KURT IN ISRAEL

Dit is een verslagje van een weekend twitch om de Westelijke Roodstaartapuit te zien, een soort die ik hoe
opmerkelijk ook, gemist heb in Turkije in de zomer van 2008.

Itinerary
05-02 In de avond gevlogen van Luik naar Tel Aviv. Na aankomst (rond 23.30) auto gehuurd
en naar de jeugdherberg (Bnei Nan) gereden (25 min.)
06-02 Rond 05.30 uur opgepikt door Barak Granit en naar het oosten gereden. Gestart in
Wadi Mishmar (Westelijke Roodstaarttapuit binnen 20 minuten), daarna Wadi
Salvadora en al vogelend geëindigd in Jerusalem (west bank) en terug gereden naar
Tel Aviv: Link Wadi Mishmar
http://maps.google.nl/maps?f=q&source=s_q&hl=nl&geocode=&q=wadi+mishmar&s
ll=31.301435,34.850178&sspn=0.10766,0.153809&g=beer+sheva&ie=UTF8&ll=31.3
82805,35.345936&spn=0.107567,0.153809&z=13&iwloc=E
07-02 Rond 07.00 uur Eyal Shochat opgepikt in Shoham (nabij het vliegveld) en gereden
naar Hulda (nabij Tel Aviv), daarna naar Urim (Western Negev) en daarna al vogelend
naar Hazeva In de avond gevogeld rond Hazeva en na een “gouden telefoontje” met
Gert Ottens een Woestijnoehoe gevonden in Wadi Iddan. Daarna overnacht in de
Field School. Link Wadi Iddan
http://maps.google.nl/maps?f=q&source=s_q&hl=nl&geocode=&q=hazeva&sll=31.38
2805,35.345936&sspn=0.107567,0.135098&ie=UTF8&ll=30.802013,35.273752&spn
=0.054113,0.067549&z=14

08-02 In de morgen gevogeld te Hazeva en via Nizzana en Urim terug gereden naar Shoham
(Eyal afgezet na een smaklelijke soep van zijn moeder) en ingecheckt voor de
nachtvlucht van Tel Aviv naar Luik om de volgende dag te gaan werken….
Legenda:
*AAAA = Nieuwe soort (2)
AAAA = Leuke soort voor het gebied of voor mijzelf.

De Vogelsoorten
001 Dodaars – Redelijk algemeen te Hulda.
002 Geoorde Fuut – 1 ex. Te Hulda reservoir.
003 Koereiger – Redelijk algemeen gedurende alle dagen.
004 Blauwe Reiger – Enkele.
005 Grote Zilverreiger – 1 te Hulda Res.
006 Smient – 2 ex. Te Hulda res.
007 Wintertaling – 30+ te Hulda res.
008 Krakeend – Enkele, Hulda
009 Wilde eend – Enkele verspreid over de trip.
010 Slobeend – 200+ Hulda.
011 Tafeleend – 10+ Hulda.
012 Witoogeend – 4 ex, te Hulda

013 Kuifeend- 50+ Hulda.
014 Witkopeend – 76, ex. te Hulda, vele mannetjes, de snavels waren nog niet blauw.

015 Zwarte Wouw – Vrij algemeen rond een vuilnisbelt nabij Beer Sheva met een grote
slaapplaats van vele honderden vogels.
016 Bruine Kiekendief – Enkele vogels.
017 Sperwer – Enkele vogels
018 Buizerd – 4 vogels rond Urim (donkere vogels lijkend op Europese vogels)
-- Steppebuizerd – 5 vogels vanaf Urim naar het zuiden, alleen de duidelijke (vosrode)
vogels gedetermineerd als zodanig.
019 Arendbuizerd – Seen daily in low numbers, big birds.
020 Keizerarend – 4 ex, drie te Urim in de telegraafpalen en een t Wadi Salvadora naar noord.
021 Smelleken – 2 ex. Te Urim, een onv. vliegen en een mooi erg licht mannetje in zit.
022 Saker – 1 ad, in een telegraafpaal te Urim
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023 Slechtvalk – 3 ex, allen ad in de telegraafpalen bij Urim.
024 Barbarijse Valk – 2 ex, nabij een nest te Wadi Salvadora, mooi te zien in vlucht (erg licht
van onderen) en zittend op de wand (rode achterkop en nek)
025 Aziatische Steenpatrijs – Redelijk algemeen te Nizzana (in grote groepen, en enkele losse
op andere dagen.
026 Arabische Woestijnpatrijs – 10 ex. Te Nizzana tussen de “Chukars”
027 Kraanvogel – 500+ aanwezig in de velden rond Urim.
028 Steltkluut – 1 ex in een sewage pond onderweg naar Hazeva.
029 Sporenkievit - Algemeen gedurende alle dagen.
030 Steppekievit – 07+08-02 11 vogels (later 7) op een ruig veld te Urim, nog niet in
broedkleed, sommige kwamen wel in dit kleed, sommige nog met een gestreepte nek.
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031 Kievit – 150+ te Urim.
032 Watersnip – Enkele.
033 Zwarte Ruiter – Enkele bij waterplekjes.
034 Tureluur – 1 ex. Op de plek van de Steltkluut.
035 Witgat – Enkele.
036 Kokmeeuw – Enkele vogels te Hulda.
037 Turkse Tortel – Algemeen.
038 Palmtortel – Algemeen.
039 Halsbandparkiet – Enkele vogels verspreid over de dag.
*040 WOESTIJNOEHOE – BUBO ASCALAPHUS ssp: ascalaphus – 1 ex. te Waddi
Iddan (zie plek in de itenerary, waddi van Ein Haveza naar Iddan die daadwerkelijk de weg
kruist, nabij de weg). Rond 20.30 na een telefoontje met Gert Ottens die ons een plek van 7
jaar geleden gaf. De vogel vloog eerst over de weg en ging in een acacia zitten en liet zich in
een lamp minuten lang bekijken om daarna in de lamp weg te vliegen en op een wandje te
landen. Mooie kleine oehoe, rossig maar verder vaal (pale), kleine oren ietwat rond, open
gezicht en kleine vlekjes op de vale borst en verder ongevlekte onderdelen.
041 Gierzwaluw – 1 ex. te Jeruzalem de eerste van dat jaar.
042 Vale Gierzwaluw – 10 ex, gezien op trek.
043 Smyrnaijsvogel – 1 ex mooi zittend op de sewage pond van de Steltkluut.
044 Kleine Groene Bijeneter – ssp: cyanophrys, Enkele.
045 Hop – 10+ verspreid over de trip.
046 Woestijnleeuwerik – Dagelijks in kleine clubjes te zien.
047 Veldleeuwerik – Redelijk algemeen in gecultiveerd landschap.
048 Vale Rotszwaluw – Enkele verspreid over de dagen in de rotsachtige terreinen.
049 Huiszwaluw – 10 ex. te Shoham de eerste van het “voorjaar”.
050 Graspieper – 10+ tussen de Veldleeuweriken.
051 Waterpieper – 5 ex, op een kleine sewage pond nabij Jeruzalem.
052 Witte kwikstaart – Redelijk algemeen in kleine groepjes op de “groene” plekken.
053 Arabische Buulbuul – Quite common.
054 Roodborst – Gehoord achter het huis van Eyal.
055 Roodsterblauwborst – 1 ex. bij de Fieldschool van Hazeva.
056 Zwarte Roodstaart – ssp: gibraltariensis in het noorden, ochruros in de Negev.
0 57 Roodborsttapuit – Dagelijks enkele paartjes.
056 Isabeltapuit – 10+ gezien verspreid over de trip.
057 Woestijtapuit – 5 ex. gezien in de Negev verspreid over de trip.
058 Finch’Tapuit – 1 vrouwtje mooi te zien te Nizzana.
*059 WESTELIJKE ROODSTAARTTAPUIT – OENANTHE XANTHOPRYMNA 1ex. te Waddi Mishmar (zie link in de itenerary, ongeveer een km van de hoofdweg) mooi te
zien op stenen en in lage struiken.

060 Oostelijke Rouwtapuit – 2 mannetjes gezien onderweg in de Negev.
061 Witkruintapuit – 3 mannetjes gezien in de Negev, o.a. een te Wadi Mishmar.
062 Cetti’s Zanger – Enkele gehoord op de plek van de Smyrnaijsvogel.
063 (Levant) Maquiszanger – ssp: inquieta, 4 ex gezien waarvan o.a. twee in Wadi Mishmar.
064 Kleine Zwartkop – Redelijk algemeen, vooral te horen verspreid over de gehele trip.
065 Cyprusgrasmus – 1 mooi mannetje te Wadi Mishmar, lange tijd kunnen bekijken in de
scoop foeragerend in een boom. Mooie donkere vlekking op keel en borst en gelige oogring.
066 Zwartkop – 1 mannetje in dezelfde struik als de Cyprusgrasmus.
067 Tjiftjaf – Algemene overwinteraar.
068 Arabische Babbelaar – Verschillende families in de Negev. Rond Hatzeva vele geringde
vogels etend uit de hand.

069 Koolmees
070 Palestijnse Honingzuiger – Dagelijks in kleine aantallen gezien.

071 Daurische Klauwier – 1 ad. mannetje te Ein Dohan, Hatzeva, mooi te zien in een
rietruigte in de woestijn, eigen vondst.
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072 Zuidelijke Klapekster – ssp: aucheri, 10+ gezien in de Negev.
073 Vlaamse Gaai – ssp: atricapillus 15+ gezien met name in het westen (beboste gebieden).
Erg wit gezicht.
074 Kauw – Algemeen in het westen.
075 Bruinnekraaf – Enkele vogels in de Negev.
076 Waaierstaartraaf – 10 ex, nabij Ein Gedi.
077 Tristram’s Spreeuw – Algemeen vanaf Beer Sheava, leek algemener dan ooit.
078 Huismus
079 Spaanse Mus – Kleine groepjes verspreid over de trip.
080 Vink – 10+ te Har Hatsofim, Jeruzalem tussen de Geelgorzen
081 Keep – 1 in winterkleed te Har Hatsofim, Jeruzalem tussen de Geelgorzen.
082 Groenling – Redelijk algemeen in het westen.
083 Putter – 10+ op de plek van de Steltkluut.
084 Kneu – 20+ in de westelijke Negev.
085 Vale Woestijnvink – 50+ in twee groepjes die kwamen drinken in Ein Dohan, Hatzeva.

086 Woestijnvink – 10 ex, allen nabij Wadi Mishmar, zingend.
087 Sinai Roodmus – 15 ex, waarvan vele mannetjes drinkend in Wadi Salvadora (nabij
Mishmar). Erg mooi t zien.

088 Witkopgors – 1 vrouwtje in een groep Geelgorzen boven in een boom te Har Hatsofim,
Jeruzalem terwijl we (vriendelijk) belaagd werden door een aantal Palestijnse kinderen die we
probeerde om te vormen in vogelaars. Mooie vogel met enkel witte randen aan de slagpennen.
Vrij witte buik met rossige streping op de flanken, kop met iets kuif (opgezette kopveren), en
een vuilwittige wangvlek.
089 Geelgors – 50 ex. in verscheidene groepjes te Har Hatsofim, Jeruzalem.
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