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I. Algemeen
Ethiopië staat bij veel mensen bekend als een land van droogtes, hongersnoden en oorlogen. Dat is
echter niet het werkelijk beeld. De periodieke droogtes treffen slechts een relatief klein van het land
en omdat de plattelandsbevolking erg arm is, kunnen ze na het mislukken van de oogst geen
voedsel kopen. En inderdaad is er 20 jaar geleden een bloedig grensgeschil geweest met Eritrea en
nog zijn er zo nu dan spanningen van politieke aard. Toch is het een van de veiligste landen in Afrika
om in te reizen. Corruptie is er weinig. Op diefstal staan zware straffen. De touroperator waar we
mee werken is zeer betrouwbaar.
De lunches worden in het veld door de chauffeurs bereid of er worden lunchpakketten
meegenomen. De auto’s hebben flessen drinkwater voor overdag aan boord.
Ethiopië is het enige land van Afrika dat nooit gekolonialiseerd is geweest (afgezien van een enkele
jaren durende bezetting door de Italianen aan het begin van WO II). Het is overwegend een
bergachtig, groen, vruchtbaar land, dat veel koffie en tuinbouwproducten exporteert. De
bevolking, of h e t nu Christene n o f Mohammedanen zijn, of Amharen of Oromo’s zijn is meestal
heel vriendelijk en gastvrij. Met ruim 32 x Nederland is het ook een groot land met een overwegend
rurale bevolking. Zoals in elk ontwikkelingsland zijn er grote problemen met het verbeteren van de
welvaart voor de bevolking die ongekend snel toeneemt. Dat drukt zwaar op de natuur, zoals we
onderweg ook wel zullen zien.

II. Land en volk
De kern van Ethiopië wordt gevormd door “tableland”, bekend als het Ethiopisch Plateau, dat
ongeveer de helft van het totale oppervlak beslaat. Het plateau is diagonaal van zuidwest naar
noordoost in tweeën gesplitst door de Grote Slenk (Rift Valley). Hoewel de gemiddelde
hoogte van het plateau rond 1675 meter ligt, wordt het doorsneden door vele rivieren en diepe
valleien, waarvan sommige op 620 m beneden het niveau van het plateau liggen. Op het plateau
liggen dan weer verschillende bergmassieven waarna Ras Dashen (in Semien Mountains) met 4620
de hoogste is.

Bale (spreek uit: baalee) Mountains.
noord Ethiopië, in de regio rond het Tana meer (het meer van waaruit de Blauwe Nijl ontspringt). De
noordoostelijke rand van het plateau wordt gevormd door steile kliffen van ongeveer 1200 of zelfs
meer meter hoog. Daaronder de Danakil woestijn waarvan het laagste punt 150 meter beneden
zeeniveau ligt. Langs de westelijke rand loopt het plateau meer geleidelijk over in de Soedanese
woestijn. Langs de zuidelijke rand loopt het af in de richting van het Turkana meer in Kenya.

Klimaat

Het klimaat van Ethiopië varieert naar hoogte. De tropische zone beneden ca. 1830 m heeft een
gemiddelde jaar temperatuur van ca. 27 graden C. en krijgt jaarlijks minder dan 510 mm regen. De
subtropische zone, die het grootste deel van plateau uitmaakt en tussen 1830 en 2440 meter ligt,
heeft een gemiddelde temperatuur van 22 graden, met een jaarlijkse neerslag van 510 - 1525 mm.
Boven ca. 2440 m ligt de gematigde zone met een gemiddelde temperatuur van 16 graden en een
jaarlijkse neerslag van ca. 1270 en 1780 mm. Het belangrijkste regenseizoen ligt tussen midden juni en
september. De daarop volgende droge periode wordt in februari/maart plaatselijk onderbroken door
kort tweede regenseizoen.

Natuurlijke hulpbronnen

De natuurlijk hulpbronnen van Ethiopië zijn hoofdzakelijk landbouwproducten. Het plateau is
vruchtbaar met een grote verscheidenheid aan gron ds oorten. Da a r d o o r k u n n e n v e el verschillende
landbouwproducten worden geteeld. Er is een flinke hoeveelheid delfstoffen: ijzer, koper, zink, lood,
kali, goud en platina zijn de belangrijkste die commercieel worden geëxploiteerd.

De bodem

Het hoogland van Ethiopië wordt gevormd door samengevouwen en verbrokkelde rotsen bedekt
door kalkzandsteen en zandsteen en dikke lagen vulkanische lava. De zware regens van het grote
regenseizoen veroorzaken enorme erosie, vooral in gebieden waar de natuurlijke vegetatie is
verdwenen. De regens logen de hooglandbodem uit, vooral waar deze op de rotsen ligt. De
vulkanische bodems zijn daar minder gevoelig voor en dus vruchtbaarder.

Jemma valley, noord van Addis

Bevolking

Het grootste deel van de bevolking bestaat uit boeren, die een marginaal bestaan leiden en
geconcentreerd op het centrale plateau leven. De etnische samenstelling is heel divers als gevolg van
vermenging van rassen en talen die al in vroege tijden begon.
Volgens een telling in 1984, leefden er toen in Ethiopië 42.019.418 mensen. Het geschatte
inwoneraantal in 1993 was 51.070.000 wat overeenkomt met een dichtheid van 45 personen per
vierkante km. En nu 110.000.000! De Amharen, die de oorspronkelijke staat stichtten, zijn van
Semitische afkomst en vormen samen met de verwante Tigrayers zo’n 35% van het totaal. Zij
bewonen de hooglanden, vooral noordelijk van 10 gr. Noorderbreedte en westelijk van 40 graden
Oosterlengte. Een derde deel van de bevolking bestaat uit Oromo’s, die hoofdzakelijk in midden en
zuidwest Ethiopië leven. De Shangalla (5 %) leven in het westen van de grens met Eritrea tot het
Turkana meer. Eveneens 5 % van de bevolking bestaat uit Somali die in het oosten en zuidoosten
leven, vooral in de Ogaden woestijn. De Afar tenslotte bevolken de woestijnen en half-woestijnen
oost van het hoogland (Danakil).

Religie

De Ethiopische orthodoxe gemeenschaps kerk is een autonome Christelijke sekte met aan het
hoofd een patriarch. Ze is verwant aan de Koptische kerk van Egypte, die de Staatskerk was tot 1974.
Ongeveer de helft van de bevolking is Christen en dat is het meest voorkomende geloof in het
noordelijke deel van het land. In de zuidelijke regio’s zijn Mohammedanen in de meerderheid. In
de regio van Gamu-Gofa en delen van Sidamo en Arusi komen veel natuurgodsdiensten voor.

Taal

Van de meer dan 70 talen in Ethiopië behoren de meeste tot Semitische of Koeshitische takken van
de Afro-Aziatische familie. Uit de taal van de Ethiopische kerk, het Ge’ez, is de reeks Semitische talen
Amhaars, Tigrinya en Tigre ontstaan. Amhaars is de officiële taal van het land en wordt gesproken
door ongeveer 60 % van de inwoners. Engels en Arabisch worden ook door veel mensen gesproken.

III. Zwaarte van de reis
Tijdens deze reis worden geen lange, moeilijke inspannende wandelingen gemaakt. Meestal is er
zoveel te zien aan vogels dat we ook niet ver komen. Toch dit geen lichte reis. Dat heeft
verschillende redenen.
Sommige reisdagen zijn vermoeiend vanwege de temperatuur in combinatie met een slecht wegdek
(gravel). Daar kan het ook stoffig zijn. De 4-wheel drive Toyota Landcruisers hebben geen
airconditioning. Veel wegen zijn inmiddels wel geasfalteerd en er is zelf een stuk 6-baans snelweg.
De hoogteverschillen moeten bovendien niet worden onderschat. Ons beginpunt, Addis Ababa, ligt
al op 2500 meter boven zeeniveau. Na enkele dagen bevinden we ons dan op het laagste punt van
ca. 800 meter bij Awash, waarna we weer stijgen tot boven 4100 meter (Senetti Plateau in Bale
Mountains). Ondanks dat de naam misschien anders doet vermoeden ligt ook de Rift Valley niet
laag: de hoogtes variëren hier ook tussen de 1500 en 2000 meter. En last but not least. Het is een
relatief lange reis. Gedurende drie weken in groepsverband intensief naar vogels kijken eist van de
deelnemers zeker wel enige flexibiliteit en aanpassingsvermogen. Omdat we in meerdere auto’s
reizen en er vaak heel veel te zien is, is het ook niet te voorkomen dat deelnemers vogelsoorten
zullen missen die door anderen wel gezien worden. Bovendien zullen we niet voor elk mogelijk
interessant of onbekend diertje kunnen stoppen. Dat zal een ieder voor lief moeten kunnen nemen.
Omdat we in enkele hotels of lodges meer dan 1 nacht zullen logeren, en deze vaak buiten de
stadskernen liggen is het echter goed mogelijk eens een rustdag te nemen door bij het hotel te
blijven en daar wat te vogelen.

IV. Van dag tot dag programma (onder voorbehoud)
Dag 1.
Dagvlucht van Schiphol naar Addis Ababa. Na aankomst in (late) avond transfer naar het Ghyon Hotel
(15 minuten rijden).

Black-winged Lovebird
Dag 2.
Voor wie niet wil wachten, kan vóór het ontbijt, in de grote goed onderhouden, bloemrijke tuin van
het hotel al kennis te maken met de vogelwereld van Ethiopië. Daar zijn al ook al enige endemen te
zien!
Hooded vulture, Sacred Ibis, White-collared Pigeon (endeem), Red-eyed Dove, Tacazze Sunbird,
Abyssinian Slaty Flycatcher (endeem), Rüppels Robin Chat, Olive Trush, Brown-rumped Seedeater, etc.
etc.
Na het ontbijt rijden door het golvende landschap van de hoogvlaktes (enkele stops om te vogelen)
naar Debre Birhan en vandaar naar Gemasa Gedel. Hier heeft de oogvlakte een zeer steile kant
(escarpment) waar de endemische Ankobar Serin te vinden is. Overnachting in het Gedva hotel in
Debre Birhan. Pallid and Mon tagu 's Harrier, Lanner Falcon , Groundscraper Thrush, Red-breasted
Wheatear, Red-capped Lark, etc. en endemen zoals Rouget's Rail, Abyssinian Longclaw, Thick-billed
Raven (, White-collared Pigeon, Wattled Ibis , Blue-winged Goose en Ethiopian Siskin.
Dag 3.
Na het ontbijt rijden we over de hoogvlakte in noordelijke richting. Dit is grotendeels een
landbouwgebied, waar de oogsten in dit jaargetij of net zijn geoogst of nog staan te rijpen. Het
heuvelachtige gebied wordt doorsneden door talloze beken en/of riviertjes. Tenslotte dalen we meer
dan 1000 meter af in het dal van rivier Jemma. Bij de brug over de rivier gaan we vogels kijken. Hier
leeft de Harwoods Francolin In het hoogland dezelfde soorten als op dag 2, verder : Fox Kestrel, Pied
Kingfisher, Giant Kingfisher, Senegal Thick-knee, Namaqua Dove, Wire-tailed Swallow, White-winged

Cliffchat, Rüppell’s Black Chat, Speckle-fronted Weaver, Northern en Black-winged Red Bishop,
Cinnamon Breasted Rock Bunting, etc. Bij afwezigheid van een hotel, is voor ons in de buurt van de
brug een tentenkamp opgezet. Een eigen kok zal de warme maaltijd bereiden.
Dag 4.
Voor het ontbijt gaan we in de schemer op zoek naar Harwood’s Francolin. Na het ontbijt vogelen we
langs de rivier. ‘s Middags rijden we het dal weer uit, over de hoogvlakte terug naar Addis (Ghyon
hotel). Naast de soorten van gister ook kans op: Rüppell’s Vulture, Verreaux’s Eagle, Lammergeier,
Erckell's Francolin, Slender-billed Starling en endemen zoals Rüppell's Black Chat en White-billed
Starling.
Dag 5.
Vroege ochtend excursie in de tuin van het hotel. Na ontbijt keer rijden we eerst over een zeer
drukke weg zuidwaarts richting Debre Zeit. Hier bezoeken we twee meren: Chelekleka (zeer ondiep met
moerassige oevers) en Hora (een diep kratermeer te midden van bos).Yellow-billed Duck, Cape Teal,
Whistling Ducks, Spur-winged Goose, Marabou Stork, Common Crane, Intermediate Egret, Marsh
Sandpiper, en vele andere watervogels. Ook Blue-breasted Bee- eater, Bruce's Green Pigeon, Grey,
Nubian and Cardinal Woodpecker, Vitelline Masked, Black- headed and Spectacled Weaver, Spotted
Creeper, Black-billed Barbet, Malachite and Pied Kingfisher, Grey-headed and Black headed Batis,
Paradise Flycatcher, Silverbill, etc. etc. Na de picknick rijden over een zeer goede weg richting
oost, via Nazareth naar de Doha lodge, net buiten Awash N ational Park. We stoppen in elk geval
bij het alkalische Besaka meer. Niet zoveel vogels, maar kans op krokodillen. We verblijven in een
lodge aan een meertje gevoed door warm water bronnen.

Saddle-billed Stork

Dag 6.
Dit wordt een van de warmste dagen. Voor het ontbijt kunnen we rond de lodge al verschillende
interessante soorten zien: Na het ontbijt op het terras van het restaurant rijden we naar het
Halladageh NP. Van het park zijn meer dan 400 vogelsoorten bekend. Waaronder Arabian Bustard en

Secretary Bird. Tijdens onze reis in 2005 ontdekte een van de deelnemers ook een nieuwe
libellensoort voor Ethiopië! In de middaguren rijden we terug naar de hoofdweg en de lodge. Bij de
vele vogelsoorten enkele soorten Trappen (o.a. Kori, Arabian, Buff-crested and White-bellied
Bustard), Ostrich, Secretary Bird, Palm Swift, Liechtenstein's Sandgrouse, Dark Chanting Goshawk,
White-bellied Go-away bird, Pygmy Falcon, Rosy-patched Bush Shrike, Melba Finch, Speckled and
Blue-naped Mousebird, Black-billed Barbet, Bearded Woodpecker, Hammerkop, Senegal Thickknee, Rüppell's Weaver, Orange-bellied Parrot, Red- billed, Yellow-billed and Von der Decken's
Hornbill, Rüppell's Starling, Red-billed Quelea, Red Bishop, Blackstart, Silverbill, Bristle-crowned
Starling Nubian Vulture.
Op het lijstje met zoogdieren staan: Beisa Oryx, Soemmering's Gazelle, Salt's Dik-dik, Greater and
Lesser Kudu, Defassa Waterbuck, Swayne's Hartebeest, Warthog, Gerenuk, Rock Hyrax, Leopard,
Cheetah, Serval, Lion, Spotted and Striped Hyena, Anubis and Hamadryas Baboon, Vervet and Colobus
Monkeys.
Dag 7.
Vandaag vroeg uit de veren om voor het ontbijt de omgeving van de lodge te verkennen. In de
namiddag rijden weer via het Besaka meer, waar we in de lavavelden op zoek gaan naar Sombre
Rock Chat en Striated Bunting, naar het Sodere Resort dat aan de Awash rivier ligt. Dezelfde soorten
als gister en ook Yellow- breasted Barbet, watervogels en de twee bovengenoemde zeldzaamheden.
Dag 8.
Voor het ontbijt vogelen in de tuin van het resort, waar we o.a. Eastern Grey Plantain-eater kunnen,
waarnemen. Daarna over hoog gelegen, open landbouwgebieden op weg richting Bale Mountains. Na
Dodola beginnen we te klimmen en op een pas komt er ook wat meer bos. Bij Dinsho liggen
interessante moerassen, waar we zeker een stop maken. De eerste Spot-breasted Plovers zouden
gezien kunnen worden. Op een van de volgende dagen komen we er terug. In Goba nemen we ons
intrek in het Wabe Shebelle hotel. Onderweg kans op: Thick-billed Raven (endeem), Somali Crow, Bluewinged Goose, Rouget’s Rail, Spot-breasted Plover (endeem), Abyssinian Catbird, etc. etc.

Mountain Nyala, vrouwtje

Dag 9.
Het programma van deze dag kan worden omgewisseld met dat op dag 10 of 11, al naar gelang de

weersomstandigheden. Vanuit Goba gaan we verder omhoog door een mooi stuk bos naar het
boomloze Sanetti Plateau. We komen dan boven de 4000 meter. Voor de hoogtevreters kunnen we
zelfs met de auto tot 4300 meter komen (bij een zenderstation). Dit wordt de koudste dag. Bij
bewolkt weer zeker beneden de 10 graden. Het montane landschap is o verweldigend. En de
vogels ook! Opmerkelijk zijn ijstijdrelicten Alpenkraai en Casarca. Daarnaast zijn ook de Ethiopische
Wolf (ook wel Semien Vos genaamd) en zijn belangrijkste prooi (Giant Root Rat) heel bijzondere
dieren. ‘s Avonds terug naar Goba. Wattled Crane, Chough, Ruddy Shellduck, Wigeon, Pintail,
Verreaux’s Eagle, Tawny en Steppe Eagle, Chestnut-naped Francolin, Moorland Francolin, Verreaux's
Eagle Owl, Moorland Chat, and Abyssinian Slaty Flycatcher, en d e endemen Spot-breasted Plover,
Blue-winged Goose, Rouget's Rail, Abyssinian Catbird and White-backed Black Tit.
Zoogdieren: Mountain Nyala, Menelik's Bushbuck, Bohor Reedbuck, Ethiopian Wolf, Grey Duiker,
Warthog, Bushpig, Serval, Caracal, Leopard, Giant Root Rat (endemisch).
Dag 10.
We beginnen met een excursie bij de het hoofdkwartier van het NP in Dinsho. Het is hier afwisselend
bebost en Mountain Nyala en Abyssinian Catbird meest niet moeilijk te zien. Ook Abyssinian Owl
(moeilijk!), Chestnut- naped Francolin, White-backed Black Tit (endeem), Abyssinian Ground Trush,
Brown Woodland Warbler, White-cheeked Turaco. Na de lunch gaan we nog iets verder terug naar
de moerasjes, oost van Dinsho. Het gebied is zeer rijk aan knaagdieren en dus ook aan roofvogels.
Maar Black Duck, Abyssinian Stone Chat en Abyssinian Longclaw staan ook op het gebiedslijstje.
Overnachting weer in het WB hotel in Goba.

Abyssinian Longclaw

Dag 11.
Na een vroeg ontbijt eerst weer over het Sanetti Plateau, daarna dalen we af naar het Harena Forest
dat ook nog bij het NP behoort. We blijven daar de hele dag en hopen ook op Narina’s Trogon. Aan het
eind van de middag nemen we ons intrek in de luxe Bale Mountain lodge.
Dag 12.
Voor het ontbijt nog een wandeling in het bos. Daarna op weg richting Negelle. Na Mena wordt het
landschap veel opener en wordt het ook weer veel warmer. Door een heuvelachtig landschap
doorsneden door rivieren komen we dan in het gebied van de Ruspoli’s Turaco (in de buurt van de
Genale River). Op één van de komende dagen gaan we terug naar deze plaats om hem op te zoeken.
Bij het donker worden komen we aan bij het Turaco hotel in Negele. Onderweg zullen we gezien de
verscheidenheid aan landschappen veel vogelsoorten zien. Bijv. White-cheeked Turaco en Abyssinian
Slaty Flycatcher (beide bijna endemen), Grey and Nubian Woodpecker, Grey Cuckoo-shrike, Whitebrowed Coucal, Black-billed Woodhoopoe, Sulphur-breasted Bush-shrike, Slate-coloured Boubou,
White Helmet Shrike, etc. en de endemen Yellow- fronted Parrot Poicephalus flavirons and Ruspoli's
Tauraco Tauraco ruspolii,
Dag 13.
We hoeven niet veel te rijden vandaag. Een kilometer of 20 zuidoost van Negelle liggen uitgestrekte
grasvlaktes, goed voor allerlei leeuweriken en piepers. Hoewel oktober/november niet de beste tijd
voor deze vogels is, kunnen we toch zeker een paar interessante soorten zien. Ook in de meer
bosachtige omgeving van Negelle “leeft” het van de vogels. Overnachting weer in Negelle. Little
Kestrel, Martial Eagle, Kori Bustard, Somali Short-toed Lark, Chestnut-headed Sparrow Lark, Northern
Grey Tit, Straw-tailed Wydah, Red-faced Crombec, Red-naped Bush Shrike, Grey-headed Siverbill,
Somali Sparrow, Grey-headed Social Weaver, Green-winged Pytilia, Bush Pipit, Yellowbill, etc.
Endemen: Prins Ruspoli's Turaco, Sidamo Lark, White-tailed Swallow.
Dag 14.
Vandaag weer een stukje naar het westen, naar een dal waar we Prince Rüspolis’s Turaco opzoeken.
Het is een heel vogelrijk gebied met ook kans op Yellow- fronted Parrot. Op weg terug naar Negelle
bezoeken we een droger bush gebied met o.a. Rosy-patched Shrike, Purple Roller, Foxy Lark. De
laatste nacht in Negelle.
Dag 15.
Een reisdag met 256 km te gaan, door zeer interessant savanne-land. Hier en daar wat
hoogteverschillen, maar niet echt bergachtig. Verschillende vogelkijkstops. Naast de soorten van
voorgaande dagen zouden ook: Pale Prinia, Yellow-vented Erememola, Hunter's Sunbird, Short-tailed
Lark, Somali Golden Breasted Bunting, Masked Lark, Mouse-coloured Penduline Tit, Juba Weaver,
Hunter’s Sunbirds, etc. gezien kunnen worden. Bij zonsondergang arriveren we in Yabello, een klein
stadje aan de East African Highway, oftewel de asfaltweg die Ethiopië met Kenya verbindt. We nemen
ons intrek in het Yabello Motel.
Dag 16.
Na het ontbijt rijden we richting zuidwest langs de asfaltweg richting Mega. Net voor dat plaatsje
draaien we linksaf naar open bos en grote grasvlaktes. Endemen als: Stresemann's Bush-crow en
White-tailed Swallow. Ook: Ostrich, Kori Bustard, White- bellied Bustard, Pygmy Falcon, Lesser
Kestrel, Shelley's Starling, White-crowned Starling, Yellow-spotted Petronia, Golden -breasted

Starling, Sharpe's Starling, Somali Fiscal, verschillende leeuweriken etc., etc. ‘s Avonds weer terug
naar het Motel.
Dag 17.
Ook vandaag blijven we in de buurt van Yabello. We rijden naar het westen, via een goed beboste
bergpas (Long-billed Pipit, White-cheeked Turaco, Bar-faced Go away Bird, Blue-breasted Bee-eater,
Red- fronted Barbet, White-rumped Babbler, Black- headed Oriole, Slender-billed Starling, Chestnut
weaver, etc. etc.) naar het savanne bushland halverwege Konso ( Vulturine Guineafowl, Shelley’s
Starling, Blue-naped Mousebird, Straw-tailed Whydah, Steel-blue Whydah, etc. etc.) .

White-tailed Swallow

Dag 18.
Vroege excursie naar de bush en akkertjes oost van Yabello: Crested Francolin, Coqui Francolin,
d’Arnaut’s Barbet, Stesemann’s Bushcrow, Three-banded Courser, Black-throated Barbet, Spotted
Palm Trush, Banded Parisoma, Eastern violet- backed Sunbird, Purple Grenadier, etc., etc. Na het
ontbijt rijden we noordwaarts, richting Addis. Mogelijk via Arba Minch. Een enkele vogelstop en lunch
in een restaurant. In de namiddag komen we aan in Awassa, één van de grotere steden van Ethiopië
en nemen ons intrek in het Hawassa hotel. Dit hotel ligt aan het gelijknamige meer, dat zeer vogelrijk
is. Hammerkop, Goliath, Grey, Purple and Squacco Heron, Little, Great and Yellow-billed Egret,
Marabou Stork, Saddle-bill Stork, Great White Pelican, Black Crake, African Jacana, African Pygmy
Goose, White-faced Whistling duck, Sacred Ibis, African Fish Eagle, Blue-headed Coucal, Silverycheeked Hornbill, Grey-backed Fiscal, Sulphur breasted Bush-shrike, Malachite Kingfisher, Wattled
Starling, Lesser Swamp Warbler, Grey Kestrel, Pied, Grey-headed, Striped and Woodland Kingfisher,
Red-breasted Wryneck, Spotted Creeper en palearctische wintergasten als Yellow Wagtail, Reed and
Sedge Warbler, Olivaceous and Upcher's Warbler, Blackcap, Chiff-chaff, Rock Thrush, etc. etc.

Stresemann’s Bushcrow
Dag 19.
s’ Ochtends naar de “vismarkt”. Een plaats aan de oever van het meer niet ver van het hotel waar de
vis aan land wordt gebracht, schoongemaakt, verkocht of klaar gemaakt voor consumptie al dan niet
rauw. Dat trekt honderden vogels: sterns, pelikanen maraboes, wouwen, etc. Etc. Het aangrenzend
park is ook erg rijk aan vogels en we hopen er de Spotted Creeper te zien. Andere soorten:
bijvoorbeeld Silvery-cheeked Hornbill, Violet-backed Starling, Woodland Kingfisher. Aan het eind van
de ochtend drinken we koffie op het terras aan het meer van het WS no.2 hotel en vertrekken richting
lake Langano, waar we ‘s middags langs het meer zullen vogelen en doorrijden naar de Simbo lodge,
ook aan de oever van het meer.
Dag 20.
‘s Ochtend vroeg kunnen we in de hoteltuin al veel goede soorten waarnemen: Red-breasted Wrynck,
Red-fronted Tinkerbird, Ruppels Starling, Buff-bellied Warbler, Hemprich’s Hornbill, Von der
Deckens Hornbill, etc. etc. Daarna rijden langs de zuidelijke oevers van het meer waar weer heel veel
vogels kunnen zitten In voorgaande jaren was dit een van de soortenrijkste dagen. Zowel water als
bosvogels, want we eindigen de dag in hoog opgaand rivierbos. Laatste nacht in Simbo lodge. De
soorten vandaag: Veel steltlopers waarbij Kitliz Plovers, Marsh Sandpiper, gewone Grutto’s en
Kemphanen, etc., maar ook Yellow-fronted Parrot, Double-toothed Barbet, Olive Pigeon, Bare-faced
Go-awaybird, etc.
Dag 21.
Eerst naar de oevers van het ondiepe lake Shalla op een plaats waar een riviertje in het meer uitkomt;
het is daar zeer rijk aan steltlopers, eenden, flamingo’s, kraanvogels (soms ook Wattled Crane en
Black Crowned Crane), etc. We rijden dan langs de oever van het meer naar het zuidelijker gelegen
heel diepe lake Abijata. Kori Bustard, Temminck’s Courser, Thompson Gazelle. Vervolgens rijden we
terug naar Addis, maar bezoeken zeker nog de oevers van lake Zwai, die ook weer zeer rijk aan
watervogels zijn. Kans op Black Heron en mogelijk Lesser Jacana. In de namiddag arriveren we in
Addis en nemen weer ons intrek in het Ghyon hotel.
Dag 22.
We houden deze laatste dag nog enkele kamers in het hotel om ons ’s middags nog te verkleden, etc.
Voor wie in Addis Ababa wil blijven kunnen we een ‘city-tour’ organiseren. De anderen gaan ‘s

morgens over de Solulta hoogvlakte ten noorden van Addis naar Debre Libanos. Bij een klooster ligt
een mooi stukje bos tegen een steile helling met Banded Barbet, Abyssinian Woodpecker, Rüppels
Black Chat, Ayre’s Hawk Eagle, Lemon Dove, Dusky Flycatcher, White-cheeked Turaco, etc. We zien
daar ook weer Gelada bavianen. En een spectaculair vergezicht over de canyons met Lammergeier,
Verreaux’s Eagle, Fan-tailed Raven, White-billed Starlings, etc. Voor wie in Addis Ababa wil blijven
kunnen we een City-tour’ organiseren. Terug in Addis Ababa dineren we nog in het hotel voor we naar
het vliegveld vertrekken voor de nachtelijke terugvlucht.

Paartje Lannervalken in Bale Mountains

Reisinformatie:
Reisnummer:
Reisduur en bestemming:
Reisperiode:
Aantal deelnemers:
Reissom (onder voorbehoud!):
Algemene informatie:
Specifieke reisinformatie

1912ETH
22-daagse vogelreis naar Ethiopië
23 okt. t/m 14 nov. (aankomst) 2019
6 of 10/11 personen
bij 6 tot 11 personen: €3375, - tot € 2975, (3325, - en 2925, - met vroegboekkorting!)
info@stichtingvogelreizen.nl
Lieuwe Dijksen:
lieuwe.dijksen@stichtingvogelreizen.nl
06 57185678

In de reissom inbegrepen:

Retourvlucht Amsterdam- Addis Ababa (met overstap).

Alle overnachtingen in hotels en lodges van wisselende kwaliteit; één nacht kamperen.

Vol pension met lunch als picknick in het veld.

Alle vervoer in 2 of 3 Toyota Landcruisers met lokale chauffeurs.

Water voor overdag.

Toegang tot Nationale Parken en kosten van lokale gidsen.

Informatie over de te bezoeken gebieden en ‘streeplijst’ met alle soorten.
Niet in de reissom inbegrepen:

Visumkosten, ca. € 48.

1 persoonskamertoeslag ca. € 240, -.

Alcoholische drankjes bij de maaltijden.

kosten van Malaria profylaxe en eventuele inentingen.

Reisverzekeringen.

Uitgaven van persoonlijke aard, waarbij fooien voor hotelpersoneel, gidsen, etc.
Boeking
Boeking geschiedt door invulling en toezending van het boekingsformulier en door
overmaking van circa 25% van de reissom (€ 800,00 p.p.), onder vermelding van reisnummer
1912ETH. Uw aanmelding is pas definitief zodra uw aanbetaling is ontvangen. Bij onverhoopt
onvoldoende deelname zal deze reis worden geannuleerd en zullen de aanbetalingen volledig
worden gerestitueerd.
Wilt u mee, reageer dan snel.



STICHTING VOGELREIZEN behoudt zich het recht voor het programma te wijzigen, indien de
begeleider(s) dit ter plaatse noodzakelijk acht(en).
Prijs-, koers- en premiewijzigingen en toeslagen van derden voorbehouden.

99-100% van de reizigers rookt niet.

Stichting Vogelreizen is aangesloten bij
Vereniging van Kleine Reisorganisatoren en het Garantiefonds voor gespecialiseerde
touroperators.

