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Donderdag 21 februari
Ruim voor negen is de Hollandse delegatie voor de Ethiopië 2013 reis aanwezig op
Schiphol. We vliegen eerst naar Istanbul waar we de Belgische delegatie treffen. Hier blijkt
Tine helaas behoorlijk de griep te hebben. Hopelijk gaat dit snel beter. We vliegen in een
gloednieuwe halfvolle 737 800 vanuit een nachtelijk Istanbul naar Addis. Onder ons staan
werkelijk alle grote wegen in deze stad vast! Een bizar gezicht.
Vrijdag 22 februari
In de nacht komen we aan op Bole Airport en worden we door Negussie opgewacht en
naar het beroemde Ghion Hotel gebracht voor de rest van de nacht. In de ochtend staat
een deel van de groep om de afgesproken tijd van 06:30 al weer voor het hotel voor het
rondje door de tuin en de kennismaking met de eerst soorten van Ethiopië. De Tacazze
Sunbird is overvloedig aanwezig evenals een enkele Beautiful Sunbirds in
overgangskleed. Ook zien we vrij snel de Brown Parisoma die eigenlijk met name hier
gedaan moet worden. De Red-eyed Dove laat zijn bekende liedje horen en de Dusky
Turtle Doves zijn ook veel aanwezig. We hebben na het ontbijtbuffet wat langer de tijd om
in de tuin te vogelen omdat onze bus vertraging heeft vanwege het drukke verkeer. We
zien mooie Rüppels Robin Chats en diverse zaadeters zoals de Streaky en Brown-rumped
Seadeater die we nog veelvuldig tegen zullen gaan komen deze reis! De Wattled Ibissen
zitten in de tuin en de Abyssinian Slaty Flycatcher wordt ook gezien. Daarnaast pikken we
een Little Bea-eater, vele Mountain Thrushes, African Dusky Flycatcher, een juveniele
Shikra, Montane White-eyes een Baglafecht Weaver en diverse Tjiftjaffen op. De bus
verschijnt en we zijn rap op pad om na een korte water-inkoop-stop Addis te verlaten.
Onze eerste stop is een abattoir iets buiten de stad. Hier wemelt het van de vogels en we
komen ogen te kort. De Thick-billed Raven laat zich kort zien, maar de grote hoeveelheid
Yellow-billed Kites, Hooded Vultures, Pied Crows, White-backed Vultures en Marabous
zijn indrukwekkend. Daarnaast zien we hier een mooie Aasgier, de eerste African Fish
Eagle, Hadada Ibis en Tawny Eagle. Qua zangvogels is hier ook veel te beleven en
diverse African Citrils laten zich mooi zien evenals een Yellow-bellied Waxbill, Tawnyflanked Prinia en Red-billed Firefinch. Een leuke stop! Iets verder op weg naar Debre
Birhan stoppen we voor een mooie Red-throated Wryneck die zich al erg vroeg in de reis
aandient. Daarnaast zien we hier ook diverse White-winged Cliff Chats. Tijdens een paar
andere stops voegen we Erlangers Lark, Blauwe Rotslijster, Black-headed Siskin,
Izabeltapuit, vele Bonte Tapuiten en Red-breasted Wheatear toe aan de lijst. Een groepje
Nianza Swifts is een leuke waarneming en twee Black-winged Plovers eveneens. Bij
aankomst in het Eva Hotel duikt bijna iedereen op de lokale enjerra (zuurdesem
pannenkoek met diverse soorten groenten). Na de lunch verplaatsen we ons op ca. 60 min
buiten Debre Birhan richting de rand van het Ankober Escarpment. Een stop onderweg
levert de Abyssinian Black Wheatear op. De plek die we bezoeken is altijd indrukwekkend.
Op ca. 3100m hoogte zitten we aan de rand van een steile kloof die zich honderden
meters de diepte in stort. We zoeken goed naar de Ankober Serin, maar deze laten zich
slechts aan een deelnemer zien. De harde wind maakt het mogelijk lastig voor deze kleine
vogels hier. Wel zien we vele Klipdassen en na een tijdje een groep Pale-billed Starlings.
Deze komt langzaam dichterbij maar de aandacht gaat al snel uit naar een schitterend
paartje Verraux's Eagle die voorbij komen zeilen. Geweldige vogels! Ook een mooie
Lanner en later kort een Red-breasted Sparrowhawk laten zich zien. Hierna is het tijd om
rustig terug te rijden naar het hotel. De wind is vrij hard en er vliegen daardoor niet veel
rovers. Een Schreeuwarend laat zich kort zien, maar is wat ver weg om vanuit de bus
goed te bekijken. We hebben een mooie volle eerste dag achter de rug en onder het genot
van een biertje bestellen we het diner. Dit loopt uiteen van wel erg enthousiast gebraden

kip tot enjerra en pasta. Tijdens het wachten doen we in iets uitgedunde vorm een voorstel
rondje. Hierbij leren we elkaars achtergronden kennen hetgeen altijd een extra dimensie
geeft! Na het eten doen we de lijst en staan we na deze dag op een mooi aantal van 81
soorten voor de groep. Morgen op zoek naar een andere zaadeters, de eerste hoppen,
barbets en hopelijk nog veel meer leuke dingen.
Zaterdag 23 februari
Iedereen is braaf om 7uur aan het ontbijt. Omdat het even duurt voordat de continental
breakfasts en special omelets er zijn, rijden we pas om 8uur weg richting het plaatjes
Ankober. De weg is na een kilometer of wat onverhard en die zal dat ook voor de rest van
de dag blijven. Als we een half uur onderweg zijn maken we een stop voor een groep van
bijna 20 Ortolanen. De Augur Buzzard en diverse Izabel en Bonte Tapuiten zijn ook van de
partij. Zoals al eerder is gebleken, levert elke stop nieuwe leuke soorten op. Als we na
weer een half uur een hele grote groep Yellow Bishops over de weg zien gaan stoppen we
uiteraard weer. Tussen de Swainson's Sparrows zitten naast de vele Yellow Bishop
(voornamelijk non-breeding of vrouwtjes en een mooie zwart gele man) divers Brownrumped Seedeaters, een erg algemene soort. Een Roodborstapuit blijkt een Siberian
Stonechat te zijn hetgeen een leuke waarneming is. We rijden verder en maken een korte
stop voor een van de mooiere huizen die we langs de weg zien. Als de weg zich nog meer
de hoogte in heeft geslingerd, we zitten dan op ca. 2700m, maken we weer een stop om
de vele kleine vogeltjes af te zoeken in de hoop een Ankober Serin te vinden, dit lukt
helaas niet tijdens deze reis. Wel vliegt er een koppel Tawny Eagles over en de eerste
Rüppels Vulture. Qua kleine zangers laat de Abyssinian Black Wheater zich prachtig zien
evenals een mooie man African Stonechat. We navigeren niet veel later door de mensen
die naar Ankober zijn komen lopen, soms wel van 15km ver. Na Ankober dat op ca.
3100m ligt dalen we in een rap tempo ca. 1100 meter af. Een
stop langs de weg levert alleen roepende Francolins op,
waarschijnlijk Erckels. Hier zien we wel mooi de Little Rock
Thrush en een grote groep Slender-billed Starlings vliegt prachtig
voor de rotswand langs. Hier zien we naast diverse Tawnyflanked Prinia's de Stout Cisticola en een Rüppels Robin Chat.
Een Variable Sunbird met gele buik is eveneens nieuw voor de
reis. We maken de afdaling richting de Melka Ghebdu river af
nadat we ook een stop maken voor een Plain-backed Pipit en op
dezelfde plek ook een aantal Vervet Monkey's. Het is lastig
afstand maken want zeer kort na deze stop zit er een Hemprich's
Hornbill zeer mooi pal boven de weg op ca. 5 meter van de auto!
Als we dan toch bij de rivier komen is het in het begin hard
werken om überhaupt een vogel te zien. Het is al erg warm en
zeer droog. Gelukkig stroomt er wel water in de rivier. We zien
mooi een tweetal Zwarte Ooievaars waarvan er later een
dichterbij langs komt. Het nodig pishing in de bosjes levert onder
andere de eerste Grey-backed Camaroptera en divers Red-billed Firefinches en Redcheecked Corndonbleus op. We nemen de bus een stukje verder en lopen het laatste
aantal meters tot de lunchplek in de schaduw. Dit schiet echter slecht op want het lijkt
alsof alle vogels zich hier hebben verschanst! We zien in rap tempo een grote groep
African Silverbills, een Senegal Thickknee staat op de lunchplek en diverse Common
Bulbuuls zijn van de partij. Het wordt echt leuk als de eerste barbet zich aandient in de
vorm van een Banded Barbet, zeer kort daarna gevolgd door een Yellow-breasted Barbet.
Echt te gek! We lunchen vervolgens met veel vogels om ons heen waaronder Little Beaeaters, Bonte IJsvogel en een Grote Gele Kwikstaart. Na de lunch volgen we de rivier een

stukje omdat hier erg veel vogels zijn. We komen op een gegeven moment ogen te kort
als er een grote groep Cutthroats verschijnt aangevuld met diverse waxbills waaronder
Crimson-rumped. In het water zien we de eerste Hamerkop en in een grote acacia
foerageert een Norhtern Crombec. Een van de belangrijkste soorten van deze plek dient
zich dan ook aan de Half-collared Kingfisher! Vrij kort daarna volgt een van de meest
lokale endemen van de reis, de Yellow-throated Seedeater. Met wat puzzelwerk krijgt
iedereen deze vogel in de kijker. Er is echter al snel afleiding in de vorm van de derde
ijsvogel, de Pygmy Kingfisher. We hebben er even voor moeten werken, maar dit was een
speciaal moment. We nemen de bus terug, maar de moeilijke weg vereist eerst nog wat
tuinmanswerk in de vorm van het snoeien van een acacia. Daarna rijden we terug naar
Ankober. Niet voordat we in de juiste habitat met succes ons best doen om nog een
endeem toe te voegen aan de lijst, te weten de Rüppels Black Chat. In Ankober drinken
we kort een frisdrankje. Iets buiten het dorp stoppen we nog een maal langs de rand het
escarpment. Een schitterende plek. Meteen bij aankomst wordt de Verrauxs Eagle hier
gezien, maar het zijn dit keer de Gelada Baboons die onze aandacht opeisen! Ze zitten
ver weg, maar met de scoop lukt het toch om ze mooi in beeld te krijgen. Een Gymnogene
laat zich hier ineens ook fraai zien evenals een Augur Buzzard en twee Lanner Valken die
allen gebruik maken van de opwaartse wind uit het dal. Daarna rijden we gestaag door
naar het hotel. Hier maken we een korte stop om vervolgens de laatste momenten licht te
benutten met het zoeken naar alweer endeem. Iets buiten Debre Birhan bevindt zich een
natte vallei. Al vanaf de weg zien we dat de
toch door de akkers hier naartoe
waarschijnlijk niet voor niks is. De vele
Thekla Leeuwerikken, Red-breasted
Wheatears en Roodkeelpiepers ten spijt,
staan we binnen 15min op ca. 10m van een
mooie groep Spot-breasted Plovers. Als de
zon al onder is en we in de schemer
teruglopen, blijkt de koek nog niet op voor
vandaag. Een piepkleine vliegende muis
duikt ineens voor ons op. We staan daarna
op een paar meter van één enkele stoffige
African Qualfinch! Een bizarre plek voor dit beestje. Door een vervelende detour vanwege
verbouwing aan de brug vlak voor ons hotel gaan we uiteindelijk na een lange goed
gevulde vogeldag om 19.30 aan tafel. Enjerra en frites met rode saus smaken goed en de
lijst groeit gestaag. Mooie momenten vandaag waren voor enkele de barbets en voor
andere een aparte onverwachte ontmoeting met een African Qualfinch!
Zondag 24 januari
Vanochtend worden we wederom gewekt door de zingende imam of priester. Dit keer
begint hij om 5u ipv de 3u van gister! Om 7u zitten we aan het vooraf bestelde ontbijt om
zo wat tijd te winnen. Als dit achter de kiezen is en de spullen in de auto zitten, gaan we
op pad richting Addis. Gelukkig is een stop voor de tot nu toe zieke Tine niet nodig.
Onderweg stoppen we onder andere voor een mooie Arendbuizerd die ruziet met een Pied
Crow. Bij het abattoir stoppen we weer om de diverse gieren en andere vogels te bekijken.
Een Mocking Cliff Chat laat zich mooi zien en een Rüppels Vulture vliegt over. We weten
de ergste drukte van Addis te omzeilen en maken een eerste stop bij Debre Zeit. Het waait
exceptioneel hard, maar ondanks dat is er genoeg te zien. We beginnen met een mooie
Turkestaanse Klauwier kort gevolgd door de eerste groep Kraanvogels die prachtig
roepend richting het meer afdalen. Daarna zien we de African Qualfinch op de plek waar
hij hoort en de eerste Steppearenden. Boven de akkers vliegen Boerenzwaluwen en

Brown-throated Martins. Een gemengde groep Alpine en Mottled Swifts is erg leuk. Op de
velden wemelt het van de Roodkeelpiepers en Gele Kwikken aangevuld met een mooie
Noordse Gele Kwik en een tweetal Erlangers Larks. Eenmaal bij de rand van het meer
aangekomen is er veel te zien. Een grote groep Lesser Flamingos kleurt het meer roze en
tussen de vele Nijlganzen staan ook diverse Greater Flamingos. Ook zitten hier diverse
soorten eenden zoals Pijlstaarten, Winter en Zomertalingen en heel erg veel Slobeenden.
Verder zien we grote aantallen Spur-winged Goose, Steltkluten, Witvleugelsterns, Kleine
Strandlopers en veel Kemphanen. Op het meer drijven veel Dodaarsen en langs de
oevers zien we Sacred Ibis, Marabou en Aalscholvers. We besluiten om de lunch in
Nazareth te nemen en moeten dus weer door, Een Black-headed Heron vliegt nog over.
Het is erg druk op de weg ondanks dat het zondag is en na een uurtje komen we aan in
Nazareth voor de lunch. Een goed buffet vindt gretig aftrek. De tuin is door verbouwing
niet zo productief dit jaar dus we rijden door richting Awash. Als we bijna bij de plek van de
Sombre Rock Chat zijn hebben we nog een behoorlijke omweg voordat we bij de plek van
de tot de verbeelding sprekende Sombre Rock Chat aangekomen zijn. Door de harde wind
lijken onze kansen klein. We zien wel een juveniele Rode Rotslijster en zijn na 30min
zoeken min of meer klaar om terug te gaan. Dan ziet Jacob toch een potentieel en blijken
we geluk te hebben! Geen Zwartstaart maar wel een duidelijk Sombre Rock Chat. Over de
grotendeels onder water gelopen weg doorkruizen we Lake Besaka om na een dorpje uit
te komen bij de gate van Awash NP. Hier vinden we tijdens de incheck een paartje
Bearded Woodpeckers, erg leuk! Tijdens de 12km lange weg naar de lodge zien we de
eerste savanne soorten en een enkele Grasmus. Bij de lodge hebben ze dit jaar een
koppel Struisvogels die tot op enkele centimeters bij je komen staan. Nadat de kamers
verdeeld zijn eten we bij het kampvuur en vullen we de lijst in. Over de lodge vliegen
Slender-tailed Nightjars.
Maandag 25 februari
We hebben een vroeg ontbijt omdat we op tijd in het park willen zijn. Het is een mooi
gezicht hoe de waterval en het bijbehorende rivierdal langzaam ontwaken. Na het ontbijt is
onze eerste stop bij de verlaten airstrip. Hier is wel wat vogelactiviteit, maar laten de
soorten zich niet zo makkelijk zien. We zien de eerste mooie mannetjes Nile Valley
Sunbird, een tweetal Straw-tailed Wydahs en
helaas ver weg een roepende Rosy-patched Bush
Shrike. Op een meter voor onze voeten lopen de
Namaqua Doves en in de verte roepen de
Crested Francolins. De Grey Wren Warbler laat
zich horen maar moeilijk zien. Idem dito voor een
Somali Bunting. Op weg naar het meer open deel
van het park worden we verrast door een drietal
Bat-eared Foxes die als we stil gaan staan het op
een lopen zetten. Het duurt dan niet lang voordat
we de eerste White-bellied Bustard zien en niet
veel later een Kori. Een broedende Brubru krijgt
terecht veel bekijks en scoort zelfs hoog als soort van de dag! Op de open vlakte ziet
Jacob helaas erg ver weg een wel heel witte vogel vliegen. De spanning stijgt met name
bij hem, omdat dit wel eens een African Swallow-tailed Kite kan zijn. Na goed turen door
de scoop kan de determinatie afgemaakt worden. De lange staartveren bevestigen deze
geweldige soort! De dag kan natuurlijk niet meer stuk qua vogels, maar er staat nog wel
een belangrijke soort op het programma. Over de vlakte vliegt verder een mooi koppel
Grauwe Kiekendieven. Op een gegeven moment zien we drie Kori's. Eentje ver weg doet
echter toch wat klein aan. We lopen er naar toe. De spanning stijgt in die zin dat we nog

steeds vermoeden dat dit wel eens geen Kori kan zijn. Als na een stuk lopen door het gras
de vogel goed genoeg in beeld is, kunnen we inderdaad alleen maar witte vlekken zien en
is de waarneming van Arabian Bustard een feit! Een geweldige opluchting na de lange
vergeefse zoektocht van vorig jaar. Hier stoten we ook nog een aantal Singing Bush Larks
op en vliegen er Chestnut-backed Sparrowlarks voorbij. Hierna is het tijd om naar huis te
gaan voor de siësta. Hoewel Tine zich beter voelde nadat we het hoogland verlieten, is dit
niet beter geworden helaas en wordt er besloten dat een terugreis geregeld moet worden.
Uiteraard met hulp van Negussie en Laurens in Nederland regelen we dat Tine en Ger nog
deze dag terug kunnen. Het is een moeilijk afscheid omdat Tine en Ger toch ook erg
samen op reis zijn gegaan met Ivo en Lutgarde. Iedereen is het er echter over eens dat dit
het beste is. Bij de HQ vogelen we en zien een prachtig mannetje Eastern Paradise
Whydan in vol broedkleed. Een absurd maar geweldig gezicht! Daarna vogelen we kort,
het is hier heel stil, bij de verlaten lodge iets ten noorden van de HQ. Hier zien we alleen
een mooie Striped Kingfisher en diverse Yellow-spotted Petronias. De transfer voor Tine
en Ger is dan klaar en bij de HQ nemen we afscheid. Daarna besluiten we om terug te
rijden naar de lodge om een koud biertje te drinken met uitzicht op de waterval. Hier zien
we geen Bathawk maar wel weer kort de Slender-tailed Nightjar. In uitgunde versie eten
we weer buiten en met de scoop genieten we van Jupiter met zijn vier manen en een
geweldig heldere volle maan. De staf en de meeste gasten nemen ook een kijkje. We
vullen de lijst in en zoeken ons bed om voor de verdiende nachtrust na een lange
enerverende dag.
Dinsdag 26 februari
(Verslag door Marc Westermann)
’s Ochtends vroeg ( 06.15 uur) nog doorgebracht in het Awash reservaat, ontspannen rond
kampeerplaats, een mooie plek aan de rivier met grote vijgenbomen. Hier vond Jacob tot
zijn verbazing op exact de zelfde plek als vorig jaar weer een Nachtegaal. Broedde daar
niet op een elektriciteit mast een Lannervalk, op een plek die bij ons door een Slechtvalk
wordt uitgekozen? Wat smaakt het ontbijt daarna goed. Mijn ideale dagindeling: eerst
vogelen bij het ochtend gloren als de temperatuur aangenaam is, het licht mooi; de vogels
zich nog makkelijke laten zien, horen en fotograferen: talloze klauwieren, spechten
(Nubian), barbets (Black-billed), ijsvogels (Woodland), wevers (Village), een EmeraldSpotted Wood Dove en kleine zangers als de Buff-bellied Warbler, enz zie de lijst. Dan
ruimschoots en verdiend ontbijten met gebakken eieren en porridge; met het achtergrond
gedruis van een waterval zoals hier bij Awash Falls Lodge.
8.40 Vertrokken en nog net vanuit de auto, voor we het National park uitreden, een trap
(Buff-crested) die we nog niet hadden gezien.
Onderweg bij de rivier gestopt (African Pied Wagtail en pieper (Grasland) en een groepje
Ground-Hornbills langs de weg; lunch in vogelrijke tuin.
Ter afwisseling van het droge landschap een verrassend vogelrijk wetland langs het meer
met Marabous en allerhande ibissen, het leek wel een kinderboerderij, al die tamme
vogels. Veel van onze zomergasten en doortrekkers scharrelden daar ook rond in de
modder en rietkragen, altijd leuk om ze in den vreemde te zien: rietzanger, bosruiter,
watersnip, poelruiter, kemphanen en verschillende plevieren en een van onze doelsoorten
de Lesser Jacana die het ‘s avonds met drie stemmen voor, tot vogel van de dag schopte.
De ligging van het hotel en het restaurant met uitzicht op het meer in de avond was
prachtig en naar goed Afrikaans gebruik stond er al een jongen klaar om mij de Greyisch
Eagle-Owl op het terrein aan te wijzen – waar vind je in Nederland een hotel met een
Oehoe en een nachtzwaluw (Slender-tailed) in de tuin? Jammer dat – eveneens naar
Afrikaans gebruik – in menig kamer de water toe- en afvoer problematisch was; ik hield

binnen de minuut een kraan in mijn hand en kon de watertoevoer in de WC niet meer
stoppen.
Aan tafel discussie over verschil in mentaliteit van vogelaars en vogelfotografen; ik ben
vergeten of we eensgezind waren in onze haatdragende gevoelens t.o.v. de echt
nietsontziende vogelfotografen.
We konden voor deze dag dankzij variatie aan biotopen 144 soorten aankruisen. (als mijn
administratie klopt)
Woensdag 27 februari
Voor het ontbijt spreken we om 06:30 af voor onze huisjes om te voet het terrein te
verkennen. Dit is wel nog erger achteruit gegaan en overal zwerft vuil rond. Een erg
droevige situatie want het is in potentie een schitterende plek. We zoeken tevergeefs naar
de Clapperton Francolin die logischerwijs de plek verlaten hebben vanwege het vele vuil
en de vele katten. De Greyish Eagle Owl die gister ook al mooi gezien werd laat zich
vanochtend op een dak van een van de huisjes mooi fotograferen. Tijdens ons rondje zien
we leuke savanne soorten zoals de eerste Cardinal Woodpecker, Red-faced Crombec,
Buff-bellied Warbler, diverse wevers zoals Rüppels en Village Weaver en aan de rand van
het terrein een Hop. Een nieuwe barbet voor de reis dient zich aan in de vorm van een
Red-fronted Barbet. Een groepje kleine mussen blijken Chestnut Sparrows te zijn. Op het
meer zien we de eerste Knob-billed Coots en in een acacia zit een Reichenows
Seadeater. Bij het ontbijtgebouw laat een Spectacled Weaver zich schitterend zien naast
een Little Rock Thrush. We ontbijten buiten en maken ons daarna klaar voor de rit naar
Bale. Onderweg maken we een korte stop voor een grote arend die we afmaken als een
bijna volwassen Keizerarend. Een stop voor een Long-crested Eagle geeft ons mooi zicht
op deze markante rover. De eerste stop is bij het rastafarian stad Sashemene. Hier tanken
we en slaan we wat water in. Daarna is het pal in oostelijke richting door een mooi
gevarieerd en vruchtbaar landschap op weg naar de hoogte. We klimmen gestaag en het
landschap wordt langzaamaan droger en minder begroeit. We zien een grote groep
Ooievaars op de vlakte en naast de auto laat een Erlangers Lark zich mooi fotograferen.
We zoeken een geschikte plek voor de meegebrachte lunch en gebruiken die op bijna
3000m hoogte met een geweldig uitzicht. De eerste Black-headed Siskins, Wattled Ibissen
en White-collared Pigeons laten zich zien als blijk van
het feit dat we weer in het hoogland zijn. Na de lunch
rijden we verder richting het Bale HQ in Dinsho. Marina
roept op een gegeven moment van achter uit de bus dat
ze een jongentje heeft gezien die een uil bij zich draagt!
Lichte paniek slaat toe omdat we allemaal niet goed
weten wat nu. Het jongetje komt al met volle trots
aangerend en heeft inderdaad, hoe ongelofelijk ook, een
Cape Eagle Owl onder zijn arm. Negussie is zonder
meer de man op de juiste plek en nadat hij de jongen
rustig benadert heeft, pakt hij hem goed vast. De
bekoelde manier waarop Negussie in het Amhaars de
jongen toespreekt moet zeer duidelijk zijn. De schrik straalt uit zijn ogen en hij laat de uil
los. Deze zit dan vlak naast de bus, maar vliegt helaas niet weg. Hierop laat Negussie de
jongen de uil oppakken en Jacob neemt hem van hem over. Het jongetje druipt af en wij
zitten met een schitterende Cape Ealge Owl in de bus! We besluiten om tenminste naar de
juist plek te rijden voor de uil. Bij het verlaten van de bus checken we de beide vleugels en
die lijken in orde. De horde kinderen die om ons heen staan kennen Negussie allemaal
zeer goed. En terecht. De uilen zijn een gestage bron van inkomsten voor de kinderen. We
spreken geen Amhaars, maar het is nogal duidelijk wat Negussie de kinderen vertelt. Deze

weten ook dondersgoed dat ze van de uilen af moeten blijven. We zetten de uil neer aan
de rand van de klif waar hij goed zou kunnen overleven. Dit is echter ook de plek waar al
een Cape Eagle Owl zit, we weten niet of deze uilen elkaar verdragen, bij elkaar horen of
wat voor manier dan ook met elkaar zullen reageren. De uil stort enigszins in de diepte
maar landt zacht op het gras. Hier zit hij toch niet helemaal lekker en een jongetje
verplaats hem onder een conifeer. Het zal afwachten worden wat er gebeurt. Na dit bizarre
avontuur rijden we verder en maken we een korte stop langs de weg bij een poel. Hier
zitten vele Blue-winged Goose en diverse Yellow-billed Ducks. Er zitten echter ook twee
African Snipes bij, een leuke soort. We rijden verder en zien de eerste Rouget Rail, vlak
langs de weg. Hier staan ook de eerste Mountain Nyala's. Iets verder stoppen we voor de
Abyssinian Longclaw die zich zeer rap en eveneens erg mooi laat zien. Een schitterende
vogel. Daarna rijden we door. We komen echter niet ver. Jacob ziet wat hij eerste denk
een Jakhals of misschien een Hyena te zijn, in ieder geval iets 'kleins' op vier poten en een
roofdier. De eerste blik door de kijker laat een barrage aan krachttermen door de bus
gieren. Cheetah! Nee, wacht een Cerval! Een jagende Cerval laat zich schitterend door de
scope bekijken! Een te gekke - totaal onverwachte - waarneming! Het is een bizarre dag.
We komen kort daarna aan bij de HQ van het Bale NP in Dinsho. Bij de entreepoort laten
twee Abyssinian Catbirds zich erg mooie bekijken. Abdella de lokale vogelaar is al in de
weer geweest en ons rondje kan beginnen. Binnen 5 min kijken we naar een African Wood
Owl die zich met name van onder laat zien. Het is daarna 20 min lopen waarna we bij de
plek aangekomen zijn. Het is altijd eerste even goed speuren maar dan genieten we
ineens van drie schitterende Abyssinian Long-eared Owls! Twee adulte en een jong laten
zich werkelijk geweldig bekijken. Een boom verderop zit er zelfs nog een hetgeen de teller
van de uilen dag op vier Abyssian Long-eared Owls en vier verschillende soorten voor
vandaag brengt. We maken een mooie wandeling door het bos waarbij we de Abyssinian
Ground Thrush erg mooi te zien krijgen. Ook de Brown Woodland Warbler en diverse
Yellow-crowned Canaries laten zich zien. Uiteraard is het groot wild hier ook van de partij
en van zowel de Mountain Nyala als de Meneliks Bushbuck zien we mooie mannetjes.
Daarna is het toch tijd om nog even de laatste 10km af te leggen naar het hotel. Het begint
hier goed als de bus de oprijlaan niet op kan vanwege werkzaamheden. Dat we in Afrika
zijn blijkt wel weer uit het feit dat er al twee dagen geen water is in heel Goba! Dat werd
even niet gemeld. In de loop van avond komt het water naar verluidt door, we gaan het
zien! We eten in de grote eetzaal en hebben veel lol omdat na 1,5 uur en drie keer
bestellen, Mark ineens drie koppen thee krijgt met een pot! We maken de lijst af, praten na
over een bijzondere dag en zoeken onze kamers op in de hoop hier water aan te treffen.
Dit blijkt nog niet het geval maar in de loop van de nacht is het toch gekomen en kunnen
sommige warm, andere koud, douchen de volgende ochtend. De soorten van de dag
lopen zeer uiteen van een nestelende Brubru tot een Arabian Bustard en het uil avontuur
komt ook nog aan bod.
Donderdag 28 februari
We ontbijten om 7u. Het komt vlot uit de keuken en de variatie omelet met kaas smaakt
goed. Na het ontbijt gaan we op pad richting het Sanetti Plateau. Op weg naar boven zien
we prachtig een adulte Ayers Hawk Eagle boven het bos vliegen. De eerste langere stop
is bij een kleine boerderij die prachtig tegen de heuvel ligt. Hier zien we de eerste
Lammergier, een leuke lifer voor velen. Daarna lopen we rond de boerderij en vinden we
na wat zoeken de Brown Parisoma en enkele Black-winged Lovebirds naast vele Striped
en Brown-rumped Seadeaters, Tacazze Sunbirds en Mountain Trhushes. Daarna klimmen
we verder naar de entree poort en nadat deze omhoog gegaan is, stoppen we bij een
drietal goed gevonden Klipspringers. Deze laten zich in het ochtendlicht mooi bekijken. We
klimmen gestaag verder totdat we tegen de 4000m hoog zijn gekomen. Een poeltje langs

de weg bevat een tweetal Casarca's, Blue-winged Gooses en een Poelruiter. Een familie
Steppearenden geeft een mooie show weg vlak naast de auto. We zien overal de grasrats
wegschieten en mede daarom zien we ook veel Augur Buzzards. Het zoeken is echter
naar de belangrijkste soort van het plateau en dat is geen vogel maar de Ethiopian Wolf.
Het duurt bijna een uur voordat we de eerste wolf in beeld krijgen. Deze laat zich door de
scoop mooi bekijken maar is toch wel wat ver weg. We rijden verder tot aan de andere
rand van het plateau. Onderweg en terug tot aan de lunchplek zien we maar liefst 6
wolven! Een exemplaar met een gewonde poot zelfs vlak naast de weg. Verder zien we
met name Steppearenden, Augur Buzzard, Roodkeelpiepers en Thekla Larks. We lunchen
aan de rand van het poeltje voordat we weer afdalen. Een deel van de afdaling doen we te
voet. Bij het uitstappen van de bus vliegen er twee Verraux's Eagles boven de bus. De
derde dag van de reis dat we deze prachtige soort mogen bijschrijven. Tijdens de
wandeling zien we hordes Steaky en Brown-rumped Seed-eaters en diverse Mountain
Thrushes een Varied Sundbird en vele Moorland Chats. Marina is erg op dreef en spot
geweldig wat blijkt een koppeltje Abyssinian Woodpeckers langs de weg! Te gek om deze
lastige endeem zo schitterend te zien zitten. Een erg goeie vondst. We doorkruisen daarna
de bossen langs de rand van de weg op zoek naar de White-cheeked Turaco. Na enig
zoeken vinden we deze en kunnen we de twee vogels met enig speurwerk aardig
bekijken. Hopelijk morgen meer. We zijn tegen het einde van de middag weer bij het hotel
waar sommige van de groep nog een rondje lopen achter het hotel. Hiervoor hebben we al
afscheid genomen van Samir, een super aardige en zorgvuldige chauffeur. Tijdens de
wandeling achter het hotel genieten we van mooie waarnemingen van de indrukwekkende
Thick-billed Raven waarvan met name ook het geluid zeer apart is. Verder zien we hier
een adulte Lammergier en scheert een Rufous-breasted Sparrowhawk voorbij.
Groundscraper Thurshes, twee Ethiopian Boubou's en diverse meer algemene soorten
laten zich goed zien. We drinken een aantal biertjes en aan tafel hebben we interessante
gesprekken over het door Mark bedachte ornithologram. Dit krijgt zoals beloofd
morgenavond meer toelichting. De soorten van de dag zijn verdeeld over de Wolf
(unaniem), Thick-billed Raven, Abyssinian Woodpecker en Lammergier. Het water dat er
vanochtend was is nu weer weg helaas... Morgen gaan we verder met de 4wd's richting
Negelle.
Vrijdag 1 maart
We ontbijten om 6 uur. De bagage zit al in de auto’s en we verdelen ons volgens een braaf
roulatie schema over de drie auto’s. Voordat we Goba verlaten slaan de gidsen brood in
voor de lunch stop van straks. Vervolgens rijden we richting het plateau waarbij we
onderweg schitterend een Rouget’s Rail naast de auto’s zien. Er is lichte paniek omdat
naast auto een groep Kwartels gezien wordt. Dit bericht komt niet helemaal goed door
naar de laatste helaas. We maken ze op af of Common Quails. Een stukje verderop laat
een Chestnut-naped Francolin zich werkelijk prachtig zien. De Moorland Francolins hopen
we hier ook nog te vinden. We besluiten om een stukje buiten de auto’s te scannen. Dit
levert een door Negussie schitterend gevonden Moorland Francolin op die zich gedrukt
erg goed laat zien en fotograferen. Onderweg zien we ook nog ten minste drie Ethiopische
Wolven waarvan twee jongen. Voordat we afdalen het Harenna Forest in, genieten we nog
even van het prachtige uitzicht hier. Een Thekla Lark loopt vlak naast de auto’s en een
Klipspringer blijft ook erg dichtbij staan. Tijdens een stop langs de weg laat de Whitebacked Tit zich helaas alleen horen. We zien hier echter wel weer een Abyssinian
Woodpecker! Samen met een Lesser Honeyguide zit een koppeltje op een dode tak. We
dalen verder af. Hierna komt een van de hoogtepunten van de reis. Een overvliegende
roofvogel blijkt een Crowned Eagle te zijn. Deze vliegt niet alleen over, maar gaat ook nog
eens te gek baltsen vlak boven ons! Een geweldig gezicht om deze grote rover loopings te

zien maken waarbij hij ook nog eens luid roept. Dit memorabele moment scoort hoog als
moment van de reis bij sommige. Het gebied rond de camping is niet zo productief en
behalve een White-cheeked Turaco horen we alleen de African Hill Babbler zonder dat
deze zich goed laat zien. We rijden een stuk verder door een enorm droog en stoffig
landschap voordat we een erg leuke lunchplek vinden. Ogenschijnlijk komen hier in dit
droge dorre landschap geen vogels voor. Echter tijdens een rondje zien we heel erg veel!
We beginnen met een aantal Northern Red-billed Hornbills op een paar meter afstand,
Northern Carmine Bee-eaters vliegen over en zitten op de lijnen. We zien een mooie
Purple-banded en Collared Sunbird terwijl in een struik een tweetal Sulphur-breasted
Busshrikes zich mooi laat zien. We zien verder Von der Deckens Hornbills en een Greater
Honeyguide doet zijn bekende roepje. Na de heerlijke lunch met frisse salade met tonijn
lopen we weer een stukje om een totaal nieuw pakket aan soorten aan te treffen. Zo zien
we de eerste Mouse-colored
Penduline Tit een mooie Red-headed
Weaver, Turkestaanse Klauwier,
White-crested Helmetshrike en
Vitteline Masked Weaver. Als de
lunch ingepakt is rijden we verder
voor een belangrijke stop in deze reis.
Te weten de plek voor de Prince
Ruspoli’s Turaco. We worden al
vanuit het dorp achterna gerend door
een horde jongeren. Ondanks dat
hebben we ontzettend veel geluk als
we bijna meteen een tweetal turaco’s
vinden! Ze laten zich mooi zien onder
de kruin van een grote acacia. We lopen iets verder om er nog een aantal te zien als ook
meerder African Black Orioles, Northern Brownbuls en een Little Sparrowhak laat
korstondig zien hoe snel hij is als jager. Hier zien we ook mooi de Grey-headed Busshrike
samen met de Sulphur-breasted en diverse Ethiopian Boubou’s. Een volgende plek met
wat minder kinderen levert nog een keer vier Prince Ruspoli’s Turaco’s op! We maken op
weg naar Negelle nog diverse stops in het mooie landschap. Hierbij zien we onder andere
de eerste Shelley’s, Golden-breasted en Magpie Starlings. Het laatste stuk hebben we
ineens gloednieuw asfalt tot aan het dorp. We slapen in een hotel waar dit keer alles goed
lijkt te werken! Het avondeten hebben we bij het Nile Hotel waarbij we de lijst bijwerken en
er verschillende soorten van de dag genoemd worden waarbij de Red-and-Yellow Barbet
terecht hoge ogen gooit, maar de hoofdprijs toch naar de Prince gaat!
Zaterdag 2 maart
We vertrekken op tijd voor het ontbijt richting
de Liben Plains. Onderweg steekt een Hyena
de weg over voor auto een. We zien op weg
naar de vlakte de eerste Ethiopian Swallows
en White-crowned Starlings. Op de lijnen zitten
Rode Rotslijster en een Tawny Eagle zit op het
nest. Een leuke vondst is een groep van twee
Temminck’s Coursers langs de weg. Op de
vlakte aangekomen parkeren de jongens de
auto en gaat de groep op pad voor een van de
meest zeldzame vogels van Afrika. De sterk
bedreigde Sidamo Lark. We zijn ten minste 30

min aan het zoeken zonder iets te vinden. We zien heel erg veel Kleine Torenvalken en
een groep van Abdim’s Storks fourageert op de vlakte. De vele Somali Short-toed Larks
en enkele Pectoral-patched Cisticola’s zorgen voor afleiding. Echter de omschrijving van
de Sidamo Lark als een leeuwerik die niet wegloopt, zich druk, een ronde kop heeft en een
erg geschubde rug, doet wonderen. De al eerder zeer scherpe ogen van Marina zorgen
ervoor dat we ter nauwer nood de vogel niet door ons cordon laten glippen! We hebben
daarna prachtig zicht op een zo lijkt jonge Sidamo Lark! De twee vogel die ook kort gezien
werd, komt niet meer in beeld. Het ontbijt smaakt natuurlijk heel veel beter na deze
geweldige soort! Na het ontbijt rijden we richting de plek voor de Salvadori’s Seed-eater.
Het is inmiddels al enorm warm en qua vogels lijkt het flink stil. We zien een Bateleur
voorbij glijden en terwijl we door de vallei lopen horen we in de verte wat roepjes. Omdat
dit de enige vogels zijn die we horen gaan we erop af. Bizar genoeg blijkt het geluid te
komen van een groepje van drie Salvadori’s Seed-eaters! Deze moeilijke soort hebben we
wel heel erg snel gevonden dit keer! We zien hier verder een Yellow-bellied Eremomela,
maar dat is het dan ook verder. We rijden terug via de vlakte waarbij we een groepje
Ooievaars zien vliegen en er diverse Kori’s naast de weg lopen. We lunchen in de prettige
tuin van het Nile hotel en hierbij zet Marc uitgebreid zijn ornithologram uiteen. Na de lunch
hebben we tijdens de ergste hitte een siësta in het hotel om vervolgens om 15:30 weer op
pad te gaan. We maken een mooie wandeling door een gebied met verschillende soorten
acacia’s en andere bosjes. Hierbij zien we een gevarieerd palet aan soorten waarbij de
Somali Bunting en Brubru zich mooi laten zien. Ook een paartje Rosy-patched
Bushshrikes laat zich mooi zien. De Bare-eyed Thrush is ook een leuke soort van de
wandeling maar de kroon gaat toch naar een
schitterende Heuglin’s Courser die zich tot op
enkele meters laat benaderen! Na deze goede
wandeling keren we terug naar het hotel waar geen
stroom is helaas. Dit blijkt het geval te zijn voor het
hele dorp en we eten dus met kaarslicht! De lijst
stellen we uit voor morgen, maar de soort van de
dag bepalen we wel. Dit zijn op een de Sidamo
Lark, maar ook de Somali Bunting en de Heuglin’s
Courser scoren goed!
Zondag 3 maart
We vetrekken om 6 uur voor een lange rit richting Yabello. We ontbijten langs de weg
waar het leuk vogelen is. Evenals het voorgaande jaar krijgen we hier de Pearl-spotted
Owlet in beeld en zien we meteen wat voor een effect de aanwezigheid van in dit geval
zelfs twee uilen teweeg brengt. De twee uiltjes zijn werkelijk omringd door een zwerm
vogels van een groot aantal soorten. We zien Red-headed Weavers, Somali Tit, Mousecolored Penduline Tits, Yellow-spotted Petronia, Hunters Sunbird, Northern Crombecs,
Northern Brownbuls, Abyssinian White Eyes, Fork-tailed Drongo’s, Yellow-bellied
Eremomela’s en natuurlijk Buulbuuls en wat meer op afstand drie soorten hornbills! Een
echt vogelspektakel dat dan ook met reden door vele als moment van de dag gekozen
wordt. We zien hier ook d Eastern Violet-backed Sunbird. Helaas blijkt Jacob zo stom
geweest te zijn om zijn telefoon in het hotel te laten liggen. Nadat deze daar gevonden
wordt racet een auto met Jacob en Marina terug. Nog voor de lunch halen we de groep
weer bij. Deze heeft inmiddels een bezoek achter de rug aan de Dawa River waar de Juba
Weaver en White-winged Dove gezien werden. Het was hier zeer heet, tegen de 40
graden! We stoppen vervolgens in een zeer authentiek saheldorpje waar we bij de het
lokale waterhole Cola drinken, veel foto’s maken en genieten van deze lokale ervaring. Bij
het dorp vliegen Yellow-billed Kites en een Aasgier. Vervolgens rijden we met diverse

stops verder. Er is veel te zien en we staan geregeld stil. Onder andere voor een groep
Bristle-crowned Starlings en Dwerg Mangoesten. Een korte stop in een erg groen gebied
loopt wat uit als hier enorm veel vogels blijken te zitten. De Perzische Roodborst wordt
helaas alleen door Negussie gezien, maar ondanks dat krijgt de groep een groot spectrum
aan savanne soorten te zien waarbij Lesser Masked Weavers onder andere nieuwe
soorten voor de lijst zijn. Onderweg laat een grote groep Vulturine Guineafowls zich mooi
zien en voor de laatste auto ook goed fotograferen. De habitat veranderd in een meer
open en overzichtelijk type. Langs de weg zien we de eerste Black-capped Social Weaver
en Grey-capped Social Weaver nesten. Bij de grote open vlakte vliegen de eerste Whitetailed Swallows voorbij die hier erg algemeen zijn dit jaar. We zien Tomson’s Gazelles en
Gerenuks en dan wordt een gemengd groepje wevers aangevuld met drie Stresemann’s
Bush Crows! We krijgen ze redelijk te zien, maar dit lonkt naar meer. Een Pallid Harrier
vliegt vlak naast de auto. Vanaf de vlakte duurt het voor ons gevoel nog eindeloos voordat
we in het Yabello Motel aankomen. Hier komen we moe van de lange reis aan. Gelukkig
zijn de kamers goed. Het eten komt na wat wachten en na het lijsten blijkt Jacob ook nog
eens zijn kijker te laten staan... Dit komt gelukkig de volgende morgen goed. Iedereen
slaapt vast en lang totdat de wekker de volgende dag inluidt. soort van de dag is de Pearlspotted Owlet met alle soorten eromheen!
Maandag 4 maart
Zoals gezegd blijkt Jacob zijn kijker teruggevonden. We vertrekken om 6.30 maar niet
nadat er een tweetal Bare-faced Go Away Birds in de boom van het hotel landen. De Redwinged Stralings zijn er deze ochtend ook weer. We hebben een mooie dag vogelen in het
vooruitzicht en het feit dat er lekker veel wolken zijn, is alleen maar in ons voordeel. De
temperatuur blijft zo redelijk laag en de vogeltjes langer actief. Meteen langs de weg
buiten Yabello zijn er al veel vogels te zien. De Rosypatched Busshrike is algemeen en de D'Arnauds
Barbet laat zich ook mooi zien. We vogelen in een
gevarieerd gebied met struiken, bosjes, bomen en open
stukken. We zien hier erg veel vogels en het is heerlijk
vogelen. Soorten die we tegenkomen zijn Pringle's
Puffback en ook een van de lastiger soorten van dit
gebied, de Scaly Chatteter laat zich mooi zien. We
vinden zelfs een Three-streaked Chagra en een aantal
Sulphur-breasted Busshrikes laat zich mooi zien. We
zoeken op een andere plek naar Foxy Lark, dit levert
niet deze soort maar wel mooi een Tiny Cisticola op. Daarna maken we een stop langs de
weg omdat Negussie Scaly Chatterers voorbij ziet vliegen. Deze ogenschijnlijk niet zo
bijzondere habitat blijkt zeer vogelrijk te zijn. We zien werkelijk fenomenaal een van de
mooiste soorten van deze regio, de Red-naped Busschrike evenals de Three-streaked
Chagra. Een andere echte specialiteit de Northern Grosbeak Canary laat zich ook zonder
enige moeite zien. Niet veel verder stuiten we in dezelfde acacia op een schitterende man
Klaas' Cuckoo en twee Banded Parisoma's! Een juveniele Keizerarend vliegt naast de
weg. We lunchen op een mooie uitgestrekte vlakte waar we de Somali Courser niet
kunnen vinden. Wel zien we diverse Stresemann’s Busch Crows en een mooie grote
groep Short-tailed Larks. We hebben veel bekijks tijdens de weer overheerlijke lunch met
verse mango's toe. Tijdens het terugrijden spot Marina erg scherp een tweetal Burchells
Coursers. Andere leuke soorten zijn een groep van drie Black-billed Woodhoopoes en in
dezelfde boom een zeer tamme Torenvalk die het zeer warm moet hebben. We zien aan
de linkerkant van de weg de Black-capped Social Weaver. De terugreis naar het hotel gaat
wederom niet heel vlot, maar ondanks dat is er wat tijd voordat we aan tafel gaan. We

zorgen dat we op tijd gegeten hebben en met licht de lijst hebben bijgewerkt voordat het
licht dat op een generator loopt uit gaat! Soorten van de dag zijn bijvoorbeeld de Klaas’
Cuckoo en de Red-naped Busshrike.
Dinsdag 5 maart
We verlaten het hotel om 6.30 in de ochtend. De Red-winged Starlings zitten weer in de
tuin. Na een rit door het ontwakende savanne landschap waarbij we enkele Stresemann's
Bush Crows en Bare-faced Go Away birds langs de rand van de weg zien. De weg wordt
ook hier weer opgeknapt hetgeen helaas weer diverse detours betekend. We ontbijten
langs de kant van de weg waar de
jongens een erg mooie plek vinden. We
vogelen in het dichte bos en zien hierbij
mooi in het licht een tweetal Yellowfronted Tinkerbirds en een Grey-headed
Woodpecker. Wat dieper in het bos
stuiten we op een groep White-rumped
Babblers die zich niet zo makkelijk laten
zien maar wel laten horen. Boven ons
fourageren diverse Abyssinian Blackheaded Orioles en Northern Puffbacks en
een tweetal Ethiopian Boubous. De
jongens hebben een heerlijk soort
wentelteefjes gemaakt die met een
warme kop koffie verrukkelijk smaken. Als het ontbijt achter de kiezen is rijden we verder.
Het landschap veranderd in een steeds meer glooiend en dichter begroeid type. We zien
langs de weg vele jongens met vers fruit en we stoppen om wat bananen en te kopen. Een
leuke verassing dicht bij de weg is een tweetal White-headed Vultures die zich vliegend
schitterend laten bekijken. Verder zien we veel soorten zwaluwen waaronder Nyanza
Swifts, Black Sawwings en alleen de laatste auto pikt twee Mosque Swallows op. De
valleien zijn wat droger dan voorgaand jaar. Op een gegeven moment rijden we een
bekende vallei van vorig jaar binnen en binnen no time is er paniek op de walkie! De
Wattled Cranes staan er weer (zie de omslag)! Deze bedreigde soort laat zich geweldig
bekijken en fotograferen, ook dit jaar weer onder belangstelling van de dorpelingen. Ook
fourageren hier Red-breasted Wheatears, Wattled Cranes en uiteraard de vele Hooded
Vultures. Vervolgens rijde we zonder stoppen naar Awassa waar we om 13.30 aankomen.
Het hotel is geweldig opgeknapt en de tuinen ook. We lunchen erg goed in een voor ons
ineens wel zeer luxe eetzaal. Vanuit de eetzaal zien we al veel vogels en we popelen om
naar buiten te gaan. We zien meteen een mooie groep Bronze Mannakins en een Banded
Barbet terwijl een Woodland Kingfischer zich schitterend laat zien. We lopen door de tuin
en zien erg veel vogels. Het is nog even zoeken voordat we twee Spotted Creepers in
beeld krijgen. Een vogel laat zich schitterend zien. In de bomen boven de tuin zitten
uiteraard weer de Marabous en Pink-backed Pelicans zijn nieuw voor de trip. Na het
rondje in de tuin gaan we met de auto's richting de fish market. Hier lopen we richting een
rietkraag, maar het water staat wat laag. We zien enkele gebruikelijke soorten maar de
eerste, van vele Malachites, is altijd leuk. We kunnen vanaf de zijkant de rietkraag goed
bekijken en na enig speurwerk krijgen we de mooie Allen’s Galinule te zien die op wel
twee meter hoog in een rietkraag zit! Hier zien we ook schitterend Black Crake en een
groot aantal andere watervogels zoals Zomertaligen en Three-banded Plovers op
belachelijk korte afstand. Lesser Swamp Warblers laten zien goed zien en een tijd speuren
vinden we ook het grotere broertje van de Allens, de Purple Galinule. We lopen vervolgens
omhoog de heuvel op waarbij we mooi uitzicht hebben over de omgeving. Red-cheeked

Cordonblues zitten op enkele meters en een Gambian Sun Squirrel laat zich zien. Een
grote vijgenboom bevat een drietal Banded Barbets. Aan de andere kant van de heuvel
zien we de eerste van twee Double-toothed Barbets waarmee we alle mogelijke barbets
van deze reis gezien hebben. Bij een andere rietkraag zien we in de bomen een Kleine
Karekiet en op weg naar de auto op de reserve batterij zien we nog een aantal Lesser
Weavers. We komen terug bij het super goede hotel en hebben een gezellig diner waarbij
de lijst bijgewerkt wordt. Daarna slaapt iedereen goed in de ruime kamers. De Wattled
Crane, Double-toothed Barbet en Yellow-fronted Tinkerbird zijn de soorten van de dag.
Woensdag 6 maart
We ontbijten om 6.30 en lopen daarna samen met Negussie via het terrein van het hotel
naar de rand van het meer. De jongens die hier soms overlast verzorgen houden zich
koest. Het is altijd een geweldig moment zodra de poort hier als het ware naar de hemel
opengaat. Overal zitten Malachite Kingfischer op enkele meters, Groenpootruiters,
Oeverlopers, Noordse en Gewone Gele Kwikstaarten, White-backed Ducks, African
Pygmy Geese, Pied Kingfishers, Ral en Kleine Zilverreigers, Intermediate Egrets en
African Jacanas en erg grote groepen Brown-throated Martins vliegen voorbij. Op het pad
lopen diverse Black Crakes en African Thrushes. Er zitten hier werkelijk overal vogels! We
lopen in een tempo rustig langs de oever waarbij we aan de landkant ook nog een paartje
Brown-throated Wattle-eyes en een Red-throated Wryneck zien. Ook loopt hier een Blueheaded Coucal over een muurtje. We ontbijten bij het hotel voordat we het kleine stukje
naar Wondo Genet rijden. We maken onderweg een korte stop bij de huidige fishmarket,
maar we krijgen hier helaas niet echt gelegenheid om goed te kijken. Jammer want hier
zitten onwaarschijnlijk veel vogels! We pikken Grutto's en Comb-billed Ducks mee tussen
de Shovelers en grote groepen Nijlganzen. Het is daarna maar een korte rit naar het
Forest College. Hier pikken we Mekonen op die werkelijk een zeer goede vogelaar is.
Binnen 15min kijken we naar een Verreaux's Eagle
Owl! Daarna maken we een mooie wandeling met
veel leuke soorten. We beginnen met Red-capped
Chat vlak naast het pad. Een erg leuke verrassing
en zeker geen algemene soort. In dit stukje zitten
ook twee Abyssinian Ground Thrushes. Verder
zien we hier African Firefinches en al snel een
mooie Narina Trogon. We zetten de wandeling
voort en niet lang nadat we de eerste Yellowfronted Parrots horen krijgen we er maar liefst 5 in
beeld! Ze laten zich geweldig zien. Het is echt heel
erg goed vogelen hier hetgeen een paar honderd
meter verderop zeer beelden bewezen wordt. We
zien in ca. 20 min eerst een Black Cuckoo-shrike, Grey Cuckoo-shrike en daarna meteen
een Red-shouldered Cuckooshrike! Hiermee zijn in een ruk alle Cuckoo-shrikes van
Ethiopië in beeld gekomen op een afstand van ca. 100m! Geweldig. We lopen rustig
verder en kruipen op een gegeven moment bij een kleine beek naar de oever. Hier zit in
de eerste instantie alleen een Blue-winged Wood Dove, maar zoals snel blijkt komen hier
veel vogels drinken. Onder andere een mooie groep Grosbeak Weavers en een Brown
Woodland Warbler. De African Hill Babbler laat zich maar kort zien. Hierna lopen we naar
de auto’s om het laatste kleine stukje te rijden naar het hotel waar we de kamers
toebedeeld krijgen en lekker in de tuin lunchen. Hier worden we zeer hartelijk bedient en
zien we vanaf de tafel een Balkan Vliegenvanger in de tuin! Een aparte toevoeging aan de
lijst. Na de lunch gaan we met Mekonen op pad richting het voormalige bos. Dit is nog
verder gekapt dan vorig jaar en eigenlijk is er niks meer van over. Ondanks dat maken we

toch een mooie vogelrijke wandeling. We beginnen meteen erg goed met een tweetal
African Emerald Cuckoos! Daarna zien we een White-winged Cliff Chat en tijdens de
wandeling zien we verder leuke soorten als Black-and-White Manakins, Pygmy
Kingfishers, Double-thoothed Barbet, African Firefinches. Een tweetal White-cheeked
Turacos laat zich geweldig zien terwijl de African Hill Babbler lastig doet! Er vliegt een
grote groep Red-winged Starlings over en qua roofvogels zien we een Augur Buzzard en
een Steppe Buizerd. Tegen het einde van de dag komen we met licht terug bij het hotel
naar weer een lange volle dag! Om 7u zitten we weer heerlijk buiten aan tafel. De
bediening is een stuk minder dan gister en na wat gehannes heeft iedereen wat te eten.
We proberen met het licht dat in golven meer en minder wordt de lijst bij te werken. De
soorten van de dag zijn bijna unaniem de drie Cuckoo Shrikes uit het bos. De altijd mooie
Pygmy Goose heeft ook een stem evenals de Verreaux Eagle Owl.
Donderdag 7 maart
We ontbijten op het geriefelijk tijdstip van 7u en voor
achten zijn we al weer op weg voor de laatste dag in
Ethiopië. We zijn Wondo Genet nog maar net uit als
Negussie vlak naast de weg een schitterende Martial
Ealge oppikt. De vogel is even uit beeld, maar laat zich
daarna werkelijk geweldig zien. We rijden vervolgens
door tot de eerste stop. Deze hebben we bij Abiata
Shala Park. Hier lopen we door de gortdroge savanne
tussen hoog gras door. Een donkere vorm Gabar
Goshawk schiet langs de entreepoort en even verderop
laten twee Shikra’s zich mooi zien. Een Tawny Eagle is
een nest aan het maken en een Striped Kingfisher laat
zich belachelijk dichtbij benaderen. We zien een
Singing Bushlark en diverse bekende soorten van de
savanne. Een mooie Black-cheeked Waxbill laat zich
goed bekijken en is nieuw voor de trip. Daarna rijden
we met de auto’s door naar het viewpoint. We worden
op weg daar naartoe echter gestopt door het feit dat
een schitterende Kerkuil pal naast de weg in een boom
komt zitten en zich echt te gek laat bekijken! Een mooi fotomoment en gedenkwaardige
waarneming. Bij het viewpoint hebben we fenomenaal uitzicht over de twee meren, links
het iets lager gelegen Shala waar de Flamigo’s (waarnaar dit meer is vernoemd) ook
broeden en recht Abiata dat een stukje hoger ligt, maar vooral ook veel zouter is. Op
ooghoogte scheren Fan-tailed Ravens en Tawny Eagles voorbij terwijl uit de vallei onder
ons allemaal geluiden van de savanne omhoog komen. Met de scoop ontwaren we de
twee verschillende soorten flamingo op het meer. Het is een goede habitat voor de
Cinnamon-breasted Bunting met enig geduld laat die zich ook zien. De show wordt echter
gestolen door een schitterende Red-fronted Tinkerbird die op een paar meter geweldig
goed in beeld komt. In het dal vliegen verder onder andere een Hop en een Abyssinian
Black Wheater. We maken op deze mooie plek een groepsfoto met alle drivers en
Negussie. Daarna rijden we door richting Ziway waar we in de enorm vogelrijke tuin van
hotel Betlehem lunchen. We zoeken naar de zeer waarschijnlijk eerste waarneming ooit
voor Ethiopië van een Baardgrasmus die hier gister gedaan is door twee vogelaars die we
in Wondo tegenkwamen. Helaas laat deze vogel zich niet zien. De tuin zelf bevat
gemakkelijk 30 soorten en we verplaatsen dan ook niet geheel zonder reden de lunch naar
buiten. We genieten van een mannetje Ruppels Weaver die bezig is met zijn nest terwijl er
overal andere soorten zitten uiteenlopend van Firefinches, Cutthroats, Mousebirds,

Sunbirds, Starling etc etc. Na de lekkere lunch lopen we naar de fishmarket van Ziway die
een paar 100m verderop zit. Het is een enorm stuk droger dan de voorgaande week. Dit
betekent niet dat er minder vogels zitten, ze zijn alleen allemaal op elkaar gedrukt. Een
leuke nieuwe soort voor de trip is een koppel Kitlitz’s Plovers. Daarnaast is het hier
ondanks de hitte weer een echt vogelspektakel. We zien slechts een Lesser Jacana, maar
des te meer Kemphanen, Temminck’s en Kleine Strandlopers, Bontbek en Kleine
Plevieren, Vorkstaartplevieren, African Spoonbil en nog erg veel meer soorten. We worden
vandaag totaal niet gehinderd door de kinderen die er de vorige keer wel erg veel waren
en op een vervelende manier de vogels verjoegen. We lopen door de sterkte vislucht tot
het einde van de dam en speuren het meer af. Daarbij zien we mooi diverse
Slangenhalsvogels, eveneens nieuw voor de trip. We worden door de auto’s opgepikt om
door te rijden richting Addis. We hebben weer een korte stop bij de Koka Dam, maar
kunnen de Black Crowned Cranes niet vinden. Wel zien we een grote goep Kluten en
Red-billed Teals. Voordat we het zeer hectische verkeer van Addis induiken hebben we
nog een spectaculaire waarnemig van een paartje Abyssinian Ground Hornbill waarvan de
man op een paar meter naast de auto loopt! Een mooie afsluiter van de dag en eigenlijk
ook wel de hele erg geslaagde trip. Na een erg lange rit door het zeer dicht geslibde
Addis, komen we ronde zessen bij ons hotel aan. Hier kunnen we ons opfrissen en de
koffers inpakken voor de terugreis. Als iedereen dit gedaan heeft, drinken we in de lobby
een drankje en is het tijd om de top vijf van de reis te bespreken. Met zes deelnemers
komen we op een lijst van 22 verschillende soorten die een of meer punten krijgen. Dit jaar
doen er geen zoogdieren mee, maar we zijn het over eens dat zowel de Serval maar met
name natuurlijk de zeer gevarieerde en langdurige waarnemingen van de Ethiopian
Wolves het zoogdier hoogtepunt is van de reis. Op een gedeelde zesde plaats eindigen dit
jaar de Sidamo Lark en de Ruppels Wever die zijn nest aan het bouwen was. Op de vierde
plek komt de Abyssian Long-eared Owl gevolgd door de Prince Ruspoli’s Turaco op de
derder plek. De tweede plek is dit jaar voor de baltsende Crowned Eagle bij het Harenna
Forest. Als soort van de reis met twaalf punten eindigt dit jaar het Wattled Cranes paartje
op een! Een geweldige waarneming van een bijzondere en bedreigde soort.
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