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DELTAGARE 
Kjell och Birgitta Jonsson, Järfälla 
Liselotte Andersson, Råå 
Björn och Anna-Kristina Eriksson, Holmsjö 
Eva Knutsson, Trollhättan 
Inga-Lill Söderberg, Västerås 
     
 
RESELEDARE 
Daniel Green, Västerås 
 
 
 
 
 
 
 
 
RESRUTT 
 
19/11 Resdag. Flyg Stockholm/ Köpenhamn – Zürich – Tel Aviv. Transfer till Jerusalem. 
20/11 Heldagsutflykt i halvökenmiljöer vid Döda havet där vissa även badar. 
21/11 Kultur- och historisk dag i gamla Jerusalem som dock börjar med ett morgonbesök på 

Jerusalems fågelstation vid Knesset. Transfer till Kefar Ruppin i Bet Shean-dalen där 
tornuggla visar sig på kibbutzen. 

22/11 Heldags fågelskådning i Bet Shean-dalen med Kefar Ruppins otroligt fågelrika fisk-
dammar och odlingslandskap. Transfer till Huladalen och Kefar Blum 

23/11 Heldag i Huladalens fågelrika marker. 
24/11 Tidig morgon på traktordragen vagn till tranornas morgonuppflog från nattkvarteren. 

Exkursion till Mount Hermon och Gamla på Golan-höjderna.  
25/11 Ytterligare en fin dag i Huladalen med idel nya lokaler och avslutning vid Hula na-

ture reserve med kvällsinflog av bland annat mycket rovfågel. 
26/11 Transfer från Hula till Medelhavskusten och Maagan Mikhael, med fiskdammar och 

strand. Avslutande kvällsutflykt till En Afek med imponerande inflog av brun glada 
och ylande shakaler. Natt i Haifa. 

27/11 Transfer från Haifa till Tel Aviv där vi avslutar med fika i trendiga men mysiga stads-
delen Neve Tzedek och kort sightseeing i gamla Jaffa. Hemresa Tel Aviv – Köpen-
hamn/ Stockholm. 

 
 
 
 
OMSLAG. Traninflog. Mäktiga mängder tranor bjuder starka upplevelser i Huladalen. 
Foto: Daniel Green 
DENNA SIDA. Vitkronad stenskvätta. Teckning: Peter Elfman 
 

 



  AVIFAUNA

   

 3

Gruppen framför Ein Gedis klippor i kvällssol.                       Foto: Daniel Green 

 
RESEDAGBOK 
 
19 november 
Dave och David från vår värdorganisation möter 
oss på Ben Gurion-flygplatsen och vi hinner inte 
mer än kliva ut förrän vi hör fågelläten och kan titta 
upp på bruna majnor och de första levantbulbyler-
na. En tornfalk flyger också förbi och skriker lite. 
Det är härliga +24 ute och vi bara njuter av att få 
vara i ett varmt och soligt land i november. 
  Palmduvor och turkduvor ses längs vägen till 
Jerusalem. Det har nästan hunnit bli mörkt när vi 
anländer, men vi stannar ändå på en utsiktspunkt 
och blickar ut över staden med sina blinkande ljus. 
En doft av cypress känns i aftonen. Vi tar in på 
lyxiga Dan Panorama hotel. 
 

Palmduva, en av de vanligaste fåglarna i Israel. 
Foto: Daniel Green 
 

 
 
20 november 
Efter frukostbuffé 06.30 bär det av 07.15 då vår 
fågelguide Noam Weiss anlänt och vi kör ut ur 
Jerusalem. Första stopp är vid en bosättning på 
Västbanken där en sluttning mot ett kulligt landskap 
ger utsikt och lite möjligheter till skådning och 
promenad. Svart rödstjärt, svarthakade buskskvät-
tor och tre gröna dvärgbiätare flyger förbi direkt vi 
kliver ur bussen. Det är lantligt fridfullt och ännu 
svalt i skuggen på sluttningen, men solen börjar 
värma och skvallrar om att en het dag är i annal-
kande.  
  En lätt doft av torr macchia kittlar näsborrarna när 
vi vandrar ner på stigen. Sex stycken gazeller ses 
nedanför oss och berghönors chukar-läten hörs, 
snart lösgör sig en flock om tiotalet fåglar och gli-
der neråt i dalen under oss. När de landar blir turli-
gen någon av dem kvar stående öppet och visar sig 
en stund tills bara huvudet sticker upp över kanten 
på nästa kulle. Resans första sinaiglansstare flyger 
ensam emot oss med sin härliga, uppåtböjda viss-
ling i mungipan och blinkar med sina rödgula ving-
fläckar, vilken läcker fågel! Det står inte på förrän 
den första stenskvättan hittas och visst, ett bra fynd, 
en finschstenskvätta som avslöjar sig på sin helljusa 
rygg. Men det är inte nog med det, snart är där två 
stenskvättor, men den andra visar inte upp en mörk 
rygg, det är en sorgstenskvätta, två snarlika arter 
som nu pedagogiskt kan ställas mot varandra.  
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Spaning på finsch- och sorgstenskvätta strax öster 
om Jerusalem. Foto: Daniel Green 
 
  En snårsångare sjunger en trillande strof och 
hittas snart med fräckt ögonbrynstreck och uppåt-
stående stjärt. Vanligare fåglar som kornsparvar, 
tofs- och trädlärkor och ängspiplärkor hörs och 
syns med jämna mellanrum. En varfågel av rasen 
aucheri och den första svartstjärten också. Glas-
ögonsångare hörs på flera ställen och till slut hittar 
Noam en som har vänligheten att sitta still en bra 
stund i toppen på en buske. När vi kommer tillbaka 
har Kjell fotograferat en fågel som han undrar om 
vi kan bestämma – det är en långnäbbad piplärka – 
en av stjärnarterna för lokalen – som satt i sten-
skravlet precis intill parkeringen där bussen stått 
hela tiden. Dagens Oops! 
  Strax därpå ger ytterligare ett kort stopp den första 
palestinasolfågeln – först en hona sen en hane - 
även om de inte ses jättebra. Vi har knappt hunnit 
iväg förrän bussen får stanna, två gröna dvärgbi-
ätare posterar en ledning intill vägen och de låter 
oss ta bilder i princip hur nära som helst. 
  Vi fortsätter neråt Jordandalen och stannar vid en 
granatäppleodling som först inte ser mycket ut för 
världen, men en örnvråk seglar i fjärran och gott 
om levantbulbyler och gröna dvärgbiätare stimmar 
i snåren. Strax också tamarisksparvar. Först skul-
kande men sen visar sig hanar bra vid flera tillfällen 
och som en bonus tillsammans med spansk sparv, 
som sen ses i flera tiotal. Streckad prinia blir ny 
researt och rödhakar hörs i snåren. Tornfalk och blå 
kärrhök flyger förbi. 
 

Gröna dvärgbiätare poserar villigt. Foto: Daniel 
Green 
 
Längre in i det konstbevattnade odlingsområdet 
stannar vi för ett gäng sädesärlor, men stopp! 
Noam ropar ut Namaqua dove – långstjärtsduva – 
och två söta små duvor med långa stjärtar och svart 
bröst sitter på ett staket framför oss. När vi går ut 
för att tuba in dem kommer en annorlunda lärka 
flygande, det är stenökenlärka och snart ser vi fyra 
stycken som springer fram på marken. Duvorna är 
inte så lätta att närma sig utan flyger iväg, men oj 
vilken ovanlig stil de har, påminner mest om ladu-
svalor (!) i flykten, otroligt näpna och roliga. De 
kommer tillbaka men några vidare bilder bjuder de 
inte på. 
  En wadi en bit bort ska kunna bjuda sångare, men 
först är flera kortstjärtade korpar det vi ser och 
brunnackad korp i samma veva. En bit upp i wadin 
springer två ökenhönor iväg upp i sluttningen fram-
för oss och visar sig riktigt fint. Svartstjärtar och 
gröna dvärgbiätare, samt ett stort gäng (50-talet) 
turkduvor poserar på ledningar. Här flyger också 
afrikanska klippsvalor.  
  Lunchdags på restaurang med utsikt över Döda 
havet är inte fel. Palmduvor och gråsparvar står för 
underhållningen. Några modiga tar ett dopp i det 
salta vattnet. En del fjärilar lockas till blomsterra-
batter, en kortsvansad blåvinge (Lang´s Short-tailed 
Blue), samt flera typer av vitfjärilar. I wadin hade vi 
just kunnat se och fota Great Salmon Arab också – 
en orange-rosa fjäril som påminner lite om en blek 
rödgul höfjäril med mindre svart på vingtopparna.   
  Efter lunchen bjuder Noam på ett oväntat fjärils-
stopp vid ett bestånd med Salvadora-buskar. Här 
fladdrar en mängd Blue-spotted Arabs – en bedå-
rande liten fjäril, kontrasterande i svart, vitt och en 
unik rosa-orange färg som ingen europeisk fjäril 
har. Vitkronad stenskvätta har vi redan sett på flera 
platser längs vägen. 
  Wadi Mishmar är en vacker naturmiljö med sprid-
da träd och buskar i en uttorkad flodbädd och Ein 
Gedis rödbruna klippor i fonden. Solen börjar ligga 
lågt och det är en mycket vacker scen när vi anlän-
der. I princip omgående får vi se en läcker munk-
stenskvätta som gör flygutfall á la biätare och fång- 
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Ein Gedi, en fin miljö med ökenhönor, munkstenskvätta och östlig sammetshätta.                 Foto: Daniel Green 
 
ar insekter högt och lågt inför oss. Vilken pajas! En 
lite större och mer långnäbbad stenskvätta och 
riktig utmaning att fota, ibland sitter den riktigt 
nära. I wadin också svartstjärtar, levantbulbyler, 
gröna dvärgbiätare, (som bjuder på målerisk un-
derhållning med släpljus genomlysande deras ving-
ar i motljuset när de seglar över wadin på insekts-
jakt), även här ökenhönor, afrikanska klippsvalor 
och en vitkronad stenskvätta helt utan vitt på huvu-
det. Men Noam fokuserar mest på en sångare i ett 
snår framför oss. Han kommer fram till att det är 
östlig sammetshätta. Ett rktigt bra fynd som dock 
rapporterats på platsen redan innan. Senare ser vi 
vad han menar är en till, men vi är tveksamma, den 
är väldigt grå och stabil, lite höksångaraktig och 
med ljusgul ögonring, ser mer ut som hona cy-
pernsångare, men Noam insisterar att östlig sam-
metshätta ser ut så och han är boss här. Klippgräv-
lingar tittar nyfiket på oss från sina stenrösen. Solen 
går ner och vi får lämna denna vackra plats. Sam-
mantaget en härlig dag i värme, sol och speciella 
miljöer med riktigt läckra fåglar. 
 
21 november 
Morgonbesök till Jerusalem Bird Observatory – 
som ligger centralt men grönt alldeles intill parla-
mentet Knesset. Här blir vi guidade och förevisade 
ringmärkning av taltrast, bofink, rödhake och gran-
sångare. Balkanspett, talgoxe och koltrast ses ock-
så, men förutom idel hemtama fåglar blir det lite 
roligare på vandringen i den stora rosenparken som 
visar flertalet härfåglar, stenknäckar, nötskrikor av 
den svarthättade mellanöstern-rasen atricapillus,  

 
palestinasolfåglar och t.o.m. berghönor som trivs 
mest på kyrkogården. Sparvhök jagar runt och jagas 
i sin tur av kråkor.  
  Huvuddelen av dagen ägnas sedan åt Jerusalems 
gamla stad med Golgata och Jesus begravningskyr-
ka och avslutas med Getsemane och Oljeberget. 
Allt mycket effektivt och intressant tolkat av vår 
svensktalande guide Dave, vars outsinliga kunskap 
ger så mycket till upplevelsen. Förmiddagsfika på 
ett litet bageri och lunch på en armenisk restaurang 
tillför mysfaktor. 
  På väg mot Hula i eftermiddagen ses de första 
kohägrarna. Efter middagen på enkla kibbutzhotel-
let i Kfar Ruppin tar vi en kvällspromenad och ser 
en östlig igelkott, en padda och en tornuggla, inte 
illa. 
 
22 november 
De morgonpigga går ut 06.15 – dvs strax innan 
soluppgången och spankulerar några meter för att 
bekanta sig med denna nya lokal. Det står snart 
klart att här finns det fågel. Förutom trädgårdsom-
rådets morgonystra levantbulbyler, solfåglar, svart-
hakade buskskvättor, halsbandsparakiter, rödha-
kar, härfåglar, osv börjar trafiken i skyn med en 
svart stork, hundratals dvärgskarvar, de första ko-
hägrarna, ägretthägrar och skedstorkar. Bruna 
glador seglar redan runt och sitter t.o.m. i träden i 
kibbutzen. Ett par balkanspettar kivas och sen 
kommer stora flockar med skrattmåsar och enstaka 
armeniska trutar också inglidande, alla åt samma 
håll. Det är ditåt vi styr kosan efter frukost. 
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  Vårt allra först stopp är ute på alfalfafälten, där 
står tre stäppvipor. Som vår guide Noam visste 
skulle finnas i området, men turligen hittade just här 
på väg till kibbutzen i morse. Starar, tofsvipor, 
bruna kärrhökar och resans första större skrikörn 
sitter på en åker intill vägen. Dessvärre hinner den 
flyga bort när vi går ut och innan vi får tuberna på 
den, såg ut att vara en gammal fågel. Vi börjar med 
att fokusera på de öppna fältens fåglar, det innebär 
att vi får tåla oss med att se de smyrnakungsfiskare, 
gråfiskare och andra exotiska arter vi kör förbi på 
vägen.  
  De odlade fälten är rika på fågel, ladusvalor av 
den rödtonade rasen transitiva fyller luften och på 
marken är det fullt av sånglärkor, bland dem också 
vattenpiplärkor, rödstrupiga piplärkor, kornspar-
var och vid två tillfällen hittas kalanderlärkor som 
dock flyger iväg från oss. Bruna glador är vanliga, 
brun kärrhök och fiskgjuse likaså och nu sitter re-
sans andra örnvråk riktigt fint med rävröd fjäder-
räkt, tre blå kärrhökar flyger förbi och även en 
vanlig ormvråk. Ett antal vita storkar ses bland 
betydligt vanligare svarta storkar. 
 
  Vid en damm sitter ökenfinkar på ledningarna och 
snart har vi räknat ihop ett 75-tal av denna exklusi-
va, lilla skönhet med sandfärgad kropp och ro-
saröda vingar som inte är så lätt att se i Israel. Som 
om detta inte var nog sitter plötsligt två rosenstarar 
– en ung och en gammal på en annan ledningstråd 
intill vägen där vi står. Även det en mycket exklu-
siv raritet i landet den här årstiden.  

 

Härfåglar promenerade oblygt i rosenträdgården 
vid Knesset i Jerusalem. Foto: Daniel Green 
 
  En dammsnäppa flyger upp framför bussen där det 
redan varit skogssnäppa och enkelbeckasin. Vår 
guide Noam bläddrar lite bland trutarna och pekar 
snart ut en han vill att vi ska titta närmare på, en 
adult barabensis – stäpptrut – med fyra färger på 
näbben. Gul bas, svart fläck med rött bredvid och 
slutligen vit näbbspets. Stäpptrutens status är inte 
helt utredd men betraktas som en ras av kaspisk 
trut. Vi kan jämföra med de talrika armeniska tru-

tarna men här finns ännu mer exotiska trutar. Läs 
vidare! 
  När vi kör på områdets högsta vägbank med en 
damm på ena sidan och magnifik utsikt mot Jorda-
nien på andra sidan kommer en ung stäpphök fly-
gande längs bilen och slår sig ner på marken intill 
vägbanken. Vi backar, den sitter kvar och låter sig 
fotograferas på mycket nära håll, så nära att vi 
t.o.m. kan se att det är en ung hane, då den har ljus 
iris. 
 
  I en urtappad fiskdamm bjuds vadare också, kan-
ske hela 300 småsnäppor och 100-talet svartbent 
strandpipare, bland dem också kärrsnäppor och 
större strandpipare. En guldsjakal visar sig nedan-
för vägen strax efter där stäpphöken satt. 
På väg tillbaka till kibbutzen för lunch sitter en 
östlig svarthakad buskskvätta finfint riktigt nära 
bussen och bjuder t.o.m. bra bilder. Maurus eller 
variegatus går inte att säga säkert då det är en juv/ 
honfärgad. 
  Efter lunch är det fokus på att hitta den tomma 
fiskdammen, där bör nämligen mest trutar och va-
dare hålla till. Det måste förstås stannas åtskilliga 
gånger före det, inte minst då en citronärla, t.o.m. 
två spatserar i strandkanten, även tillsammans med 
vattenpiplärkor. Den tömda dammen öppnar starkt 
med styltlöpare, rostand och svarthuvad trut, först 
ser Noam en ung, sen hittar jag en, nej två adulta, 
sedan en 3k, inalles har vi snart 4 svarthuvade trutar 
att gotta oss i, bland 100-talet armeniska trutar. 
Tyvärr har ingen sommardräktens kolsvarta huva 
men det här är ändå kungen av trutar. På vägen ut 
ur området ser vi åtskilliga svarta storkar och på ett 
ställe står inte bara armeniska trutar utan också en 
ung kaspisk trut och flera unga medelhavstrutar. 
Ingen dum trutkombo. Bet Shean-dalen bjuder en 
fantastisk fågelrikedom. Det här var en myllrande 
upplevelse.  
  När vi känner oss nöjda i eftermiddagen börjar vi 
transfern mot Huladalen tio mil norrut. Det mörknar 
snabbt. När vi anländer hotellet Pastoral Kefar 
Blum står de redo med välkomstdrink och små 
sauterade korvar i en het panna i entrén, snacka om 
att man känner sig välkommen. Rummen blir ingen 
besviken på heller, rena sviterna och allt omgivet av 
prunkande trädgårdar. 
 
23 november 
Under natten har det regnat och när vi vaknar på 
morgonen så smattrar regnet mot rutan. Vi rullar ut 
i bussen och blir strax imponerade av de enorma 
mängder tranor som står på åkrarna helt nära vägen 
när vi närmar oss Agmon nature reserve, det första 
av två reservat i dalen som vi ska besöka under vår 
tid här. Vi stannar för att gå till ett gömsle med 
utsikt över vatten, men redan vid parkeringen blir vi 
överraskade, här sitter en hona masktörnskata i ett 
lågt träd helt nära och gör små utflykter ner på  
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Blåhakar sågs både här och där i vegetationen.                                                                          Foto: Daniel Green 
 
marken. Mycket oväntad art som normalt inte ses 
senare än i september här. 
  Vi kommer inte långt för här hoppar en blåhake 
nära oss och flera bronsibisar går på gräset en bit 
bort. I vasskanten måste vi förstås titta noga bland 
de svarthakade buskskvättor som toppar vasstråna. 
Från gömslet ser vi blåhake mycket nära. Rödspo-
var, smådoppingar, rörhönor och en hel del simän-
der ses på de omgivande vattenytorna. 
  Efter att vi spanat igenom vätarna kör ut på fälten 
och letar rovfågel och visst, där det sitter en örn i ett 
träd stannar vi och går ut och det lönar sig. Det är 
en större skrikörn som sitter i trädet och snart 
kommer en gammal stäpphökshane flygande och 
slår dessutom ner på marken inom bra synhåll. 
Samtidigt upptäcks en rallhäger smygande i vat-
tenkanten intill och en örnvråk hittas bakom oss. 
Större skrikörn nr 2 seglar strax in ovanför den 
första som också skriker lite. Stäphökshanen lättar 
så småningom och slår en extra lov omkring oss så 
kamerorna smattrar.  
  Svartvingad glada står på schemat och vi behöver 
inte bli besvikna, snart ses den första – en adult 
fågel som börjar ryttla och jaga fint inom synhåll. 
Så småningom kommer båda föräldrarna till en av 
sina flygga ungar som matas i en trädtopp. Prima 
underhållning av underbart läckra fåglar. De svart-
vingade gladorna är därtill ett nytt inslag i den is-
raeliska häckfågelfaunan, nu har en handfull par 
etablerat sig och de tycks häcka året om (!) En 
stenfalk flyger förbi och leder våra blickar till en 
sjakal som springer förbi helt öppet bland tranorna. 
En östlig svarthakad buskskvätta visar sig fint och 
Noam menar att det är en maurus. 
 

 
  Kaffepaus på ett slags utefik mitt i dalen där pales-
tinasolfågel hona visar sig fint i en blommande 
buske. 
  Därefter kör vi långsamt längs en kanal, samt går 
också ut och promenerar där. Örnvråk, större skrik-
örn, vattenpiplärka, under dagen finns hela tiden 
smyrnakungsfiskare, gråfiskare, vanliga kungsfiska-
re, sporrvipor, bruna kärrhökar, tornfalkar och så 
förstås luften som genljuder av tranor, tranor och 
åter tranor. 
  Lunchstopp blir det vid bord med sjöutsikt och där 
är fullt med skedänder, men också brushanar och 
bland dem tre dammsnäppor, skärfläckor, en vat-
tenrall och alldeles framför oss en blåhake, en 
streckad prinia och en cettisångare, inte så dumt. 
Precis när vi ska gå upptäcks en ensam ung flamin-
go bland fåglarna ute i vattnet, även det en över-
raskning. 
  En mängd kornsparvar och ännu fler turkduvor 
håller till på en sektion av fälten. Vi tittar lite extra 
efter en större turturduva som setts bland dem, men 
hittar inget. 
  Sista stopp för dagen är vid ett gömsle där tranor 
kommer inflygande i mängd, ojojoj vilket inflog. 
Man häpnar och njuter. 47.000 tranor har räknats 
här den senaste veckan och det kan det säket röra 
sig om. 50-talet bronsibisar och hundratalet pelika-
ner kommer också förbi i skymningen. 
  När vi går hem från middagen på vårt mysiga 
trädgårdshotell Kefar Blum fladdrar egyptiska frukt-
fladdermöss runt dadelpalmen vid hotellstigen. En 
av dem hänger sig t.o.m. i dadelklasarna en stund. 
Mysigt. 
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24 november 
Uppstigning 05.00 för att åka med traktor och vagn 
ut till våtmarkerna för att se tranornas uppflog i 
gryningen. Det är dimmigt men en stjärnklar him-
mel anas rakt upp. Kakafonin är redan igång när 
gryningen börjar och tranorna börjar bölja ut i 
långa band mot fälten från sina sovplatser. När vi 
närmar oss vattnet kan vi också se att där står en hel 
del rödspovar, skärfläckor och sporrvipor, enstaka 
styltlöpare och minst 5 dammsnäppor spatserar 
tillsammans i det grunda vattnet. Ett par kompakta 
flockar med vita pelikaner strålar lätt i rosa som 
gryningsljuset tilltar och en blek sol bara delvis 
tränger igenom diset, som en månskiva. Men oj, 
framför oss smyger en större, brun katt, det är en 
djungelkatt och den spatserar lugnt framför oss på 
spåret. Traktorn hinner t.o.m. vända upp så vi får 
bredsida mot den innan den viker av in i vassen. En 
hel del brushanar busar eller brusar nästan i gräset 
bredvid en kanal. Som vanligt bjuder kungsfiskare, 
blåhakar, silkeshägrar, ägretthägrar, sporrvipor 
och svarthakade buskskvättor nära obsar. 
 

Från en vagn dragen av en traktor tas vi nära sjöar-
na där tranor och pelikaner övernattar. 
Foto: Daniel Green 
 
  Mount Hermon ser ut att bli en dimmig historia 
men det spricker snart upp och den kalla bergsluf-
ten värms långsamt upp av solen, som vi går en 
sväng runt skidorten. Här finns inte mycket fågel 
men svarta rödstjärtar får duga och så småningom 
har vi lokaliserat minst 6 klippsparvar som vi dess-
utom kan studera en bra stund när de sitter i både 
buskar, träd och på marken. Tyvärr är linbanan 
avstängd och militären låter oss inte köra upp på 
toppen av Mount Hermon. På nästa stopp är det åter 
Kjell som med kameran upptäcker det vi söker 
efter, han visar displayen och visst… det är bal-
kanmes han fotat. Vi skyndar de 50 meter bort där 
han såg dem och finner minst 3-4 fåglar som visar 
sig riktigt fint. Tydliga vita vingpaneler och stor, 
svart haklapp på denna sobert färgade mes som är 
en konstig blandning mellan tita och talgoxe. 
  Ett kort stopp vid en utsiktspunkt där man bl.a. ser 
Syrien bjuder i alla fall några gulhämplingar och 
fin utsikt. Terrängen på Golan-höjderna är karg och 

stenig men det finns mycket natur och imponerande 
mängder kornsparvar bland annat. 
  Dagens clou är nog ändå tveklöst Gamla. Vi hin-
ner inte mer än stanna förrän reflekterande silhuet-
ter av gamar avtecknar sig i bakrutan på en bil intill 
oss. När vi hoppar ut är det inte bara de gåsgamar 
som just gled förbi utan också två hökörnar som 
seglar på bra håll rakt över oss. Vid själva ravinen 
sitter klippgrävlingar, en slags agamödla och för-
stås gåsgamar både flygande och sittande. Vi stan-
nar länge och njuter av den dramatiska platsen, de 
seglande rovfåglarna, som kommer förbi om och 
om igen, det är verkligen något speciellt att se stora 
rovfåglar ovanifrån. I luften blir ”vanliga” europe-
iska klippsvalor ny researt och sedermera fler 
stubbstjärtseglare. Från den yttersta utsiktspunkten 
hör vi svirrande läten och en kompakt flock om 50-
talet svärmar ovanför oss. Vilken final på dagens 
exkursion. 
  På vägen hem kan vi inte låta bli att stanna vid en 
fiskdamm där vi ser hundratalet kohägrar. Det visar 
sig vara ett bra beslut för där finns flera natthägrar 
och överraskande nog en skäggtärna (i vinterdräkt). 
Som om inte det vore nog simmar en albino små-
dopping lysande vit bland ett gäng vanliga artfrän-
der. 
 
25 november 
Lite lugnare på aktivitetsfronten idag med frukost i 
mer normal tid. De som vill stannar på hotellet för 
att ta det lugnt och njuta av de fina trädgårdarna 
eller bara sitta på sin balkong eller terrass. 
 

Större skrikörn i Huladalen.       Foto: Kjell Jonsson 
 
  Vi börjar med att återvända till gårdagens sista 
stopp och det lönar sig. Här hittar vi 6 vitögda dyk-
änder och får äntligen se pungmesar riktigt nära 
och bra. Papyrussångare visar sig glimtvis och 
cettisångare och blåhakar undervisar oss i skillna-
derna på sina lockläten. Ute på de intilliggande 
åkrarna hålls 45-talet svarta storkar, ett antal bruna 
glador, ägretthägrar och armeniska trutar. Därtill 
minst fem större skrikörnar – varav tre riktigt 
snygga ungfåglar. De verkar ha något byte i närhe-
ten för de kivas och flaxar runt och sitter sedan fem 
i samma kikarfält. En kryssning längs Jordanfloden 
ger ytterligare en större skrikörn och till slut svart  
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En öppen soptipp ombäddad av grönska och full av fågel.                                                         Foto: Daniel Green 
 
frankolin, stäpphök (ad hane) och svartvingad gla-
da i Agmon.  
  Eftermiddagens session börjar med en framgångs-
rik fokusering på änder. Vi hittar kopparand (2) och 
marmorand (6) bland en faslig massa skedänder, 
lite brunänder, krickor, viggar och smådoppingar.  
  En exklusiv, liten, väl gömd soptipp, halvvägs upp 
på de västra kullarna samlar ett hundratal bruna 
glador. Vi står fint på en väg ovanför tippen med 
doften av pinje, bästa medljus och solsken i ryggen. 
Det börjar dock regna och åska men just som vi ska 
ge upp och hoppa in i bussen lösgör sig en läckert 
sandfärgad ung kejsarörn framför oss och ses riktigt 
fint då den även har den goda smaken att sätta sig 
synligt i en stor tall.  
  Kvällen njuts vid Hula reservatet där papyrus-
sångare visar sig åtskilliga gånger och ett fint 
kvällsinflog av kärrhökar – 45-50 blå – flyger in i 
aftonen. Två stenfalkhanar sätter sig i samma 
torrträds topp och fyra gråfiskare intill varandra i 
vassen. Här vill alla fåglar sova tillsammans. Även 
stora mängder kråkfåglar och förstås tranor flyger 
in. 
 
26 november 
Efter frukost ger vi oss ut på vägarna igen och Dave 
korsar Israel västerut mot Medelhavskusten. Ett 
stopp halvvägs ger oss fina piroger att ha som mat-
säck och en liten fika. Noam möter upp vid infarten 
till området Maagan Mikhael som är känt för sina 
fiskodlingar som lockar till sig mycket fågel. Här 
möter oss omgående en hel del natthägrar som vi 
inte sett så mycket av förut, här är de riktiga ”kame-
ra-pleasers”. Även kungsfiskarna är mer talrika och 
mer orädda här än någon annanstans. Särskilt grå- 

 
fiskare ser vi väldigt många av, kanske mer än 50 
stycken. Här finns också gott om mås och det är 
inte svårt att hitta långnäbbade måsar bland de 
talrikare skrattmåsarna, de står ut väl med sina 
orange näbbar och ljusa ögon, en del är väldigt 
rosatonade på bröstet. På kanterna av fiskdammarna 
ses mängder av ägretthägrar och svart stork, bland 
dem också silkeshägrar, skedstorkar och en och 
annan gråhäger eller bronsibis. 
  Efter en hård förmiddagssession sätter vi oss på 
bänkar på stranden och njuter av vår medhavda 
matsäck, några doppar fötterna i havet, +22 eller 
mer uppskattas badtemperaturen till. Kentsk tärna 
och medelhavstrut blir nya arter men det mest 
spännande kommer därefter. Då vi flyttar oss till 
den steniga delen av stranden vid ett utlopp visar 
sig en flock vadare på stranden innehålla två öken-
pipare. Därtill roskarl, kustpipare, större strandpi-
pare, storspov, kärr- och småsnäppa, så det finns 
lite att jämföra med. 
  Sen är det dags att avtacka vår mycket sympatiske 
fågelguide Noam Weiss och styra ytterligare lite 
norrut. Vi hamnar i trafikköer men når ändå vårt 
mål – En Afek – före skymningen. Vi bjuds på 
kaffe och vår lokale guide Itay tar med oss på en 
kort vandring runt våtmarken och sedan posterar vi 
oss i stentornet med utsikt över nejden. I en damm 
en bit bort står ett hundratal bronsibisar och lite 
hägrar och vadare, bland annat flera rödbenor. 
Kvällsinfloget har börjat med stor- och dvärgskar-
var, kohägrar och snart kommer en osannolik ström 
av bruna glador igång. Luften är fylld av dem så 
länge och över ett så stort område att det är svårt att 
tro sina ögon. Det har pratats om att 10 000 brun-
glador räknats här nyligen och det är i varje fall 
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tusentals vi ser. När skymningen faller börjar sjaka-
ler yla, först en bit bort, sedan närmre och närmre 
tills en grupp – kanske den 4.e – står mycket myck-
et nära oss och ropar. Strax får vi också se en grupp 
på 5-6 sjakaler som vandrar förbi nedanför tornet 
och sedan lägger sig helt öppet och busar och kelar 
med varandra. Samtidigt flyger flera natthägrar 
omkring och kväker i skymningen. Mycket stäm-
ningsfylld avslutning på veckans fågel- och natur-
upplevelser. Natt på fint hotell högt upp i Haifa som 
har en makalös utsikt över staden och dess hamn. 
 
27 november 
Morgonpigga tar en promenad och ser balkanspett 
och palestinasolfågel alldeles utanför hotellet i det 

fina grönområdet som går ner till El Babs gravka-
pell. Andra har tur att se en pilgrimsfalk segla utan-
för hotellfönstret. Sista nya arten för resan. 
  Dave kör kustvägen från Haifa till Tel Aviv och vi 
passerar återigen Maagan Mikhael och ser en del 
bronsibisar och svarta storkar från bilfönstret.  
  I Tel Aviv blir det en vältajmad förmiddagsfika på 
stans bästa bageri i Neve Tzedek – Tel Avivs 
Greenwich village – och sen en avslutande kort 
sighsteeing i gamla Jaffa med historia och fin utsikt 
längs stranden mot Tel Aviv. Bruna majnor, palm-
duvor och härfågel blir några av de sista fåglarna vi 
ser. 

Daniel Green

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Medelhavets vatten var behagligt varmt.                       Foto: Daniel Green 
 



VitpPelikan sågs med hundratals ex.                       Foto: Daniel Green 

Artlista fåglar 
1. Rostand Tadorna ferruginea  

1 ex Kfar Ruppin den 22 november. 
2. Gravand Tadorna tadorna  

2 ex i Hula den 23 november. 
3. Marmorand Marmaronetta angustirostris  

5-6 ex i Huladalen den 25 november. 
4. Kopparand Oxyura leucocephala  

2 ex i Huladalen den 25 november. 
5. Bläsand Anas penelope  

50-talet ex i Hula den 23 november. 
6. Snatterand Anas strepera  

25 ex i Hula den 23 och ytterligare några den 25 november. 
7. Kricka Anas crecca  

Tämligen talrik i Bet Shean och Huladalen med som mest upp till 500 ex i Hula den 23 november. 
8. Gräsand Anas platyrhynchos  

Talrik i Huladalen. 
9. Stjärtand Anas acuta  

Sågs med upp till 15-talet ex i Huladalen.  
10. Skedand Anas clypeata  

Sågs med upp till 200 ex i Hula den 25 november. 
11. Brunand Aythya ferina  

Några ex i Hula den 25 november tillsammans med bland annat koppar- och marmoränderna. 
12. Vigg Aythya fuligula  

Sågs bara på en enda lokal i Hula den 25 november där även ovanstående arter simmade. 
13. Vitögd dykand Aythya nyroca  

6 ex i Huladalen den 25 november. 
14. Svart frankolin Francolinus francolinus  

1 hona i Huladalen den 25 november. 
15. Berghöna Alectoris chukar  

10-tal i Kfar Adomin, flera vid Jerusalem Bird Observatory. 
16. Ökenhöna Ammoperdix heyi  

Sågs på flera platser runt Döda havet. 
17. Smådopping Tachybaptes ruficollis  

Vanligt förekommande i Bet Shean och Huladalen. 
18. Storskarv Phalacrocorax carbo  

Vanligt förekommande i Bet Shean och Huladalen. 
19. Dvärgskarv Phalacrocorax pygmeus  

100-tals i Kfar Ruppin och Huladalen, samt vanlig även i Ein Afek utanför Haifa. 
20. Vit pelikan Pelecanus onocrotalus  

Uppskattningsvis 600 ex vid Kfar Ruppin den 22 november och även hundratals i Huladalen. 
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21. Natthäger Nycticorax nycticorax  
En av de mindre vanliga hägrarna men 5-6 ex i Huladalen 24 november, 40-talet i Maagan Mikhael den 
25.e samt ca 10 vid Ein Afek sista kvällen. 

22. Kohäger Bubulcus ibis  
Vanlig på resans alla dagar då vi var i landsbygd. 

23. Rallhäger Ardeola ralloides  
1 ex i Huladalen den 23 november. 

24. Silkeshäger Egretta garzetta  
Vanlig i de vattenrika områdena. 

25. Ägretthäger Egretta alba  
Mycket talrik i främst Jordandalen med upp till 500 ex i Kfar Ruppin. 

26. Purpurhäger Ardea purpurea  
1 ungfågel i Kfar Ruppin den 22 november. 

27. Gråhäger Ardea cinerea  
Vanligt förekommande i Bet Shean och Huladalen, Maagan Mikhael och En Afek. 

28. Vit stork Ciconia ciconia  
Enstaka ex i Kfar Ruppin och Hula. 

 

  
 Svarta storkar och ägretthägrar i skön förening vid Maagan Mikhael.                          Foto: Daniel Green 
 
29. Svart stork Ciconia nigra  

Vanlig vid vattenområden med som mest 200 ex i Kfar Ruppin den 22 november. 
30. Bronsibis Plegadis falcinellus  

Regelbundet förekommande i Bet Shean och Huladalen, men talrikast i En Afek med ca 100 ex. 
31. Skedstork Platalea leucorodia  

Fåtalig i Bet Shean och Hula, samt Maagan Mikhael. 
32. Flamingo Phoenicopterus roseus  

1 ungfågel i Hula den 23 november. 
33. Gåsgam Gyps fulvus  

30-talet ex vid Gamla-ravinen på Golan. 
34. Fiskgjuse Pandion haliaetus  

10-tal ex i Bet Sheandalen. 
35. Brun kärrhök Circus aeruginosus  

Vanligt förekommande i Bet Shean och Huladalen. 
36. Blå kärrhök Circus cyaneus  

Vanligt förekommande i Bet Shean och Huladalen, med som mest 50 ex vid nattinflog till Hulareservatet 
den 25 november. 
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37. Stäpphök Circus macrourus  
1 ungfågel i Kfar Ruppin den 22 november, adulta hanar i Hula 23 och 25 november. 

 

  
 Både unga och gamla stäpphökar sågs, här en ad hane i Huladalen.                Foto: Daniel Green 
 
38. Sparvhök Accipiter nisus  

Enstaka ex sedda på sex av resans dagar. 
39. Ormvråk Buteo buteo  

Enstaka ex – som mest 15 på en dag – i Bet Shean och Huladalen, 
40. Örnvråk Buteo rufinus  

Sedd tre av resans dagar med som mest 10 ex i Hula den 23 november. 
41. Större skrikörn Aquila clanga  

Sedd på fyra av resans dagar med som mest 6 ex den 25 november. Av dem var tre ungfåglar och fem satt 
tidvis i samma kikarfält(!) 

42. Kejsarörn Aquila heliaca  
1 ungfågel på soptipp nära Hula den 25 november.  

43. Hökörn Aquila fasciata  
2 ad vid Gamla den 24 november. 

44. Brunglada Milvus migrans  
Mycket talrik längs Jordandalen och i En Afek där uppskattningsvis minst 5.000 ex sågs flyga in till natt-
kvarteren den 26 november. 

45. Svartvingad glada Elanus caeruleus  
Sågs i Hula med tre, respektive 1 ex den 23 och 25 november. 

46. Tornfalk Falco tinnunculus  
Sedd alla resans dagar utom en. 

47. Pilgrimsfalk Falco peregrinus  
1 ex sågs från hotellet i Haifa den sista morgonen 27 november. 

48. Stenfalk Falco columbarius  
Sågs två dagar i Hula varav 3 ex vid nattinflog den 25 november. 

49. Trana Grus grus  
Mycket talrik i Huladalen. 47.000 ex räknades veckan innan vi kom. 

50. Sothöna Fulica atra  
Allmän i Huladalen och Maagan Mikhael. 

51. Rörhöna Gallinula chloropus  
Vanlig i Bet Shean och Huladalen, samt Maagan Mikhael och En Afek. 

52. Vattenrall Rallus aquaticus  
2 ex i Huladalen den 23 november. 

53. Skärfläcka Recurvirostra avocetta  
Upp till 30 ex i Huladalen den 23 november. 

54. Styltlöpare Himantopus himantopus  
Enstaka ex i Bet Shean och upp till 10 ex i Huladalen. 
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55. Större Strandpipare Charadrius hiaticula  
7-8 ex bland svartbenta strandpipare, Kfar Ruppin den 22 november. 

56. Svartbent strandpipare Charadrius alexandrinus  
150 ex i Kfar Ruppin den 22 november. 

57. Ökenpipare Charadrius leschenaultii  
2 ex bland andra vadare på stranden vid Maagan Mikhael den 26 november. 

58. Kustpipare Pluvialis squatarola  
2 ex på stranden vid Maagan Mikhael den 26 november. 

59. Tofsvipa Vanellus vanellus  
Flera ex i Bet Shean och Huladalen. 

60. Stäppvipa Vanellus leucurus  
3 ex i Kfar Ruppin den 22 november. 

61. Roskarl Arenaria interpres  
3 ex på stranden vid Maagan Mikhael den 26 november. 

62. Kärrsnäppa Calidris alpina  
Sedd med ett fåtal ex i Hula samt vid Maagan Mikhael den 26 november. 

63. Småsnäppa Calidris minuta  
Ca 300 ex i Kfar Ruppin den 22 november och ca 60 ex vid Maagan Mikhael den 26 november. 

64. Grönbena Tringa glareola  
Enstaka ex sedda tre av resans dagar i Huladalen. 

 

  
 Ung kejsarörn i Huladalen.                            Foto: Kjell Jonsson 
 
65. Skogssnäppa Tringa ochropus  

Sedd fem av resans dagar i Hula och Maagan Mikhael. 
66. Drillsnäppa Actitis hypoleucos  

Sedd fem av resans dagar i Hula och Maagan Mikhael. 
67. Rödbena Tringa totanus  

Sedd två av resans dagar i Hula och Maagan Mikhael, samt vid En Afek. 
68. Dammsnäppa Tringa stagnatilis  

Sedd med upp till 6 ex i Hula och Kfar Ruppin. 
69. Rödspov Limosa limosa  

Sedd med upp till 150 ex i Hula. 
70. Storspov Numenius arquata  

Enstaka ex i Hula och Kfar Ruppin. 
71. Enkelbeckasin Gallinago gallinago  

Flera ex i Hula och Kfar Ruppin. 
72. Brushane Philomachus pugnax  

Upp till 300 ex i Huladalen. 
73. Skrattmås Chroicocephalus ridibundus  

Vanlig i alla områden med vatten, minst 1000 ex i Bet Sheandalen med Kfar Ruppin. 
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74. Långnäbbad mås Croicocephalus genei  
Cirka 30 ex vid Maagan Mikhael den 26 november. 

75. Medelhavstrut Larus michahellis  
Sågs bara vid Maagan Mikhael på Medelhavskusten. 

76. Armenisk trut Larus armenicus  
Vanlig i alla områden med vatten. 

77. Kaspisk trut Larus cachinnans  
Enstaka ex i Kfar Ruppin och vid Maagan Mikhael. 

78. ”Stäpptrut”. Larus (cachinnans) barabensis  
Sågs med minst 1 ex vid Kfar Ruppin den 22 november samt minst 2 ex vid Maagan Mikhael den 26 nov.  

79. Svarthuvad trut Larus ichthyaetus  
4 ex i Kfar Ruppin den 22 november. 

80. Skäggtärna Chlidonias hybrida  
1 ex i Hula den 24 november. 

81. Kentsk tärna Sterna sandvicensis  
1 par ex vid Maagan Mikhael den 26 november. 

82. Klippduva Columba livia  
Presumtivt genuina fåglar sågs i Ein Gedi-området den 20 november. 

83. Ringduva Columba palumbus  
Sågs med 1 ex i Huladalen (bland hundratals turkduvor) samt en ren flock på ca 500 ex i kullarna vid sop-
tippen söder om Hula. 

84. Turkduva Streptopelia decaocto  
Mycket vanlig eller riktigt talrik i alla områden, sågs varje dag på resan. 

85. Palmduva Streptopelia senegalensis  
Mycket vanlig. Sedd samtliga resans dagar. 

86. Långstjärtsduva Oena capensis  
2 ex vid Qualia, nära Döda havet den 20 november. 

87. Tornuggla Tyto alba  
1 ex vid kibbutzhotellet i Kfar Ruppin den 22 november. 

88. Stubbstjärtseglare Apus affinis 
Minst 50 ex vid Gamla den 24 november. 

89. Härfågel Upupa epops  
Sedd sex av resans dagar med upp till 8 ex. 

90. Kungsfiskare Alcedo atthis  
Sedd fem av resans dagar med upp till 30 ex. 

 

  
 Vår vanliga kungsfiskare är mycket vanlig i Israel på vintern.               Foto: Daniel Green 
 
91. Smyrnakungsfiskare Halcyon smyrnensis  

Sedd sju av resans dagar med upp till 30 ex. 
92. Gråfiskare Ceryle rudis  

Sedd sex av resans dagar med upp till 50 ex i Maagan Mikhael. 
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93. Grön dvärgbiätare Merops orientalis  
Sedd främst runt Döda havet två av resans dagar med upp till 20 ex. 

94. Balkanspett Dendrocopos syriacus  
Sedd fyra av resans dagar bl.a. i städerna Jerusalem och Haifa. 

95. Tofslärka Galerida cristata  
Sedd sju av resans dagar i de flesta miljöer. 

96. Trädlärka Lullula arborea  
20-talet ex vid Kfar Adomin den 20 november. 

97. Sånglärka Alauda arvensis  
Vanlig på sex av resans dagar i odlingslandskap. 

98. Stenökenlärka Ammomanes deserti  
Minst 6 ex den 20 november nära Döda havet. 

99. Kalanderlärka Melanocorypha calandra  
5-6 ex i Kfar Ruppin den 22 november. 

100. Ladusvala Hirundo rustica  
Allmän i öster. Sedd fem av resans dagar. Flertalet av den rödtonade rasen transitiva. 

101. Klippsvala Ptyonoprogne rupestris  
Ett fåtal ex vid Gamla den 24 november. 

102. Afrikansk klippsvala Ptyonoprogne fuligula  
15-talet ex i Döda havs-området den 20 november. 

103. Långnäbbad piplärka Anthus similis  
Sågs med 1 ex vid Kefar Adomin den 20 november. 

104. Vattenpiplärka Anthus spinoletta  
Sågs med flera ex i Kfar Ruppin den 22 november samt i Huladalen. 

105. Rödstrupig piplärka Anthus cervinus  
Talrik i Kfar Ruppin den 22 november samt enstaka i Huladalen. 

106. Sädesärla Motacilla alba   
Mycket väl spridd. Sedd samtliga resans dagar utom en. 

107. Gulärla Motacilla flava  
Fåtalig. 4 ex i Hula den 23 november. 

108. Citronärla Motacilla citreola  
2 adulta honor i Kfar Ruppin den 22 november. 

109. Forsärla Motacilla cinerea   
1 ex vardera på väg upp till Mount Hermon, samt i Hula Nature reserve den 25 november. 

110. Rödhake Erithacus rubecula  
Sedd sju av resans dagar. 

111. Blåhake Luscinia svecica  
Ofta närvarande i vass och våtmarker i främst Huladalen, fyra av resans dagar. 

112. Svart rödstjärt Phoenicurus ochruros  
Sedd fem av resans dagar. 

113. Finschstenskvätta Oenanthe finschii  
1 ex vid Kefar Adomin den 20 november. 

114. Sorgstenskvätta Oenanthe lugens  
1 ex vid Kefar Adomin den 20 november. 

115. Vitkronad stenskvätta Oenanthe leucopyga  
10-talet ex vid Döda havet den 20 november. 

116. Munkstenskvätta Oenanthe monacha  
1 ex i Wadi Mishmar, Ein Gedi den 20 november. 

117. Svartstjärt Cercomela melanurus  
10-talet ex vid Döda havet den 20 november. 

118. Svarthakad buskskvätta Saxicola torquata  
Mycket väl spridd i landskapet och sedd sju av resans dagar. 

119. Östlig svarthake Saxicola torquata maurus  
Enstaka ex i Kfar Ruppin och Hula. 

120. Koltrast Turdus merula  
Noterad fyra av resans dagar. 

121. Taltrast Turdus philomelos  
Sågs med 1 ex på ringmärkningen på Jerusalem Bird Observatory vid Knesset. 
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122. Snårsångare Scotocerca inquieta  
Sågs på minst tre lokaler den 20 november.  

123. Streckad prinia Prinia gracilis  
Vanligt förekommande i många olika miljöer. Noterad alla resans dagar utom den första. 

124. Sammetshätta Sylvia melanocephala  
Sedd på flera lokaler, bland annat på Oljeberget i Jerusalem. 

125. Östlig sammetshätta Sylvia mystacea  
Sedd i Wadi Mishmar, Ein Gedi med 1-2 ex den 20 november. 

126. Glasögonsångare Sylvia conspicillata  
Flera ex vid Kfar Adomin den 20 november. 

127. Papyrussångare Acrocephalus stentoreus  
Sedd två av resans dagar i Hula och vid Maagan Mikhael den 26 november. 

128. Gransångare Phylloscopus collybita  
Allmän i många olika miljöer, sedd sju av resans dagar. 

129. Gärdsmyg Troglodytes troglodytes  
Noterad endast på Mount Hermon 

130. Talgoxe Parus major  
Sedd tre av resans dagar. 

131. Balkanmes Poecile lugubris  
Minst 4 ex på sluttningen mot Mount Hermon den 24 november. 

132. Pungmes Remiz pendulinus  
Flera ex i Huladalen två av resans dagar. 

133. Varfågel Lanius excubitor aucheri  
Sedd sex av resans dagar. 

134. Masktörnskata Lanius nubicus  
1 ad hona i Hula den 23 november. Ett mycket sent fynd. Fågeln visade sig ha en näbbskada. 

135. Levantbulbyl Pycnonotus xanthopygos  
Sedd samtliga dagar på resan. 

136. Palestinasolfågel Cinnyris osea  
Sedd alla resans dagar utom en. Förekom i alla möjliga miljöer, även städernas parker och trädgårdar. 

 

  
 Palestinasolfåglar ses i många olika miljöer men är inte lätta att fota.                 Foto: Daniel Green 
 
137. Nötskrika Garrulus glandarius atricapillus  

Sedd fem av resans dagar. Rasen ser väldigt annorlunda ut med sin svarta hjässa på ett i övrigt väldigt ljust 
huvud. 
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138. Kaja Corvus monedula  
Sedd alla resans dagar. 

139. Kråka Corvus cornix  
Sedd alla resans dagar. 

140. Råka Corvus frugilegus  
Sedd tre av resans dagar i Hula. 

141. Kortstjärtad korp Corvus riphidurus  
5-6 ex vid Qalia, nära Döda havet den 20 november. 

142. Ökenkorp Corvus ruficollis  
Minst 2 ex vid Qalia, nära Döda havet den 20 november. 

143. Sinaiglansstare Onychognatus tristramii  
Sedd med runt 10-talet ex i Döda havsområdet den 20 november. 

144. Stare Sturnus vulgaris  
Vanlig i jordbrukslandskap i östra. 

145. Rosenstare Pastor roseus  
2 ex (1 ad+ a juv) i Kfar Ruppin den 22 november. På samma plats som ökenfinkarna. 

146. Gråsparv Passer domesticus  
Sedd alla resans dagar. 

147. Spansk sparv Passer hispaniolensis  
Sedd med runt 50 ex i Döda havsområdet den 20 november. 

148. Tamarisksparv Passer moabiticus  
Minst 30 ex vid Qalia, nära Döda havet den 20 november. 

149. Bofink Fringilla coelebs  
Sedd sex av resans dagar. 

150. Hämpling Carduelis cannabina  
Sedd åtminstone två av resans dagar i främst högre belägna och torra miljöer på Västbanken och Golan. 

151. Steglits Carduelis carduelis  
Sedd två av resans dagar i ungefär samma miljöer som hämpling. 

152. Grönfink Carduelis chloris  
Sedd fem av resans dagar. 

153. Grönsiska Carduelis spinus  
Sedd två av resans dagar, bland annat i Jerusalem. 

154. Gulhämpling Serinus serinus  
Sedd tre av resans dagar, bl.a. i Jerusalem och på Golan. 

155. Stenknäck Cocothraustes cocothraustes  
Sedd två av resans dagar, även den i finkrika Jerusalems rosenpark vid Knesset. 

156. Ökentrumpetare Bucanetes githagineus  
6 ex vid Wadi Mishmar nära Döda havet den 20 november. 

157. Ökenfink Rhodospiza obsoleta  
Minst 120 ex vid Kfar Ruppin den 22 november. 

158. Sävsparv Emberiza schoeniclus  
3-4 ex i vassen i Hula den 25 november. 

159. Gulsparv Emberiza citrinella  
Minst 4 ex vid Mount Hermon den 24 

160. Kornsparv Emberiza calandra  
Talrik i både Bet Shean-dalen, Huladalen men särskilt på Golan med minst 500 ex den 23 november. 

161. Klippsparv Emberiza cia  
Minst 6 ex på Mount Hermon den 24 november. 

162. Brun majna Acridotheres tristis  
Sedd endast tre av resans dagar i främst stadsnära miljöer, bl.a. i Tel Aviv. 

163. Halsbandsparakit Psittacula krameri  
Sedd de flesta av resans dagar i både städer och på landsbygd. 
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Guldsjakal sågs flera gånger på resan och sista kvällen (då denna bild togs) bjöds en fantastisk ylkonsert.  
Foto: Daniel Green 

Artlista däggdjur 
1. Gazell Gazella gazella  

Sågs på flera platser från Döda havet till Huladalen. 
2. Guldsjakal Canis aureus  

Sågs i Kfar Ruppin, Huladalen och vid En Afek, Haifa, där också en makalös konsert från flera ylande 
flockar hördes. 

3. Djungelkatt Felis shaus  
Sågs från traktorvagnen i Huladalen på morgonen den 23 november. 

4. Egyptisk Mungo Herpestes ichneumon  
Sågs på ett flertal plaser, bl.a. Kfar Ruppin, Huladalen och Maagan Mikhael. 

5. Klippgrävling Hyrax capensis  
Sågs i Ein Gedi och vid Gamla. 

6. Egyptisk fruktfladdermus Rousettus aegyptiacus  
Flera stycken sags på kvällarna vid Kefar Blum. 
Persisk dovhjort Dama dama mesopotamica  
Flera ex i Hula nature reserve. En del av den hotade populationen i Iran har flyttats till Israel och Hulada-
len. 
 
 

 
                  Klippgrävling.              Foto: Daniel Green 
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Blue-spotted Arab är en av Israels snyggaste små fjärilar med en rosaorange färg man inte ser på någon europe-
isk fjäril. Foto: Daniel Green 

Artlista fjärilar 
1. Great Salmon Arab Colotis fausta  

Flög talrikt i Ein Gedi-området och med enstaka ex i Kfar Ruppin. 
2. Blue-spotted Arab Colotis phisadia 

Mycket lokalt förekommande på salvadora-buskar i Ein Gedi. 
3. Caper White Belenois aurota 

Väl spridd i Döda havs-området Ein Gedi. 
4. Lang´s Short-tailed Blue Leptotes pirithous 

Lokalt förekommande nära Döda havet. 
5. Tistelfjäril Vanessa cardui  

1 ex i Huladalen 
6. Amiralfjäril Vanessa atalanta  

1 ex i Huladalen 


