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I. ALGEMENE INFORMATIE.  
 

 
Als groepje trouwe vogelkijkers uit de polders van Groot Kruibeke (Oost Vlaanderen - 
België) besloten we in het begin van dit jaar om onze grenzen eens te verleggen. 
Sinds een 2-tal jaar maakten we samen geregeld uitstappen naar natuur- en 
vogelgebieden in binnen- en het nabije buitenland, zodat we elkaar reeds goed 
konden inschatten. Via wilde verhalen, voordrachten, reisverslagen, videofilms, enz. 
kwamen we al vlug terecht bij Israël. 
Eenvoudig gesteld kunnen we zeggen dat Israël centraal gelegen is tussen 3 
continenten zijnde Europa, Azië en Afrika. Door elk van deze continenten wordt dit 
land beïnvloed, niet alleen op natuurgebied maar ook op sociaal-economisch vlak. 
Door het land in het begin van de maand November te bezoeken konden we nog een 
laatste "trekgolf" van raptors (vnl. Steppe-arend) en warblers (piepers, leeuwerikken 
en kwikstaarten) meepakken. Ondertussen konden we ook al een glimp opvangen van 
de vroege wintergasten. 
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Wegens een staking op de luchthaven van Zaventem werden we per bus naar de 
luchthaven van Rijsel gebracht. Van daaruit vertrokken we richting Aqaba (Jordanië). 
Het dient gezegd te worden dat een grensovergang naar Israël veel tijd in beslag 
neemt (om de +/- 30 km van Aqaba naar Eilat te overbruggen ben je al vlug 2 tot 4 uur 
kwijt) zodat het beter is om direct via Ovda (Israël) te vliegen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Via het reisbureau De Cauwer in Kruibeke legden we onze reis naar Israël vast, via 
touroperator SUNAIR.  
We verbleven in het 4-sterren hotel Shalom Plaza te Eilat.  
We betaalden voor ons verblijf op basis van half pension (ontbijt- en dinerbuffet 
inbegrepen) + vlucht (heen en terug) ongeveer 18.500 Bef (459 Euro).  
Het hotel is zeer centraal gelegen (vlakbij de luchthaven) en beschikt over een 
restaurant, bar, zwembad en winkeltje. De kamers zijn eenvoudig uitgerust (badkamer 
met WC, douche en bad, airconditioning, TV en telefoon) en men beschikt over een 
(ruim) terras. Het is mogelijk om een kamer te reserveren voor 3 personen (extra 
korting!), het geen in ons geval goed uitkwam. 
Zowel het ontbijtbuffet (van 7 tot 10 uur) als het dinerbuffet (19 tot 21 uur) waren 
enorm uitgebreid en variabel. Indien men niet aanwezig kon zijn voor één van de 
buffetten kon een lunchpakket aangevraagd worden. 
Elke morgen maakten we gebruik van de wekdienst. 
 

 
Ook deze keer probeerden we via het reisbureau in Kruibeke een auto op voorhand te 
reserveren. We kregen echter te horen dat het beter was om ter plaatse zelf een auto 
te gaan huren omdat we dan met onze eigen ogen konden zien wat we huurden. Het 
blijkt namelijk dat wanneer men een wagen huurt via een lokaal reisbureau de wagen 
niet steeds overeenstemt met de gevraagde. 
Via de Sunair hostess (Nadja voor de vrienden) kregen we al een idee over de prijs 
(Avis : 570 US dollar ≈ 570 Euro).  
We besloten na enkele omzwervingen onze auto te huren bij EUROPCAR. De wagen, 
een SEAT Cordoba, kostte ons voor de volle periode en met volledige verzekering 322 
US dollar (≈ 322 Euro). 
 
Opmerking :   
Kijk vooraleer je beslist om een wagen te huren na of ook de banden/wielen in de 
verzekering zijn inbegrepen en of dat het reservewiel geen "maximum 75 km/h" maar 
een volwaardig reservewiel is!!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

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. 
 
6.2. Verslagen.  
 
☺ Norbert Willaert : 
Ornithologisch verslag November 1994. 
Ornithologisch verslag November 1995. 
 
☺ 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). 
 
☺ Drive Productions Ltd. : Map of Israël & Eilat (gratis bij het SUNAIR info-pakket). 
 
 
 
 
 



 

 

 
7.1. Sabbat.  
 
De sabbat begint vrijdagavond bij zonsondergang en eindigt zaterdagavond bij 
zonsondergang. Deze dag is voor de Israëlische bevolking wat bij ons zondag is. Alle 
winkels/zaken/enz. die 'kosher' zijn, zijn op deze dag gesloten. 
Ook de hotels worden op deze dag overspoeld met dagjesmensen. 
 
7.2. Birdwatching center Eilat.  
 
Dit center dat zich vroeger in een shoppingcenter in het centrum van Eilat bevond is 
verhuisd. Het bevindt zich nu aan een tankstation langs de Arava highway. Men kan 
het center bereiken door de Arava highway te nemen en ter hoogte van het kruispunt 
met de baan naar het Arava Crossing Point (grensovergang met Jordanië) naar de 
andere richting te rijden (richting Kibbutz Eilot). Het center ligt op (of net buiten) het 
domein van een tankstation en is vrij onopvallend. Voor de openingsuren is het best 
om eerst te rade te gaan bij het ringstation (onregelmatige uren!). 
 
7.3. Veranderingen.  
 
Het is best mogelijk dat dit verslag, indien het binnen enkele jaren nog gebruikt wordt, 
verouderde informatie bevat. Zo vonden wij oa het Bird watching center en het 
Ringstation pas terug na uitwisseling van mondelinge informatie met andere birders. 
Ook de bouw van nieuwe hotels staat niet stil. Het is best mogelijk dat binnen enkele 
jaren de North Beach niet meer bestaat! 
 
7.4. Goed om weten.  
 
☺ Vergeet niet dat je in het buitenland vertoeft en dat je je het best aanpast aan de 
lokale situatie.  
☺ Sommigen van de groep hebben aan de levende lijve ondervonden wat controle 
betekent, zowel bij grensovergang als bij benadering van gevoelige gebieden. 
☺ Vergeet je paspoort niet! 
☺ Het is ook de gewoonte dat een begeleider van een groep (studenten/toeristen/...) 
met een machinegeweer rondloopt. Eerlijk gezegd vonden we dat geen versterking 
van het veiligheidsgevoel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
II. BEZOCHTE GEBIEDEN.  
 

 
1.1. Central Park.  
 
Dit park ligt recht tegenover het Shalom Plaza center en ligt ten westen van het 
vliegveld van Eilat. Vooral het grasveld oefende een grote aantrekkingskracht uit op 
allerlei vogelsoorten. 
 
Waarnemingen : Keizerarend, Slechtvalk, Zwarte ooievaar, Tristrams spreeuw, 
Halsbandparkiet, Roodkeelpieper. 
 
1.2. Ofira Park.  
 
Dit park, gelegen langs de oostelijke zijde van het vliegveld, is omsloten door zowat 
alle grote hotels in Eilat. Het park stelt op zich, qua grootte, niet veel voor maar de 
variëteit aan vogelsoorten is er daarom niet minder om. 
 
Waarnemingen : Palmtortel, Grote gele kwikstaart, Duinpieper, Roodkeelpieper, Rood-
sterblauwborst, Grauwe klauwier, Maskerklauwier, Rosse waaierstaart, Tristrams 
spreeuw, Arabische buulbuul, Huiskraai.  
  
1.3. Marina.  
 
De laatste ochtend van ons verblijf te Eilat bezochten we deze jachthaven om 
eventueel de mangrovereiger van dichtbij te kunnen bekijken, helaas. 
 
Waarnemingen : Ooievaar, Ijsvogel. 
 
1.4. Lagoon.  
 
Een kunstmatig aangelegde lagune die men passeert wanneer men van Eilat centrum 
naar de North Beach en/of Salt Pans rijdt. Rondom de lagune zijn grasperkjes 
aangelegd en zijn er palmen geplant. 
 
Waarnemingen : Steppearend, Keizerarend, Visarend, Sporenkievit, Reuzenstern, 
Bonte ijsvogel, Duinpieper, Roodkeelpieper, Spaanse mus. 
 
1.5. North Beach.  
 
Dit is eigenlijk een klein stukje strand gelegen tussen de Jordaanse grens en de 5-
sterren hotels van Eilat. Vanop het strand kan men de volledige baai overzien. Het is 
interessant om de vele boeien en pontons af te speuren naar zeldzame vogelsoorten. 
 
Waarnemingen : Steppearend, Visarend, Westelijke rifreiger, Mangrovereiger, 
Witoogmeeuw, Dunbekmeeuw, Reuzenstern, Huiskraai. 
 



 

 
1.6. Sewage Canal.  
 
Dit kanaal vormt de scheidingslijn tussen de Lagoon en de North Beach. Men kan via 
een parallelle weg dit kanaal volgen tot voorbij de Salt Pans. 
 
Waarnemingen : Steppearend, Zwarte ooievaar, Purperreiger, Grote zilverreiger, 
Ralreiger, Bonte ijsvogel, Kleine groene bijeneter, Arabische babbelaar, Gestreepte 
prinia. 
 
1.7. Salt Pans.  
 
Deze zoutwinningsvijvers, welke men op verschillende manieren kan bereiken (via het 
Sewage Canal of via Kampen street), zijn ondiep en worden vooral bezocht door 
reigerachtigen, steltlopers en sterns. Er zijn twee kijkhutten geplaatst om dit gebied af 
te speuren. 
 
Waarnemingen : Steppearend, Steppebuizerd, Kraanvogel, Euraziatische flamingo, 
Lepelaar, Grote zilverreiger, Koereiger, Steltkluut, Reuzenstern, Grauwe gors. 
 
1.8. South Fields & Date Palm Plantation.  
 
Alle velden, bosjes, plantages en serres die zich tussen de North Beach en het Arava 
Crossing Point bevinden vallen onder deze noemer. Tal van zijwegen, al dan niet 
geasfalteerd, zijn het onderzoeken waard. Het loont dikwijls de moeite om tussen de 
velden te lopen, in de sporen die landbouwmachines hebben achtergelaten. 
 
Opmerking :   
 
Vlak voor het Crossing Point kan men vanop de grensdijk een oase op Jordaans 
grondgebied bekijken, welke zeker de moeite waard is. 
 
Waarnemingen : Steppearend, Keizerarend, Visarend, Zwarte wouw (ondersoort 
Lineatus), Steppebuizerd, Roze pelikaan, Zwarte ooievaar, Kwartel, Witwangstern, 
Kleine groene bijeneter, Vale woestijnvink, Moabmus. 
 
1.9. Ringing Station.  
 
De laatste halte voor het Arava Crossing Point is het ringstation. Je kan dit station 
terugvinden door voorbij de Southern greenhouses te rijden en vervolgens links een 
dijkje op te rijden waarop een bord staat met de tekst SWITZERLAND PARK EILAT. 
Het ringstation ligt enkele 10-tallen meters verder. 
 
Waarnemingen : Steltkluut, Vale woestijnvink (in de hand), Moabmus (in de hand). 
 
 
 
 
 



 

 
1.10 North Fields & Date Palm Plantation.  
 
Alle velden, bosjes, plantages en serres die zich tussen het Arava Crossing Point en 
de Northern Reservoirs bevinden vallen onder deze noemer. Ook hier weer tal van 
zijwegen die het onderzoeken waard zijn. 
 
Waarnemingen : Slangenarend, Arendbuizerd, Koereiger, Kleine groene bijeneter, 
Woestijntapuit, Woestijnvink, Vale woestijnvink, Moabmus. 
 
1.11. Northern Reservoirs & omgeving (Km 20).  
 
Deze grote ondiepe reservoirs, die met de auto gemakkelijk kunnen afgereden 
worden, lokken tal van verschillende vogelsoorten. De verspreide acaciabomen en 
doornige struiken in de wijde omgeving herbergen een prachtige fauna. 
 
Waarnemingen : Arendbuizerd, Havik, Euraziatische flamingo, Woestijnplevier, 
Lichtensteins zandhoen, Klapekster, Kleine klapekster, Grauwe klauwier, Arabische 
babbelaar, Duinpieper, Woestijntapuit, Izabeltapuit, Moabmus.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
2.1. Mount Yoash/Raptor watchpoint.  
 
Dit uitzichtpunt ligt langs de baan van Eilat naar Ovda. We bezochten dit punt 
voornamelijk omdat er te veel bezoek was in En Netafim. 
 
Waarnemingen : Steppearend, Woestijnvink, Rouwtapuit, Witkruintapuit. 
 
2.2. Wadi "Gestreepte dwergooruil".  
 
Dit is een wadi die op twee verschillende manieren kan bereikt worden. De 
gemakkelijkste weg is weer via de baan van Eilat naar Ovda. Net voor/voorbij een 
duidelijk zichtbaar militair kamp/checkpoint staat een aanduiding 'Wadi Roded'. Volg 
deze aanduiding en sla de eerste niet-geasfalteerde zijweg in (parallelle weg). Volg 
deze weg tot er een rij pylonen dwars over deze weg staan (genummerd 7EN, 8EN, 
9EN, ...). In de bomen tussen deze pylonen overwinteren één of meerdere gestreepte 
dwergooruilen.  
Een andere weg is via het Water Pumping Station. Volg de weg voorbij het Station 
(richting Wadi Roded) en sla na enkele honderden meters een weg naar links in. Volg 
deze weg weerom tot de pylonen dwars op de weg komen te staan. 
 
Waarnemingen : Kleine torenvalk, Gestreepte dwergooruil, Woestijnleeuwerik, 
Palestijnse honingzuiger, Zwartstaart, Woestijnvink. 
 
2.3. Wadi Shlomo (Upper & Lower).  
 
Dit is een wadi die zowel rechts (upper) als links (lower) van de baan van Eilat naar 
Ovda loopt. Deze wadi ligt net voorbij Km-paal 5 en is een goede plaats om naar 
Cyprusgrasmus te zoeken. 
 
Waarnemingen : Woestijnleeuwerik, Witkruintapuit, Cyprusgrasmus, Palestijnse 
honingzuiger, Zwartstaart, Woestijnvink, Nubische steenbok. 
 
2.4. Amram's Pillars.  
 
Deze kloof kan men bereiken door de Arava Highway vanuit Eilat te nemen richting 
Northern Reservoirs (Km 20). Na enkele kilometer staat deze site duidelijk 
aangegeven (linkerkant). Het is nog een eind rijden over slechte tot zeer slechte weg. 
Parkeer de wagen bij de eerste geïmproviseerde parkingplaats en zoek in de 
omgeving naar Sinaïroodmus. 
 
Waarnemingen : Arabische woestijnpatrijs, Raaf, Woestijnleeuwerik, Witkruintapuit, 
Sinaroodmus.   
 
 
 
 



 

 
2.5. Water Pumping Station.  
 
Dit waterpompstation is gelegen aan de rand van Eilat en is gemakkelijk te bereiken 
door Jerusalem Street te volgen, voorbij het rond punt, tot waar de aanduiding 'Nahal 
Netaphim' staat. Volg deze weg tot aan het station. Lichtensteins zandhoenders 
komen hier na zonsondergang hun dorst lessen aan een kunstmatige bron. 
 
Waarnemingen : Lichtensteins zandhoen, Witkruintapuit, Zwartstaart. 
 
2.6. The Cemetery.  
 
Deze begraafplaats ligt net buiten Eilat. Men kan deze site bereiken door Hatmarim 
Street volledig uit te rijden (T-splitsing) en dan naar rechts te slaan. Er zijn tal van 
struiken en bomen op de begraafplaats en in de omgeving kunnen mooie wandelingen 
door wadi's en kloven worden gemaakt. De hoofdparking is dé plaats om Huisgors 
waar te nemen. 
 
Waarnemingen : Steppearend, Steppebuizerd, Buizerd, Arabische woestijnpatrijs, 
Witkruintapuit, Monnikstapuit, Zwartstaart, Huisgors.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
3.1. Km 33.   
 
Net voorbij Km-paal 33 op de Arava Highway slaat men naar rechts af en rijdt men, 
eerst voorbij een rood-witte antennemast, tot aan een T-splitsing. Men kan daar de 
wagen parkeren en in de ruime omgeving zoeken naar voornamelijk 'desert species'. 
 
Waarnemingen : Kleine kortteenleeuwerik, Rosse woestijnleeuwerik, Grote pieper, 
Woestijntapuit, Rouwtapuit, Monnikstapuit, Woestijngramus, Woestijnvink.   
 
3.2. Km 40.  
 
Net voorbij Km-paal 40 op de Arava Highway slaat men naar rechts af. De omgeving 
is gevarieerder dan bij Km 33. Men heeft naast enkele dadelpalmplantages ook wat 
rioolwatervijvertjes en plasjes omzoomd met riet. Voorbij deze plaatsen kan men weer 
zoeken naar 'desert species', waarvoor wij jammer genoeg geen tijd meer hadden. 
 
Waarnemingen : Waterral, Kleine groene bijeneter, Witkruintapuit, Moabmus. 
 
3.3 Yotvata.  
 
In Yotvata en omgeving zijn een aantal verschillende plaatsen die men kan bezoeken. 
Wij bezochten oa de tuinen van het Ye'elim Holiday center, de bezinkingsputten en de 
Acacia forest aan Km 50. 
 
Waarnemingen : Barbarijse valk, Sporenkievit, Hop, Tristrams spreeuw, Palestijnse 
honingzuiger, Kleine zwartkop, Zwartstaart, Buidelmees. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
4.1. Nizzana en omgeving.  
 
Dit is een sterk militair gebied met tal van militaire kampen (al dan niet verlaten). Het is 
een dor (steen)woestijnlandschap met lage begroeiing. De beste plaats voor het 
zoeken naar zandhoenders (als er water is) zijn de bezinkingsputten. Het gebied is 
één van de laatste toevluchtsoorden van de Kraagtrap. 
 
Waarnemingen : Arendbuizerd, Bruinnekraaf, Aziatische steenpatrijs, Kraagtrap, 
Arabische babbelaar, Woestijntapuit, izabeltapuit, Rouwtapuit, Brilgrasmus, Woestijn-
grasmus. 
 
4.2. Urim en omgeving.  
 
De omgeving van Urim is één van de beste roofvogeloverwinteringsplaatsen in het 
WP-gebied. Tal van zijwegen doorkruisen de van zangvogels (vnl leeuwerikken en 
piepers) wemelende velden en akkers en vormen een aantrekkingspool voor een 
grote variëteit aan raptors.  
Op de rij pylonen die het gebied doorkruisen zitten altijd roofvogels van verschillende 
orde. Zo hadden wij op een totaal van 15 pylonen 2 Keizerarenden, 3 Arendbuizerden, 
2 Sakervalken en 3 Slechtvalken. 
 
Waarnemingen : Keizerarend, Havikarend, Arendbuizerd, Zwarte wouw, Sakervalk, 
Slechtvalk, Kraanvogel, Steppekievit, Hop, Duinpieper, Izabeltapuit, Woestijnvos.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
III. DAGVERSLAGEN.  
 
1. Inleiding.  
 
Omstreeks 3.00 uur werd de eerste birder van de groep opgepikt. Na ongeveer 3 
kwartier zat onze reisbus vol en reden we naar onze nationale luchthaven in 
Zaventem. 
Alhier aangekomen werden we met het eerste ongemak van de dag geconfronteerd. 
Door een staking van het luchthavenpersoneel konden we weliswaar op het juiste uur 
(6.05 uur) vertrekken, alleen het vervoermiddel was niet hetgene wat we verwacht 
hadden. We werden per bus getransfereerd naar Lille (Rijsel voor de Johan) waar we 
na ongeveer vier uur vertraging, het was ondertussen 9.45 uur, konden opstijgen.  
Omstreeks 14.30 uur (en na 20 minuten te hebben rondgecirkeld) landden we in 
Aqaba (Jordanië). Daar kregen we te horen dat de grensovergang tussen Jordanië en 
Israël gemiddeld 2,5 uur in beslag zou nemen. Anyway, om een lang verhaal kort te 
maken (en na 50 keer ons paspoort te hebben afgegeven) : we arriveerden in ons 
hotel om 19.00 uur. 
Moraal van het verhaal : indien mogelijk vlieg dan direct op Israël, aan controle 
ontsnap je niet, maar de overgang van een 'arabisch' naar een 'westers' land (en 
omgekeerd) is geen enkele speciale aanbieding waard (en ik denk hier te mogen 
spreken voor de ganse groep). 
Na deze verloren en vermoeiende dag genoten we nog van ons eerste dinerbuffet en 
kropen we vlug onder de dekens, want onze ornithologische ontdekkingstocht zou 
enkele uren later reeds van start gaan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
2. Dagverslagen.  
 
Dag 1 : Maandag 8 november 1999. 
 
Tocht : 
 
Ofira Park � Central Park � Lagoon � North Beach � Sewage Canal � Salt Pans 
� South Fields � North Fields � Northern Reservoirs � Water Pumping Station. 
  
Waarnemingen Dag 1 : 
 
Vroeg uit de veren dat was de boodschap voor deze eerste volle dag in Israël. 
Omstreeks 5.00 uur werden we gewekt. We klommen, in alle eerlijkheid, maar 
moeizaam uit ons bed. Eens de eerste stap gezet was, was het kwaadste voorbij en 
konden we na een verfrissing de boer op. Het was nog volop aan het schemeren en 
we besloten daarom eerst even een blik te werpen over de golf van Aqaba tussen de 
hotels. Onze eerste vogels waren enkele Witte kwikstaarten  en een over het water 
scherende IJsvogel . 
We hielden het hier al vrij snel voor bekeken en trokken naar het befaamde Ofira 
Park. Onze verwachtingen werden direct ingelost met soorten als Palmtortel  en 
Huiskraai . Deze twee soorten werden tijdens het verdere verloop van de reis als 
gewoon beschouwd. Het was nu bijna licht en we enterden het park. Een juveniele 
Grauwe  klauwier  en enkele Blauwborsten  zaten midden in het park te poseren. 
Onwennig als we waren liepen we verder, we hoorden en zagen letterlijk overal vogels 
zingen en springen. Talrijk waren de Arabische buulbuuls , Zwartkoppen  en de 
Fitjaffen  (om beide soorten niet steeds te moeten opnoemen). Even verder in een 
wandelgang werd door onze benjamin een makke maar moeilijk te fotograferen 
Rosse waaierstaart  ontdekt. Een Kleine zwartkop  zat continu te 'tekken' en een 
Grote gele kwikstaart  wandelde voorbij. Vele Braamsluipers  zaten zowel binnen als 
buiten het park. Een ♂ Torenvalk had wel degelijk deze bedrijvigheid opgemerkt en 
kwam naar voedsel zoeken. Tijdens onze rondwandeling kwamen we naast de eerder 
vermelde soorten verschillende Gekraagde roodstaarten  tegen. Tussen de sprinklers 
foerageerden 2 Roodkeelpiepers , 3 (Roodster)blauwborsten  en enkele Witte 
kwikstaarten . Aan de rand van het park werden 3 Grasmussen  gezien. 
Na anderhalf uur, enkele nieuwe vogelsoorten en met grote honger verlieten we het 
park richting ontbijtbuffet. Toen we aan de andere kant van het vliegveld de baan 
overstaken zagen we een koppeltje Tristrams spreeuwen  een antenne bemannen.  
Omdat we veel beweging zagen in de bomen van het Central Park besloten we toch 
om nog een kleine inspectie te doen. Niet de bomen maar het besproeide gazon 
hierachter trok onze aandacht omwille van de indringende vluchtroep van 
Roodkeelpieper . We zagen er in totaal 8 waarvan verschillende exemplaren met een 
prachtige tekening. In een aanplant aan de rand van dit park zat een ♂ 
Roodborsttapuit . Toen een luid roepende Halsbandparkiet  werd achterna gezeten 
door een adulte Slechtvalk  werd het om en rond het grasperk heel stil. We besloten 
dan toch maar om te gaan eten. We staken een braakliggend terrein recht tegenover 
ons hotel over en zagen een groepje van 13 Witte  en 1 Zwarte ooievaar .  
 
 



 

 
Boven ons hotel doemde plots een grote raptor op die in de eerste plaats opviel door 
zijn lichte, vrij ver uitstekende kop en donker lichaam. Een adulte Keizerarend  
passeerde laag voorbij in tegengestelde richting. Licht euforisch sloten we onze pré-
ontbijt wandeling af. 
Na een deugddoend ontbijt gingen we op zoek naar een huurwagen die we zonder al 
te veel omwegen vonden bij Europcar. Vanuit het Europcarkantoor zagen we weer 
een groep Ooievaars , nu waren het 31 Witte  en 1 Zwarte . 
We sprongen de auto in en reden vervolgens richting North Beach. Voor we ter plekke 
kwamen vonden we een 'site' die we niet direct konden thuisbrengen. Via het 
toeristenmapje van Eilat kwamen we al vlug te weten dat dit een recent aangelegde 
lagune was. We parkeerden onze wagen op een immens grote parking (?) en gingen 
op zoek naar pluimen. Spaanse mus  en Roodkeelpieper  waren op de afspraak. Een 
eenzame Kievit  vloog bijna onmiddellijk weg. Bij het afscannen van deze lagune werd 
een jagende Visarend  boven de Rode zee waargenomen. Erik zag als enige 
kortstondig een Bonte ijsvogel  terwijl de aandacht van de rest van de groep werd 
getrokken door een Reuzenstern . Verdere inspectie van de Lagoon werd 
onderbroken door 5 overtrekkende Steppearenden  waarvan 2 onvolwassen 
exemplaren. Later bleek 1 van deze Steppearenden  een onvolwassen Keizerarend  
te zijn. Dit werd pas thuis ontdekt toen we de foto's lieten ontwikkelen. 
Na dit leuke oponthoud reden we naar de North Beach. Ook hier ging de roofvogeltrek 
door met alweer 3 Steppearenden . Een inspectie van de obstakels in het water 
(visnetten, boeien, ...) leverde een verre Westelijke rifreiger , een Dunbekmeeuw  en 
17 Witoogmeeuwen  op. Een Aalscholver  viel op tussen de vele 
Geelpootmeeuwen . De eerste Vale rotszwaluwen  toonden enkele staaltjes van 
luchtacrobatie. 
Daar we eigenlijk iets te laat waren aan de Beach besloten we om te starten met het 
zogenaamde Birdwatchers Trail. We volgden een eindje het Sewage Canal met de 
wagen en zagen Purperreiger , Blauwe reiger  en enkele Tureluurs . De wagen werd 
aan de kant gezet toen we 2 Sporenkieviten  en een Kleine groene bijeneter  van 
dichtbij zagen. Verdere inspectie van deze rioolwatergracht leverde een Ralreiger , 
een Oeverloper  en de eerste Gestreepte prinia's  op. Op een heuveltje werd de 
omgeving afgespeurd en werd in de verte een tussen de Eilat Mountains landende 
groep van een onbekend aantal Witte , 2 Zwarte ooievaars  en 3 Steppearenden  
opgemerkt. De Aalscholver  en de Geelpootmeeuwen  werden opgejaagd door een 
actieve Visarend . Dichterbij deden we een opmerkelijke waarneming van een, nou ja, 
zingende Graszanger .  
Wat later arriveerden we aan de Salt Pans. Voornamelijk veel Blauwe reigers , 4 
Lepelaars , 3 Grote zilverreigers  en enkele Kleine zilverreigers  waren van de partij. 
Het aantal steltlopers bleef beperkt tot slechts enkele Zwarte ruiters , Kleine  
strandlopers  en Bontbekplevieren . De twee houten shelters aan de rand van deze 
zoutwinningsvijvers gaven ons de nodige schaduw. De 5 aanwezige Reuzensterns  
werden opgeschrikt door een laag overvliegende Steppebuizerd . Het bezoek aan de 
eerste shelter werd afgesloten door een thermiekende Ooievaar  met daarrond 5 
Gierzwaluwen . Bij het tochtje naar de tweede kijkhut werden nogmaals 5 
overtrekkende Steppearenden , waarvan één zeer licht exemplaar, gezien. Mooi was 
de waarneming van 12 in V-formatie overtrekkende Kraanvogels . We rondden ons 
bezoek aan de Salt Pans af met nog een Steppearend , een IJsvogel  en een 
Witgatje . 



 

 
Om even van de emoties en van de warmte te bekomen, het was ondertussen 
ongeveer 30° C geworden, zetten we onze auto in de schaduw van een rij acacia's in 
de omgeving van de South Fields. Naast de 'gewone' soorten zoals oa 
Roodkeelpieper  en Vale rotszwaluw  zagen we een groep van een 25-tal Vale 
woestijnvinken  voedsel zoeken in de aanwezige meloenvelden. Steppearenden  
trokken ook hier over met groepen van 11 en 7 exemplaren. Een Visarend  joeg een 
eind in Jordanië, waarschijnlijk boven de oase aan de grensovergang. Tijdens onze 
exploiratietocht rond deze velden werden vele Gestreepte prinia's  gehoord, 
Kuifleeuweriken  werden gezien en lieten enkele Kleine groene bijeneters  zich 
gemakkelijk benaderen. Wat verder aan de serres zaten tussen de sprinklers vele 
Roodkeelpiepers , 2 Graspiepers  en 1 Waterpieper . We dachten meermaals een 
citroenkwikstaart te hebben gevonden, het bleef echter bij de gedachte.  
Tussen de Vale rotszwaluwen  vloog een Gele kwikstaart , die zich nadien in de top 
van een boom zette. Paniek onder de aanwezige fauna werd veroorzaakt door een 
laag overvliegende subadulte Keizerarend , die niet alleen door ons maar ook door 
enkele Ierse birdwatchers werd gezien. Een Grauwe vliegenvanger  sloot het bezoek 
aan de South Fields af. 
We reden via het Arava Crossing Point terug naar Eilat om provisie op te slaan. 
Onderweg zagen we nog 3 Flamingo's  op de meest Noordelijke Salt Pans. Boven 
Eilat zelf zag Wim 6 Kauwtjes  vliegen. Na onze lunch besloten we om het tweede 
deel van het Birdwatchers trail te vervolledigen. Het kwam er op neer dat we nu de 
velden, plasjes, plantages, enz. ten noorden van het Crossing Point tot aan de 
Northern Reservoirs gingen bekijken. 
De eerste vogels die we in onze lenzen kregen waren 11 Woestijnvinken . Dit was ter 
hoogte van de Northern Date Palm Plantation waar ook 2 gewone Vinken  zaten. 
Tijdens deze tocht bleven we op de hoofdweg en zagen we alle soorten die we ook 
tijdens ons bezoek aan de South Fields hadden. Net voorbij het afgesloten 
waterzuiveringsstation zat een ♀ Woestijntapuit  en zorgde onze eerste Zwartstaart  
voor heel wat opschudding in de groep. Kuifleeuweriken  en Roodborsttapuiten  
zaten verspreid over de hele omgeving. Spectaculair waren de 3 Kleine groene 
bijeneters  die zich vanuit de auto van heel dichtbij lieten fotograferen. Bij het jagen op 
insecten vloog er eentje bijna tot in de auto.  
We lieten de omgeving van Km 20 voor vandaag links liggen en besloten om de 
Northern Reservoirs grondig uit te kammen. Een grote roze vlek bleek een groep van 
een 200-tal Flamingo's  te zijn. Er waren zeer veel steltlopers aanwezig en dan 
voornamelijk op de Noordelijke plassen. Onder deze steltlopers zaten heel veel Kleine  
en Bonte strandlopers  en in mindere mate Bontbek - en Strandplevieren . Grote 
steltlopers waren Tureluurs , Zwarte ruiters , 2 Groenpootruiters  en enkele Kemp-
hanen . Eigenaardig beeld waren de Wulpen  en Kleine strandlopers  die in de 
woestijn hun voedsel zochten. Tapuiten deden het goed met 2 ♂♂ Woestijntapuiten  
(eentje hiervan zat op de prikkeldraad die de grens met Jordanië moet afbakenen) en 
een ♂ Izabeltapuit . Tijdens de fotografietocht naar deze laatste zagen we in de lage 
begroeiing nog enkele Blauwborsten , Kleine zwartkoppen  en een Tjiftjaf . Bij het 
verlaten van de Reservoirs zaaide een jagende Bruine kiekendief  paniek onder de 
lokale bevolking en liep een Dorcas gazelle  de steenwoestijn in. 
 
 
 



 

 
Het was ongeveer 16.30 uur en we besloten om onze dag af te sluiten aan het Water 
Pumping Station. We vonden deze plek vrij gemakkelijk zodat we ruim op tijd waren 
om een degelijke schuilplaats te zoeken in de omgeving van deze kunstmatig aange-
legde drinkplaats voor zandhoenders. Voor de invallende duisternis zagen we nog 4 
zeer makke Zwartstaarten  en 2 Witkruintapuiten . De vogels waarvoor we gekomen 
waren, Lichtensteins zandhoen , waren omstreeks 17.15 uur op de afspraak met 11 
exemplaren. Na kortstondig hun dorst te hebben gelest en mogelijk ook informatie te 
hebben uitgewisseld besloten zij om de Eilat Mountains terug in te trekken. 
Wij daarentegen waren van deze eerste dag 'vogelen in Eilat' zo goed als kierewiet en 
gingen terug naar ons hotel om te bezinnen. Na ons uitgebreid diner hebben we in het 
salon nog wat nagepraat over deze eerste dag en we waren het er allemaal over eens 
dat de reis nu al niet meer stuk kon! 
 
☺ Belangrijkste waarnemingen : 
 
Algemeen : 
Ooievaar, Palmtortel, Arabische buulbuul, Kleine groene bijeneter, Vale rotszwaluw, 
Roodkeelpieper, (Roodster)Blauwborst, Zwartstaart, Braamsluiper, Kleine zwartkop, 
Gestreepte prinia. 
 
Ofira & Central park : 
Keizerarend, Slechtvalk, Zwarte ooievaar, Tristrams spreeuw, Grauwe klauwier, 
Rosse waaierstaart, Huiskraai. 
 
Lagoon : 
Steppearend, Keizerarend, Visarend, Reuzenstern, Bonte ijsvogel, Spaanse mus. 
 
North beach : 
Steppearend, Visarend, Westelijke rifreiger, Witoogmeeuw, Dunbekmeeuw, 
Reuzenstern. 
 
Sewage canal :  
Steppearend, Zwarte ooievaar, Ralreiger, Sporenkievit, Graszanger. 
 
Salt pans : 
Stepparend, Steppbuizerd, Flamingo, Grote zilverreiger, Kraanvogel, Reuzenstern. 
 
South fields : 
Steppearend, Keizerarend, Visarend, Vale woestijnvink. 
 
North fields : 
Woestijntapuit, Woestijnvink. 
 
Northern reservoirs : 
Havik, Flamingo, Woestijntapuit, Izabeltapuit, Dorcas gazelle. 
 
Water pumping station : 
Lichtensteins zandhoen, Witkruintapuit.  



 

  
Dag 2 : Dinsdag 09 november 1999. 
 
Tocht : 
 
Km 33 � The Cemetery � South Fields � North Fields � Amram's Pillars. 
 
Waarnemingen dag 2 : 
 
Vandaag startten we vroeger dan de dag daarvoor. We stonden nu al op om 4.30 uur 
zodat we reeds om 5.00 uur konden vertrekken richting steenwoestijnreservaat ter 
hoogte van Km 33 langs de Arava highway. We hadden misschien beter nog een 
halfuurtje langer blijven liggen want we waren eigenlijk te vroeg ter plaatse. Het was 
nog volop donker en vrij koud. Tijdens de tocht naar het reservaat werden enkele niet 
op naam te brengen Zandhoenders  gezien. Toen de zon de Arava vallei begon op te 
warmen werden ook de vogels langzamerhand actief. Een Rouwtapuit  gaf het 
startsignaal. We deden de wagen op slot en trokken de woestijn in. Een groepje van 9 
Woestijnvinken  gevolgd door 2 Kleine kortteenleeuweriken  waren de volgende 
(nieuwe) soorten van de reis. We deden een semi split-up (we wandelden uit elkaar 
maar bleven net dicht genoeg om elkaar te kunnen waarschuwen in geval van 
belangrijke ontdekkingen). We wandelden tot tegen de Jordaanse grens waar we een 
tam ♀ Woestijntapuit  vonden. Daar de grensafbakening een goede uitkijkpost blijkt te 
zijn voor tal van vogels volgden we deze een eind in zuidelijke richting. Enkele Kleine  
zwartkoppen  en een 'zingende' Klapekster  werden gezien. Toen we de Klapekster  
van naderbij wilden bekijken hoorden we de onmiskenbare vluchtroep van een Grote  
pieper , deze trok noordwaarts gevolgd door 6 Spreeuwen . 
We besloten om dit ook te doen om onze vogellijst langer te maken. Op de 
grensafbakening zat een tweede Rouwtapuit  en 2 ♂♂ Monnikstapuit  vlogen heen en 
weer tussen de talloze struiken. Het waren niet alleen de tapuiten die ons 
interesseerden, een lichte warbler die één van de Monnikstapuiten  volgde intrigeerde 
ons. Het is bekend dat woestijngrasmus zulk 'parasitair' gedrag vertoont, we waren 
dus op onze hoede. Nadat we de vogel van dichtbij konden bekijken bleek ons 
vermoeden juist en hadden we wel degelijk te maken met een adulte Woestijngra-
mus , te herkennen aan de lichte iris. Een groep Engelstalige vogelaars onder leiding 
van Killian Mullarney (medeauteur Collins Birdguide) maakten we attent op deze 
verschijning. We lieten hem zelfs beeldmateriaal zien als bewijs. Achteraf bleek dit niet 
zo'n goed idee te zijn daar ik de mooiste beelden 'per ongeluk' heb overgetaped. Wel 
positief was dat we nu een inside contact hadden waarmee we de laatste nieuwtjes 
konden uitwisselen. Aan onze auto zaten 3 Kleine groene bijeneters  op een bord 
met de vermelding "Danger Mines". Tijdens de terugtocht naar ons hotel, het 
ontbijtbuffet riep ons, zagen we nog een Klapekster . 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Na een stevig ontbijt en een verfrissing zagen we vanop ons terras onze eerste 
Sperwer  van de reis. Vervolgens reden we naar de volgende stop, de begraafplaats 
van Eilat. 
We waren nog niet uit de auto of we zagen al 3 laagvliegende Steppearenden  die in 
de Eilat mountains een onderkomen gingen zoeken of reeds hadden gezocht. Terwijl 
de rest van de groep de arenden volgde speurde Erik de hoofdparking af met een 
klapper van een waarneming als resultaat. Hij vond niet minder dan 3 Huisgorzen  die 
zich te goed deden aan op de grond liggende zaadjes. Een gemakkelijk te benaderen 
soort, foto- en filmmateriaal zijn hiervan het bewijs. Bij het bekijken van de gorzen 
vloog een ♂ Monnikstapuit  over. We besloten deze te zoeken maar vonden enkel 
een Witkruintapuit  terug. De 3 soorten wit zwart tapuiten waren een feit. Ongeveer 2 
uur verbleven we in de nabije omgeving van The Cemetery en dat leverde ons 6 
Steppearenden , 2 Steppebuizerden , een gewone Buizerd  en enkele Torenvalken  
in de Eilat Mountains op. Een niet nader te beschrijven Raaf viel één van de Arenden  
lastig. In de bomen en struiken van het kerkhof zaten vele Palmtortels , Zwart - en 
Gekraagde roodstaarten  en 2 Zanglijsters . Een overvliegende Roodkeelpieper  en 
een Kleine groene bijeneter  sloten ons bezoek aan The Cemetery af. Nog iets te 
vroeg om te gaan eten besloten we om in de omgeving van de begraafplaats een wadi 
die hoog in de bergen liep te volgen. We hadden onmiddellijk resultaat met 12 
Arabische woestijnpatrijzen . Verder werden hier verschillende Kuifleeuweriken  en 
een eenzame Gekraagde roodstaart  gezien. Na op één van de uitzichtpunten de 
omgeving te hebben afgespeurd zagen we op de terugweg nog een Steppearend .    
Bij het terugrijden naar ons hotel om daar in de omgeving te gaan lunchen deden we 
wat aan sightseeing. Met andere woorden we waren verkeerd gereden. Hoe je het ook 
draait of keert het was een reuze zet. Bij het ziekenhuis van Eilat moesten we 
noodgedwongen stoppen voor thermiekende raptors. Daar stonden we dan midden in 
Eilat met ons optisch materiaal. We zagen niet minder dan 42 Steppearenden  in 
groepen van 14, 17 en 11 exemplaren, een streling voor het oog. Als toemaatje zat in 
de tweede groep van 17 arenden een prachtig getekende Arendbuizerd . Wij snel wat 
eten gaan zoeken om niet te veel van deze roofvogelactiviteit te moeten missen. 
We zochten opnieuw schaduw onder de bomen aan de South Fields maar tot onze 
verbazing viel de roofvogeltrek helemaal stil. Een groepje van 12 Vale 
woestijnvinken , waaronder enkele prachtig gekleurde ♂♂, vele Fitjaffen  en 
Roodkeelpiepers  zaten in de onmiddellijke omgeving. Bij het scannen naar raptors 
zagen we naast 3 laagvliegende, maar helaas ver weg, Steppearenden , een 
Sperwer  en een jagende Bruine kiekendief .  
De in de omgeving verblijvende groep Ooievaars , inclusief de Zwarte , profiteerden 
ook van de opstijgende warme lucht. Een groep van 37 Pijlstaarten  en 1 ♂ Slobeend  
werden opgejaagd uit een oase aan Jordaanse kant. Het was inmiddels snikheet 
geworden, zo'n 32°C, toen we een split up deden aan de serres om toch maar een 
glimp te kunnen opvangen van het maskerduifje. Een blik op de noordelijke Salt Pans 
en de nieuwe zoetwatervijvers aan het ringstation leverde naast de vele Blauwe 
reigers , 2 Grote zilverreigers , 4 Koereigers , 2 Flamingo's , een Kluut  en 2 
Steltkluten  op. Een Kwartel  vloog uit de scrub op en landde in één van de 
meloenvelden. In groep zagen we nog 4 Veldleeuweriken  en een Grote gele 
kwikstaart . 
 
 



 

 
Vlak voor het Arava Crossing Point besloten we de oase aan Jordaanse kant af te 
speuren, net daarvoor hadden we een dode juveniele Arendbuizerd  gevonden die 
waarschijnlijk door uitputting aan zijn einde was gekomen. Onder de aanwezige fauna 
op de oase werd door verschillende vogels, oa een Steppebuizerd , een Bruine  
kiekendief  en een Purperreiger  met uitgestoken hals, paniek gezaaid. Dit leverde 8 
Sporenkieviten  en een Witwangstern  op. Een immature Roze pelikaan  cirkelde 
lang boven deze plaats maar zocht toch andere oorden op, gevolgd door 2 Sperwers . 
In de ruime omgeving van Km 20 keken we naar alles wat ook maar enigszins 
bewoog. Naast een ♂ Woestijnvink  en de altijd aanwezige Kleine groene bijeneters  
en Palmtortels  trokken een groep van +/- 50 Vale woestijnvinken  en een Gele 
kwikstaart  onze aandacht. Het verschil met de South Fields is dat men hier nog een 
deel woestijn heeft vooraleer men de Jordaanse grens bereikt zodat er een grotere 
diversiteit aan soorten heerst. Zo zagen we 2 ♂♂ Woestijntapuit , vele 
Roodborsttapuiten , een Kleine karekiet  en tal van andere kleinigheden. Uit het riet-
veld van de plasjes ten zuiden van de Northern Reservoirs steeg een onvolwassen ♂ 
Bruine kiekendief  op. Op de plaats van de maskerduifjes wees een engelse birder 
ons een eerstewinter Kleine klapekster . Hier zaten ook vele Kleine zwartkoppen  en 
Gestreepte prinia's . Naast de Kleine klapekster  gaf de man ons ook de juiste 
informatie over 3 foeragerende sinaïroodmussen, waaronder een adult ♂, aan de 
Amram's Pillars. Wijle weg! 
Eigenlijk liggen de Amram's Pillars en Km 20, met een beetje improvisatie, vlak 
tegenover elkaar. De weg naar Amram's Pillars was bumpy, voornamelijk ook omdat 
onze wagen zwaar geladen was en dat we daar soms geen rekening mee hielden. 
Met andere woorden ik zou niet graag de onderkant van deze wagen willen zien 
hebben na de reis. Anyway, het eerste gedeelte verliep nog, na de splitsing was het 
gedaan met lachen. Na 2 Raven  kwamen we op de plaats die de engelse birder ons 
had aangewezen. We waren ontgoocheld door het feit dat er een heleboel jongeren 
net rond de parking aan het zwerven waren en zodanig veel lawaai maakten dat geen 
enkele vogel in de directe omgeving hoorbaar en/of zichtbaar was. Pas toen zij ver-
trokken en alles stil werd kwamen enkele vogels de voedselresten die achtergelaten 
waren door die vervelende toeristen van naderbij bekijken. Een Witkruintapuit  en een 
♀ Arabische woestijnpatrijs  aten gezamenlijk aan de resten van een appel, terwijl 
het ♂ Woestijnpatrijs  het zaakje in de gaten hield. Een Woestijnleeuwerik  bleef op 
afstand. Zoals in de videofilm 'Gosney in Isral' hoorden en zagen wij ook een ♀ Sina-
roodmus . Zij verstopte zich eerst in de holen in de rotswand. Pas toen we een eind 
achteruit gingen kwamen ook het andere ♀ en het prachtig gekleurde ♂ erbij. 
Fotograferen bleek onmogelijk  hopelijk zijn de videobeelden gelukt. Zonsondergang 
was nabij en een tweede dag Eilat zat er bijna op. We gaven het chassis en de 
banden van onze huurwagen nog een goede beurt en reden de nacht en Eilat in. Na 
ons diner beslisten we om in recordtempo het verslag van de dag te noteren. Morgen 
zouden we om 3.00 uur opstaan om Nizzana en Urim te gaan bezoeken. 
 
  
  
  
  
  
  



 

 
☺ Belangrijkste waarnemingen : 
 
Algemeen : 
Steppearend, Ooievaar, Palmtortel, Arabische buulbuul, Kleine groene bijeneter, Vale 
rotszwaluw, Roodkeelpieper, (Roodster)Blauwborst, Woestijntapuit, Zwartstaart, 
Braamsluiper, Kleine zwartkop, Gestreepte prinia, Woestijnvink. 
 
Km 33 : 
Grote pieper, Monnikstapuit, Rouwtapuit, Woestijngramus. 
 
The Cemetery : 
Steppebuizerd, Arabische woestijnpatrijs, Monnikstapuit, Witkruintapuit, Huisgors. 
 
South Fields : 
Steppebuizerd, Roze pelikaan, Purperreiger, Kwartel, Sporenkievit. 
 
North Fields & Km 20 : 
Kleine klapekster. 
 
Amram's Pillars : 
Raaf, Arabische woestijnpatrijs, Woestijnleeuwerik, Witkruintapuit, Sinaïroodmus. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 



 

 
Dag 3 : Woensdag 10 november 1999. 
 
Tocht : 
 
North Beach � Lagoon � Sewage Canal � Ofira Park � Eilat Mountains � North 
Fields � Northern Reservoirs. 
 
Waarnemingen dag 3 : 
 
Vandaag een zware dag voor de boeg. Reeds voor ons vertrek uit België hadden we 
beslist om 2 verre uitstappen te maken tijdens ons verblijf in Eilat. De eerste uitstap 
zou naar de Negev woestijn zijn, de tweede naar de Dode zee en omgeving. Vandaag 
was de Negev woestijn aan de beurt.   
Om 3.00 uur kregen we een wake up call, met een ondertoon van medelijden, van de 
hotelbediende. Nog geen half uur later stonden we fris, gepakt en gezakt klaar om 
onze eerste verre verplaatsing te ondernemen. Zo gezegd zo gedaan. Johan onze 
chauffeur van dienst legde er een goed, niet overdreven snel, tempo in zodat we 
tegen zonsopgang wel ter plaatse zouden zijn. Na nog geen 40 kilometer rijden sloeg 
het noodlot toe. Een klokkend geluid, eerste gedetermineerd als lunchboxen die tegen 
elkaar sloegen, maakte zich meester van de wagen. Een lekke rechterachterband was 
het resultaat. Geen probleem dachten we, even het reservewiel erop zetten en terug 
weg. Niets was minder waar. Ten eerste moesten we de wagen, nadat we een eerste 
maal probeerden de lekke band te vervangen, verplaatsen omdat bleek dat de 
ondergrond niet echt stabiel was. Ten tweede was onze ontgoocheling zeer groot toen 
we het reservewiel bovenhaalden. De Nederlanders hebben een mooi woord voor zulk 
een wiel : een thuisbrengertje. Wel ja, het reservewiel was zo'n smal ding waarmee je 
niet sneller mag rijden dan 50 MPH. Nogal een geluk dat we maar 40 Km van huis 
waren! Op een drafje reden we terug naar Eilat, waar we net voor zonsondergang 
arriveerden aan de North Beach.  
Het was hier vrij fris en om ons wat te wapenen tegen de kou namen we al een flinke 
hap uit onze lunchbox. Een grote groep Huiskraaien  en een Visarend  zonder 
grenzen (mogelijk zelfs 2) hielden ons gezelschap. Er zaten vrij veel Blauwe reigers  
op de 'drijvende dingen' in de golf van Aqaba alsook enkele Westelijke rifreigers  en 
een 40-tal Witoogmeeuwen . Er patrouilleerden continu 4 à 5 Reuzensterns  langs 
het strand.  
Onze meeste aandacht ging echter naar een kleine reiger in de baai waarvan we 
oorspronkelijk dachten dat het een kwak was. Daar het steeds lichter werd en we ons 
een duidelijker beeld konden vormen van het beestje konden we het determineren als 
Mangrovereiger . Spijtig genoeg kwam de vogel niet echt dicht zodat we met een 
wrange nasmaak achterbleven. Ondertussen passeerden er verschillende witte 
reigerachtigen. De meeste waren Kleine zilverreigers  maar ook 3 Grote 
zilverreigers , enkele Westelijke rifreigers  en een Lepelaar  zaten in de verschillende 
groepjes. Een luid roepende Zilverplevier  en 3 piepende IJsvogels  sloten ons 
bezoek aan het strand af. 
 
 
 
 



 

 
Toen we richting Ofira reden besloten we om nog een stukje van het Sewage Canal 
en de Lagoon te bezoeken. De eerste 50 meter van onze wandeling ging gepaard met 
de slagzin 'kijk uit waar je loopt of je komt niet meer in de auto' (What's that on your 
shoe honey, that's no honey that's shit man) en werd er dus weinig naar vogels 
gekeken. Pas toen we met een gerust hart de ene voet voor de andere konden zetten 
werden weer mooie waarnemingen verricht. Eerst hadden we een koppeltje Bonte  
ijsvogel  dat in het kanaal naar voedsel aan het zoeken was. Nadien volgden we 2 
alerte Sporenkieviten  die we al slalommend tussen de palmen vrij dicht konden 
benaderen. Een kort pleisterende Duinpieper  was hier het laatste wapenfeit. 
In het Ofira park leek er niet veel beweging toen we aankwamen. Naast de vele 
Pamtortels , Arabische buulbuuls  en de nodige Witte kwikstaarten  en 
Blauwborsten  was het er vrij stil. De fotografen onder ons trokken direct naar de 
plaats van de rosse waaierstaart daar het licht nu optimaal was. Deze vogel werd niet 
teruggevonden maar werd wel vervangen door een zeer makke eerstewinter 
Maskerklauwier . Door het gangpad, op dezelfde plaats als de eerste dag, vlogen nu 
2 Grote gele kwikstaarten . Tijdens onze rondwandeling zagen we op het gazon 
rondom het Amiel Tours Center nog een pleisterende onvolwassen Duinpieper  en 2 
Kieviten . Naast de vele Fitjaffen  en Kleine zwartkoppen  zaten er ook 2 
Braamsluipers  in de omgeving en vlogen ook nog 2 Tristrams spreeuwen  over het 
park. 
Ondertussen was het al 8.30 uur geworden en besloten we om naar Europcar te gaan 
om te informeren hoe het nu verder moest met onze lekke band. Het eerste dat we 
daar te horen kregen was dat lekke banden niet in de verzekering waren inbegrepen 
en dat het onze eigen responsibility was. We kregen wel een tip waar we onze band 
konden laten maken. Bij "Moshe" lieten we een nieuwe band steken voor 200 NIS wat 
ongeveer overeenkomt met 40 Euro. 
Een uurtje later waren we reeds een eind de Eilat Mountains ingereden. Voor ons 
vertrek hadden we nog een Steppearend  en een Arendbuizerd  gezien. Door allerlei 
wegenwerken en een slecht aangeduide omleiding raakten we maar moeilijk op de 
weg naar Ovda, waar we reeds na enkele honderden meters een prachtig ♂ Nubische  
steenbok  van dichtbij konden bewonderen. Onze eerste halte was ter hoogte van En 
Netaphim waar we afgeschrikt werden door de vele toeristen. We besloten in plaats 
van deze bron te bezoeken om Mount Yoash te beklimmen. Naast het mooie uitzicht 
waren er niet veel vogels te bespeuren. Een lokale Steppearend  en een 
Woestijnvink  waren de enige gevederde vrienden die hier vertoefden. Na enkele 
arrogante jongeren van onze auto te hebben gehaald gingen we wanhopig op zoek 
naar een alternatief. Dit alternatief kwam er in de vorm van een wadi enkele kilometer 
noordelijker. Voor mij persoonlijk was dit het slechtst denkbare alternatief. Toen we na 
een groepje Kneus  en enkele Witkruintapuiten  2 ongelofelijk mooie Maquiszangers  
uitgebreid konden bekijken sloeg het noodlot bij mij voor de tweede maal toe. Toen 
mijn statief, waarop mijn camera stond gemonteerd, tegen de vlakte ging begon ik het 
ergste te vrezen. Naast wat verwrongen omhulsel en geblokkeerde knoppen viel de 
schade nogal mee omdat de lenzen niet waren beschadigd. Ik bleef kalm, volgens 
sommigen iets té, ook al omdat ik mij probeerde te verbergen onder het gezegde 
'gedane zaken nemen geen keer'. 's Avonds heb ik de camera mechanisch nog 
kunnen herstellen, van het elektronica gedeelte ben ik afgebleven, daar zijn 
specialisten voor. Mijn gedachten, en die van de groep, waren niet meer bij het vogels 
kijken zodat we besloten om terug te keren naar Eilat om te gaan lunchen. 



 

 
In Eilat zelf zagen we vanop onze parking een grote groep thermiekende vogels. 
Waarschijnlijk de in de buurt verblijvende groep van een 40-tal Ooievaars , inclusief 
het Zwarte  exemplaar, en 9 Steppearenden  sloten de voormiddag af. Na onze 
lekkere en uitgebreide lunch, de humous niet ten na gesproken, vertrokken we om 
een volle middag te spenderen aan/in de North Fields en de omgeving van Km 20. 
We hielden een eerste halte vlak voorbij de Sewage Farm. In en om de scrub vonden 
we de normale soorten als Arabische buulbuul  en Kleine zwartkop  terug. Bij het 
doorwandelen van de meloenvelden vlogen er verschrikkelijk veel vogels op. De 
meesten waren Roodkeelpiepers , maar ook Gras - en Waterpieper , Kuif - en 
Veldleeuwerik  en Vale woestijnvink  waren van de partij. Op een nabijgelegen 
mesthoop zaten een Koereiger , een ♂ Woestijntapuit  en 4 Roodsterblauwborsten . 
De enige 4 Groenlingen  van de reis vlogen hier eveneens voorbij. 
Bij de greenhouses besloten onze fotografen, Wim en Erik, om de omliggende scrub 
grondig uit te kammen. De rest van de groep besloot om nog eens ouderwets te gaan 
vogelen en namen de auto en reden richting nabijgelegen Northern Reservoirs. We 
passeerden de eerste winter Kleine klapekster , welke nu vooraan het gebied zat, en 
konden vanuit de auto een mooie waarneming van een Duinpieper  noteren. Aan het 
bord Military Area - No Acces zagen we de eerste Arabische babbelaar  van de reis. 
Omdat het bekend is dat deze vogels meestal in groepen rondreizen bleven we even 
staan om de rest waar te nemen. Dit lukte wonderwel en we zagen in totaal zo'n 10 
exemplaren. In dezelfde acacia zaten ook een Zwartstaart  en een Izabeltapuit . We 
reden verder en kwamen zo bij de spaarbekkens terecht. Onze aandacht werd hier 
direct getrokken door een grotere plevier die naast een adulte Bontbekplevier  stond. 
Er werd onmiddellijk een adult winter Woestijnplevier  gedetermineerd. Typisch 
verenkleed, snavel en poten sloten allen aan met de beschrijving in de onvolprezen 
Lars Jonsson. Onze tocht kon nu al niet meer stuk. Bij het rondrijden van de plassen, 
en na het oppikken van Wim, zagen we tussen vele Kleine  en enkele Bonte  ook een 
Krombekstrandloper . Ook de groep Flamingo's  was nog aanwezig. Bij het verlaten 
van de plas zagen we nog een ♂ Woestijntapuit  en een onvolwassen Havik . We 
pikten Erik op, hij had naar eigen zeggen mooie foto's kunnen maken van de 
Arabische  babbelaars  en scoorde ook nog met 4 overtrekkende Kepen . Bij valavond 
sloegen we nog een babbeltje met Killian Mullarney. Deze was zo vriendelijk om aan 
ons de exacte plaats van een overwinterende gestreepte dwergooruil mee te delen. 
We moesten deze laatste tocht echter aflassen wegens te donker.  
Op algemene aanvraag besloten we om geen verslag te maken die avond en vroeg 
onder de lakens te kruipen. Onder het motto uitstel is afstel zouden we morgen onze 
tweede poging wagen om de Westelijke Negev te bereiken. 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 
☺ Belangrijkste waarnemingen : 
 
Algemeen :   
Ooievaar, Palmtortel, Arabische buulbuul, Kleine groene bijeneter, Vale rotszwaluw, 
Roodkeelpieper, Duinpieper, (Roodster)Blauwborst, Woestijntapuit, Zwartstaart, 
Braamsluiper, Kleine zwartkop, Gestreepte prinia. 
 
North Beach : 
Visarend, Westelijke rifreiger, Mangrovereiger, Witoogmeeuw, Reuzenstern. 
 
Sewage Canal & Lagoon : 
Sporenkievit, Bonte ijsvogel. 
 
Ofira Park : 
Maskerklauwier, Tristrams spreeuw. 
 
Eilat Mountains : 
Steppearend, Witkruintapuit, Maquiszanger. 
 
North Fields & Km 20 : 
Kleine klapekster, Arabische babbelaar, Izabeltapuit. 
 
Northern Reservoirs : 
Havik, Flamingo, Woestijnplevier. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Dag 4 : Donderdag 11 november 1999. 
 
Tocht : 
 
Nizzana � Urim. 
 
Waarnemingen dag 4 : 
 
Vandaag onze tweede poging om Nizzana & Urim in de Westelijke Negev te bereiken. 
Iets moeilijker dan de dag daarvoor sleepten we ons uit ons bed om 3.00 uur stipt. De 
hotelbediende wenste ons een half uurtje later veel succes bij het verlaten van het 
Shalom Plaza complex.  
Voor vandaag had ik beslist om het stuur te nemen tijdens de heen tocht. De tocht 
was lang en niet echt spectaculair omdat we in volle duisternis waren vertrokken. Van 
het mooie uitzicht aan Mizpe Ramon (een enorme krater) zagen we ook al niets, 
behalve dan de haarspeldbochten om er doorheen te geraken. Omstreeks 6.00 uur 
kwamen we op de splitsing van Highway 40 met de baan 211 in Telalim. We sloegen 
hier naar links richting Ashalim & Nizzana. Hier kregen we onze eerste indrukken van 
de militaire aanwezigheid. Overal militaire kampen en uitkijkposten en geregeld 
borden met de vermelding 'Firing zones to the left / right for X Km'. Langs deze baan 
zagen we vele Bruinnekraven  en Rouwtapuiten  (9 ex). We hadden een enig mooie 
waarneming van een juveniele Arendbuizerd  zittend op een telefoonpaal. Bij een van 
de vele stops langs deze weg zagen we 3 Arabische babbelaars  en 6 over een 
heuvelrug vluchtende Dorcas gazelles . Een juveniele Blauwe kiekendief  en een 
Steenuiltje  van de ondersoort lilith konden we nog net voor Nizzana intekenen.  
Net voorbij kibbutz Qezi'ot sloegen we een weg in om een drinkwaterplaats voor 
zandhoenders van naderbij te gaan bekijken. We zaten nog maar net op deze weg of 
we zagen alweer een nieuwe soort voor ons en voor de reis. 5 Aziatische steenpa-
trijzen  riepen net alarmfase 1 van het rampenplan af en voerden dit ook uit. Een 
Klapekster  liet dit alles aan zich voorbijgaan. Aan de eerste vijvers vonden we geen 
druppel water zodat ook onze hoop op zandhoenders verdween als sneeuw voor de 
zon. We besloten dan maar om het nabije semi-woestijngebied uit te kammen. We 
scoorden onmiddellijk met 3 Kraagtrappen  die ons meer in het oog hielden dan de 
aanwezige militairen. In de aanwezige scrub zaten vrij veel Brilgrasmussen  en als 
klap op de vuurpijl zat hier ook een juveniele Woestijngrasmus . We reden verder en 
gingen op zoek naar andere poelen.  
Het gebied bleek ideaal voor tapuiten, zo zagen we 4 Woestijntapuiten , 2 
Izabeltapuiten  en een Rouwtapuit . Vlak bij de oude drinkplassen, die eveneens 
uitgedroogd waren, zagen we nogmaals 3 (kort vliegende) Kraagtrappen . Overal 
zaten Klapeksters . We besloten om een ontbijtplaats te zoeken langs de baan naar 
Azzuz, daar waar Gosney renvogel en finsch’ tapuit beschrijft. Op onze tocht stopten 
we meermaals voor onder andere 8 Aziatische steenpatrijzen  en 2 
Woestijnleeuweriken . In de ruime omgeving van onze eetplaats zagen we 2 
Kraagtrappen , enkele Woestijnleeuweriken  en Rouwtapuiten  en vele Kleine 
zwartkoppen . Ook enkele Maquiszangers  lieten zich verschalken. Een Desert 
agame  (reptiel) was net niet genoeg gecamoufleerd om aan onze aandacht te 
ontsnappen. 
 



 

 
We reden het Nizzana Castle voorbij en bezochten nog een wadi bij de Nizzana 
Downs en zagen daar, op grote afstand van ons verwijderd, onze enige 4 niet nader te 
bepalen Zandhoenders . Ons bezoek aan deze plaats werd afgesloten door 3 Dorcas 
gazelles . 
Het was nu 11.00 uur geworden en we besloten om richting Urim te rijden. Eerst 
gingen we op zoek naar een tankstation in de buurt van Telalim. We reden onwetend 
een kibbutz door waar een lekkende kraan ervoor zorgde dat we prachtige views 
kregen van zowel Sporenkievit  als Palmtortel . Een inwoner van diezelfde 
gemeenschap wees ons na enig geharrewar (We need to drink for the car & wat 
handgebaren = inside joke) een tankstation aan waar we hem vriendelijk voor 
bedankten. Een korte omzwerving van het tankstation leverde ons 2 Sporenkieviten , 
enkele Palestijnse honingzuigers  en wat overvliegende Bonte kraaien  op, niet mis 
voor een pit stop zou ik zo zeggen. Baan 222 richting Ze'elim leverde enkele mooie 
beelden op van kleurrijke bedouïnen. Minder mooi waren de omstandigheden waarin 
zij leefden. We zagen wel onze eerste Dromedarissen  en reden een enorme 
Struisvogelfarm voorbij.  
Toen we de baan 234 Ze'elim - Urim opreden begon onze namiddag raptor spotten. 
Vrijwel onmiddellijk zagen we een immature Keizerarend  op een akker. Toen hij 
opvloog passeerde hij de wagen zo dicht dat zelfs de fotografen onder ons er 
sprakeloos van werden. We stapten uit en scanden de omgeving een eerste keer af. 
Een wolk van een 100-tal of meer Zwarte wouwen  maakte gebruik van de 
opstijgende warme lucht. Na een tijdje verloren we de groep uit het oog door de lucht-
trilling.  
We reden verder richting Urim city en zetten onze auto in de schaduw van enkele 
bomen in de buurt van de befaamde rij pylonen. Tijdens deze 3 kwartier durende stop 
plunderden we onze lunchboxen terwijl we tegelijkertijd de pylonen afspeurden. De 
velden wemelden van zangvogels en dan voornamelijk Veldleeuweriken  en niet 
nader bepaalde Piepers . Dichterbij de auto zaten een Duinpieper  en 2 à 3 
Izabeltapuiten . Een groepje van een 10-tal Putters  pendelde heen en weer tussen 
de bomen aan weerskanten van de baan. Iets verderop werd een groep Spreeuwen  
lastig gevallen door een Arendbuizerd . Het was ook hier dat we onze eerste 
'oostelijke' Zwarte  wouwen  van de ondersoort lineatus zagen. Op de dichtstbijzijnde 
pylonen zaten 2 Keizerarenden  een tijdje broederlijk (of zusterlijk) naast elkaar. Op 
een gegeven moment kregen zij ook de kriebels om te gaan drijven op de warme lucht 
wat resulteerde in een heuse acrobatische luchtshow waaraan in totaal 4 exemplaren 
deelnamen. 3 van de 4 exemplaren waren in adult kleed en tijdens de spectaculaire 
duikvluchten waren de witte plekken op de schouders heel goed te zien. Na deze 
show besloten we om een eind terug te rijden om de velden van naderbij te gaan 
inspecteren. De eerste de beste zijweg werd genomen en na een 100-tal meter 
hielden we een eerste stop om de groepen zangvogels die heen en weer vlogen te 
determineren. Hoofdzakelijk bestonden de zangertjes uit Veldleeuweriken  en in 
mindere mate uit Witte kwikstaarten , Roodkeelpiepers  en Graspiepers . Een Sper-
wer  had van de bedrijvigheid gebruik gemaakt om een lunch te verschalken en hij 
kwam die in een boom bij de auto oppeuzelen. Ook een mooie roodbruine Arend-
buizerd  was op zoek naar een prooi maar besloot eerst zijn gourmetmaal vanuit de 
lucht te bekijken. Hij kreeg al snel company van een tweede grote raptor die Wim met 
groot enthousiasme aankondigde als onvolwassen Havikarend . Een streling voor het 
oog. Iets verder maar in het tegenlicht joeg een grote Valk  die we niet konden labelen.  



 

 
Omdat we nog meer van dit moois wilden zien besloten we verder het gebied te 
onderzoeken. Vooraleer we een aantal heuvels bereikten, die dienden als uitkijkpost, 
zagen we nog een Hop . De hoogste top werd als uitkijkpost genomen en weerom 
zagen we Arendbuizerd  en Keizerarend . Wat verder op de pylonen vond ik een zeer 
lichte valk die ik direct van naderbij wilde bekijken. Mijn hartje ging al wat sneller slaan 
omdat ik wel een vermoeden had welke valk het zou kunnen zijn. We reden tot vlak bij 
de pyloon en hadden een enig mooie waarneming van een Sakervalk . 
We besloten om de rij pylonen een eind te volgen maar werden weer opgehouden 
door een groepje opvliegende middelgrote vogels. De vleugeltekening kwam ons niet 
echt bekend voor dus moest het wel weer eens iets speciaal zijn. Speciaal was het 
inderdaad : 20 Steppekieviten  waarvan er 13 naast onze auto landden. Er bleek geen 
einde te komen aan de schat van waarnemingen. Zoals steeds weerklonken OOOH's 
en AAAH's en moesten we noodgedwongen afscheid nemen van deze prachtige 
vogels. We konden eindelijk aan de exploiratietocht van de pylonen beginnen. Een 
Hop , een ♀ Blauwe kiekendief  en een Woestijnvos  waren zowat de enigen die 
geen gebruik maakten van de elektriciteitspalen. Op een rij van 15 zulke palen zaten 
niet minder dan 2 Keizerarenden , 3 Arendbuizerds , 2 Sakervalken  en 3 Slechtval-
ken . Bijna in extase vatten we de terugweg aan en zagen we tussen de 
Steppekieviten  nog 2 Sporenkieviten . Een jagend Smelleken  en een slecht in de 
veren zittende Keizerarend  werden lastig gevallen door vervelende (Bonte) Kraaien . 
Het bezoek aan de velden werd afgesloten met een Hop  en 2 graanpikkende 
Kraanvogels . Om een grote valk op naam te brengen reden we voor een laatste maal 
onder de pylonen door. Bij het determineren van deze onvolwassen Slechtvalk  
wisselden we voor de laatste maal van deze reis info uit met Killian Mullarney. In ruil 
voor goede plaatsen van Kraagtrap , Keizerarend , Steppekievit  en Sakervalk  
kregen wij de juiste plaatsbeschrijving van de gestreepte dwergooruil en wat info over 
een reuzenzwartkopmeeuw in de omgeving van Eilat. 
Om Urim af te sluiten zochten we naar enkele roosting places van raptors. We vonden 
er een van Keizerarend  (adult + onvolwassen exemplaar), maar geen van 
kiekendieven. Een op een sproeisysteem zittende Buizerd  en een mooi ♂ Blauwe  
kiekendief  leidde ons in het donker.  
De terugweg was lang en eentonig en zoals vanmorgen zagen we niets van het 
landschap. Een Woestijnvos  liet zich nog verschalken in onze koplampen. Na, voor 
sommigen zelfs tijdens, ons diner in buffetvorm vielen onze ogen letterlijk dicht zodat 
een bespreking tot in de late uurtjes uit den boze was. Morgen zouden we het verslag 
wel schrijven. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
☺ Belangrijkste waarnemingen : 
 
Nizzana & omgeving : 
Arendbuizerd, Aziatische steenpatrijs, Kraagtrap, Sporenkievit, Woestijnleeuwerik, 
Woestijntapuit, Izabeltapuit, Rouwtapuit, Woestijngrasmus, Arabische babbelaar, 
Palestijnse honingzuiger, Bruinnekraaf, Dorcas gazelle. 
 
Urim & omgeving : 
Keizerarend, Havikarend, Arendbuizerd, Zwarte wouw, Sakervalk, Slechtvalk, 
Kraanvogel, Steppekievit, Sporenkievit, Hop, Duinpieper, Izabeltapuit, Woestijnvos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Dag 5 : Vrijdag 12 november 1999. 
 
Tocht : 
 
South Fields � Ringing Station � Salt Pans � Km 33 � Km 40 � Yotvata & 
omgeving. 
 
Waarnemingen dag 5 : 
 
Vandaag konden we uitslapen. We stonden 'pas' op om 5.30 uur daar we vandaag 
voor het ontbijt toch de omgeving van de South Fields gingen uitkammen. Een bezoek 
aan het Ringstation en de Salt Pans werd ingecalculeerd zodat we waarschijnlijk weer 
eens tijd tekort zouden komen. Het ringstation vonden we in eerste instantie niet terug. 
Zowel de info in het boekje van Gosney als de info uit de verslagen bleek verouderd te 
zijn. Op de oude plaats vonden we enkel een bord met de aanduiding Ringing Station 
terug. We maakten een korte wandeling rond het aanwezige scrubveldje en de 
voorzijde van de dadelpalmplantage. Hier ontdekte ik een groepje van 7 
Moabmussen  (3♂♂+4♀♀). Toen ik onze groep daarop attent maakte vlogen ze weg 
en was ik de enige die een mooie waarneming kon optekenen. Niet getreurd, vandaag 
zouden we nog verschillende plaatsen bezoeken waar deze soort geregeld wordt 
gezien. Via engelse vogelkijkers verkregen we de juiste locatie van het ringstation. We 
reden nog een eindje langs het Sewage Canal waar we nu in totaal 4 Bonte ijsvogels  
konden zien vissen en 2 Kleine zilverreigers  zagen foerageren. Het station werd 
teruggevonden vlak voor het Arava Crossing Point, goed verscholen in de aanwezige 
bosjes. Voor de lokale vandalen bleek het niet goed genoeg verscholen te zijn daar zij 
het hele gebeuren in het voorjaar in de fik hadden gestoken. Met giften (o.a. van 
Swarovski) is het geheel ondertussen terug opgebouwd. Een nieuw gegraven 
zoetwaterplas zorgde voor de nodige steltlopers (Tureluur , Zwarte  ruiter , 
Kemphaan , Bonte  en Kleine strandloper ). In de hand zagen we vogels zoals Zang-
lijster  (vrij zeldzaam hier), Roodsterblauwborst , Tjiftjaf  en later ook Witgat . Johan 
en ik gingen op zoek naar de dode Arendbuizerd  om deze ter studie af te geven. 
Terwijl wij, zonder succes trouwens, op zoek waren zag de rest van de groep nog 2 
Ralreigers  en 2 Sporenkieviten . 
Omdat we de dag daarvoor via Killian Mullarney hadden vernomen dat er 's morgens 
geregeld een juveniele reuzenzwartkopmeeuw op de Salt Pans vertoefde besloten we 
om net voor het ontbijt daar even halt te houden. Als belangrijkste waarnemingen 
hadden wij naast de Witte reigerachtigen , een Purperreiger , 4 zittende 
Reuzensterns  en 3 overtrekkende Grauwe gorzen . 
Na een rustig ontbijt trokken we verder richting Km 33. Bij ons eerste bezoek aan deze 
site hadden we de indruk gekregen dat we hier eigenlijk iets te vroeg waren. Deze 
keer kwamen we aan rond 9.00 uur, ideaal zo dachten we. Helaas was onze indruk 
van de vorige keer helemaal fout. De semi woestijnvlakte bleek na 2 uur intensief 
zoeken bijna volledig vogelloos te zijn. Het enige dat werd gezien waren 9 Woestijn-
vinken  en 1 Woestijnleeuwerik . Net toen we voorstelden om te vertrekken zagen we 
tot onze opluchting een nieuwe soort voor de groep : een makke Rosse woes-
tijnleeuwerik . We probeerden Erik met hand en tand zijn aandacht te trekken, tever-
geefs. Toen hij bij de groep aansloot was de vogel al gaan vliegen (of gaan lopen?). 
Een Zwartstaart  sloot ons bezoek aan Km 33 af. 



 

 
De volgende halte was Km 40. Net zoals Km 33 is dit een gekende plaats om tal van 
'speciallekes' te kunnen waarnemen. Het verschil met Km 33 is dat men hier een 
breder assortiment van vogels kan verwachten door de variëteit aan habitats. We 
reden eerst door de dadelpalmplantages en zagen hier vrij veel Spaanse mussen . 
We parkeerden onze auto op een gigantische mesthoop zonder het te weten. Toen 
we uit onze wagen stapten en we een verdachte geur waarnamen keken we 
argwanend naar elkaar. We maakten een korte wandeling in de richting van een 
omheinde Sewage farm. Ook hier stond er weinig water. Rondom zaten een 10-tal 
Kleine groene bijeneters  en een Witkruintapuit . Uit de smalle rietkraag steeg een ♂ 
Bruine kiekendief  op en zochten Meerkoet , Watersnip  en Kleine strandloper  
beschutting. 2 Wintertalingen  en een Zomertaling  vlogen rakelings voorbij terwijl een 
Waterral  enkel auditief werd waargenomen. Uit een grote groep Spaanse mussen  
werd nog een ♀ Moabmus  gefilterd. Het was nu bijna 13.00 uur en we besloten om 
food te gaan zoeken nabij Yotvata. Samen met de talrijke Buulbuuls  verlieten we Km 
40. Waarschijnlijk hebben we aan deze plaats te weinig aandacht besteed. 
In Yotvata overvielen we het restaurant van het Ye'elim Holiday Center. Na onze lunch 
hadden we mooie waarnemingen van Tristrams spreeuw . Een groep van een 100-tal 
exemplaren fladderde hier in de omgeving rond. Via een openstaande poort konden 
we ook de tuinen van het park onderzoeken. In deze tuinen zaten vele Kleine 
zwartkoppen  en Palestijnse honingzuigers . Her en der huppelden Blauwborsten  
in de bescherming van de struiken. Buiten het park zaten heel veel en gemakkelijk te 
benaderen Kleine groene bijeneters . Om de waaier aan kleurenpracht nog wat op te 
krikken liet een Hop zich lange tijd bewonderen. We sprongen opnieuw in de auto en 
gingen ook hier op zoek naar water. We vonden deze keer ook wat rioolwatervijver-
tjes, maar deze waren in tegenstelling tot de anderen goed gevuld. Ook het aantal 
vogels was beduidend hoger. Er vlogen onmiddellijk 14 Sporenkieviten  op. De 
rietkragen rond de putten wemelden van de vogels. Het waren hoofdzakelijk Witte 
kwikstaarten , Waterpiepers , Blauwborsten  en Tjiftjaffen . Toen we een 
wandelingetje maakten hoorden en zagen we 2 Buidelmezen . Een eigenaardige 
Kokmeeuw  zorgde voor de nodige verwarring, waarschijnlijk begonnen we moe te 
worden. Bij het verlaten van deze farm zagen we een juveniele Barbarijse valk , die 
een half uurtje daarvoor reeds werd waargenomen in het park door de ouder-
domsdeken, Henri voor de vrienden, van de groep. Op een vijvertje verderop zat nogal 
wat wildfowl zoals Wilde eend , Krakeend  (6 ex), Slobeend , Zomertaling  (4 ex) en 
Waterhoen . Een Dodaars  werd kort gezien en lang gehoord. Ook aan deze plaats 
hadden we meer tijd moeten besteden. 
De dag werd afgesloten ter hoogte van Km 50. Hier gingen we op zoek naar arabische 
zwartkop. Ik denk dat we ongeveer alle acacia's in een straal van 2 Km hebben 
onderzocht. De vooropgestelde soort vonden we echter niet. Wel zagen we nog een 
Klapekster  en vonden we heel veel Kleine zwartkoppen , Palestijnse 
honingzuigers  en Zwartstaarten  terug. Zowel een adulte als een juveniele 
Witkruintapuit  volgden een laag overvliegende Sperwer  met volle aandacht.  
 
 
 
 
 
 



 

 
Toen we Eilat binnenreden was de duisternis al ingevallen, wat betekende dat de 
sabbat reeds begonnen was. Dit was ook te merken aan de gasten in ons hotel. We 
konden pas om 20.00 uur aan tafel wat voor sommigen onder ons een beproeving 
was. Niet getreurd. Wij waren nog zowat de enigen aan tafel toen er ineens volle bak 
muziek werd gedraaid. We waren getuige van een spetterende modeshow en waren 
het er allemaal mee eens dat we die avond nog de mooiste waarneming van allemaal 
deden. 
 
☺ Belangrijkste waarnemingen : 
 
Algemeen : 
Kleine groene bijeneter, Arabische buulbuul, Blauwborst, Kleine zwartkop, Palestijnse 
honingzuiger, Zwartstaart, Spaanse mus. 
 
South Fields : 
Bonte ijsvogel, Moabmus. 
 
Ringing station : 
Ralreiger. 
 
Salt Pans : 
Purperreiger, Reuzenstern, Grauwe gors. 
 
Km 33 : 
Woestijnleeuwerik, Rosse woestijnleeuwerik, Woestijnvink. 
 
Km 40 : 
Witkruintapuit, Moabmus. 
 
Yotvata & omgeving : 
Barbarijse valk, Hop, Tristrams spreeuw, Buidelmees, Witkruintapuit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Dag 6 : Zaterdag 13 november 1999. 
 
Tocht : 
 
Ofira Park � Eilat Mountains � Wadi Shlomo � North Fields � Km 20 � Salt Pans 
� North Beach. 
  
Waarnemingen dag 6 : 
 
Weer opstaan om 5.30 uur. Het wakker worden begint zo stilaan in onze kleren te 
kruipen. Voor het ontbijt deden we het slow met een bezoek aan het Central en het 
Ofira Park. Het eerste park blijkt buiten de geïrrigeerde grasperkjes weinig bijzonder. 
Zoals voorheen konden we hier mooie plaatjes zien van Roodkeelpieper  en Witte  
kwikstaart . In het Ofira park was er wel veel beweging maar dan van soorten die we 
allemaal al hadden waargenomen. Wel werden er nu 2 Rosse waaierstaarten  en 2 
Maskerklauwieren  gezien.  
We namen een vroeg ontbijt en waren om 8.30 uur reeds op pad richting Eilat 
Mountains. 
Ons eerste doel was nu het vinden van wadi "gestreepte dwergooruil" en dito soort. 
We namen de gemakkelijke weg via de baan naar Ovda. Zonder problemen vonden 
we nu wel de beschreven wadi. Groot was wel onze verbazing toen we zagen dat we 
bij onze vorige try out slechts enkele meter van de beschreven plaats verwijderd 
waren. Het beestje zat natuurlijk niet meer in de acacia die Killian Mullarney vorige 
keer had aangewezen zodat onze zoektocht kon beginnen. We daalden af in de wadi 
terwijl de nummering van de pylonen opliep. Wim vond tussen paal 7 & 8EN het goed 
gecamoufleerde beestje in een laagstam terug. Er werd ruim (voor enkele iets té) tijd 
uitgetrokken voor foto's. Verdere exploratie van deze wadi leverde een Witkruintapuit  
en ook nog Woestijnleeuwerik  en Woestijnvink  (van elk 2) op. Aan de auto vlogen 
nog 2 Bruinnekraven  voorbij en werd kortstondig een glimp opgevangen van een ♂ 
Kleine  torenvalk . 
We trokken nog iets verder de bergen in en vonden zo Wadi Shlomo welke 
doorgesneden wordt door de Ovda-Eilat baan en die bekend staat om zijn 
overwinterende cyprusgrasmussen en regelmatig in het voorjaar verblijvende 
roodstaarttapuiten. Deze wadi bestaat eigenlijk uit 2 stukken : een Upper en een 
Lower wadi Shlomo. We bezochten eerst de hoger gelegen wadi. Hier zaten vrij veel 
vogels, zo zagen we van dichtbij 2 Woestijnleeuweriken  en 2 Maquiszangers . Ook 
enkele Witkruintapuiten  en een Roodborst  kregen we in het vizier. De mooiste 
waarneming was echter die van 8 vrij makke Nubische steenbokken .  
Bij het terugkeren naar de wagen zagen we een waarschijnlijke cyprusgramus die we 
maar niet goed in beeld konden krijgen. Via een democratische stemming besloten we 
meerderheid tegen oppositie om de onderste wadi ook te onderzoeken. Voor Johan 
werd dit teveel en hij besloot op eigen houtje, zonder ons te verwittigen nota bene, 
richting Eilat te trekken. Hij scoorde wel onderweg met 21 Steppearenden , 1 
Arendbuizerd  en 5 Zwarte ooievaars . Bij een korte afdaling in Lower wadi Shlomo 
kregen we van een lokale birder te horen dat hij enkele honderden meter verder niet 
minder dan 3 cyprussen (de vogels wel te verstaan) had gezien. Hij was nu op zoek 
naar roodstaarttapuit.  
 



 

 
We deden een 300-tal meter verder een split up. Papa Henri bleef ter plekke aan de 
splitsing, Erik en Wim daalden verder af en ik besloot een zijweg (zijwadi) in te gaan. 
Vrijwel onmiddellijk had ik succes. Na een 100-tal meter vond ik 2 
Cyprusgrasmussen  die na onderling overleg gecatalogeerd werden als een adult ♀ 
en een eerste winter ♂. We volgden de vogeltjes tot op de grote baan en zakten 
voldaan af naar de auto. We reden enkele keren heen en weer zonder succes (waar 
was Johan?) en besloten uiteindelijk dan toch maar om te gaan eten. We zagen 
onderweg nog 3 Steppearenden , een Arendbuizerd  en 3 prachtige ♂♂ Nubische 
steenbok . 
We kozen voor een restaurant vlak bij ons hotel om aldaar te lunchen. Groot was onze 
opluchting toen Johan ook daar verscheen zodat we in groep de rest van de dag 
samen konden spenderen.  
De namiddag werd gespendeerd aan Km 20 om alsnog die vervelende maskerduif te 
kunnen verschalken. Inderdaad, na informatie uit allerlei bronnen te hebben 
verzameld bleek er dit jaar slechts 1 zulk duifje, een eerste winter ♂, in deze omgeving 
te verblijven. Omdat dit onze laatste namiddag in Israël was schonken we nogmaals 
onze volle aandacht aan de 'gewone' soorten zoals Palmtortel , Kleine groene 
bijeneter , Arabische buulbuul , Vale rotszwaluw , Woestijntapuit  en Kleine 
zwartkop . Een dikke 2 uur nadien besloot een deel van de groep om daar af te 
sluiten. Dit was zonder onze benjamin gerekend die voor een tweede disappearing act 
van de dag zorgde. Hij had nog wel gescoord met een onvolwassen Havik , een 
juveniele Grauwe klauwier , een eerste winter Kleine klapekster  en een groepje 
Arabische babbelaars . Tijdens onze zoektocht naar onze jonge vriend stootten we 6 
Lichtensteins zandhoenders  op, waaronder 2 ♂♂, en dit in vol daglicht, prachtig 
gewoon! 
We sloten onze laatste avond in Eilat gepast af aan de Salt pans en aan de North 
beach. Op de pans verbleef naast enkele tientallen Kleine zilverreigers  nu ook een 
Westelijke rifreiger . Aan de North beach patrouilleerden zoals gewoonlijk 4 à 5 
Reuzensterns  en zaten de Witoogmeeuwen  door de aanlandige wind wat dichterbij. 
Een Visarend  viste het merendeel aan de Jordaanse kant maar was toch zo 
vriendelijk van zich vlakbij ons op een uitkijkpost op Israëlische bodem te zetten. Een 
Slobeend  en 4 Aalscholvers  leidden de duisternis over de golf van Aqaba in. 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  
☺ Belangrijkste waarnemingen : 
 
Algemeen : 
Steppearend, Arendbuizerd, Kleine groene bijeneter, Arabische buulbuul, Blauwborst, 
Woestijnleeuwerik, Witkruintapuit, Woestijntapuit, Kleine zwartkop, Palestijnse 
honingzuiger, Zwartstaart, Woestijnvink. 
 
Central Park : 
Roodkeelpieper. 
 
Ofira Park : 
Maskerklauwier, Rosse waaierstaart. 
 
Wadi "Gestreepte dwergooruil" : 
Kleine torenvalk, Gestreepte dwergooruil, Bruinnekraaf. 
 
Wadi Shlomo : 
Cyprusgrasmus, Nubische steenbok. 
 
North fields : 
Havik, Lichtensteins zandhoen, Grauwe klauwier, Kleine klapekster. 
 
Salt Pans : 
Westelijke rifreiger. 
 
North Beach : 
Visarend, Witoogmeeuw, Reuzenstern. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Dag 7 : Zondag 14 november 1999. 
 
Tocht : 
 
South Fields � Ringing Station � Arava Crossing Point � Aqaba. 
  
Waarnemingen dag 7 : 
 
Onze laatste dag van de reis en aangezien de staking in Zaventem nog niet was 
afgelopen zou dit wel eens een lange dag kunnen worden. Om 6.00 uur waren we 
toch weeral op de been om eens een wandelingetje te maken rond de Marina. Veel 
beweging was hier niet op wat heen en weer vliegende IJsvogels  na. Na onze ronde 
vlogen enkele Ooievaars  laag voorbij.  
We bezochten in snel tempo de North beach en de South fields. Het 
Mangrovereigertje  liet zich aan de beach wel zien maar weer niet van dichtbij. Vanuit 
de auto zagen we bij de South fields een dichte Steppebuizerd  en een ♀ Bruine 
kiekendief . In het Sewage kanaaltje zaten 4 Grote zilverreigers  en op het dijkje 
konden we lange tijd 4 Arabische babbelaars  volgen. We besloten om een laatste 
maal het ringstation te bezoeken in hoofdzaak om de openingsuren te weten te komen 
van het Birdwatching Center. We pikten nog een ♂ Moabmus  en een ♀ Vale 
woestijnvink  in de hand mee (figuurlijk gesproken). Op het zoetwaterplasje zat een 
groep van 27 Steltkluten . 
Een laatste deugddoend ontbijt in ons hotel werd genuttigd omstreeks 8.00 uur. Nog 
geen uurtje later zaten Erik, Wim en ik in het Birdwatching Center om de nodige 
boeken, stickers en T-shirts aan te schaffen. Terwijl Erik de auto na een grondige Car 
wash beurt ging inleveren bij Europcar deed iedereen van de groep wel wat anders. 
De ene pakte zijn koffers, de andere nam nog een douche. Ja, er waren er zelfs die 
nietsvermoedend op andermans terras nog wat vogels gingen kijken. Om 10.25 uur 
vertrokken we met de bus richting Jordanië. 
Tijdens de lange wachttijden aan de grensovergang werden nog 2 mooie 
waarnemingen van raptors gedaan. Eerst zagen we een zeer lichte Slangenarend  
richting Northern Date Palm Plantations vliegen, om kort daarna gevolgd te worden 
door een Zwarte wouw  van de ondersoort lineatus. Voor ons was het eigenlijk een 
straf om daar in zogenaamd No Man's Land gevangen te zitten. 
Door de staking in Zaventem en dus bijgevolg ook de nodige vertraging kregen we de 
kans om onze Jordaanse vogellijst wat aan te dikken. We werden gedropt in Aqaba en 
besloten om daar nog een toertje te maken. In een soort Oase middenin de stad 
zagen we onze laatste nieuwe soort van de reis : een eerste winter ♂ Aziatische  
roodborsttapuit . 
We dronken nog een frisse pint op Jordaanse bodem om daarna urenlang te worden 
opgehouden op de luchthaven van Aqaba. Via de luchthaven van Rijsel werden we 
uiteindelijk per bus gedropt in Zaventem. Om een lang verhaal kort te maken, de 
eerste van onze groep vogelkijkers werd thuis afgezet rond 04.00 uur 's nachts. Ook 
dit zijn moderne tijden. We begonnen en eindigden onze reis weliswaar in mineur 
maar dat was niks vergeleken met de prachtige waarnemingen die we tijdens deze 
reis hadden. Op dit moment bestaan er reeds concrete plannen om Israël opnieuw te 
bezoeken in het voorjaar.  
 



 

 
☺ Belangrijkste waarnemingen : 
 
Israël. 
 
North Beach : 
Mangrovereiger, Witoogmeeuw. 
 
South Fields : 
Arabische babbelaar. 
 
Ringing Station : 
Steltkluut, Moabmus, Vale woestijnvink. 
 
Jordanië. 
 
Arava Crossing Point : 
Slangenarend, Zwarte wouw (ondersoort lineatus). 
 
Aqaba : 
Sperwer, Witoogmeeuw, Palmtortel, Kleine groene bijeneter, Klapekster, Witte 
kwikstaart, Izabeltapuit, Aziatische roodborsttapuit, Roodborsttapuit, Palestijnse 
honingzuiger, Huismus, Spaanse mus, Huiskraai. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                     Ronan Felix 
                                                     03 januari 2000 
 
 
 
 
 

 



 

 
 
Soortenlijst Israël 7/11/1999 - 14/11/1999 (samenst elling Wim Deloddere)  

 
 

Deelnemers: Ronan Felix   Vast verblijf:  Hotel Shalom Plaza - Eilat 
  Henri Felix 
  Erik Van Bogaert 
  Wim Deloddere 
  Johan Colman 
 
 
A. Bezochte gebieden  (zie ‘Gosney in Israël’) 
 
1. Eilat: north beach 
2. Eilat: Marina 
3. Eilat: Ofira-park 
4. Eilat: Central Park 
5. Eilat: centrum 
6. Eilat: The Lagoon  (=recent aangelegde oase, vlakbij de north beach) 
7. Eilat: the sewage canal 
8. Eilat: the salt pans 
9. Eilat: the north fields (date palm plantation, melonfields & ‘greenhouses’) =Kilometre 20 
10. Eilat: the south fields (date palm plantation, melonfields & ‘greenhouses’)  
11. Eilat: the northern reservoirs 
12. Eilat: the water pumping station 
13. Eilat: the ringing station 
14. Eilat: the cemetery 
  
15. Eilat Mountains: wadi tussen pyloon 9EN en 8EN 
16. Eilat Mountains: Ovda Road 
17. Eilat Mountains: Wadi Shlomo 
  
18. The Arava Valley: Amram’s Pillars 
19. The Arava Valley: Kilometre 33 
20. The Arava Valley: Kilometre 40 
21. The Arava Valley: crossing point (border) 
  
22. Yotvata: Ye’elim holiday village  
23. Yotvata: sewage ponds 
24. Yotvata: Kilometre 50 
  
25. Nizzana 
  
26. Urim 
  
27. Jordanië: Aqaba 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
B. Waargenomen soorten en ondersoorten   Plaats 
 
1. Roze Pelikaan  Pelecanus onocrotalus   9 
2. Aalscholver  Phalacrocorax carbo     1, 2, 9 
3. Mangrovereiger  Butorides striatus     1 
4. Koereiger  Bubulcus ibis      8, 9   
5. Ralreiger  Ardeola ralloïdes      7, 13 
6. Kleine Zilverreiger  Egretta garzetta    1, 7, 8 
7. Westelijke Rifreiger  Egretta gularis    1, 7 
8. Grote Zilverreiger  Casmerodius albus    1, 7, 8 
9. Blauwe Reiger  Ardea cinerea    1, 7, 8 
10. Purperreiger  Ardea purpurea    7, 8, 9 
11. Ooievaar  Ciconia ciconia      5, 9, 10 
12. Zwarte Ooievaar  Ciconia nigra     5, 10, 16 
13. Lepelaar  Platalea leucorodia     1, 8 
14. Euraziatische Flamingo  Phoenicopterus ruber  8, 11 
15. Wilde Eend  Anas platyrynchos    9, 23 
16. Krakeend  Anas strepera     9, 23 
17. Pijlstaart  Anas acuta     11 
18. Slobeend  Anas clypeata     1, 10, 23 
19. Wintertaling  Anas crecca     9, 20, 23 
20. Zomertaling  Anas querquedula    20 
21. Visarend  Pandion haliateus     1, 10 
22. Keizerarend  Aquila heliaca     5, 10, 26 
23. Steppearend  Aquila nipalensis    1, 5, 6, 8, 10, 14, 16 
24. Slangearend  Circaetus gallicus    21 
25. Havikarend  Hieraaetus fasciatus    26 
26. Zwarte Wouw  Milvus migrans    26 
27. ‘Oostelijke’ Zwarte Wouw  Milvus migrans lineatus  21 
28. Bruine Kiekendief  Circus aeruginosus   10, 11, 20, 23, 26 
29. Blauwe Kiekendief  Circus cyaneus    25, 26 
30. Arendbuizerd  Buteo rufinus    5, 9, 17, 25, 26 
31. Buizerd  Buteo buteo     14, 26 
32. Steppebuizerd  Buteo buteo vulpinus   7, 9, 10, 14 
33. Sperwer  Accipiter nisus     5, 11, 24, 27 
34. Havik  Accipiter gentilis     9 
35. Torenvalk  Falco tinnunculus    5, 25, 26 
36. Kleine Torenvalk  Falco naumanni    15 
37. Slechtvalk  Falco peregrinus    5, 26 
38. Barbarijse Valk  Falco pelegrinoides   23, 26 
39. Smelleken  Falco columbarius    26 
40. Sakervalk  Falco cherrug     26 
41. Aziatische Steenpatrijs  Alectoris chukar   17, 25 
42. Arabische Woestijnpatrijs  Ammoperdix heyi  14, 18 
43. Kwartel  Coturnix coturnix     9 
44. Waterral  Rallus aquaticus     20 
45. Waterhoen  Gallinula chloropus    23 
46. Meerkoet  Fulica atra     13, 20, 23 
47. Kraanvogel  Grus grus     8, 26, 27 
48. Kraagtrap  Chlamydotis undulata macqueenii  25 
49. Kluut  Recurvirostra avosetta    9 
50. Steltkluut  Himantopus himantopus    9, 13 
51. Bontbekplevier  Charadrius hiaticula   8, 11 
52. Strandplevier  Charadrius alexandrinus   11 
53. Woestijnplevier  Charadrius leschenaultii   11 
54. Zilverplevier  Pluvialis squatarola    1, 11 



 

 
55. Kievit  Vanellus vanellus     3, 6 
56. Sporenkievit  Vanellus spinosus    6, 7, 9, 13, 20, 23, 25, 26  
57. Steppekievit  Vanellus gregarius    26 
58. Bonte Strandloper  Calidris alpina    11, 13 
59. Krombekstrandloper  Calidris ferruginea   11 
60. Kleine Strandloper  Calidris minuta    8, 11, 13, 20 
61. Witgat  Tringa ochropus     8, 13 
62. Oeverloper  Actitis hypoleucos    7 
63. Tureluur  Tringa totanus     7, 8, 11, 13 
64. Zwarte Ruiter  Tringa erythropus    7, 11 
65. Groenpootruiter  Tringa nebularia    11 
66. Wulp  Numenius arquata     11 
67. Watersnip  Gallinago gallinago    13, 20 
68. Kemphaan  Philomachus pugnax    11, 13 
69. Kokmeeuw  Larus ridibundus    9, 23 
70. Dunbekmeeuw  Larus genei    1, 11 
71. Geelpootmeeuw  Larus cachinnans    1, 8 
72. Witoogmeeuw  Larus leucopthalmus   1  
73. Reuzenstern  Sterna caspia     1, 8 
74. Witwangstern  Chlidonias hybridus    9 
75. Lichtensteins Zandhoen  Pterocles lichtensteinii  12 
76. Rotsduif  Columba livia     16, 17 
77. Stadsduif  Columba livia domestica    5, 9, 10, 11, 25, 26, 27 
78. Turkse Tortel  Streptopelia decaocto   6, 7, 9, 10, 11, 22 
79. Palmtortel  Streptopelia senegalensis   op vele plaatsen waargenomen 
80. Steenuil  Athene noctua saharae    25 
81. Gestreepte Dwergooruil  Otus brucei   15 
82. Gierzwaluw  Apus apus     10 
83. Hop  Upupa epops      26 
84. IJsvogel  Alcedo atthis     1, 2, 8  
85. Bonte IJsvogel  Ceryle rudis    1, 6, 7, 8, 13 
86. Kleine Groene Bijeneter  Merops orientalis   op vele plaatsen waargenomen 
87. Halsbandparkiet  Psittacula krameri    5 
88. Veldleeuwerik  Alauda arvensis    9, 17, 26 
89. Kuifleeuwerik  Galerida cristata    op vele plaatsen waargenomen 
90. Kleine Kortteenleeuwerik  Calandrella rufescens  19 
91. Woestijnleeuwerik  Ammomanes deserti   15, 17, 18, 19, 25  
92. Rosse Woestijnleeuwerik  Ammomanes cincturus  19 
93. Vale Rotszwaluw  Ptyonoprogne fuligula   1, 5, 7, 9, 10, 11, 14, 20, 23 
94. Boerenzwaluw  Hirundo rustica    7, 9, 10 
95. Duinpieper  Anthus campestris    3, 7, 26 
96. Grote Pieper  Anthus richardi    19 
97. Waterpieper  Anthus spinoletta    9, 10, 11, 20, 23 
98. Graspieper  Anthus pratensis    10, 11 
99. Boompieper  Anthus trivialis    10 
100. Roodkeelpieper  Anthus cervinus    3, 4, 6, 9, 10, 14 
101. Witte Kwikstaart  Motacilla alba    op vele plaatsen waargenomen 
102. Gele Kwikstaart  Motacilla flava    10 
103. Grote Gele Kwikstaart  Motacilla cinerea   3, 10 
104. Arabische Buulbuul  Pycnonotus xanthopygos  op vele plaatsen waargenomen 
105. Roodborst  Erithacus rubecula    9, 17 
106. Rosse Waaierstaart  Cercotrichas galactotes   3 
107. Roodsterblauwborst  Luscinia svecica svecica  3, 4, 7, 9, 10, 20, 22, 23 
108. Gekraagde Roodstaart  Phoenicurus phoenicurus  3, 4, 10, 14, 15, 22  
109. Zwarte Roodstaart  Phoenicurus ochruros   5 
110. Zwartstaart  Cercomela melanura    9,12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 24 



 

 
111. Izabeltapuit  Oenanthe isabellina    11, 25, 26, 27 
112. Woestijntapuit  Oenanthe deserti    9, 11, 19, 25 
113. Rouwtapuit  Oenanthe lugens    19, 25 
114. Monnikstapuit  Oenanthe monacha    14, 19 
115. Witkruintapuit  Oenanthe leucopyga   12, 14, 15, 16, 17, 18, 24 
116. Roodborsttapuit  Saxicola torquata    op vele plaatsen waargenomen 
117. Aziatische Roodborsttapuit  Saxicola torquata maura 27 
118. Paapje  Saxicola rubetra     25 
119. Zanglijster  Turdus philomelos    2, 3, 14 
120. Zwartkop  Sylvia atricapilla     3, 4, 14, 17, 22 
121. Braamsluiper  Sylvia curruca    3, 14 
122. Kleine Zwartkop  Sylvia melanocephala   op vele plaatsen waargenomen 
123. Cyprusgrasmus  Sylvia melanothorax   17 
124. Grasmus  Sylvia communis     3 
125. Brilgrasmus  Sylvia conspicillata    25 
126. Woestijngrasmus  Sylvia nana nana   19, 25 
127. Gestreepte Prinia  Prinia gracilis    op vele plaatsen waargenomen 
128. Maquiszanger  Scotocerca inquita    16, 17 
129. Graszanger  Cisticola juncidis    7 
130. Fitis  Phylloscopus trochilus     3, 4, 10, 14 
131. Tjiftjaf  Phylloscopus collybita    3, 4, 10, 17, 22, 24 
132. Grauwe Vliegenvanger  Muscicapa striata   5, 13 
133. Buidelmees  Remiz pendulinus    23 
134. Grauwe Klauwier  Lanius collurio    3, 9 
135. Maskerklauwier  Lanius nubicus    3 
136. Klapekster  Lanius excubitor    19, 24, 25, 27 
137. Kleine Klapekster  Lanius minor    9 
138. Palestijnse Honingzuiger  Nectarinia osea   15, 17, 22, 24 
139. Arabische Babbelaar  Turdoides squamiceps  7, 9, 25 
140. Kauw  Corvus monedula     5 
141. Bonte Kraai  Corvus corone cornix    25, 26 
142. Raaf Corvus corax      18 
143. Bruinnekraaf  Corvus ruficollis    14, 15, 25 
144. Huiskraai  Corvus splendens    1, 5, 25, 27 
145. Tristram’s Spreeuw  Onychognathus tristramii  3, 22 
146. Spreeuw  Sturnus vulgaris     19 
147. Huismus  Passer domesticus    op vele plaatsen waargenomen 
148. Spaanse Mus  Passer hispaniolensis   op vele plaatsen waargenomen 
149. Moabmus  Passer moabiticus    10, 13, 20 
150. Vink  Fringilla coelebs     9 
151. Keep  Fringilla montifringilla     9 
152. Kneu  Carduelis cannabina     9, 16 
153. Putter  Carduelis carduelis     26 
154. Groenling  Carduelis chloris     9 
155. Sinaïroodmus  Carpodacus synoicus   18 
156. Woestijnvink  Bucanetes githagineus   9, 15, 19 
157. Vale Woestijnvink  Rhodospiza obsoleta   9, 10 
158. Grauwe Gors  Miliaria calandra    8 
159. Huisgors  Emberiza striolata striolata   14 
 
 
 


