Vogelreis Ethiopië
18 februari – 5 maart 2015
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Georganiseerd door:
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Dag 1 – 18 februari

Amsterdam – Addis Abeba

Alle deelnemers zijn mooi op tijd aanwezig op luchthaven Amsterdam Schiphol. De vlucht naar Addis
Abeba met aanvangstijd 11.45 uur zal worden uitgevoerd door Turkish Airlines met een overstap in
Istanbul. Helaas blijkt al snel dat door overmatige sneeuwval op Istanbul Atatürk Airport deze
bestemming onbereikbaar is. Na enkele uren vertraging volgt de onvermijdelijke afgelasting van de
vlucht. Van een vliegende start is daarom geen sprake maar de groep blijkt goed om te kunnen gaan
met deze tegenvaller. Uiteindelijk vliegen we met zijn allen om 22.00 uur met Emirates via Dubai naar
Ethiopië. Het grondpersoneel van Turkish Airlines verdient absoluut een compliment voor de
vasthoudendheid waarmee ze ons als 9-persoons groep op een andere vlucht hebben gekregen.
Dag 2 – 19 februari

Addis Abeba – Debre Birhan

Later dan gepland landen we om ca. 13.30 uur in Addis. Na het kopen van de benodigde visa en wat
‘Birretjes’ (Birr is de Ethiopische munteenheid) lopen we met onze bagage naar buiten. Onze gids voor
de eerste week, Zelalem staat ons buiten op te wachten. Ook worden de eerste soorten al gezien op
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het parkeerterrein bij de luchthaven; een Grey-backed Fiscal en boven ons zwevende Yellow-billed en
Black Kites. Na het inladen van de bagage in een ruime 20-persoonsbus gaan we op pad naar onze
eerste bestemming; Debre Birhan. De eerste indrukken van dit fantastische land zijn overweldigend en
maakt dat we onze vermoeidheid doen vergeten. Wat een schitterend landschap en grote
vogelrijkdom. Onderweg stoppen we bij een abattoir en zien, hoe kan het ook anders, onze eerste
gieren van de reis. Hooded en White-backed Vultures laten zich hier prachtig zien. Als we ’s avonds in
ons hotel aankomen hebben we al een aanzienlijke soortenlijst bij elkaar gevogeld. Ook endemische
soorten als Blue-winged Goose, Wattled Ibis, White-collared Pigeon, Thick-billed Raven, Erlanger’s
Lark en Ethiopian Siskin kunnen bij het lijsten aangetekend worden.

Thick-billed Raven © C. Burger

Ankober Serins © C. Burger

Na het avondeten en onze eerste St. George biertjes gaan we naar bed. Morgen gaan we vroeg op
pad voor misschien wel het saaiste vogeltje van de reis maar wel een uitermate zeldzame
endeem…….
Dag 3 – 20 februari

Debre Birhan

Vandaag gaan we zeer vroeg uit de veren. Op het programma staat een zogenaamde pre-breakfast
tour simpel gezegd eerst een paar uurtjes vogels kijken en daarna ontbijten. We rijden in het donker
naar het Ankober Escarpment om op zoek te gaan naar de pas in 1976 ontdekte endemische Ankober
Serin. Deze vogels zijn te vinden op een hoogte vanaf ca. 2.600 tot soms wel boven de 4.000 meter!
Bij aankomst op de beoogde locatie horen we al snel zacht gekwetter. De sijzen zijn al aanwezig en
foerageren op de rotsachtige heuvels waar we in de duisternis wachten op de zonsopkomst. Als de
zon aan kracht wint krijgen we de Serins uiteindelijk goed in de kijker. Enkele Erkel’s Francolins laten
zich hier ook horen en zien. Beneden in de vallei zitten enkele Gelada Baboons in de lage bomen.
Onze missie is geslaagd en we keren tevreden terug naar het hotel voor het ontbijt. Na het
eenvoudige ontbijt dat bestaat uit ei, toast, jam, koffie en thee stappen we weer in de bus. We hebben
een behoorlijk aantal doelsoorten vandaag en bezoeken o.a. de Melka Ghebdu River. Onderweg
stoppen we op een hoog punt langs het escarpment met een weids uitzicht op de vallei. Op grote
afstand zien we twee Verreaux’s Eagles (Zwarte Arenden) zweven. Aangekomen bij de rivier maken
we een wandeling door de grotendeels droge rivierbedding. Enkele leuke soorten die we hier zien zijn;
Reichenows Seedeater, Malachite en African Pygmy Kingfisher, Blue-breasted Bee-eater, Yellowbreasted Barbet, Black-billed Barbet en Black-crowned Tchagra.

African Pygmy Kingfisher © C. Burger

White-bellied Go-away-bird © C. Burger
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Bij de laatste poging om de Half-collared Kingfisher op deze plek te vinden proberen we een andere
tak van de rivier. Uiteindelijk krijgen we deze vaak moeilijk vindbare ijsvogel fraai te zien. Op de
terugweg maken we regelmatig stops langs de weg. Het koelt al iets af en het zachte licht zorgt voor
goede omstandigheden voor de fotografie. Een Abyssinian Roller op een electriciteitspaal laat zich
mooi vastleggen. En dan eindelijk vindt Zela de soort waar we de hele middag al koortsachtig naar op
zoek zijn geweest; de Yellow-throated Seedeater. Weer wordt een endemische soort aan de inmiddels
groeiende lijst toegevoegd. Op de valreep zien we nog een Bare-faced Go-away-bird langs de weg.
Als onze Ethiopische gids het onvermijdelijke ‘we gaan’ schreeuwt, stappen we lachend in de bus en
rijden terug naar ons hotel in Debre Birhan waar we in de schemer aankomen. Het was een superdag
met vele hoogtepunten.
Dag 4 – 21 februari Debre Birhan – Awash National Park
Vandaag gaan we naar Awash National Park. Hemelsbreed is de afstand niet groot maar omdat we
via Addis rijden, kost het zeker een aantal uren om onze bestemming te bereiken. Onderweg wordt
uiteraard gestopt als een leuke soort wordt gemeld. We stoppen even kort bij een paar plasjes langs
de weg en zien onze enige Ortolaan van de reis. De eerste ‘echte’ stop is bij Debre Zeit. We lopen
door een agrarisch gebied waar groenten worden verbouwd, naar de oevers van een groot meer. Op
de akkers vinden we enkele African Quail-finches. Het imposante geluid van Kraanvogels galmt over
het water. Lesser en Greater Flamingos staan in grote gescheiden groepen in het ondiepe water.
Het is heerlijk om de tijd te nemen en het meer af te scannen naar leuke soorten. We vinden veel
steltlopers langs de oevers zoals Kluten, Steltkluten, Kemphanen, Kleine Strandlopers, een Poelruiter
en enkele Grutto’s. Als we teruglopen zien en horen we een grote groep Bijeneters. Onze eerste en
tevens laatste waarneming van deze soort tijdens de trip.

© R. Huisman
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Rüppell’s Vulture © J. van den Berg

© R. Huisman

Superb Starling © J. van den Berg

Mosque Swallow © J. van den Berg

© P. Gnodde
Enkele Rüppell’s Vultures zweven laag boven onze hoofden. Ook zien we onze eerste Steppearend
op deze plek. De camera’s doen ratelend hun werk. Tot slot laat een groepje Yellow-shouldered
Widowbirds zich prachtig zien in de droge vegetatie.
We stappen in de bus en rijden naar Nazareth waar we gaan lunchen. Het restaurant blijkt op een
geweldige plek te liggen. Vanaf het terras hebben we een schitterende view over een groot
kratermeer. Terwijl we van onze koude drankjes genieten zien we op het water enkele Southern
Pochards. Door enkele deelnemers wordt een Banded Barbet gezien. Hopelijk krijgen we deze
endemische soort later nog eens te zien. Na een voedzame pastamaaltijd vertrekken we van deze
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mooie plek. Bij de bus wordt een overvliegende Abdim's Stork gezien. Ook nu wordt deze nieuwe
soort voor de reis door enkele mensen gemist. Een wc-bezoek kost soms een soort maar later zal het
gelukkig allemaal weer goed komen. Na een busrit waarbij we ook een deel over een vrij nieuwe
tolweg rijden, komen we uiteindelijk aan bij de ingang van het nationale park. Dit droge
savannegebied ligt in het noordoostelijk deel van de Rift Valley. Uiteindelijk komen we aan bij de lodge
waar we verwelkomd worden door enkele personeelsleden. Het is een erg fraaie plek met vrijstaande
bungalows en een leuk restaurant met uitzicht op een riviertje waar Nijlkrokodillen hun domein
hebben. Een goede maaltijd en een koud biertje doen ons goed. Het leven is zo slecht nog niet. Oh ja,
we moeten nog wel even de lijst bijwerken.
Dag 5 – 22 februari Awash National Park
In de vroege ochtenduren maken we voor het ontbijt een korte wandeling. Dit uitgestrekte
savannegebied met veel doornige struiken en hier en daar wat hogere bomen heeft veel te bieden.
Een kleine greep uit de vele soorten die we tegenkomen; een paartje Orange-bellied Parrots, Northern
Puffback, Grosbeak Weaver, Nubian en Grey-headed Woodpecker. Een Tawny Eagle geeft van zeer
dicht bij een mooie show weg in de kruin van een Acacia. Na het ontbijt gaan we op safari. Hoofddoel
is het zien van trappen. De kans op andere leuke soorten is ook groot in dit interessante habitat. Al
snel zien we een Rosy-patched Bush-shrike en kort daarna onze eerste Pygmy Falcon. Deze stoere
dwerg is slechts 20 cm lang en broedt doorgaans in het nest van een White-headed Buffalo-Weaver.
Het Afrika-gevoel krijgt deze dag een extra boost als we in de verte een prachtige Secretarisvogel
zien. Ook de trappen laten het niet afweten. Enkele imposante Kori Bustards laten zich mooi zien en
stappen schijnbaar onverstoord door het hoge gras. Ook White-bellied en Buff-crested Bustards
krijgen we deze dag uitgebreid te zien.
Naast vogels zien we ook verschillende zoogdieren zoals Beisa Oryx, Salt’s Dikdik, Soemmering’s
Gazelle en enkele ezels. De laatsten krijgen onze speciale aandacht omdat een groepje Red-billed
Oxpeckers zich op de ezelsruggen tegoed doet aan de parasieten. Ook deze nacht brengen we door
in Awash National Park.

Buff-crested Bustard © J. van den Berg

Tawny Eagle © J. van den Berg

Bearded Woodpecker © J. van den Berg

Somali Fiscal © C. Burger
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Dag 6 – 23 februari Awash – Lake Langano
’s Ochtends vroeg vertrekken we met de bus uit dit schitterende nationale park. Onderweg zien we
nog verschillende leuke soorten zoals enkele Black-chested Snake-Eagles die zich in het
ochtendzonnetje opwarmen. Ook zien we een Buff-crested Bustard met een jong. Eenmaal uit het
park zien we langs de weg onze eerste Aasgier vliegen. Onze reis voert langs Lake Beseka (Basaka)
waar we een poging wagen om de zeer lokale Sombre Rock Chat te zien. Deze vogel is te vinden op
het kale lavagesteente aan de oever van het meer. Na intensief zoeken vinden we uiteindelijk
Common en Blue Rock Thrush. Vooral de laatste soort zorgt in eerste instantie voor enige commotie.
De Chat wordt slechts door enkele mensen gezien en dan ook nog behoorlijk ver weg. De zoektocht
heeft flink wat tijd opgeslokt en we besluiten om verder te gaan. We lunchen in een restaurant in de
plaats Nazareth. De tuin met uitnodigend zwembad levert niet zo veel op. Wel worden de eerste
Black-winged Lovebirds gezien. Achteraf blijkt dat deze waarneming aan sommige deelnemers voorbij
is gegaan. Vervelend natuurlijk maar gelukkig wordt deze soort later nog meerdere malen gezien.
Een uitgebreide stop bij Lake Ziway doet ons goed. We zien veel vogelsoorten en sommige op korte
afstand. Vooral Pelikanen en Maraboes zijn in groten getale aanwezig en laten zich van dichtbij zien
omdat dit een plek is waar de vissers hun afval dumpen. Liefhebbers van ganzen en eenden komen
aan hun trekken. De lijst kan worden aangevuld met soorten als Fulvous Whistling Duck, Spur-winged
Goose, African Pygmy Goose, Red-billed Duck, Hottentot Teal en Zomertaling. Verder zorgen de
waarnemingen van Black Crake, Grey-headed Gull, Kokmeeuw, Witvleugel- en Witwangstern, Lesser
Swamp-Warbler en Rietzanger voor een uitermate productieve dag. Maar zoals altijd is de tijd onze
tegenstander en moeten we verder naar onze volgende logeerplek. Als we daar in het donker
aankomen, wordt kort een waarschijnlijke Greyish Eagle-Owl in het licht van de koplampen gezien.
Een poging om de vogel terug te vinden lukt helaas niet. Na een snelle douche treffen we elkaar op
een fantastisch terras op korte afstand van het meer. Een koel briesje en een koud biertje brengen
ons in opperbeste stemming. We zijn beland in een voortreffelijke accommodatie op een toplocatie
met ruime, schone kamers en goed eten.

Great White Pelicans © C. Burger

© C. Burger

Dag 7 – 24 februari Lake Langano – Bale Mountains
Vroeg in de ochtend verzamelen we ons en maken een wandeling in de schitterende, zeer grote
hoteltuin. Al snel vinden we tussen de bungalows een Northern White-faced Owl. Niet veel later wordt
een Greyish Eagle-Owl gehoord. Helaas lukt het ons niet de vogel op de rotswand te vinden. Het
belooft een goede uilendag te worden. Als we een stukje verder lopen worden we door enkele
personeelsleden van het hotel gewezen op een boom met daarin twee Verreaux’s Eagle-Owls! Wat
een mooi begin van de dag. Deze plek biedt ons werkelijk schitterende soorten. Wat te denken van
twee Red-throated Wrynecks op een dode boomstam, enkele Bruce’s Green Pigeons zonnebadend in
een boomtop, meerdere Little Rock Thrushes op korte afstand en nog veel meer fraais. We kunnen
maar moeilijk afscheid nemen van deze plek en onze gids moet ons bijna de bus induwen om verder
te gaan. Als we nog maar net in de bus zitten maken we al snel een korte stop bij de ingang van een
ander park. Dit levert niet zo veel op. Wel zien we hier een Cut-throat Finch en ziet en fotografeert
Kees als enige een Black-cheeked Waxbill. Pas veel later op de reis wordt deze soort gedeblokkeerd
en ook door de rest gezien.
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Red-throated Wryneck © C. Burger

Ethiopian Bee-eater © C. Burger

Met een lange reis in het vooruitzicht gaan we verder. Onderweg zien we nog onze eerste African
Stonechat en Black-winged Plover. Het landschap wordt naar mate we hogerop komen kaler en de
temperatuur daalt gestaag. Langs de weg zien we in een ravijn onze vierde uilensoort van vandaag;
een Cape Eagle-Owl. Bij een aantal kleine bergmeertjes tikken we weer enkele endemische soorten
t.w. Spot-breasted Plover en Rouget’s Rail. Ook zien we letterlijk naast elkaar Watersnip (Common
Snipe) en African Snipe. De verschillende kenmerken laten zich goed zien.
Onze volgende bestemming is het hoofdkwartier van Bale Mountains in Dinsho. We gaan hier met een
lokale gids op pad in het bij de ingang gelegen bos. Al snel laat hij ons een roestende Abyssinian Owl
zien. Deze Afrikaanse Ransuil betekent uilensoort nummer vijf van vandaag! Niet veel later staan we
met z’n allen op korte afstand naar een goed gecamoufleerde Montane Nightjar te kijken. Het
hoofdkwartier blijkt een uitermate succesvolle plek te zijn. We zien hier ook Abyssinian SlatyFlycatcher, White-backed Black-tit en enkele Abyssinian Catbirds (Juniper Babblers). Na een late
lunch vertrekken we en rijden naar ons hotel in Goba. Morgen gaan we de bergen in.
Dag 8 – 25 februari Bale Mountains
We maken op deze koele morgen een korte wandeling rond het hotel. Een groepje Slender-billed
Starlings vliegt over onze hoofden. Voor de rest zien we nog enkele inmiddels bekende soorten.
Het onbijt wordt naar binnen gewerkt en volgens schema gaan we weer op pad met onze vriendelijke
buschauffeur. Na een paar kilometer wordt de slagboom voor ons geopend en rijden we de Bale
Mountains in. Onderweg stoppen we al snel en wandelen rustig door het dunbeboste gebied langs de
weg. Na enkele minuten vinden we een zeer gewenste soort; de White-cheeked Turaco. De vogel laat
zich schitterend aan ons zien. De passende omschrijving van de familie Turaco’s in de ‘Birds of the
Horn of Africa’ luidt ‘mainly bottle-green and dark blue, but reveal scarlet wing-patches in flight’.

© P. Gnodde
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Rouget’s Rail © J. van den Berg

Ook Cinnamon Bracken-Warbler, Klaas’s Cuckoo en Rüppell’s Robin-Chat worden hier gezien.
Als we verder rijden zien we even later onze eerste Blonde Tapuit en enkele Moorland Francolins.
Aangekomen op het Sanetti Plateau zien we al snel onze eerste Ethiopian Wolf. De populatie van
deze ernstig bedreigde diersoort bedraagt naar schatting nog maar 250 exemplaren.
Het belangrijkste voedsel van dit zoogdier is de Giant Root-rat. Ook dit bijzondere knaagdier met z’n
grote rechthoekige kop krijgen we kort te zien. Overal horen we het zachte gefluit van de Ethiopian
Meadow Rats. Als we verspreid over de hoogvlakte lopen zien we met name veel Thekla Larks en
Red-throated Pipits. De verrassing is groot als we plotseling een Abyssinian Longclaw in de top van
een struikje zien zitten. Een uitgebreide zoektocht om de vogel voor iedereen zichtbaar te krijgen,
mislukt helaas. De endemische Longclaw lijkt in rook opgegaan. Een overvliegende mooie adulte
Lammergier zorgt voor het volgende hoogtepunt. Ook zien we nog enkele Steenarenden en een
Steppearend aan de grond. Deze dag is de enige dag van de trip dat het even licht regent. Iets
vroeger dan gepland keren we terug naar ons hotel in Goba.
Daar aangekomen is de lucht opgeklaard en maken we nog even een korte wandeling in de tuin.
Ditmaal hebben we succes met onze zoektocht naar de Brown Parisoma. Een paartje laat zich mooi
aan ons zien. In een nabijgelegen bosperceel sluiten we deze indrukwekkende dag af met een mooie
nieuwe soort; de African Goshawk. Deze havik heeft hier waarschijnlijk een horst en we kunnen het
mannetje uitvoerig horen en zien met prooi. We hebben de dag weer optimaal benut. In de schemer
lopen we terug naar ons hotel.

African Goshawk © J. van den Berg
Dag 9 – 26 februari

Ethiopian Wolf © J. van den Berg

Goba via Bale Mountains naar Negele

Vanaf vandaag gaan we ons verplaatsen in een drietal Nissan Patrols. De wegen in Zuid-Ethiopië zijn
zodanig dat er geen bus kan rijden. De wegen zijn niet alleen hobbelig, maar ook nog eens stoffig,
héél stoffig. We houden ongeveer 200 – 300 meter tussen de wagens tijdens het rijden om niet in
elkaars rode stofwolk te rijden. De voorste auto heeft overigens nooit iets van dat stof gemerkt zeiden
ze later.
De indeling van de auto’s gaat automatisch. In auto 1 Kees en Rina en onze gids Negussie, in auto 2
Koert, René en Jos en in auto 3 Claudia, Vincent en Paul. En natuurlijk nog chauffeurs. Contact
tussen de wagens houden we via walkietalkies. Meestal roept auto 1 als eerste dat er een vogel links
of rechts van de weg zit, maar ook auto 2 en zelfs meerdere malen meldt auto 3 als eerste een leuke
waarneming. In dit laatste geval moeten auto 1 en auto 2 – die dan al honderden meters verder zijn –
alsnog omkeren.
Het zou een dag worden met veel autotijd en naar verhouding wat minder vogeltijd. Enkele Thickbilled Ravens staan op de telefoonpalen als gieren in een Lucky Luke strip ons na te kijken als wij weg
rijden van het hotel. Wij beginnen de dag met nog een keer de Bale Mountains op en over te rijden.
Weer tot 3.800 meter, maar nu in een heel wat geriefelijker vervoersmiddel! Bij een plasje op de
hoogvlakte zien we zowaar een paartje Casarca’s met vlak daarbij een Lannervalk die even voor de
fotografen gaat zitten. Ook lopen hier nog 10 Spot-breasted Plovers. Bij het afdalen van de zuidhelling
kunnen de fleecejacks uit en stoppen we bij een bos dat wel betere tijden heeft gekend; er is veel
gekapt in het verleden en grote tropische bomen zijn schaars. Een rondje levert toch een aantal
Abessijnse specialiteiten op als Abyssinian Woodpecker (endeem!) en de fraaie – en enige
waarneming van deze soort – Abyssinian Ground Thrush en Abyssinian Oriole. Even later zien we een
Mountain Buzzard – eerlijk gezegd bijna een gewone buizerd.
Onderweg naar de plek van de Prince Ruspoli’s Turaco rijden we langs grote stukken ogenschijnlijk
vogelrijk bos, maar we zien geen kans hier tijd aan te besteden. De paar korte stops die we maken
leveren soorten op als Woolly-necked Stork, Eastern Chanting Goshawk (ECG voor lokale vogelaars),
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Rouget’s Rails, Black-billed Woodhoopoes en een paartje Red-and-yellow Barbets op een
termietentoren.
Negussie vertelt ons dat hij voor de PR Turaco drie plekken heeft, dus plan A, plan B en plan C. Het
wordt uiteindelijk plan B. De Turaco laat zich kort maar even goed aan ons zien en vliegt dan even
geheel open naar een volgende dichte boom. Hier laten we de vogel zitten. Enkele lokale jongens
blijken betaald te worden door Negussie. Op deze wijze houdt hij de plek van de PR Turaco in stand!
Wel zien we nog de enige twee White-breasted Cuckooshrikes van de reis.
We duiken langzaam de savanne in en soorten als Shelley’s Starling, Red-headed Weaver en de
Dodson’s Bulbul (Common Bulbul split) dienen zich aan tijdens een lunch in het veld. Het hotel in
Negele valt alleszins mee en na een goede maar koude douche gaan we aan het diner. Bij ons schuift
een Duits echtpaar aan dat met een eigen gids van Negussie dezelfde route afrijdt als wij. Leuk om te
horen wat zij gezien hebben en voor Claudia de mogelijkheid weer Duits te spreken. We komen hen
nog vaak tegen.

Von der Decken’s Hornbill © C. Burger

Abyssinian Ground-thrush © J. van den Berg

© P. Gnodde

© R. Huisman

© R. Huisman

Rufous-crowned Roller © J. van den Berg
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© P. Gnodde

© R. Huisman
Dag 10 – 27 februari

Omgeving Negele

In het donker staan we op en in de schemering rijden we Negele uit de savanne in. We gaan vandaag
op zoek naar de zeer zeldzame en endemische Sidamo Lark. Hier geen plan A of plan B. De
ongeveer dertig overgebleven paartjes komen alleen voor in een klein stukje savanne nabij Negele.
Bij het eerste licht zien we een groot aantal zwaluwen op de draad: Ethiopian Swallows. Even later
zien we onze eerste renvogels van de reis; in totaal 8 Temminck’s Coursers met enkele jongen. De
Crowned Plover – een luidruchtige kievit- is redelijk algemeen op deze savanne, van de Black-winged
Plover zien we vier exemplaren. Vincent pikt op een akker onze tweede Secretarisvogel van de reis
eruit. Verder zien we enkele White-bellied Bustards, enkele Plain-backed Pipits en – nieuw voor de
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reis – White-crowned Starlings, een vogel met een prachtig kopergroen lijf en witte kopkap.
Dan gaan we – op aangeven van Negussie - in linie de boomloze savanne over. De horizon wordt
gedomineerd door hutjes met daarbij geitenhoeders. We lopen een aantal keren een groot terrein af,
maar geen Sidamo Lark. Wel enkele Somali Short-toed Larks, twee Pectoral-patch Cisticola’s en de
eerste White-tailed Swallow, een endeem die we iets verder zuidelijk beter kunnen zien. Het is
wederom Vincent die een klein bruin vogeltje ziet lopen vanuit zijn ooghoeken. Hij checkt en roept
enthousiast dat hij de gewenste leeuwerik heeft. De vogel laat zich langdurig en van dichtbij aan ons
zien. Het Duitse vogelechtpaar is toevallig in de buurt en kan meeliften op onze vondst.
Dan kunnen we eindelijk aan het verlate ontbijt/vroege lunch. We laten de scrambled eggs met brood
goed smaken. Na het ontbijt rijden we in enorme rode stofwolken naar enkele hellingen met wat
boompjes en struiken. Maar eerst komen we een Duitse vakantiefietser tegen die van Keulen naar
Kaapstad fietst. Wat een held! We spreken hem even en nemen een foto van hem die we hem later
zullen mailen.

© R. Huisman

Sidamo Lark © C. Burger

Op hellingen bij droge rivierbeddingen leeft de Salvadori’s Seedeater. Het duurt lang voordat we
enkele vogels vinden en redelijk tot goed zien. Andere vogels die we hier aantreffen zijn o.a. de Tiny
Cisticola, Acacia Tit, een groep Shelley’s Starlings, Grey-headed Batis en Rode Rotslijsters. Een
Mouse-coloured Penduline-tit is slechts voor enkele weggelegd en deze soort zien we de rest van de
reis niet meer. Ook leuk om enkele boompiepers te zien en te horen. Wat opvalt, is dat soms lange tijd
geen enkele vogel wordt waargenomen in dit soort biotopen en opeens lijken ze er allemaal te zitten.
’s Middag hebben we even siësta (voor het eerst van de reis) en om 15:00 uur vertrekken we weer
naar een nieuw gebied. Enkele kleine akkers omzoomt door hagen en boompjes blijken zeer vogelrijk
te zijn. In drie uur tijd zien we de volgende nieuwe soorten voor de lijst: Abyssinian Scimitarbill,
Golden-breasted Starling, Foxy Lark en een Bar-eyed Thrush tussen de dromedarissen. De eerste
drie laten zich uitstekend zien en fotograferen, de ‘Thrush’ is wat skulky en niet iedereen krijgt deze
vogel goed te zien. Gelukkig wordt dat later tijdens de reis helemaal goed gemaakt. Ook zien we weer
enkele trappen, van de Buff-crested en de White-bellied elk twee. Een Rosy-patched Bush-shrike
wordt uitgebreid geplaat door de fotografen.
Na het avondeten gaan we direct slapen. Het was een topdag met vele uren in het veld en weinig in
de auto.
Dag 11 – 28 februari

Negele - Yabello

We rijden de gehele dag door Afrikaans savannelandschap over best redelijke wegen, maar
regelmatig moet er krachtig geremd worden voor overstekende ezels, geiten of koeien. Soms is de
savanne groen van de doornstruiken en acacia-achtige bomen, dan weer rijden wij door veel minder
begroeid landschap. We rijden langs verschillende inheemse stammen met per stam andere hutten. Ik
snap wel waarom cultuurreizen naar dit land ook populair zijn.
Gelukkig ook deze dag hebben we veel kunnen vogelen. En dat levert een groot aantal soorten op
voor de reis. We beginnen bij de rivier de Juba. Een rivier die nu waarschijnlijk op zijn smalst is, maar
gezien de vele boomstronken in de bedding in de regentijd uitgroeit tot een woest kolkende rivier.
Kinderen zwemmen in de rivier, veehoeders laten hun koeien drinken en vrouwen doen de was. Als
vanzelfsprekend komen wij voor de Juba Weaver. Een mannetje laat zich (te) kort zien aan de groep
en degenen die de vogel gemist of echt slecht gezien hebben, gaan met Negussie verder het
struikgewas in. Dit levert twee vrouwtjes van deze endemische wever op die zich goed laten bekijken.
De lichte ondersnavel is hier het kenmerk. Behalve de Juba Weaver zien we ook een twintigtal
Chestnut Weavers in overgangskleed. Ook breiden we onze barbet-lijst uit met de Black-throated en
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d’Arnaud's en voegen we twee sunbirds toe (Hunters en Purple-banded) en toont de gids ons de
Magpie Starling.

d’Arnaud’s Barbet © C. Burger

Red-billed Buffalo-Weaver © C. Burger

Onderweg worden enkele plaspauzes in de vrije natuur ingelast, waarbij in het bijzonder aan de
dames in het gezelschap wordt gedacht om hen rustig in een struikrijke plek naar “het toilet” te kunnen
laten gaan. Bij een zo’n stop zien we dik 40 Vulturine Guineafowls de struiken inschieten.
Al vogelend gaan we richting Yabello. Een stop vanaf een heuvel over een stuk groene savanne levert
twee Kori Bustards op en de enige Lappet-faced Vulture van de vakantie. Bij een boom met
nestelende Black-capped Social Weavers vraagt Paul aan de gids of Spotted Palm-thrush tot de
mogelijkheden behoort. “Oh yes for sure” is zijn antwoord en tot zijn verbazing ziet hij op hetzelfde
moment deze soort!
Bij een armetierige nederzetting zien we even later een groepje Short-tailed Larks en Shelley’s
Sparrow. Kort daarna komen we bij een driesprong met een asfaltweg. Dit blijkt de Pan-African
Highway te zijn die loopt van Addis Abeba tot aan Kaapstad. We volgen de asfaltweg en al snel zien
we de eerste Stresemann’s Bush-crows lopen en enkele White-tailed Swallows vliegen.
Op weg naar Yabello ziet Johannes, de chauffeur van auto 3 een Struisvogel lopen zo’n tweehonderd
meter van de weg. We stoppen en zien dat er zelfs een paartje Struisvogel loopt. Auto 1 en 2 worden
gewaarschuwd, maar alleen auto 2 is op tijd omgekeerd. De Struisvogels zijn uit beeld verdwenen en
we besluiten het veld in te gaan in de hoop hen terug te vinden. Dat doen we niet, maar we zien wel
de zeer fraaie Red-naped Bush-shrike, een Grey Wren-Warbler, een Pygmy Batis en een Northern
Brownbul. Een succesvolle stop!
Yabello Motel staat bekend om zijn lange wachttijden voor avondeten en diner. Bij aankomst blijkt
Negussie al met hen gebeld te hebben en nog voordat we de koffers uit de Nissan Patrols hebben
gehaald, bestellen we ons avondeten. Tijdens het avondeten bestellen we ons ontbijt. Of het nu nodig
was of niet, maar zowel voor diner als voor ontbijt hoeven we niet lang te wachten.
Dag 12 – 1 maart Savanne ten oosten van Yabello
Vandaag weinig autokilometers en heel veel in het veld. Heerlijk! Op verschillende plekken langs de
Pan-African Highway stoppen we en zoeken de savanne af. Hoofddoel – de Somali Courser – wordt
snel gevonden en een viertal toont zich goed voor de fotografen in de groep. Andere goede soorten
van de ochtend zijn Banded Parisoma, Scaly Chatterer, Three-streaked Tchagra, Grey-capped Social
Weavers en enkele Chestnut Sparrows. Maar soort van de ochtend wordt toch de Heuglins Courser,
een soort die we niet meer verwacht hadden. Leuk is een gewone draaihals die in het gras rondhipt.
Ook zien we onze tweede Spotted Palm-thrush.
De lunch wordt gehouden in het veld. Dat is op zich heerlijk, maar voor de vogels was het toch te
warm. We zien nog een man Struisvogel lopen, een onvolwassen White-headed Vulture, twee
Bateleurs. Abyssinian Roller en Tawny Eagle blijken algemeen. De restanten van de spaghetti-lunch
worden door onze chauffeurs/koks uitgereikt aan enkele lokale veehoedertjes, die met hun handen en
met smaak onze maaltijd opmaken. Op de terugweg zien we een fraai mannetje Steppekiekendief en
bezoeken we nog een plek voor de Northern Grosbeak Canary, maar deze wordt slechts door twee
deelnemers vliegend gezien.
’s Avonds gaan we een poging doen nachtzwaluwen te horen en te zien. Tijdens het verzamelen
blijken enkelen snel even tussendoor te douchen en anderen nemen een drankje. Degenen die zich
opgefrist hebben wachten op de parkeerplaats op de rest van de groep. Tijdens het wachten vliegen
er twee Palm Swifts over die de rest van de groep niet zal zien. Het zoeken naar nachtzwaluwen loopt
door gebrekkige afspeelapparatuur op een deceptie uit.
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Stresemann’s Bush-crow © C. Burger

Three-banded Courser © C. Burger

Dag 13 – 2 maart Yabello - Awassa
Vandaag hebben we een lange reisdag voor de boeg en ook nog eens over slechte wegen, d.w.z.
merendeels naast de Pan-African Highway (die op veel plekken geherasfalteerd wordt) in plaats van
erover. Zoogdier van de dag wordt de Common Zebra die we over de savanne zien lopen. Door
niemand verwacht. We zien onze tweede Abdim’s Stork van de reis en op een bekende plek wordt
gestopt voor de Wattled Crane, een paartje in de verte. De regentijd blijkt een betere tijd te zijn voor
deze soort, maar wij hebben hem “in de tas”!
Een wandeling door een mooi bos levert Grey Cuckooshrike en meerdere White-cheeked Turacos op.
Maar highlight van dit bosbezoek zijn onze eerste Spotted Creepers. Een soort die qua naam
enigszins op onze boomkruiper lijkt, maar een stuk groter is en – net zoals een boomklever – niet op
zijn staart rust. Verder bekende (bos)vogels als de Abyssinian Slaty Flycatcher, Ethiopian Boubou en
African Paradise Flycatcher. Een Brown-throated Wattle-eye wordt door slechts drie reisgenoten
gezien.
Na een lange reis komen we bij het hotel gelegen aan Lake Awassa. Een smalle boulevard biedt
toegang tot het meer. Ethiopiërs flaneren langs het meer en hier en daar wassen mensen zich in het
meer. We zien eenden die we eerder gezien hebben, African Pygmy Geese en Hottentot Teal, maar
ook White-backed Ducks, een soort stekelstaarteend, maar dan een stuk groter. Er vliegen heel wat
Witvleugelsterns en Long-tailed Cormorants en gewone (Afrikaanse) Aalscholvers vliegen verderop
over het water. Enkele Lesser Swamp Warblers laten zich leuk zien evenals African Jacanas en zelfs
een Purperreiger. We gaan vroeg slapen in prachtige sfeervolle hotelkamers.
Dag 14 –3 maart Lake Awassa - Wondo Genet
In de schemering staan we op en onder aanvoering van Negussie lopen we de hoteltuin door, weer
over de boulevard. Later op de ochtend stoppen we bij enkele andere plekken langs het meer. Zoals
dat bij een wetland gaat, barst het van de vogels. Honderden Maraboes, meerdere Hamerkoppen,
Lach- en Witvleugelsterns, Grijskopmeeuwen, Malachite Kingfishers, Black Crakes, Brown-throated
Martins, prachtige Scarlet-chested Sunbirds, een sneaky Boran Cisticola, twee gewone draaihalzen en
een Red-throated Wryneck, Double-toothed Barbets, twee Nubian Woodpeckers, een Black Heron en
veel meer. Van onze zomergasten zien we enkele zwartkopjes en gekraagde roodstaarten. Een Blueheaded Coucal en een groep White-faced Whistling Ducks zijn voor de fotografen. Colobusapen
snellen door de bomen.
We rijden door naar de Universiteit van de plaats, maar krijgen geen toegang het terrein af te zoeken.
Daar gaat onze kans op de Narina Trogon. Er is nog een tweede plek bij Wondo Genet, maar die is
veel minder zeker. Op de weg naar Wondo Genet zien we nog twee Long-crested Eagles op
telefoonpalen.
Het terrein van het hotel in Wondo Genet is zo bomenrijk dat het wel een stadspark lijkt. De komende
twee dagen zien we hier veel vogels, waaronder een knap door Jos gevonden Lesser Honeyguide. De
omgeving van Wondo Genet bestaat uit heuvels met resten van bossen. Negussie vertelt ons dat iets
meer dan vijf jaar geleden alles nog vol bossen stond, maar dat stropers alles gekapt hebben. Ook
hier treedt natuurvernietiging op en de natuurbescherming in Ethiopië staat kennelijk nog op een laag
pitje.
In ganzenpas lopen we over de smalle paadjes over de hellingen. Negussie heeft een lokale,
bevriende Ethiopiër ingeschakeld. Die man is haarscherp en toont ons al gauw Lemon Dove, Bluespotted Wood Dove en Black Sawwing. Silvery-cheeked Hornbills laten zich goed zien en
fotograferen. Ook zien we weer een Spotted Creeper, enkele Brown-throated Wattle-eyes en een
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paartje Black-winged Lovebirds, die een soort bladkoning-achtig roepje hebben. Bij een beekje laten
een Half-collared Kingfisher en twee Mountain Wagtails zich fraai zien. Deze laatste – een soort Grote
Gele Kwikstaart in een Witte Kwikstaart verenpak – zingt ook nog eens welluidend. Een non-breeding
Pin-tailed Wydah blijkt toch eenvoudig op naam te brengen, maar met een lange staart was de vogel
vast mooier geweest. Een Black-headed Batis is een aanvulling op de lijst en de Steppebuizerd die we
zien eigenlijk ook. Maar het is een zeldzame endemische vogel die ons in vervoering brengt; een
Yellow-fronted Parrot zit boven in een boom in een nestgat. Even later zien we zelfs drie vogels
vliegen. Een lange zoektocht naar de Narina Trogon en de Green-backed Twinspot levert helaas niets
op. Bij het teruglopen naar het hotel passeren we enkele vrouwen met enorme bossen takken op de
rug. Vlak bij het hotel loopt een meisje met een grote jerrycan vol drinkwater. Zij lacht naar ons en
Kees neemt de jerrycan over en vraagt aan het meisje waar zij heen moet. Zij wijst ons de weg, maar
de jerrycan is zo zwaar dat zelfs Kees het tillen even moet overdragen aan Paul. Bij het huisje van het
gezin van het meisje worden wij uitgenodigd voor de koffie, maar slaan dit af. Nog onder de indruk wat
zo’n jong meisje vast dagelijks moet sjouwen gaan we aan het diner.
Dag 15 – 4 maart Wondo Genet, Lake Ziway en op naar Addis Abeba
Een derde rondje Wondo Genet heuvels levert ’s ochtends nog een Grey Falcon op en een Yellowfronted Tinkerbird, in het Nederlands Geelvoorhoofdketellapper genoemd. Een grappige Nederlandse
naam! Een mannetje Red-headed Weaver is verder een mooie waarneming. We komen langs een
stroompje dat van de heuvels hard het dal in stroomt. Er komt stoom van het beekje en het water blijkt
zeer heet te zijn, tegen koken aan! Nu snappen we de term hotsprings voor dit gebied.

Tambourine Dove © C. Burger

Double-toothed Barbet © J. van den Berg

Na het ontbijt vertrekken we en brengen we voor de tweede keer een bezoek aan Lake Ziway. Precies
een week geleden waren we hier ook. We zien zowaar enkele nieuwe soorten voor de lijst: Knob-billed
Duck (wat een beauty, maar niet heus), Fulvous Whistling Ducks, gewone Groene Bijeneters en een
Blauwborst. Ook zien we enkele soorten beter en in grotere aantallen dan een week geleden:
Afrikaanse Slangenhalsvogels, een mannetje Steppekiekendief, zomerkleed Grijskopmeeuwen, een
Witwangstern tussen de tientallen Witvleugels en een fraaie zingende Nachtegaal en – voor de enige
duivenliefhebber van de groep – een African Mourning Dove. Ook nu weer zijn we onder de indruk
van de tamheid van de vogels en de grote aantallen.
Een volgende stop bij een groot rietveld levert twee Black-crowned Cranes op! Ver weg en eigenlijk
pas goed te zien als ze even opvliegen waarbij de kenmerkende witte vleugelvlekken duidelijk
zichtbaar zijn. Bij een volgende stop langs een rivier zien we eindelijk grielen. Vier Senegal Thickknees staan een beetje sloom voor zich uit te staren op de oever. Wel een ‘tick’ voor de lijst zullen we
maar zeggen.
Het binnenrijden van Addis Abeba is een heksenketel. Er is sprake van een zeer drukke spits en elke
chauffeur probeert opportunistisch zwenkend van de linker- naar de rechterrijbaan en weer terug
meters te maken. Tel daarbij op het tergend langzame vrachtverkeer en dan neem je echt je petje af
voor onze chauffeurs die ons veilig afzetten bij het Ghion Hotel. Nadat we onze koffers op de kamers
hebben laten brengen, maken we nog een rondje door de tuin. Hier zou onze reis twee weken
geleden begonnen moeten zijn. Maar door de vertraagde aankomst hebben wij dit reisonderdeel
moeten overslaan. De tuin is best vogelrijk en we stellen ons voor hoe je zo’n eerste ochtend van de
ene nieuwe soort naar de andere zou lopen. Nu zien wij geen nieuwe soorten, maar genieten toch van
de leuke (tuin)vogels. De kamers zijn niet bedoeld om te overnachten, maar om even te kunnen
opfrissen en de bagage te kunnen herschikken voor de vlucht. Na een gezellige laatste avondmaal,
waarbij we voor het laatst “lijsten” en de top-3 van de waargenomen vogelsoorten opstellen: op 1 de
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Red-throated Wryneck, op 2 de Three-banded Courser (Heuglins) en op 3 de Sidamo Lark. Moet
gezegd worden dat de RT Wryneck dik en dik wint! Na de maaltijd pakt iedereen zijn boeltje en
stappen we in de bus richting airport.
Dag 16 – 5 maart Addis Abeba – Istanbul - Amsterdam
De terugreis gaat voorspoedig. In Istanbul nemen we afscheid van Claudia. Zij zal met een latere
vlucht naar Amsterdam vliegen. Rond 10.30 uur landen we op Schiphol. De koffers komen snel op de
band en we nemen afscheid van elkaar.
Het was een mooie en indrukwekkende reis met vele hoogtepunten. Ethiopië is een fantastisch land
met adembenemende landschappen, een rijke flora en fauna en een uitermate vriendelijke bevolking.
We zijn geëindigd met een mooie lijst van 445 waargenomen vogelsoorten waarvan 30 endemische
voor de Hoorn van Afrika (Ethiopië, Eritrea, Djibouti, Somalië en Socotra). Ook hebben we een leuke
lijst met zoogdieren gezien.
Mijn dank gaat uit naar Claudia, Rina en Paul voor het mogen gebruiken van hun foto’s voor dit
verslag. Daarnaast wil ik Paul ook bedanken voor het schrijven van dag 9 tot en met 15 van dit
reisverslag. Hopelijk zorgt dit voor een mooie blijvende herinnering.
Hartelijk dank voor jullie deelname!

Jos van den Berg
27 maart 2015

Deelnemers v.l.n.r.; Jos (BirdingBreaks), René, Paul, Claudia, Koert, Kees, Vincent en Rina.
(Jur ontbreekt op deze foto)
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