschillende habitats te bezoeken en van de bewoners valt geen 
speur te bekennen, waarschijnlijk nemen zij een siësta. Als eerste op het programma 
staat het onwelriekende sewage pond, ze ligt niet voor niks aan de buitenzijde van de 
nederzetting. Het poortje staat wagenwijd open en de toegangsweg is best wel 
aangenaam op visueel gebied. Om aan de eigenlijke vijver te komen moet je dwars 
door een met veelkleurige bloemen bezaaid pleintje. Een druk foeragerend Witgatje 
leidt ons indirect naar een Ralreiger, zij hebben het hier best naar hun zin. Het is te 
warm om actief te zijn, de Bijeneters hebben dat ook begrepen. Terwijl zij op de 
afrastering de omgeving afspeuren gaat een Groene bijeneter gewoon op de grond 
zitten. Hij neemt een stofbad en probeert af te koelen door zijn bek wijd open te 
sperren. Het levert mooie beelden op. Enkele vooraanstaande leden van Shizzafon, 
de oude benaming van deze plek, komen even informeren naar ons doen en laten. Je 
kent dat, het obligatoire praatje om goedkeuring te vragen en in hun gratie te vallen, al 
dan niet gepaard gaand met het kort uitlenen van ons optisch materiaal. Ze zijn 
opgetogen bij het zien van koppel Tapuit en een Rosse waaierstaart door 
respectievelijk een Leica en een Swarovski. In en rond de shrub zitten Vale 
spotvogels en 2 Maskerklauwieren. De boomgaarden bestaan uit olijfbomen en 
dragers van granaatappels. Steppebuizerd en Bruine kiekendief vinden het fijn om 
hier paniek te zaaien.  
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6 Ortolanen, 2 Kortteenleeuweriken en een Blonde tapuit vinden het daarentegen 
verschrikkelijk. Elke keer de rovers hun dreigende schaduw over hen werpt zoeken ze 
beschutting. Op het centrale plein is het een pak rustiger, Palmtortels en 
Maskerduifjes schokken op hun gekende manier voort en pikken er lustig op los. 
Tijdens de afdaling naar Lotan wordt nog 1 tussenstop ingelast om van het uitzicht te 
genieten. Benieuwd wat onze verblijfplaats nog in petto heeft. Terwijl iedereen zich 
ontdoet van rugzakken en andere rommel komt Guy aankloppen met het nieuws dat 
hij de sleutel van kamer 27 heeft verloren. Samen met hem trek ik naar de receptie en 
krijgen we zonder ook maar enige opmerking of vorm van wrevel een reserve. 
Blijkbaar komt dit hier wel meer voor. De dairy farm wordt unaniem aangeduid als 
afsluiter van de dag. Het ♂ Rode rotslijster blijft de aantrekkelijkste passant. Een 
verkleinde uitgave alias Gekraagde roodstaart moet de duimen leggen. De groep 
Ortolanen bestaat bij nader inzien uit 26 exemplaren, vorige schatting zat er niet ver 
naast. De wandeling rond de koeienstallen is geen pretje, althans niet voor ons. Het 
voedsel, in hoofdzaak bestaande uit vliegen, van Witte en Gele kwikstaarten heeft 
het gemunt op onze niet bedekte lichaamsopeningen. Er wordt geregeld gespuwd en 
gerocheld. Een skulkende Grasmus is nog de lastigste van allemaal om op naam te 
brengen. Dirk en Ronan, chauffeurs van dienst, voelen er niet veel voor om terug de 
wagen in te stappen en naar Yotvata te rijden om te dineren. Zij opteren voor de light 
dairy meal op de kibboets. Andere kandidaten om de tocht te maken bieden zich 
evenmin aan. We eten in 2 shiften om 18.00 en om 18.45 uur. Na de licht verteerbare 
maaltijd komen we Jonathan tegen. Hij heeft nog enkele pointers betreffende leuke 
vogelsoorten en heeft de prijs voor de nachttocht met Noam Weiss op 50 NIS 
gebracht. Uit een rondvraag bij de medereizigers blijkt dat slechts de helft zal 
deelnemen aan de excursie. Dat wordt ook zo meegedeeld aan Noam. Er wordt nog 
even getwijfeld of we de match Chelsea – Barcelona in de Champions league op groot 
scherm gaan mee volgen. Geen TV is de boodschap. We zitten halverwege onze reis.  

  

  BBeellaannggrriijjkkssttee  wwaaaarrnneemmiinnggeenn:: 
 
Eilat Mountains: 
1500 Wespendief, 50 Balkansperwer 
 
Kilometer 20: 
Slangenarend, Grauwe kiekendief, Barbarijse valk, Witwangstern, Witvleugelstern 
 
Yotvata: 
Grauwe kiekendief, Hop, Kleine groene bijeneter, Tristrams spreeuw, Witkruintapuit, 
Arabische zwartkop, Palestijnse honingzuiger, Moabmus 
 

Neot Smaddar: 
Ralreiger, Maskerduif, Groene bijeneter, Blonde tapuit, Maskerklauwier, Ortolaan  
 

Lotan: 
Rode rotslijster, Gekraagde roodstaart, Grasmus, Ortolaan 
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DDaagg  66::  WWooeennssddaagg  66  MMeeii  22000099..  

  

TToocchhtt::  
Lotan – Eilat Mountains – North beach – Ringing station – Kilometer 20 – Yotvata – 
Kilometer 19 – Yotvata – Be’er Ora – Lotan  

 

WWaaaarrnneemmiinnggeenn  DDaagg  66::  
De wake up call om 6.00 uur is voor een aantal net wat vroeg om goed geluimd uit 
bed te springen. De kilometers beginnen door te wegen. Dirk is al op pad en vindt een 
uitgeputte Zwartkop. Zijn pogingen om het diertje te laten drinken vallen in het water. 
Het wordt een vogel voor de kat, beiden zijn hier nu eenmaal goed vertegenwoordigd. 
In Yotvata wordt de snel slinkende watervoorraad aangevuld met 20 eenheden. 
Sommigen muizen er van tussenuit om koffie te gaan slurpen. Aan het checkpoint 
worden we minder streng gecontroleerd. De raketlanceerder met zijn patriots is nieuw 
en doet weinig goeds vermoeden of is het enkel voor de show? Om 5 over 7 staan we 
op de lage uitkijkpost in de bergen maar er valt geen rover te bespeuren. Voorlopig 
moeten we het stellen met stipjes en rovers spec. ver boven Sinaï. De beslissing om 
higher ground op te zoeken is snel genomen. Het brengt niet veel zoden aan de dijk. 
Zowel lokale vogelkijkers als militairen komen een kijkje nemen. De eersten 
bevestigen alweer een slow day of migration. De militairen, met enkele knappe ♀♀ in 
de rangen, zijn vriendelijk en vragen of ze eens door de verschillende telescopen 
mogen kijken. Na een eerste blik wordt gevraagd of we niks groter kunnen boven 
halen. Ik kijk even rond, wil een zeer ongepast antwoord geven maar zie er uiteindelijk 
van af. Er zijn immers vrouwen bij. Zeer ver weg worden tussen de Wespendieven 
een ♀ Bruine kiekendief en 2 Zwarte wouwen ontdekt. De kleinere stippen zullen 
wel Balkansperwers zijn. De North beach ligt er verlaten bij en het zijn opnieuw de 
reigers die de volle aandacht opeisen. Een Mangrovereigertje wipt op de zijkant van 
een sloep en een donkere fase Westelijke rifreiger is makkelijk te onderscheiden van 
een Kleine zilverreiger. De fotografen leggen het allemaal vast om het later op een 
scherm of een wit doek te kunnen projecteren. De Westelijke rifreiger kunnen we 
beter zien langs het sewage kanaaltje. Bij het zoeken naar een min of meer verharde 
ondergrond om het te traverseren stoten we Kwak, Ral- en Koereiger op. Boven de 
lagune jaagt een Reuzenstern en worden enkele Loodbekjes van vermoedelijk niet 
wilde origine ontdekt. Het ringstation is eindelijk bemand, zij het door de poetsvrouw. 
Ze stelt ons wel in staat om T-shirts en andere prullaria te kopen. Het ♀ Bonte 
ijsvogel kan nu wel door iedereen gezien worden al heeft het wel wat voeten in de 
aarde. Bij de tweede show lukt het Dirk om op het juiste moment af te drukken. De 
Steltkluten, Dunbekmeeuwen en Vale spotvogels kunnen ons er niet van 
weerhouden om een laatste keer de BIG te gaan bezoeken. Terwijl de meeste zich 
opnieuw te goed doen aan de smakelijke broodjes opteer ik om een slaatje te nemen. 
Ik heb nog nooit zo een berg konijneneten gezien voor 1 persoon. Er wordt geregeld 
een vorkje bijgestoken door de collega’s. Na het verlaten van de parking verliezen 
beide wagens voeling en zicht met elkaar. Nogal een geluk dat we de eerstvolgende 
waarnemingsplek hebben besproken voor ons vertrek uit de supermarkt. Het is heet 
vandaag, de warmte is vooral voelbaar als we kort in de file staan om voorbij 
wegenwerken te geraken.  
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Het is de eerste keer dat we richting kilometer 20 trekken via de hoofdweg en de 
reden is om eens een deftige blik te kunnen werpen op de mobiele raketlanceerder en 
zijn lading. Kilometer 20 blinkt uit in keihard te stinken en een gebrek aan vogels. 
Enkel de noordwesthoek heeft wat te bieden inclusief Breedbekstrandloper en 
Grauwe franjepoot. De vogels zijn letterlijk en figuurlijk al lang gaan vliegen als 
wagen 2 arriveert. Zij moeten het stellen met zwemmende Smienten, Pijlstaarten en 
een Bergeend, foeragerende Witwangsterns en rustende Witvleugelsterns. Niks 
nieuws onder de zon dus. Iedereen krijgt bij ons een tweede kans en de ruïnes van 
het oude Yotvata worden opnieuw bezocht. De grote acacia doet dienst als parasol 
en, wonder boven wonder, wordt hier ook de verloren gewaande sleutel van kamer 27 
teruggevonden. Het is het oranje labeltje dat het hem doet. Aan dit geluk moeten we 
een vervolg breien. Arabische zwartkop is voor de hand liggend, Maskerklauwier 
deelt mee in de vreugde. Het kleine afvalwatervijvertje van de nieuwe nederzetting is 
de volgende stop. Een lichte fase Dwergarend gaat op in nabijheid van de hele 
groep, daarna is het ieder voor zich. We verdenken Guy er ondertussen van zich 
bewust te verwijderen van de groep omdat hij gevaarlijk dicht bij 50 lifers komt, iets 
wat hem geld gaat kosten. De ontdekking van de Grote vale spotvogel van het duo 
Patrick en Eric, die hij zogezegd maar niet goed in beeld krijgt, bevestigt alleen maar 
ons vermoeden. Een ander duo, Kris en Bart, reikt een Orpheusgrasmus aan. Via 
verschillende omwegen bereikt ieder lid het kleine sewage pond. Vier Bosruiters, 
evenveel Kleine strandlopers en een Witwangstern zijn vliegerig terwijl enkele 
Ralreigers en een Oeverloper niet zo snel onder de indruk zijn. In de tamarisken en 
acacia’s krioelt het van Maskerklauwieren, Rosse waaierstaarten, Zwartkoppen, 
Braamsluipers en in mindere mate ook van Palestijnse honingzuigers. 
Aangekomen aan de vervoermiddelen gaat Johan uit zijn dak wanneer hij volgens 
hem een bel (roof)vogels ontdekt op zeer grote hoogte. Het gaat om Zwarte 
ooievaars met daartussen een solitaire Witte. Een overduidelijk geval van positieve 
discriminatie. Een Barbarijse valk heeft er zijn plezier in om ze te belagen met 
schijnaanvallen. In de hoop om nog meer bellen te ontdekken moeten we naar de 
open fields en die zijn een eindje verdop te vinden. Terwijl de helft zich klaar houdt om 
een Moabmus te spotten krijgt de andere helft een zere nek. De gelige zon heeft 
vandaag al twee derde van zijn dagelijkse traject afgelegd. Voor enkele migrerende 
groepen Wespendieven het sein om de trek voor vandaag af te ronden. Ze zitten 
hoog, dalen snel en zijn met meer dan genoeg (> 500). Ze glijden af richting Jordan 
Mountains aan de andere kant van de Arava vallei om de nacht door te brengen. Het 
is nu speuren naar krenten. Een Zwarte wouw is de eerste en valt op wegens veel 
donkerder. Een onvolwassen Keizerarend is de volgende en valt vooral op door zijn 
veel zwaarder silhouet. Hij krijgt een wespendief zonder polsvlekken aka 
Slangenarend achter z’n veren. De avond maakt z’n intrede en honger wordt gestild 
in de naburige kantine rond 18.00 uur. Daarna gaan de 2 wagens elk hun weg. Het 
betekent dat er materiaal moet overgeladen worden gezien de originele 
samenstellingen wijzigen. Terwijl een deel kiest voor een rustige avond op de kibboets 
kiest een ander deel voor een avontuurlijke avondtocht. Mede door het feit dat ikzelf 
tot de avonturiers behoor gaat het verhaal vanaf hier verder over hen. Zoals gisteren 
telefonisch afgesproken ontmoeten we Noam Weiss om 19.15 uur aan het sewage 
pond van kilometer 19. Bij het ondergaan van de zon klauteren we door het gat in de 
afrastering.  
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Door de hoge waterstand en het bezoek van vele en soms zeer luidruchtige 
vogelkijkers de afgelopen dagen is de noordwesthoek niet de beste plaats om post te 
vatten. Tijdens de verplaatsing naar de andere hoek in het noorden trekken 
verschillende reigers zich op gang, weliswaar niet zo spectaculair als vorige keer. Toch 
tellen we twee Blauwe, een Purper-, een Kleine zilver- en 4 Koereigers plus een 
Kwak. Het koppel Vorkstaartplevieren blijft jagen tijdens de overgang van dag naar 
nacht. Wanneer het natuurlijke licht wordt vervangen door kunstmatig horen we de 
Lichtensteins zandhoenders roepen, ze zijn op komst. En dan landen er plots 2 
sublieme ♂♂ op nog geen 5 meter van ons. We durven haast niet te bewegen, in het 
begin zelfs niet knipperen met de ogen. Terwijl iedereen nog verstomd zit te genieten 
is het beste wat uit Kris zijn mond rolt “oh my god”. Samen met een soortgenoot van 
hetzelfde geslacht dalen ze de helling af om te drinken en hun borstveren te deppen in 
het afvalwater. Lang duurt het allemaal niet en de invallende duisternis maakt een 
eind aan het spektakel. Yotvata is de volgende plek om te zoeken naar speciallekes. 
De huurwagen wordt achtergelaten op de parking en we nemen plaats in de 4x4 van 
Noam. Als copiloot heb ik het recht en de plicht om met de spot te schijnen. Vooraleer 
de tocht wordt aangevat wordt het leger op de hoogte gebracht van ons doen en laten. 
We zullen immers dicht bij de grens patrouilleren en op deze plek in de wereld is dat 
niet zo evident. We dwarsen de cirkelvelden en kunnen zowel Vorkstaartplevier als 
Griel waarnemen. Een uitstapje van onze gids om een Vorkstaartplevier te vatten 
loopt op een sisser af. We vinden het wel amusant en hebben nu al het idee dat hij er 
alles aan zal doen om zijn fee waar te maken. Aan de rand van het veld gekomen 
neemt de chauffeur de spot over van mij om de starre Jordaanse militairen onze 
aanwezigheid te bevestigen. Waarschijnlijk zijn ze nog niet op de hoogte gebracht 
door hun collega’s aan de overzijde van de zwaar bewaakte grenszone. Het heeft 
weinig effect en op het ogenblik dat we horen dat de op de jeep gemonteerde 
mitrailleur wordt geladen en ontgrendeld beginnen we ons ietwat ongemakkelijk te 
voelen. Het blijft voorlopig bij wat roepen en flashen al weten we bij god niet of we nu 
veilig zijn of niet. Via walky talky wordt het Israëlische leger erbij gehaald om de 
impasse te doorbreken. Pas wanneer hun humvee op spectaculaire wijze traag uit een 
rivierbedding komt gekropen en zich via de zandduinen een weg naar ons baant 
kunnen we iets vrijer ademen. Noam legt uit wat we hier doen en nog willen doen. 
Wijzelf staan een beetje te draaien en te keren, waarschijnlijk van de adrenaline, en 
beseffen dat hier op een heel andere manier wordt omgegaan met en aangekeken 
tegen het leven. In één woord samengevat voelen we ons nogal klein. Het is wel een 
fraai verhaal dat ons leven lang zal bijblijven en dat we morgen al aan onze vrienden 
kunnen vertellen. Over de meloenvelden scheren verschillende Nachtzwaluwen met 
al dan niet wijd opengesperde bek. Ze zijn kort in zit te zien, hun grote ogen lichten 
mooi op in de schijnwerper. Een Egyptische nachtzwaluw is ook aanwezig en laat 
zich nog veel beter bekijken. Het verschil in kleur is overduidelijk. In de zandduinen 
ernaast huppelen een Haas en af en toe een Gerbil (renmuis) of een Jerboa 
(springmuis). Met zoveel leven in de brouwerij kunnen Vossen niet uitblijven, we zien 
er in totaal 4. We hopen stiekem om nog een woestijnoehoe mee te pikken maar dat 
is na lang zoeken en zelfs bij het aansnijden van zijn lievelingsplekjes net iets te veel 
van het goede. Het is al een stuk na 22 uur wanneer we in 2 wagens richting Be’er 
Ora trekken. Aan het hek van de zwaar beveiligde kibboets ruilen we opnieuw van 
transportmiddel en trekken we diep de steenwoestijn in.  
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Dit deel van de tocht is enkel mogelijk met een 4x4 en dan nog worden we stevig door 
elkaar geschud. De gids vraagt verschillende keren om de plek waar we naartoe rijden 
inclusief het traject niet kenbaar te maken in reisverslagen en/of mondeling aan het 
grote publiek. Volgens hem gaat het omwille van de bescherming van de zeldzame 
palestijnse bosuil al zijn wij de mening toegedaan dat er hoofdzakelijk financiële 
redenen meespelen. Halverwege de schoktocht houden we halt bij vergane glorie: een 
reusachtig nest van een oorgier. Het is een spectaculair zicht en jammer genoeg is 
deze vogelsoort sinds enkele jaren uitgestorven in dit deel van het Midden Oosten Het 
is niet anders. De plek waar de bewuste uil zich moet bevinden heeft iets magisch. Vol 
bewondering en overgave laten we ons meeslepen in een decor waarover enkel in 
sprookjes wordt gesproken. Ongerepte natuur gehuld in absolute stilte, badend in het 
maanlicht met daarboven ontelbare fonkelende sterren. Patrick en ik en 
hoogstwaarschijnlijk ook de anderen genieten met volle teugen. De heldere nacht 
samen met de hinderlijke wind en de minder goede periode in het jaar zijn niet echt 
bevorderlijk om de soort te zien. Tot 10 over 1 wordt gewandeld, getapet en gespot 
maar het is allemaal vergeefse moeite. De uilen werken niet mee vandaag. Onze 
leider zit op zijn tandvlees en wil niets anders dan gaan slapen. We gunnen hem dit 
van ganser harte. In Be’er Ora biedt hij ons nog een overnachting aan zodat we de 
tocht naar Lotan niet meer moeten maken. We passen hiervoor omdat we de anderen 
niet nodeloos ongerust willen maken. Het wordt een korte nacht maar het is er eentje 
om nooit meer te vergeten!  
 

  BBeellaannggrriijjkkssttee  wwaaaarrnneemmiinnggeenn:: 
 
Low raptor watchpoint: 
Zwarte wouw, Wespendief, Bruine kiekendief, Balkansperwer 
 
North beach & lagune: 
Westelijke rifreiger, Mangrovereiger, Ralreiger, Kwak, Reuzenstern, Loodbekje 
 

Ringing station: 
Dunbekmeeuw, Bonte ijsvogel 
 
Kilometer 20: 
Breedbekstrandloper, Witwangstern, Witvleugelstern 
 
Kilometer 19: 
Purperreiger, Ralreiger, Kwak, Vorkstaartplevier, Lichtensteins zandhoen 
 
Yotvata: 
Keizerarend, Slangenarend, Zwarte wouw, Wespendief, Barbarijse valk, Griel, 
Vorkstaartplevier, Nachtzwaluw, Egyptische nachtzwaluw, Grote vale spotvogel, 
Orpheusgrasmus, Arabische zwartkop, Palestijnse honingzuiger, Maskerklauwier, 
Moabmus, Vos, Haas, Gerbil, Jerboa 
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DDaagg  77::  DDoonnddeerrddaagg  77  MMeeii  22000099..  
 

TToocchhtt::  
Lotan – Eilat Mountains – Yotvata – Lotan – Kilometer 76 – Neot Hakikkar – En Gedi – 
Kalia  

 

WWaaaarrnneemmiinnggeenn  DDaagg  77::  
Hoewel de helft van de groep zeer laat in bed lag en er vandaag een lange transfer 
richting Westelijke Jordaanoever op het programma staat wordt een laatste poging 
ondernomen om leuke aantallen rovers op en mee te pikken in de bergen. Onder 
impuls van vooral Johan staan we veel te vroeg op het lage uitkijkpunt. Een klein uur 
na onze aankomst beginnen de eerste Wespendieven op te stijgen en te draaien. Ze 
gaan direct zeer hoog, het zal wederom kort en krachtig zijn. Bij de eerste grote 
thermiekbel is het raak. Erik ontdekt een adult ♂ Aziatische wespendief. Het is even 
stressen om de vogel aan iedereen te wijzen maar uiteindelijk kunnen de meesten de 
kenmerken, o.a. de lichte afgelijnde keel met streep, de 6 vingers en de zeer brede 
staartbanden, noteren. Voor alle zekerheid worden de boekjes geraadpleegd maar de 
vogel is onmiskenbaar. De Magic zal spijt hebben klinkt het, hij heeft namelijk forfait 
gegeven deze ochtend. Lager en beter herkenbaar gaat de stroom Boeren- en 
Roodstuitzwaluwen onverminderd voort. Het volgende lichtpunt kondigt zich snel 
aan. Een Steppebuizerd en een Woestijnvalk duelleren met elkaar om elk om de 
beurt de hoogste plek aan de hemel in te nemen. Een tweede Aziatische 
wespendief, nu een vrouwtje, wordt niet tegenstaande het minder voor de hand 
liggende verenkleed onmiddellijk herkend door ieder lid van de groep. De vogels 
trekken hoger dus wij ook. We vinden zelf een plekje uit, het medium raptor 
watchpoint. Een Schreeuwarend en een Zwarte wouw zitten daardoor op 
ooghoogte. Het zijn jammer genoeg de laatste hoogtepunten. De wind draait, vogels 
worden stippen en nieuwe aanvoer blijft uit. Er gaan stemmen op, of beter een stem, 
om nog hoger te trekken maar 90% van de aanwezigen besluit om andere oorden op 
te zoeken. We zullen de massa niet meepikken dit jaar. De Mountains worden 
voorgoed verlaten. In Yotvata worden de nodige spijzen en drank aangekocht om de 
middag te overbruggen. Patrick wordt niet vergeten, ook al is het omdat onze bagage 
nog in Lotan ligt. Eens aangekomen worden valiezen gepakt en ontvangt Daphna het 
nog verschuldigde bedrag van ons verblijf. Kamer per kamer worden afgerekend al 
komt de cash uit één en dezelfde beurs. Het verblijf hier zit er op en nu je er aan denkt 
ook twee derde van de reis. Kilometer 76 is maar een kleine stap verwijderd. De plek 
heeft ons nog niet het gewenste resultaat opgeleverd maar het is wel de laatste kans 
om nog iets leuks mee te pikken. Als een reusachtige kam wandelen we tot tegen de 
dadelpalmplantage. Geen zandhoenders, wel verspreide waarnemingen van 
Monnikstapuiten, Woestijnleeuweriken en Maskerklauwieren. Boven de plantage 
cirkelen 2 roofvogels. Het wijfje Bruine kiekendief krijgt ongelofelijk maar waar 
gezelschap van een ♂ Aziatische wespendief. “In your face” hoor ik Patje luidop 
denken! Dirk neemt enkele prachtige shots. Het is elkaar verdringen om de vingers te 
tellen op het kleine schermpje. We kunnen de Aravavallei met een goed gevoel 
verlaten. Bij de auto vliegen zoals het hoort groepjes Bijeneters (20 en 12 
exemplaren) en een onvolwassen ♂ Grauwe kiekendief voorbij. De tocht naar de 
Dode zee is lang en eentonig.  
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Na 3 kwart van het traject, 2 Dorcas gazelles en een hoop Dromedarissen vind ik 
het welletjes en geef ik het stuur door aan Guy. De woestijntocht van zowel gisteren 
als vandaag eisen hun tol. Een Slangenarend leidt het vervolg van de rit in. Met de 
jaar na jaar kleiner wordende Dode zee komt ook de tweede bestemming van de reis 
in zicht. De baan naar Neot Hakikkar is gesloten. In de buurt van het hek lummelen we 
wat rond maar meer dan een Arendbuizerd op en Vale rotszwaluwen voor de 
rotswand komen we niet. De bron van En Gedi wordt de volgende stop. Op de parking 
gaan de mensen op zoek naar frisdrank of koffie. De eerste Waaierstaartraven 
glijden voorbij en komen de etensresten die de toeristen hebben achtergelaten 
opruimen. Tristrams spreeuwen zijn echte sentinels en fluiten hun soortgenoten 
terug bij de minste dreiging. Boven de kloof hangen 2 Vale gieren. Ik neem contact op 
met kibboets Kalia, onze volgende verblijfplaats om de laatste details te bespreken. 
Uit de conversatie en het nader bestuderen van de kaart blijkt dat we voorbij een 
zwaar bewaakt militair checkpoint moeten en dat we op de Westelijke Jordaanoever 
zullen kamperen. Een onverwachte challenge. Om er zeker van te zijn dat we voor het 
donker op bestemming zullen aankomen kramen we snel op. Al bij al vallen het traject 
en de controle van voertuigen en personen mee en zijn we tijdig te Kalia. De 
verwelkoming is hartelijk en vreemd tegelijkertijd. Jonge vrouwelijke en zwaar 
bewapende militairen, een slagboom en driepikkels met prikkeldraad staan als laatste 
obstakel tussen ons en de slaapgelegenheid. Er worden 5 zeer nette 
tweepersoonskamers ter beschikking gesteld inclusief badkamer en toilet. Duo’s zijn 
direct gevormd. Een douche doet wonderen en spoelt de vermoeidheid en het zand 
weg. Eten doen we samen met de gemeenschap in een zeer grote zaal. We zijn het 
ondertussen gewend doch hier is de keuken uitgebreider en beter dan in Lotan. Een 
korte wandeling door het domein is het ideale tijdverdrijf om het eten te laten zakken. 
Slaap maakt zich van iedereen meester van zodra de lichten worden gedoofd. Ik heb 
wat achterstand opgelopen de afgelopen dagen en werk nog stevig door aan de 
kladversie van het verslag. Tegen middernacht is alles stil.  
 

  BBeellaannggrriijjkkssttee  wwaaaarrnneemmiinnggeenn:: 
 
Low & medium raptor watchpoint: 
Schreeuwarend, Zwarte wouw, Steppebuizerd, Aziatische wespendief, Wespendief, 
Woestijnvalk 

 
Kilometer 76: 
Aziatische wespendief, Grauwe kiekendief, Woestijnleeuwerik, Monnikstapuit, 
Maskerklauwier 
 
Neot Hakikkar: 
Arendbuizerd, Vale rotszwaluw 
 

En Gedi: 
Vale gier, Tristrams spreeuw, Waaierstaartraaf 
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DDaagg  88::  VVrriijjddaagg  88  MMeeii  22000099..  
 

TToocchhtt::  
Kalia – Metsokei Dragot – Nahal David – Nahal Arugot – Nahal Mishmar - Kalia 
 

WWaaaarrnneemmiinnggeenn  DDaagg  88::  
De laatste dagen van de reis gaan in. We zien het eerder als een verlengd weekend, 
we hopen zo dat het afscheid minder pijn zal doen. Grote afstanden moeten er niet 
meer afgelegd worden. Het kijken naar vogels kan dus in een zeer ontspannen sfeer 
verlopen. De ochtend begint voor de ene al wat later dan voor de andere. Terwijl 
Gilbert scoort met een Smyrnaijsvogel op de streng bewaakte terreinen zitten Dirk en 
ik nog in de badkamer, elk onze eigen wel te verstaan. Guy en Erik liggen zelfs nog te 
stinken in hun bed. Het ontbijt wordt pas geserveerd om 7.30 uur vandaar. We 
vergapen ons letterlijk en figuurlijk aan het uitgebreide buffet, zelfs de meest gezette 
resident kijkt op van de gezonde appetijt van de Belgen. Tanden poetsen en materiaal 
bijeen scharrelen is de volgende gezamenlijke actie. Net voorbij de slagbomen bevind 
zich een kleine wadi die volgens de ontdekker van de Smyrnaijsvogel wel eens de 
moeite waard zou kunnen zijn. De korte wandeling levert enkel soorten typisch voor de 
regio op, namelijk Kleine groene bijeneter en Arabische woestijnpatrijs, telkens 
een koppeltje. Onze raptor & migration freak bij uitstek wordt ongeduldig en vindt dat 
het hoog tijd wordt om higher ground op te zoeken. De Mitsubishi die bestuurd wordt 
door Dirk weigert voor een eerste keer echt dienst. We denken dat het de batterij is 
maar zeker zijn we niet. Het euvel is snel verholpen maar enige oplettendheid is 
geboden tijdens de komende tochten en dagen. De smalle en steile toegangsweg 
naar Metsokei Dragot ligt net voor het militaire checkpoint. Op de top is een ruime 
parking aangelegd die een mooi uitzicht geeft op de steile kliffen van de Riftvallei. Net 
zoals in het zuiden van Israël pikken we slechts de restjes op van de voorjaarstrek. 
Begrijp ons niet verkeerd, het is onderhoudend en in de meeste gevallen zouden we 
een contract willen ondertekenen om de vogels te zien die nu voorbijvliegen, maar in 
dit geval is het gewoon ontgoochelend omdat de massa uitblijft. Die ontgoocheling 
wordt nog groter wanneer we onze sightings beginnen te vergelijken met sightings uit 
verslagen van voorgaande jaren. Na 3 uur turen prijken op ons roofvogellijstje toch 
nog 2 Aasgieren, 1 onvolwassen Steppearend, 3 Schreeuwarenden en telkens 4 
Slangenarenden, Zwarte wouwen en Balkansperwers. Daarbij wordt het lokale 
koppel Havikarend, dat zich trouwens langdurig en uitmuntend laat bewonderen, niet 
meegerekend. De waarneming is zo spectaculair dat de collega’s van de andere 
wagen hun portieren en koffer laten open staan. Een kapitale fout en de definitieve 
doodsteek voor de tot dan wispelturige batterij. Ons verblijf op de top zal 
noodgedwongen met enkele uren verlengd worden. Terwijl Dirk en ik het boord- en 
andere documenten doornemen om een noodnummer te kunnen bellen kan de rest 
verder vogels spotten. De Arabische woestijnpatrijzen en de Maquiszangers die elk 
op hun beurt in en uit de scrub komen kunnen bijgevolg op zeer veel aandacht 
rekenen. Volgens mij hebben de fotografen ongelofelijk materiaal kunnen verzamelen. 
Grotere aantallen en bellen worden gevormd door Witte (22) en Zwarte ooievaars 
(20,50). Na enkele telefoontjes boeken we resultaat. Een mecanicien van het kantoor 
in Jerusalem komt onze weg op klinkt het langs de andere kant van de lijn. Dit 
aangevuld met de mededeling dat we even geduld zullen moeten oefenen.  
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Sneller dan verwacht is onze redder in nood ter plekke. De batterij wordt vakkundig 
vervangen. Het afval daarentegen komt niet terecht waar het zou moeten komen. We 
nemen het opruimen ervan voor onze rekening. Wegwerpmaatschappij ten voeten uit. 
We duiken opnieuw onder zeeniveau en besluiten om de omgeving van Ein Gedi te 
bezoeken. Zowel Nahal David als Nahal Arugot komen in aanmerking. Om toegang te 
bekomen tot beide natuurreservaten moet inkom betaald worden. Een combiticket is 
het voordeligst. Nahal David leidt tot de bron van Ein Gedi. Er zijn vele wandelaars en 
toeristen. We hebben geen rekening gehouden met de Sabbat, zoveel is duidelijk. De 
groep vormt een langgerekte sliert, de wandeling lijkt dan ook meer op een 
toeristische uitstap. Palestijnse honingzuigers duiken overal op. De bron zelf heeft 
iets exotisch. Lange slierten groene hangplanten waarvan en waaruit water parelt, dat 
op zijn beurt schittert in de zon. Het is hier goed vertoeven, koel en beschermend 
tegen de harde zonnestralen. Bruinnekraven worden hier in aantal overvleugeld door 
de grappige Waaierstaarten. Tijdens de terugtocht nog 2 lichtpuntjes. In groep zien 
we een makke Maskerklauwier en de achterblijvers kunnen nu de gemiste 
Smyrnaijsvogel van vanmorgen meepikken. De vogel blijft lang zitten op een kabel 
die beide oevers van de kloof verbindt waardoor het water naar de Dode zee vloeit. 
Op naar Nahal Arugot, die is minder druk al zegt het aantal wagens op de parking het 
tegenovergestelde. De kloof is veel smaller, groener en zou wel eens meer 
mogelijkheden kunnen bieden. Het zijn wel de zoogdieren die een hoofdrol opeisen. 
Klipdassen zijn talrijk en menselijke aanwezigheid duidelijk gewoon. Dat fenomeen 
hadden we ook al gezien in de andere Nahal. Een rondscharrelende Vos is meer op 
zijn hoede en zijn aanwezigheid heeft duidelijk impact op de fauna. Enkel een 
skulkende Sperwergrasmus en een koppel Arabische woestijnpatrijzen laten zich 
verschalken. Eerstgenoemde sluipt traag door de doornige struiken en vormt een ware 
uitdaging. We zijn op het punt gekomen dat het nog te vroeg is om terug te keren 
maar wel te laat om nog veel verder te rijden. Een eindje naar het zuiden cruisen en 
wat uitstapjes maken dan maar. Boven een zeer brede wadi zweeft een zeer verre en 
zeer waarschijnlijke Steenarend. Wat zou het anders kunnen zijn? Onze Belgische 
klok tikt wat wil zeggen dat het weekend is aangebroken. Terug naar de kibboets. 
Hoewel we al bekend zijn bij de bewakers worden we opnieuw grondig gecheckt onder 
het motto “veiligheid voor alles”. Het toepassen van het spiegeltje op een lange stok 
waarmee de onderkant van de wagen op explosieven wordt gecontroleerd geeft ons 
nog steeds “the creeps”. Tijdens het avondeten krijg ik nog een bericht van een zekere 
Barak Grannit met de melding dat hij staat te wachten te En Gedi voor een 
avondexcursie palestijnse bosuil en nubische nachtzwaluw. Een misverstand zoveel is 
zeker. We hebben weliswaar in het begin van onze reis interesse getoond om met 
hem een tocht te maken maar zeker niks vastgelegd noch afgesproken wegens te 
duur. Hij is duidelijk ontstemd want ziet een aardige shekel door zijn neus geboord. Na 
wat verbaal geweld moet hij de duimen leggen omdat ik me niet laat intimideren, ook 
al speelt hij thuis. Arrogante mensen? Je hebt geen idee. Na mijn telefoontje ga ik 
naar binnen en regel nog een ontbijtpakket voor morgen. Ogen vallen snel dicht 
vandaag. Morgen opnieuw aan de slag inclusief bezoek aan Neot Hakikkar met 
Jonathan, met hem hebben we wel een afspraak gemaakt.  
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  BBeellaannggrriijjkkssttee  wwaaaarrnneemmiinnggeenn:: 
 
Kibboets Kalia: 
Arabische woestijnpatrijs, Smyrnaijsvogel, Kleine groene bijeneter 
 
Metsokei Dragot: 
Ooievaar, Zwarte ooievaar, Aasgier, Steppearend, Schreeuwarend, Havikarend, 
Slangearend, Zwarte wouw, Balkansperwer, Arabische woestijnpatrijs, 
Maquiszanger 
 
Nahal David: 
Smyrnaijsvogel, Maskerklauwier, Bruinnekraaf, Waaierstaartraaf 
 
Nahal Arugot: 
Arabische woestijnpatrijs, Sperwergrasmus, Vos, Klipdas 
 

  

  

  

            
SStteeppppeebbuuiizzeerrdd                                                                                                                        WWeessppeennddiieeff  

  

  

      
DDwweerrggaarreenndd                                                                                                                                  LLaannnneerrvvaallkk  
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DDaagg  99::  ZZaatteerrddaagg  99  MMeeii  22000099..  
 

TToocchhtt::  
Kalia – Metsokei Dragot – Nahal Arugot – Lot reservoir – Neot Hakikkar – Kalia 
 

WWaaaarrnneemmiinnggeenn  DDaagg  99::  
Zowel vandaag als morgen beloven lange dagen te worden. De slagbomen van de 
kibboets gaan al vroeg de hoogte in. Bij de eerste de beste intrap van het gaspedaal 
zien we iets van het dak van de wagen met de nieuwe batterij vliegen. Het blijkt het 
waarnemingsboekje van Johan te zijn. Is hij nu zo moe of zo enthousiast? Gewapend 
met een ontbijtbox gaan we deze voormiddag voor een laatste keer trektellen op 
zeeniveau. Het is nog frisjes op de parking van Metsokei Dragot. De inhoud van de 
ontbijtboxen komt dan ook goed van pas om de nodige calorieën door ons lichaam te 
pompen. We zijn de enigen ter plekke. Tristrams spreeuwen zijn er als de kippen bij 
om een graantje mee te pikken. Ze zijn zelfs zo brutaal dat ze de wagens komen 
bevolken en inspecteren. Een Witkruintapuit en een Zwartstaart kibbelen om een 
verse rups. Voor de rest is het wachten op de zon en vogels die van haar warmte 
gebruik willen maken. Het koppeltje Havikarend laat zich als eerste opmerken, zowel 
in zit als in vlucht, maar wel ver. Ze komen van diep uit de kloof en de kenmerkende 
witte vlek op hun rug is met de telescoop goed waar te nemen. Met mondjesmaat 
sijpelen de raptors binnen. Omdat ze met weinigen zijn krijgen ze heel veel aandacht. 
Er wordt naar specifieke kenmerken gezocht en die worden bij enkelen ook gevonden. 
Van de in totaal 6 Zwarte wouwen wordt een groepje van 4 gecatalogeerd als zijnde 
van de vorm lineatus. De Steppearend blijkt een subadult te zijn en de 3 
Wespendieven zijn allen vogels in ♀♀-kleed, net zoals de Grauwe kiekendief. Het is 
trouwens de laatste die als eerste doortrekker van de dag wordt gezien. Een Ooievaar 
werpt zijn schaduw over het aanwezige koppeltje Woestijnleeuwerik. En zo gaat het 
nog even door, net zoals de voormiddag. 3 Bruine kiekendieven en 2 donkere fase 
Dwergarend zijn nog net herkenbaar maar de verre Valken moeten we 
noodgedwongen met de naam spec aanduiden. Slangenarend en Steppebuizerd 
zijn met respectievelijk 7 en 17 exemplaren de kampioenen van de trektelvoormiddag. 
In de buurt van Ein Gedi pikken we 2 groepen Ooievaars op van respectievelijk 85 en 
10 exemplaren. Zij tonen ons indirect een cirkelende Vale gier. Food and peace 
vinden we op de parking van Nahal Arugot. De tickets van gisteren blijken niet meer 
geldig, het was het proberen waard. Op z’n weekends dan maar wat rondhangen op 
de grote parking. Het is er aangenaam vertoeven, weinig volk en een aardige 
temperatuur. De palmen en de parking worden bevolkt door Tristrams spreeuwen, 
Arabische buulbuuls, Huismussen en Waaierstaartraven. Het zijn blijkbaar de 
enige vogels die zich verder dan de wadi durven begeven. Boven de kloof vliegen 3 
Vale gieren die al snel het gezelschap krijgen van evenveel Aasgieren en een 
voorbijvliegende Steppearend. Terwijl sommige collega’s één van de vele aanwezige 
Klipdassen probeert te aaien gaan achter hen 3 Arabische babbelaars door. 
Kenmerkend voor deze beesten is dat ze van bosje naar struik trekken en zich 
vervolgens met enige moeite toch nog laten zien. Iedereen tevreden dus. De rustige 
roofvogeltrek gaat gestaag door met 2 Schreeuwarenden, 4 Slangenarenden, 8 
Zwarte wouwen, 5 Steppebuizerden en 2 Wespendieven. Onderhoudend. Een 
sublieme Maskerklauwier en een Zwartstaart sluiten hier het bezoek af, of toch niet? 
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Op het ogenblik dat iedereen heeft ingepakt en klaar staat om te vertrekken voert het 
lokale koppeltje Barbarijse valk nog een showke op. Volgend doel is het Lot 
reservoir. Deze plas zal ongetwijfeld ons soortenaantal van vandaag nog opkrikken. 
Van zodra onze koppen boven de dijk komen alarmeren Sporenkieviten en 
Steltkluten. Vreemd is dat ze niet direct op de wieken gaan zoals gewoonlijk. Hier zal 
wel wat meer achter zitten. En inderdaad, op het ogenblik dat ze onze aanwezigheid 
min of meer gewoon zijn of dulden komen hun piepkleine nakomelingen tevoorschijn. 
Toch niet helemaal op hun gemak vergroten ze stelselmatig de afstand met ons. 
Verschillende Indische en Kleine karekieten weerklinken uit het hoge riet. Een ♂ 
Woudaap houdt het bij een korte vlucht en verdwijnt al even snel in het riet als dat hij 
er is uitgekomen. Blauwe reiger, Kleine zilverreiger en tenminste 3 Ralreigers 
durven meer en gaan pootje baden al is het nog steeds dicht tegen de begroeiing. 
Een Arendbuizerd en 2 Steppe collega’s vinden deze plek wel de moeite waard om 
een stopover in te lassen. Ongetwijfeld omdat er hier zowel ter land, ter zee als in de 
lucht iets te beleven valt. Het duurt lang, zelfs heel lang tot wanneer de hele groep het 
koppeltje Moabmus heeft gezien. Op de terugweg heeft de Scharrelaar er genoeg 
van. Hij flapt naar de andere kant van het meer en jaagt daarmee de Dodaarsen de 
stuipen op het lijf. Aan de wagen nog 2 koppeltjes. De immer mooie Kleine groene 
bijeneter en de vale Woestijnleeuwerik. De namiddag spenderen we wel in de 
omgeving van Neot Hakikkar. Er is jammer genoeg geen mogelijkheid om dicht bij een 
plas of vijver te komen. Ofwel vormt het hoge ondoordringbare riet een obstakel ofwel 
zijn de bewuste plassen uitgedroogd. In groep vinden we een karkas van een vogel 
welke we eerst verkeerdelijk aanzien als een soort waterhoen, maar welk? Het is Bart 
die echter met de juiste oplossing komt en er ons attent op maakt dat het om een 
Kwartelkoning voorbij vervaldatum gaat. De door elkaar kronkelende mieren in het 
overblijfsel zal het worst wezen om welke soort het gaat. Er zijn ook weinig plekken die 
toegang geven tot andere interessante plekken. De meeste habitats zijn afgemaakt 
met prikkeldraad en dragen het bordje “Danger mines”. Niet echt een uitnodiging om 
te gaan trespassen. Een kolonie Vale gierzwaluwen met nesten in een natuurlijke 
omgeving is iets nieuws voor de meesten onder ons. Uiteindelijk vinden we toch een 
opening tussen het prikkeldraad. De weg leidt naar een waterpompstation waar we de 
wagens tot stilstand brengen. Terwijl de meesten onder ons bij de vervoermiddelen 
blijven gaan Bart en Ronan op walkabout. Ikzelf span de kroon. Via een uitgedroogde 
vijver kan ik dicht bij de Jordaanse grens geraken en dat allemaal voor een Barbarijse 
valk aan de grond met prooi. De grensposten langs beide kanten van de grens 
hebben mij ook in de mot. Aan Jordaanse kant stijgt vrijwel onmiddellijk een 2-motorig 
vliegtuigje op en aan Israëlische kant trekt zich een humvee op gang. Ik zie beide 
voertuigen naderen. De Arendbuizerd, Zwarte wouw en enkele Cetti’s zangers 
genieten niet meer mijn volle aandacht. De humvee is ondertussen tot bij mijn 
medereizigers geraakt en vragen wie Ronan Felix is. Hoe ze aan mijn naam zijn 
gekomen is voor mij tot op de dag van vandaag nog een raadsel. Johan bevestigt aan 
de militairen dat het degene is die het verst van de groep verwijderd is. Als ik op een 
gegeven moment het overgrote deel van de groep bruuske bewegingen zie maken 
met hun armen begin ik me iets minder op mijn gemak te voelen. De afstand lijkt met 
elke stap die ik neem steeds groter te worden. Zonder kleerscheuren, en dat is 
letterlijk te nemen, kom ik bij de groep. Bij nader gesprek leer ik dat ik toch wel redelijk 
roekeloos ben geweest om mij zover in het gebied te begeven.  
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Het gebied ligt namelijk nog steeds bezaaid met landmijnen uit een lang vervlogen 
oorlog. Alleen weet men na al die jaren niet meer waar deze springtuigen zich 
bevinden. Veel van de landmijnen werden immers door stortregens verplaatst en het 
is dus gissen waar ze zouden kunnen liggen. Ik verontschuldig mij voor de 
onbezonnen daad maar de Israëli’s zijn al tevreden dat ik al mijn lichaamsdelen nog 
heb. Weeral een “leuke” anekdote voor het thuisfront. Tijd om ons terug te trekken en 
veiliger oorden op te zoeken. Een half uurtje later ontmoeten we Jonathan. Hij spreekt 
mij nog even apart aan over het misverstand met zijn collega gisteren en sluit af met 
de zin “water under the bridge” wat zoveel betekent dat het gegeven van de baan is. 
Vooraleer we aan de excursie beginnen moeten we ons nog officieel aanmelden aan 
de inkom van de zwaar beveiligde kibboets. Als inleiding krijgen we nog tip & tricks te 
horen. Wijk niet van de paden af en kom pas uit de wagen wanneer daarvoor akkoord 
wordt gegeven. In de schemer komen we aan bij de gecultiveerde gronden, samen 
met een Barbarijse valk. Een Dwergooruil laat zich als eerste horen uit de 
duisternis. Nu kunnen we op zoek gaan naar Nubische nachtzwaluw. Neot Hakikkar 
is de enige betrouwbare plek in Israël waar deze vogel kan gezien worden. En ja, de 
aanwezige verdwaalde landmijnen geven daartoe onrechtstreeks aanleiding. Tijdens 
onze anderhalf durende rondtocht zien we niet minder dan 3 exemplaren zowel in 
vlucht als in zit, een prachtige afsluiter van de dag. Ook een Griel komt nog in de 
schijnwerpers. We ontmoeten net voor het verlaten van de velden nog een 
Oostenrijkse birder, Markus,  waarmee we nog wat informatie uitwisselen. Tanken 
nabij het Lot reservoir en eten in één van de hotels aan de Dode zee zijn de laatste 
acties van de dag. Nabij de militaire post aan de weg naar Metsokei Dragot staat een 
vrachtwagen met container aan de kant. Er worden vermoedelijk illegalen uitgeladen 
die op de grond moeten gaan zitten met hun handen op het hoofd. Aan de kibboets 
dezelfde taferelen als voorgaande dagen. Lights out na een gek dagje in de warzone. 
 

  BBeellaannggrriijjkkssttee  wwaaaarrnneemmiinnggeenn:: 
 
Metsokei Dragot: 
Ooievaar, Steppearend, Havikarend, Slangearend, Dwergarend, Zwarte wouw, 
Steppebuizerd, Wespendief, Grauwe kiekendief, Woestijnleeuwerik, Witkruintapuit 
 
Nahal David: 
Ooievaar, Vale gier 
 
Nahal Arugot: 
Vale gier, Aasgier, Steppearend, Schreeuwarend, Slangearend, Zwarte wouw, 
Wespendief, Barbarijse valk, Arabische babbelaar, Maskerklauwier, Klipdas 
 

Lot reservoir: 
Blauwe reiger, Kleine zilverreiger, Ralreiger, Woudaapje, Arendbuizerd, Steppearend, 
Sporenkievit, Steltkluut, Scharrelaar, Kleine groene bijeneter, Moabmus 
 
Neot Hakikkar: 
Arendbuizerd, Zwarte wouw, Barbarijse valk, Dwergooruil (auditief), Griel, Nubische 
nachtzwaluw, Vale gierzwaluw, Indische karekiet, Cetti’s zanger 
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DDaagg  1100::  ZZoonnddaagg  1100  MMeeii  22000099..  
 

TToocchhtt::  
Kalia – Omgeving Arad – Lake Yeroham – Timorim – Tel Aviv 
 

WWaaaarrnneemmiinnggeenn  DDaagg  1100::  
De laatste en waarschijnlijk ook langste dag van de reis. Ikzelf zit een beetje verveeld 
met het feit dat we pas vandaag terug naar huis keren. Vandaag doet mijn oudste 
zoon immers zijn Lentefeest en ik zal daar jammer genoeg niet aan kunnen 
deelnemen. Tja, dan hebben ze weer eens een reden om over te roddelen back 
home. Ontbijten is opnieuw op de kibboets, lang en uitgebreid. Daarna alles bijeen 
grabbelen, ons reisklaar maken en er rekening mee houden dat we vanavond nog van 
outfit moeten veranderen. Bij het afrekenen worden geen onregelmatigheden 
vastgesteld. Omdat gisteren niet iedereen de Moabmus aan het Lot reservoir goed 
genoeg heeft kunnen bekijken maken we daar een eerste stop. Het ♂ laat zich 
uitmuntend bekijken. Verder klinken er verschillende Indische karekieten en 
Dodaarsen uit het riet. De bedrijvigheid is wel beduidend minder dan gisteren evenals 
de aantallen Sporenkieviten en Steltkluten. Een ♀ Wilde eend grondelt en een 
Woestijnleeuwerik schokt voort. Na een uurtje rijden komen we aan in de omgeving 
van Arad. Ondertussen hebben we al tal van militaire patrouilles gezien en zijn er in 
bepaalde gebieden zware manoeuvers aan de gang. In de omgeving zijn 
verschillende habitats te bezoeken. We starten op de vlakte waar Izabel- en Blonde 
tapuiten rondhuppelen. Ten minste 2 rotspartijen houden een kolonie Rotsmussen. 
Terwijl we de kolonies benaderen stopt er een jeep om even ons doen en laten te 
controleren. Ze pikken onze papa eruit om de dialoog aan te gaan en die stelt hen 
duidelijk op hun gemak. Aan de overkant loopt een Vos langs de helling en vliegt er 
een groepje van een 25-tal Ooievaars over. Op de berg zelf worden verschillende 
groepjes gevormd en worden alle windstreken aangesproken. Steppebuizerden zijn 
alomtegenwoordig en her en der jagen andere raptors. De meeste in het oog 
springende zijn 2 Slangenarenden, een Arendbuizerd en wat Zwarte wouwen. 
Nabij de top spurten 2 Aziatische steenpatrijzen van de ene naar de andere kant 
van de baan. In de lage sparren van Yathari forest zitten Koolmees en Vlaamse gaai. 
Vooral de laatste lokt kijklustigen omdat hij er heel anders uitziet als de vogel in onze 
contreien. Het is slenteren en genieten tegelijk. Drie Vale gieren glijden nog voorbij, 
ongetwijfeld op zoek naar aas. Vandaar daaruit gaat het over Dimona naar Yeroham. 
Verschillende armtierige Palestijnse nederzettingen worden daarbij gepasseerd. We 
zien nu ook de andere kant van Israël en die is minder fraai. Nabij Lake Yeroham 
zullen we de ganse namiddag spenderen. De picknicktafels en hun directe omgeving 
zijn ronduit smerig. Vuilbakken worden niet of nauwelijks gebruikt en/of leeggemaakt. 
Het is een echte schande. Na de lunch, waarbij alle restjes van de vorige dagen 
worden weggewerkt, worden opnieuw groepjes gevormd. Sommigen gaan zelfs alleen 
op pad. Henri die bij de wagen blijft tikt een zeer dichte Hop die naderhand door 
iedereen wordt gezien op zijn zwerftocht. Guy roept hulp in bij de determinatie van een 
vliegenvanger, het gaat om een wijfje Withalsvliegenvanger. Nabij een overloop 
zitten wat kwikstaarten, die zijn altijd de moeite waard om te checken. Er zit naast 
enkele Gele kwikstaarten een prachtig adult wijfje Citroenkwikstaart. Helaas kan ik 
het beestje als enige waarnemen. De anderen komen net te laat.  
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Omdat ik zeker van mijn stuk ben dring ik er bij de anderen op aan om mij te volgen in 
mijn zoektocht naar de vogel. Het duurt en duurt en net als er aan de waarneming 
begint getwijfeld te worden vinden we haar terug. Samen met enkele Blauwborsten 
en een Rosse waaierstaart foerageert ze in de omgeving van het riviertje dat het 
meer voedt. Dirk is zeer opgetogen met de waarneming ook al ging zijn voorkeur uit 
naar een adult mannetje. Er zit nog meer leuks in de omgeving. Verschillende 
Bosruiters en 2 Kemphanen lopen langs de modderige randen van het meer en een 
eenzame Witvleugelstern vliegt er boven. In een centraal rietveld toont een 
Smaragdpurperkoet hoe je een rietstengel vakkundig kortwiekt en er de lekkerste 
dingen uithaalt. Ze snelt met haar lange paarse poten en tenen gezwind terug in het 
dichte groen wanneer een Grote zilverreiger er uitkomt. Her en der zitten Ralreigers 
geduldig te wachten tot een prooi binnen bereik komt. Meerkoeten en Waterhoenen 
zijn wat dat betreft actiever maar hebben het ook niet gemakkelijk met de 
diepgewortelde waterplanten. Met zo goed als alle soorten in de open gebieden 
waargenomen gaan we op zoek naar scrub en stam. Vale spotvogels zijn 
alomtegenwoordig gevolgd door Noordse nachtegaal en Rosse waaierstaart. De 2 
Boompiepers zorgen voor heel veel verwarring te meer omdat ze geen 5 seconden 
stil blijven zitten. In het bos treffen we nog een ♀ Gekraagde roodstaart, een 
Tuinfluiter en dubbel zo veel Putters en Groenlingen aan. Deze plek is echt 
fantastisch. Een nieuwsgierige Arabische babbelaar en in totaal 3 
Maskerklauwieren maken het lijstje compleet. En de rovers? Die zijn inderdaad ook 
aanwezig al is het triest om verschillende dode en gewonde Steppebuizerden te 
vinden op onze wandeltocht. We verdenken Slangenarend en Torenvalk ervan te 
residentiëren in de omgeving. Van een Bonte kraai zijn we zeker want die treffen we 
op nest aan. De zon staat al ver in het westen als we onze reis naar het nabijgelegen 
Timorim aanvatten. Onze reis afsluiten daar waar we begonnen is het doel. De 
hoofdvogel (jufferkraan) laat zich niet meer zien en menig medereiziger is niet meer 
geconcentreerd. De “die hards” lopen de sewage ponds nog af maar verder dan een 
handvol Zwarte ibissen en Kemphanen, een Krombekstrandloper, een Grauwe 
franjepoot en een Witvleugelstern komen ze niet. Een struinende Jakhals jaagt een 
Nijlgans op de vlucht, jammer ook hier een uitheemse soort. Op de parking waar 10 
dagen geleden alles in gereedheid werd gebracht om een fantastische reis aan te 
vatten wordt nu alles veilig opgeborgen. De gepaste kledij wordt aangetrokken en 
ikzelf kan het niet laten om even al zigzaggend te streaken tussen de wagens. Meteen 
ook het laatste wapenfeit bij klaarlichte dag. Een uurtje later worden de wagens een 
laatste keer stilgelegd en de sleutels ingeleverd. Op de luchthaven zelf wordt geshopt, 
gegeten en door sommigen sloten koffie gedronken. Om 22 uur inchecken om net na 
middernacht op te stijgen is de boodschap. De douane vindt het nodig om onze groep 
en de bagage volledig uit elkaar te trekken voor nadere inspectie. Verschillende leden 
moeten hun valiezen zelfs openen om bepaalde zaken van naderbij te laten 
onderzoeken. Eén voor één slagen ze in de test en er rest ons alleen nog om te 
wachten. Om middernacht boarden voor de 4,5 uur durende vlucht richting Luik. Het is 
mooi geweest, bij sommige momenten alweer memorabel.           
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  BBeellaannggrriijjkkssttee  wwaaaarrnneemmiinnggeenn:: 
 
Lot reservoir: 
Sporenkievit, Steltkluut, Woestijnleeuwerik, Moabmus 
 
Arad & omgeving: 
Ooievaar, Vale gier, Slangearend, Arendbuizerd, Zwarte wouw, Steppebuizerd, 
Aziatische steenpatrijs, Bijeneter, Blonde tapuit, Izabeltapuit, Rotsmus,  
 
Lake Yeroham: 
Grote zilverreiger, Ralreiger, Slangearend, Arendbuizerd, Wespendief, 
Smaragdpurperkoet, Hop, Citroenkwikstaart, Withalsvliegenvanger, Maskerklauwier, 
Arabische babbelaar, Noordse nachtegaal, Rosse waaierstaart 
 

Timorim: 
Zwarte ibis, Grauwe franjepoot, Witvleugelstern, Jakhals 
 
 

         
Bonte ijsvogel                                                             Smyrnaijsvogel 

 

 

 
                                  Jufferkraan & Sporenkievit 
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Soortenlijst Israël 01/05/2009 – 10/05/2009. 

 
1. Dodaars Tachybaptus ruficollis 
2. Grauwe pijlstormvogel Puffinus griseus 
3. Woudaapje Ixobrychus minutus 
4. Kwak Nycticorax nycticorax 
5. Mangrovereiger Butorides striatus 
6. Koereiger Bubulcus ibis 

7. Ralreiger Ardeola ralloides 
8. Westelijke rifreiger Egretta gularis 
9. Kleine zilverreiger Egretta garzetta 
10. Grote zilverreiger Casmerodius albus 
11. Blauwe reiger Ardea cinerea 
12. Purperreiger Ardea purpurea 
13. Ooievaar Ciconia ciconia 
14. Zwarte ooievaar Ciconia nigra 
15. Lepelaar Platalea leucorodia 
16. Zwarte ibis Plegadis falcinellus 
17. Europese flamingo Phoenicopterus ruber 
18. Nijlgans Alopochen aegyptiacus 
19. Bergeend Tadorna tadorna 
20. Smient Anas penelope 
21. Wilde eend Anas platyrynchos 
22. Krakeend Anas strepera 
23. Pijlstaart Anas acuta 
24. Slobeend Anas clypeata 
25. Zomertaling Anas querquedula 
26. Zwarte wouw Milvus migrans  

Oostelijke zwarte wouw Milvus migrans lineatus 
27. Aasgier Neophron percnopterus 

28. Vale gier Gyps fulvus 
29. Steppekiekendief Circus macrourus 
30. Grauwe kiekendief Circus pygargus 
31. Bruine kiekendief Circus aeruginosus 
32. Balkansperwer Accipiter brevipes 
33. Wespendief Pernis apivorus 
34. Aziatische wespendief Pernis ptilorhynchus 
35. Steppebuizerd Buteo buteo vulpinus 
36. Arendbuizerd Buteo rufinus 
37. Steenarend Aquila chrysaetos homeyeri 
38. Keizerarend Aquila heliaca 
39. Steppearend Aquila nipalensis 
40. Schreeuwarend Aquila pomarina 
41. Havikarend Hieraaetus fasciatus 
42. Dwergarend Hieraaetus pennatus 
43. Slangearend Circaetus gallicus 
44. Torenvalk Falco tinnunculus 
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45. Kleine torenvalk Falco naumanni 
46. Boomvalk Falco subbuteo 
47. Woestijnvalk Falco concolor 
48. Barbarijse valk Falco pelegrinoides 
49. Lannervalk Falco biarmicus 
50. Arabische woestijnpatrijs Ammoperdix heyi 
51. Aziatische steenpatrijs Alectoris chukar 
52. Kwartel Coturnix coturnix 

53. Kwartelkoning Crex crex 
54. Waterhoen Gallinula chloropus 
55. Meerkoet Fulica atra 
56. Smaragdpurperkoet Porphyrio porphyrio madagascariensis 
57. Jufferkraanvogel Anthropoides virgo 
58. Oostelijke kraagtrap Chlamydotis undulata macqueenii 
59. Griel Burhinus oedicnemus 
60. Steltkluut Himantopus himantopus 
61. Renvogel Cursorius cursor 
62. Vorkstaartplevier Glareola pratincola 
63. Steppevorkstaartplevier Glareola nordmanni 
64. Bontbekplevier Charadrius hiaticula 
65. Strandplevier Charadrius alexandrinus 
66. Woestijnplevier Charadrius lechenaultii 
67. Kaspische plevier Charadrius asiaticus 
68. Zilverplevier Pluvialis squatarola 
69. Sporenkievit Hoplopterus spinosus 
70. Krombekstrandloper Caldris ferruginea 
71. Bonte strandloper Calidris alpina 
72. Kleine strandloper Calidris minuta 
73. Breedbekstrandloper Limicola falcinellus 

74. Kemphaan Philomachus pugnax 
75. Zwarte ruiter Tringa erythropus 
76. Groenpootruiter Tringa nebularia 
77. Bosruiter Tringa glareola 
78. Witgat Tringa ochropus 
79. Oeverloper Actitis hypoleuca 
80. Steenloper Arenaria interpres 
81. Grauwe franjepoot Phalaropus lobatus 
82. Kleine jager Stercorarius parasiticus 
83. Kleinste jager Stercorarius longicaudus 
84. Dunbekmeeuw Larus genei 
85. Kokmeeuw Larus ridibundus 
86. Witoogmeeuw Larus leucopthalmus 
87. Pontische meeuw Larus cachinnans 
88. Baltische mantelmeeuw Larus fuscus fuscus 
89. Lachstern Gelochelidon nilotica 
90. Visdief Sterna hirundo 
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91. Dwergstern Sterna albifrons 
92. Reuzenstern Sterna caspia 
93. Witvleugelstern Chlidonias leucopterus 
94. Witwangstern Chlidonias hybridus 
95. Zwartbuikzandhoen Pterocles orientalis 
96. Sahelzandhoen Pterocles senegallus 
97. Lichtensteins zandhoen Pterocles lichtensteinii 
98. Rotsduif Columba livia 

99. Turkse tortel Streptopelia decaocto 
100. Zomertortel Streptopelia turtur 
101. Palmtortel Streptopelia senegalensis 
102. Maskerduif Oena capensis 
103. Koekoek Cuculus canorus 
104. Halsbandparkiet Psittacula krameri 
105. Kerkuil Tyto alba 
106. Ransuil Asio otus 
107. Steenuil Athene noctua lilith 
108. Dwergooruil Otus scops 
109. Europese nachtzwaluw Caprimulgus europaeus 
110. Egyptische nachtzwaluw Caprimulgus aegyptius 
111. Nubische nachtzwaluw Caprimulgus nubicus tamariski 
112. Alpengierzwaluw Apus melba 
113. Vale gierzwaluw Apus pallidus 
114. Gierzwaluw Apus apus 
115. IJsvogel Alcedo atthis 
116. Smyrnaijsvogel Halcyon smyrnensis 
117. Bonte ijsvogel Ceryle rudis 
118. Kleine groene bijeneter Merops orientalis 
119. Groene bijeneter Merops persicus 

120. Bijeneter Merops apiaster 
121. Hop Upupa epops 
122. Scharrelaar Coracias garrulus 
123. Draaihals Jynx torquilla 
124. Veldleeuwerik Alauda arvensis 
125. Kuifleeuwerik Galerida cristata 
126. Kortteenleeuwerik Calandrella brachydactyla 
127. Kleine kortteenleeuwerik Calandrella rufescens 
128. Woestijnleeuwerik Ammomanes deserti 
129. Rosse woestijnleeuwerik Ammomanes cincturus  
130. Vale rotszwaluw Ptyonoprogne fuligula 
131. Oeverzwaluw Riparia riparia 
132. Roodstuitzwaluw Hirundo daurica 
133. Boerenzwaluw Hirundo rustica 
134. Huiszwaluw Delichon urbica 
135. Boompieper Anthus trivialis 
136. Roodkeelpieper Anthus cervinus 
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137. Duinpieper Anthus campestris 
138. Witte kwikstaart Motacilla alba 
139. Gele kwikstaart Motacilla flava flava 

Balkankwikstaat Motacilla flava feldegg 

Noordse kwikstaart Motacilla flava thunbergi 
Russische kwikstaat Motacilla flava beema 

140. Citroenkwikstaart Motacilla citreola 
141. Arabische buulbuul Pycnonotus xanthopygos 

142. Noordse nachtegaal Luscinia luscinia 
143. Rosse waaierstaart Cercotrichas galactotes 
144. Gekraagde roodstaart Phoenicurus phoenicurus 
145. Zwarte roodstaart Phoenicurus ochruros  
146. Zwartstaart Cercomela melanura 
147. Paapje Saxicola rubetra 
148. Aziatische roodborsttapuit Saxicola torquata variegata 
149. Tapuit Oenanthe oenanthe 
150. Izabeltapuit Oenanthe isabellina 
151. Oostelijke blonde tapuit Oenanthe hispanica melanoleuca 
152. Bonte Tapuit Oenanthe pleschanka 
153. Rouwtapuit Oenanthe lugens 
154. Monnikstapuit Oenanthe monacha 
155. Witkruintapuit Oenanthe leucopyga 
156. Rode rotslijster Monticola saxatilis 
157. Merel Turdus merula 
158. Gestreepte prinia Prinia gracilis 
159. Maquiszanger Scotocerca inquita 
160. Cetti’s zanger Cettia cetti 
161. Kleine karekiet Acrocephalus scirpaceus 
162. Indische karekiet Acrocephalus stentoreus 

163. Griekse spotvogel Hippolais olivetorum 
164. Grote vale spotvogel Hippolais languida 
165. Vale spotvogel Hippolais pallida 
166. Tuinfluiter Sylvia borin 
167. Sperwergrasmus Sylvia nisoria 
168. Arabische zwartkop Sylvia leucomelaena 
169. Braamsluiper Sylvia curruca 
170. Oostelijke grasmus Sylvia communis icterops  
171. Zwartkop Sylvia atricapilla 
172. Oostelijke orpheusgrasmus Sylvia crassirostris 
173. Balkanbergfluiter Phylloscopus orientalis 
174. Tjiftjaf Phylloscopus collybita 
175. Withalsvliegenvanger Fidecula albicollis 
176. Grauwe vliegenvanger  Muscicapa striata 
177. Arabische Babbelaar Turdoides squamiceps 
178. Koolmees Parus major 
179. Palestijnse Honingzuiger Nectarinia osea 
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180. Wielewaal Oriolus oriolus 
181. Klapekster Lanius excubitor aucheri 
182. Grauwe klauwier Lanius collurio 
183. Roodkopklauwier Lanius senator 
184. Maskerklauwier Lanius nubicus 
185. Tristrams spreeuw Onychognathus tristramii 
186. Gaai Garrulus glandarius atricapillus 
187. Bonte kraai Corvus corone cornix 

188. Bruinnekraaf Corvus ruficollis 
189. Waaierstaartraaf Corvus rhipidurus 
190. Huiskraai Corvus splendens 
191. Huismus Passer domesticus 
192. Spaanse mus Passer hispaniolensis 
193. Moabmus Passer moabiticus 
194. Rotsmus Petronia petronia 
195. Loodbekje Euodice malabarica 
196. Groenling Chloris chloris 
197. Putter Carduelis carduelis 
198. Kneu Carduelis cannabina 
199. Ortolaan Emberiza hortulana 
 
 
                                                                                                              

              
Aziatische wespendief ♀                                                     Aziatische wespendief ♂ 

 
 
 
Met dank aan onze fotografen. 
 

- Dirk Braem 
- Johan Colman 
- Bart Dekeersmaecker 
- Kris Dekeersmaecker 
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12 Maart 2013 


