Så stävar vi äntligen ut från Simon´s Town, ut över False Bay och med kursen mot Cape
Point. I fem dagar har denna havsfågeltur skjutits upp p g a för hårda vindar och it´s now or
never – detta är vår sista dag efter tre veckors kringresande i södra Afrika ! När vi rundar
Cape Point och Cape of Good Hope möter oss den grova havssjön och båten, m/s Zest, börjar
att kränga kraftigt. Men vi stävar oförtrutet söderut, mot the Canyon, 30 sjömil utanför land,
där kallt näringsrikt vatten väller upp och skapar rika förutsättningar för både fiske och
havsfåglar. Kapsulor har synts hela tiden, liksom skarvar av flera arter, afrikanska pingviner
och pälssälar. Nu dyker det också upp white-chinned petrels samt sooty och cory´s
shearwaters, många alldeles intill båten. Efter ett tag kommer även flera great shearwaters
glidande och nu höjs pulsen lite. Den arten har många av oss – hittills förgäves – spanat efter
under stormdagar på Västkusten. Så upptäcks den första albatrossen – en shy albatross – och
fullt jubel utbryter.
Skepparen har nu fått syn på en trålare och dit ställer vi kursen trots att det verkar vara rätt
få fåglar omkring den. Men vänta ett tag – när vi börjar följa båten, som heter Boronia och
har sin hemmahamn i Cape Town, står det alltmer klart att detta inte kommer att bli en vanlig
havsfågeldag, inte ens här nere på det oändliga sydhavet. Albatrosserna blir fler och fler och
snart är fyra arter identifierade – shy , black-browed samt både atlantic och indian yellownosed. Här finns också giant petrels – fula parodier på de eleganta albatrossarna – av både
den sydliga och den nordliga arten, liksom förutom massor av white-chinned petrels, sooty
och great shearwaters också några svart-vitbrokiga pintado petrels ( sjömännens
”kapduva” ), grova southern polar skuas , nätt trippande wilson´s och european stormpetrels
samt eleganta sabine´s gulls, de två sistnämnda gäster från vår egen hemisfär. Vår
superguide Alvin Cope pekar och vrålar som den värste idrottsreporter men lyckas ändå nätt
och jämnt ligga steget jämnt med alla arter som sveper förbi på nästintill armslängds
avstånd. När trålaren vindar in den sprängfyllda trålen utbryter närmast panik i
fågelskarorna, som slåss med ivriga pälssälar om de fiskar som lossnat ur nätet.
Så upptäcker jag plötsligt en jättelik albatross med vit rygg och svarta vingöversidor, gör
Alvin uppmärksam på den och får en omedelbar reaktion: "Northern royal albatross, adult
bird ” – skriker han ut för allt vad lungorna håller. En imponerande jättefågel som vi
egentligen bara drömt om – den är sällsynt året om och allra mest denna årstid när den bör
vara på häckplats på Nya Zeeland ! Och det roliga är ännu inte slut – det ligger en stor
albatross på vattnet där den nyss sedda fågeln försvann och det är inte samma individ utan en
wandering albatross, den art som har den största vingbredden av alla fåglar överhuvudtaget
och som sägs vara hemvist för döda sjömän själar! Inte heller denna, tyvärr starkt minskande
fågel borde vara kvar i dessa vatten i november. Vår förundran ökas ytterligare när vi strax
därefter hittar ännu ett exemplar av samma art och när Alvin en stund senare gapvrålar:
”Spectacled petrel just behind the boat.” Och visst är det en glasögonpetrell – vi har väl
allihop tittat på den i boken och undrat om vi kanske, eventuellt, möjligen skulle kunna få en
skymt av denna märkligt tecknade, sällsynta och starkt hotade art, som bara häckar med
ungefär 5 000 par på Inaccessible Island i Tristan da Cunhas ögrupp.
På vägen in består euforin – vilken avslutning på resan.
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Dagsprogram

Dag 1. Fredag 31/10

Avresa från Stockholm-Arlanda kl 14.00.

Dag 2. Lördag 1/11

Ankomst Johannesburg kl 07.20 LT. Viss skådning från
terminalen. Ankomst Windhoek kl 12.55 LT. Skådning vid
Avis dam i Dan Viljoen Game park. Övernattning Dan Viljoen.

Dag 3. Söndag 2/11

Skådning på förmiddagen i Dan Viljoen Game Park. Därefter
transport till Swakopmund. Skådning längs vägen, främst vid
Karibib Airstrip och Trekkopie. Övernattning i Swakopmund.

Dag 4.

Skådning hela dagen kring Walvis bay/Swakopmund – Rooibank,
strandlaguner och tidvattenstränder s Walvis Bay, ”Bird paradise”,
guanoplattformen samt Welwitshia Drive. Övernattning i
Swakopmund.

Måndag 3/11

Dag 5. Tisdag 4/11

Transport via skådning vid främst Spitzkoppe till övernattning i
Uis.

Dag 6.

Transport från Uis till Hobatere lodge. Kvällskådning och efter
middagen mörkertur. Övernattning på Hobatere lodge.

Onsdag 5/11

Dag 7. Torsdag 6/11

Morgontur i Hobatere-reservatet. Därefter förflyttning till
Okakuejocamp, Etosha NP. Spaning vid det elbelysta vattenhålet
på kvällen. Övernattning Okakuejo camp.

Dag 8.

Fredag 7/11

Morgontur kring Okakuejo. Därefter förflyttning med många
skådarstopp till Halali camp,. Etosha NP. Spaning vid elbelyst
vattenhål på kvällen.Övernattning Halali camp.

Dag 9.

Lördag 8/11

Förflyttning med många skådarstopp inkl avstickare upp till
Andoni plains till Namutoni camp. Övernattning här.

Dag 10. Söndag 9/11

Morgontur till Dikdik Drive samt skådning i Namutoni camp.
Därefter via sjukhuset i Tsumeb och skådning vid TV-masten s
Rundu till övernattningsstället Sarasungu River Lodge vid
Kavango-floden i Rundu.

Dag 11. Måndag 10/11

Morgonskådning kring Sarasungo River Lodge. Därefter
förslyttning vis Rundu Sewage Works till Popa Falls. Skådning
sen eftermiddag och kväll vid Popa falls. Övernattning i Popa falls.

Dag 12. Tisdag 11/11

Morgonskådning i Mahango Game Reserve. Därefter förflyttning
till Shakawe lodge vid Okawango-floden i Botswana. Båttur på
floden , både på em och natten. Övernattning i Shakawe Lodge.

Dag 13. Onsdag 12/11

Hela dagen i och kring Shakawe lodge, med bla en ytterligare
båttur på Okavango-floden. Övernattning i Shakawe lodge.

Dag 14. Torsdag 13/11

Lång bilförflyttning ( över 100 mil ) vis Tsumeb till Windhoek.
Övernattning här.

Dag 15.

På morgonen kort tur till Avis Dam. Därefter flyg Windhoek –
Cape Town. På eftermiddagen besök vid Roii Els och Stoney
Point längs kusten 5-6 mil öster om Cape Town. Övernattning på
Flora Bay Resort i Hout Bay utanför Cape Town.

Fredag 14/11

Dag 16. Lördag 15/11

Skådning hela dagen kring Cape Town – Klaasenberg Trail,
Kirstenbosch Botanical Garden, Blouvlei, Cape Peninsula.
Övernattning På Flora Bay Resort.

Dag 17.

Söndag 16/11 Start på en fyra dagar lång rundtur i västa Cap med skådning vid
främst Sir Lowry´s Pass samt de Hoop Nature reserve.
Övernattning i Swellendam.

Dag 18.

Måndag 17/11 Skådning i skog- Grootvadersbosch samt Bontebok National Park.
Därefter förflyttning till staden Ceres för övernattning.

Dag 19.

Tisdag 18/11

Dag 20. Onsdag 19/11

Skådning fråmst i Karoo-områdena norr om Karooport, Därefter
förflyttning till Lambert´s Bay för övernattning.
Morgonskådning kring Lambert´s Bay, Därfetr förflyttning tillbaka
till Cape Town med skådning främst vid Kransvlei Port, Berg
River och West Coast National Park. Övernattning i Flora Bay
Resort i Hout Bay.

Dag 21

Torsdag 20/11 Pelagisk båttur på havet utanför Cape Town. Kort besök vid
Strandfontein Sewage Works. Därefter flygning hem från Cape
Town kl 20.40.

Dag 22

Fredag 21/11 Ankomst Stockholm –Arlanda kl 14.10.

Dagbok
1/11. Efter en lång flygresa från Stockholm via Paris anlände vi tidigt på lördagsmorgonen
den 1/11 till Johannesburg. Här hade vi några timmar i väntan på planet till Windhoek i
Namibia och dessa nyttjade vi självfallet till spaning efter fågel från terminalbyggnaden. Det
måste finnas någon fågelrik våtmark nära flygplatsen, ty i luften syntes flera flockar av sacred
ibis och cattle egret liksom en flock om 35 grey-headed gulls och en african darter. På fältet
uppletades en hadeda ibis, en black-headed heron och vid några små byggnader ett par
häckande common mynahs, f ö de enda vi såg på hela resan. Åtskilliga svalor och tornsvalor
svepte runt och vi identifierade barn, white-throated och greater striped swallow samt rock
martin och little swift.
Mitt på dagen ankom vi till ett hett Windhoek, där vi möttes av den fyra man starka
förtruppen, inklusive vår reseledare Teet Sirotkin, som varit ute i en vecka, främst uppe kring
Ruacana vid gränsen mot Angola. Dessvärre hade de smittats av ett eländigt förkylningsvirus
på flygresan ned och detta virus skulle senare komma att drabba de flesta i gruppen och för
några bli ett smolk i glädjebägaren på en i övrigt enormt lyckad resa.
Medan vi väntade på det minst sagt omständliga uttaget av WV-bussar skådade vi kring
terminalen. Här häckade resans enda south african cliff swallows och noterades bl a också
white-backed vulture, black-chested snake-eagle, lilac-breasted roller och burchell´s starling.
Så kom vi i all fall iväg till slut, körde några mil och stannade sedan vid en smärre väg längs
vilken vi till fots tog oss ned mot Avis dam, en vattenreservoar. Här fick vi en mycket artrik
introduktion till vårt fortsatta skådande med bland annat två white pelicans, en brown snakeeagle, en african fish-eagle, resans enda osprey, en lesser kestrel, kittlitz´s och three-banded
plovers, en marsh sandpiper, en white-winged tern, bradfield´s , alpine och little swifts,
swallow-tailed bee-eater, grey och monteiro´s hornbills, fan-tailed och rattling cisticolas,
brown-crowned tchagra, pin-tailed och shaft-tailed whydahs samt den viktiga målarten
rockrunner – tre ex på mycket fint närhåll !
Sent på eftermiddagen anlände vi till Daan Viljoen Game Park strax väster om Windhoek där
vi hann med att kryssa en rad arter, bl a groundscraper thrush, short-toed rock-thrush och
mountain wheatear samt av däggdjur bergszebra, större kudu, och röd koantilop före
middagen. Utanför restaurangen spelade minst en freckled nightjar ute i det sammetsmjuka
mörkret.
2/11. Morgonen och förmiddagen ägnade vi åt Daan Viljoen - först de torra markerna norr om
turist-campen, sedan den fina Augeigas dam vid campen och till sist en sju kilometer lång
game drive. Massor av fågel syntes, bl a night heron, hamerkop, common scimitar-bill,
golden-tailed, cardinal och bearded woodpecker, rufous-naped lark, ashy tit, burnt-necked
eremomela, rockrunner, marico flycatcher, pririt batis, crimson- breasted shrike, scarletchested sunbird, violet-eared och black-faced waxbill och lark-like bunting. Det var också
gott om däggdjur – som överallt i centrala Namibia åtskilliga chacma-babianer vidare en
svartryggad schakal, tio bergszebror, två vårtsvin, tjugo större kudus, fyra gemsbockar, tjugo
gnuer, tio röda koantiloper och en springbock.

Sent på förmiddagen drog vi iväg, först
norrut och sedan västerut på vår ca 40 mil
långa färd ned mot Atlantkusten. Som nästan
överallt i Namibia var vägarna utmärkta och
därtill ganska tomma, vilket medgav en hög
marsch-fart. Ungeför halvvägs tog vi in på
en sidoväg för att besöka Karibib air strip,
känd som en bra lokal för bl a burchell´s
courser. Här var det hett som i en bakugn
och de första fåglar vi upptäckte var ett antal
lärkor som stod och flämtade i skuggan av en
husvagn. Efter noggranna studier och livliga
diskussioner kom vi fram till att det var fråga
om två arter – stark´s respektive spike-heeled larks. Tyvärr hittade vi inga coursers, men fick i
gengäld se en small button-quail ( = springhöna ) mycket fint.
Någon timme senare och längs vägen mot kusten upptäckte vi dock en flock flygande
courser´s som vållade en snabb evakuering av bussarna. Som tur var kom fåglarna så nära att
vi kunde se de vita bakkanterna på vingarna och således kunde bestämma dem till burchell´s
coursers. En stund senare visade sig ännu en fin vägart i form av tre rüppel´s korhaans. I
övrigt syntes bl a ett tjugotal southern pale chanting goshawks och åtskilliga lilac-breasted
och purple rollers samt grey go-away-birds längs vägen.
Dagens sista skådarstopp gjordes vid Trekkopie. Här var vi inne i nästan ren öken och
målarten var gray’s lark. Vi spred ut oss över en stor yta. Tractac chat var något av en
karaktärsart i området och så småningom upptäcktes också tre exemplar av de spöklikt bleka
lärkorna.
Det var redan helt mörkt när vi checkade in i de mycket enkla, men helt acceptabla
småstugorna i en stugby i utkanten av Swakopmund, en liten stad som i delar såg ut som ett
stycke av Bayern vid den ökenartade Atlantkusten. Vi åt på det tysk-språkiga fyrstjärniga
Hansa hotell med kristallkronor och fiolmusik som på 20-talet. Trots restaurangens lyxiga
karaktär och vår fältklädsel blev vi utomordentligt väl bemötta och åt en mycket god trerättare
för knappt en hundring – mat och inkvartering är nästan oförskämt billig i Namibia –
alltmedan violinisten filade på ”Wien, nur du allein” och ”The rain in Spain”……. .

3/11. Morgonens målart var dune lark och vi gjorde först ett försök att nå en lokal för arten
genom sandöknen från saltfabriken söder om Walvis Bay. Här insåg vi dock snart att riskerna
att köra fast i sanden var överhängande så vi tog det säkra före det osäkra och körde istället
den fyra mil långa sträckan till Rooibank invid den uttorkade Kuiseb River. Söder om
flodbädden börjar de gigantiska dyner som sträcker sig 70 mil söderut i Namib-Naukluft
National Park. På vår sida om flodbädden fanns det också dyner, men dessa var små och
delvis buskklädda. Efter en stunds letande hittade vi ett exemplar av den blekt rödbruna och
tämligen ostreckade dune lark och det var antagligen samma exemplar som vi såg vid
ytterligare några tillfällen senare. I området noterades även bl a diderick cuckoo, namaqua
dove, white-backed och red-faced mousebird, common scimitarbill, dusky sunbird och
common waxbill.

Vi begav oss sedan ned till de leriga tidvattenstränderna och grunda strandlagunerna söder om
Walvis bay. Här rådde ett enormt myller av fåglar – i den tunga klassen dominerade tusentals
greater och lesser flamingos samt mängder av white-breasted och cape cormorants. Tärnor av
fem arter satt på bankarna – caspian, swift, sandwich, common och damara – den sistnämnda
en endemisk art, nära släkt med småtärnan, men med grå översida och helt svart hjässa.
Vadarna dominerades av curlew sandpipers och little stints, men här fanns också många andra
arter, bland vilka kanske hundratalet chestnut-banded och tjugotalet white-fronted
sandplovers var de mest intressanta för oss. Ett antal bottlenosed dolphins sam inte så långt
från stranden.
Efter lunch på Kentucky Fried Chicken tillbringade vi några tidiga eftermiddagstimmar i Bird
Paradise, ett reservat med vassomgärdade sötvattensdammar i östra utkanten av Walvis bay.
Även här var det ett rikt fågelliv med bl a black-necked och little grebes, purple herons, south
african shelducks, cape och hottentot teals, cape shovelers, southern pochards, maccoa ducks
och african purple swamphens.
Vi förflyttade oss sedan till stranden innanför den berömda guano-plattformen norr om
Walvis bay, men tyvärr var avståndet ut till denna alldeles för långt för att vi skulle kunna
artbestämma andra skarvar än cape och whitebreasted. Här fanns också ca 50 white pelicans,
en african black oystercatcher samt gott om turnstones och sanderlings.
Som avslutning på dagen körde vi en lång slinga in i öknen för att främst titta på de märkliga
welwitschiarna, stora och uppemot 2000 år gamla ökenväxter som närmast såg ut som
växtvärldens svar på bläckfisken. Fågellivet var inte så överdrivet rikt, men vi såg bl a ett
tiotal ostriches och två rüppell´s korhaans. Som vanligt blev det sen återkomst till
förläggningen – de som orkade gick dock och åt på en utmärkt och som alltid prisbillig
kinesisk restaurang.

4/11. Denna dag körde vi norrut genom
ökenlandskapet. Huvudmålet var
Spitzkoppe, ett märkligt solitärt och vasst
bergsmassiv, några timmars resa från
Swakopmund. Här gällde det först och
främst att få se Herero chat, en av helendemerna i Namibia. Jodå, efter ca en
timmes letande kom vi på ett par som vi fick
se oerhört bra under en lång stund. Andra
fina fåglar här var två verreaux´s eagles, en
booted eagle av ljus fas, tre augur buzzards,
tre rosy-faced lovebirds, två bokmakieries
och tre white-tailed shrikes.

Längs vägen under dagen noterades bl a ca
15 rüpell´s koorhans, flera flockar med
namaqua sandgrouses, fyra southern yellowbilled och två monteiro´s hornbills, över 200
grey-backed sparrowlarks, två karoo longbilled larks samt tio scaly-feathered finches.
Vid ett stopp i en uttorkad floddal med
mycket stora träd hittade vi också två
rüppell´s parrots och tre våldsamt
hånskrattande violet wood-hoopoes.

Vi övernattade i den lilla f d gruvstaden Uis och det visade sig att det i det redan låga priset
för övernattningen också ingick helstekt lamm till middag. Lammet var så mört så det smälte i
munnen – det bästa jag har ätit !
5/11. Dagen innan hade vi sett karoo longbilled lark, d v s en av de många arter som
long-billed lark nu splittats i. Nu hade Teet
också en bra lokal för benguela long-billed
lark, en uttorkad floddal med en del träd och
buskar några mil norr om Uis. Just när vi
anlände till platsen korsades vår väg av en
åsnekärra med två äldre män. De följde en
väg, snarast två spår i sanden, in i benguelalokalen och ropade att de skulle till stan.
Stan måste ha varit Uis och dit var det säkert
över tre mil – de hade en lång färd framför
sig. Vår vandring blev avsevärt kortare, men
det tog ändå en god stund innan vi fick korn på ett exemplar av eftersökt art. På vägen tillbaka
mot bilen fick någon se en smärre orm slinka in i en liten låg buske. Det var en slags snok,
men då vi kikade närmare visade det sig att det här fanns ännu en orm , tillika en inte helt
ofarlig sådan. Det var en vackert tegelröd hornorm, visserligen ett mycket litet exemplar, men
ändå synnerligen alert och aggressiv. Om det nu i en sådan liten buske fanns hela två ormar,
hur många fanns det då inte i alla hundratalet andra buskar i området ?
Vår färd norrut gick på hyfsade grusvägar i mycket obebyggda områden och med ett
tilltagande inslag av mopane- skog. Enstaka spring- och stenbockar syntes, liksom 5-6
rüppell´s och en red-crested korhaan, den senare ny art för resan. Ny var också southern
white-crowned shrike. Rovfåglarna var mer talrika än tidigare – vi antecknade bl a tre blackchested och lika många brown snake-eagles, liksom två par av african hawk eagle. När vi
stod och tittade på det andra paret av sistnämnda art upptäckte vi ett antal stora flockar av
flyghöns flyga fram och tillbaka ett stycke framåt längs vägen. Snart blev vi varse varför –
alldeles invid vägen fanns ett rejält vattenhål och här pågick en ändlös trafik med namaqua
sandgrouses som flockvis landade, drack vatten och blötte bröstfjädrarna för att sedan mycket
snabbt flyga iväg och ge plats åt nya flockar i en till synes aldrig sinande ström. Det rörde sig
säkert om tiotusentals fåglar och de erbjöd ett helt otroligt skådespel och en av resan riktiga
höjdare, enligt de flestas mening. I och vid dammen fanns också en del andra fåglar – ett tiotal
little grebes, ett par + sju ungfåglar av south african shelduck, tre ruffs, en black-winged stilt,

över 300 grey-backed sparrow-larks samt ett antal red-headed finches. Hökörnarna hade
landat i ett träd alldels nära dammen, men visade inget som helst intresse av att söka knipa sig
en flyghöna.
En stund efter vattenhålet fick den ena bilen punktering, men hjulet kunde snabbt bytas på
plats och som tur var så var vi bara några mil från den lilla orten Kamanjab där det fanns en
bensinstation. Här konstaterades att däcket hade en stor reva så det var bara att köpa ett nytt
för 1500 kr. Medan vi väntade fotograferades några kvinnor av den mycket primitivt levande
Himba-stammen - nästan nakna och med kropparna insmorda i en blandning av fett och ockra
som gav dem en vackert brun färg.
Vi fortsatte sedan norrut, men hade inte kört långt förrän den andra bilen också fick
punktering. Medan vi bytte däck såg vi på lite halvhåll en hona av pygmy falcon – det skulle
visa sig bli resans enda exemplar av den arten. Strax därefter kryssades en annan fin rovfågel
– en bateleur.
Vårt mål var Hobatere Lodge som ligger i ett stort privat
reservat om ca 35 000 hektar, väster om och i direkt
anslutning till den jättelika Etosha national park. Lodgen
är mycket trivsam och ligger i en fin trädgård med
mycket fågel intill ett större öppet område med flera
vattenhål. Här inledde vi med en timme i ett gömsle
invid ett av vattenhålen och därefter följde vi med ut på
en game-drive i ett av parkens fyrhjulsdrivna fordon.
Från gömslet såg vi en hel del springbockar,
gemsbockar, större kudus, bergszebror och vårtsvin
samt av fågel bl a en lanner falcon och två ostriches.
Game- driven gav fler däggdjur av samma arter samt
dessutom några giraffer och ett antal springharar,
kaninliknande varelser som hoppade på bakbenen som
kängurur. Av fågel såg vi bl a två rüppell´s parrots, sju
rosy-faced lovebirds, två african cuckoos, en verraux´s
eagle owl mycket nära och fint, african grey, damara
och monteiro´s hornbills, två carp´s tits, två anteating chats och flera white-tailed shrikes.
Som avslutning hittade vi ett par av den erkänt mycket svårfunna hartlaub´s francolin, som vi
kunde beskåda på närhåll under en lång stund.
Efter middagen gav vi oss ut på en kort nattur, också nu med lodgens fordon, under ledning av
ägaren, Steve Braine, själv ivrig ornitolog , och en av hans svarta guider som skötte den starka
strålkastaren. Utbytet blev bl a fyra småfläckiga genetter, en afrikansk vildkatt, färska spår av
leopard, två african scops owls ( en såg vi mycket fint ) samt en pearl-spotted owlet.
6/11. Vi inledde med en morgontur under ledning av Steve Braine. Den gav bl a rüppell´s
parrot, violet wood-hoopoe, carp´s tit, bare-cheeked babbler, rockrunner ( två ex hörda )
samt white-tailed och southern white-crowned shrike. Spår av brun hyena demonsterades.
Efterföljande spaning kring lodgen bjöd på en hel del rovfågel – ca tio white-backed vultures,
en lappet-faced vulture, tre booted eagles, en augur buzzard samt en gabar goshawk. Vidare
antecknades bl a också ett tiotal rosy-faced lovebirds, några olive bee-eaters ( endast hörda )
samt två golden-breasted och över tio cinnamon-breasted buntings.

Efter lunch gav vi oss iväg mot Etosha. I Hobatere-reservatets västra del såg vi resans första
klippspringare – 2 ex - och en stund därefter ett par av african hawk eagle och en augur
buzzard. Vid vår kära bensinstation i Kamanjab lät vi nu laga ett däck på vardera bilen – det
tog lite tid, men i gengäld kostade det bara ca 35 kr per däck, en våldsam skillnad således mot
att köpa ett nytt. Efter Kamanjab tog vi väg C 40 rakt österut. Både den och vägen in i Etoshaparken ( C 38 ) var asfalterade och vi kunde följaktligen köra mycket snabbt, vilket innebar att
det inte blev så värst mycket fågelobsar längs vägen. Vi såg egentligen bara ett antal southern
pale chanting goshawks och två ostriches.
Vägen från Anderson Gate till Okaukuejo Camp i Etosha såg alldeles oerhört karg ut – torra
grå buskar och ingen markvegetation att tala om. Inte desto mindre visade det sig redan här
och framför allt senare att parken hyste massor av större däggdjur som såg ut att klara sig
alldeles utmärkt. Av fåglar kryssades northern black korhaan och spotted thick-knee.
Efter en mycket omfångsrik och god buffémiddag med bl a ett antal grillade viltfiléer av olika
slag drog vi till det elbelysta vattenhålet. Knappt var vi på plats förrän en massiv skepnad
sakta materialiserade sig ur dunklet – det var en spetsnoshörning som kom lunkande mycket
målmedvetet med kurs mot vattnet. Senare på kvällen kom ytterligare tre exemplar – en vuxen
och en hona med unge – samt 2+2+3+2 elefanter och en flock om femton lejon. Lejonflocken
innehöll en kraftig hanne som ideligen parade sig med en av honorna. I bakgrunden , ett
stycke ute i dunklet på den öppna stäppen, stod giraffer, zebror, större kudus, gemsbockar,
gnuer och springbockar i mindre grupper och inväntade ett lämpligt tillfälle att komma fram
och dricka. I luften rörde sig massor – säkert över tjugo – rufous-cheeked nightjars och vi
hörde dem också spinna, ganska likt vår egen nattskärra.
7/11. Så fort Okaukuejo-campens grindar
öppnats drog vi ut mot nordväst med våra
bussar. Ganska snart kom vi ut på en mycket
karg stäpp och här fick vi tämligen
omgående se resans första kori bustard – det
skulle bli 7-8 ex av denna världens största
trapp under dagen. En annan stor trapp kom
flygande över vägen för att landa några
hundra meter bort – det syntes direkt att det
här var frågan om den sedan flera dagar
efterspanade ludwig´s bustard ! Efter
bl a en del mindre trappar i form av både
northern black och red-crested korhaans
samt en wahlberg´s eagle, flera greater kestrels och några double-banded coursers kom vi så
till Okondeka waterhole alldeles i kanten av den oändliga, vita Etosha Pan – en uttorkad
sjöbotten, stor som Vänern hemma ( hela Etosha-parken är ungefär så stor som Dalarna ! ). På
vägen framför oss hade en jeep stannat och snart såg vi orsaken – två lejonungar hade sökt
skugga under den ! Lejonhonan kom sakta lunkande längs vägen med halvöppen käft och
blodig hals efter en nyss avslutad måltid, men efter inspektion av läget föreföll hon tycka att
ungarna var säkra för hon vände åter mot skuggan under ett stort träd där det låg ytterligare ett
tiotal lejon. Nere vid vattenhålet fanns det massor av djur som föreföll helt obesvärade av de
stora katternas närvaro. Det var giraffer, zebror, större kudus, gemsbockar, gnuer,
springbockar och strutsar, sammanlagt flera hundra individer. Flockar kom och gick hela

tiden och en del djur rörde sig faktiskt ute på den totalt sterila sjöbottnen – antagligen för att
inte riskera att bli utsatta för bakhåll från rovdjur.
En peregrine falcon hann dra förbi innan vi ställde kosan tillbaka mot Okaukuejo. Efter ett
kort tag upptäckte vi en samling gamar på marken ca 500 meter från vägen. Det var
naturligtvis mest white-backed men också säkert ett dussin lappet-faced vultures. På vägen
spanade vi alldeles särskilt efter rara lärkor, men såg mest sådana vi redan sett med en kraftig
dominans av red-capped larks. Plötsligt ropades det ”cheetah”, men det var bara en afrikansk
vildkatt, förfadern till vår huskatt, som satt så fint ett stycke från vägen och tittade intresserat
på oss med de stora skära öronen genomlysta av solen. Strax innan vi kom tillbaka till
Okaukuejo såg vi fyra kretsande stora fåglar. Det var resans – som det skulle visa sig – enda
secretary birds.
I Okaukuejo checkade vi ut från stugorna, tittade på en del fågel inne på campen samt gjorde
ett kort besök vid vattenhålet. I avsaknad av större rovdjur – de dricker tydligen bara på natten
– vågade sig nu betydande mängder av framför allt större kudus och springbockar ned för att
dricka. Här fanns också en hel del double-banded sandgrouses.
På eftermiddagen begav vi oss österut mot Halali. Vid ett vägskäl letade vi i mycket låg
buskvegetation fram två individer ur den lilla isolerade population av rufous-eared warblers
som fortfarande häckar i Etosha, säkert hundra mil från det huvudsakliga utbredningsområdet
längre söderut. Vi tog sedan en vägslinga som tog oss till vattenhålen Gemsbokvlakte,
Olifantsbad och Aus. Stora gamskruvar började att dyka upp, men tyvärr hittade vi inga nya
vägnära samlingar på marken. Vi kunde dock, liksom tidigare på dagen, konstatera ett rejält
inslag av lappet-faced vultures. I övrigt var det inte så vidare gott om fågel men vi fick
mycket fina observationer på ett eller två par av african hawk eagle. Av däggdjur såg vi allt
fler svartmaskade impalas ( en sällsynt ras ) samt en hjord om minst 20 elefanter alldeles
invid vägen nära Aus.
Vi ankom till vår nästa övernattningsplats, Halali Camp, ca en timme före skymningen. Här
gjorde vi nu ett av resans få taktiska misstag. Eftersom de ”tunga” däggdjursarterna vid
vattenhålet i Okaukuejo hade kommit in en god stund efter solnedgången, beslöt vi att först
äta och sedan ta oss ned till campens vattenhål när det blivit mörkt. Då det var en stund kvar
till skymningen gjorde jag en snabb rekognosceringstur bort till vattenhålet, varvid jag kunde
konstatera att det här fanns betydligt fler åskådare än djur. Det enda som syntes var en flock
pärlhöns, så jag tog ned tuben igen efter bara någon minut och begav mig till restaurangen för
att avnjuta ännu en superb buffémiddag. Innan middagen var över drog Axel iväg till
vattenhålet och när vi en halvtimme senare kom dit kunde han berätta att vi just missat en
noshörning och 27 elefanter. Vi satt dock inte länge förrän det dök upp en ny noshörning som
så småningom avlöstes av ytterligare några individer samt några elefanter. Nu började de som
uppenbarligen suttit här hela kvällen att lämna platsen och då passade jag på att fråga en av
dem om det var en spets- eller trubbnoshörning som setts innan vi anlände. ”Trubb” blev
svaret och då han sedan också berättade att det kommit fram en leopard före skymningen och
attackerat en fågel insåg jag att vi hade missat de två tyngsta däggdjursarterna i Etosha. Sedan
hjälpte det inte att jag som sista spanare satt kvar till klockan ett – det blev inga fler leoparder
eller trubbnoshörningar den kvällen. Däremot kom det ständigt nya spetsnoshörningar fram
ur dunklet – sammanlagt kunde jag räkna in hela nio individer. Var någonstans kan man idag
få se så många på en plats under en kväll ? Vid 23-tiden kom ett vaggande hus ut ur den
dunkla mopaneskogen i söder – en stor elefant, tätt följd av en till och en till och så till slut
sammanlagt tjugo djur varav ungefär hälften ungar. Elefanterna hade nu stor show nere i

vattenhålet – drack, sprutade vatten, badade och småbråkade. Mellan besöken av de stora
djuren smög sig flera hyenor, sammanlagt fem, fram för att dricka.
Medan jag vaktade vid vattenhålet hittade Teet och Ulf den honungsgrävling som regelbundet
brukade slå omkull och rota i lägrets tunnor i mörkret. De hörde också en spelande southern
white-faced scops-owl.

8/11. Kvällen innan hade vi av en amerikansk grupp (Rockjumper under ledning av Adam
Riley), som hade kört parallellt med oss ända sedan Windhoek, fått reda på ett dagträd för en
southern white-faced scops-owl i Halali. På plats kunde vi konstatera att det faktiskt rörde sig
om två individer. Vi hann också se 5-6 violet wood hoopoes innan vi lämnade Halali för nya
äventyr. Färden gick vidare österut och vi kunde bl a konstatera att det här sannolikt var som
tätast med större djur – zebror, giraffer, gnuer m fl. Vid ett tidigt stopp såg vi ett stort antal
gamar, bl a ca 10 lappet-faced och resans första och enda white-headed vultures. Vi körde ett
stycke ut på Etosha pan vid en plats som hette Etosha lookout. I detta sterila landskap
saknades fåglar, men utsikten över det oändliga flata området var minst sagt imponerande.
Den 25 kilometer långa slingan ut mot Okerfontein gav bl a två fina lanner falcons, men
sedan sågs ingenting av större ornitologiskt värde förrän vi kom upp till Andoni plains i
parkens nordostligaste hörn. Den stora grässtäppen här påminde inte så lite om Serengeti i
Tanzania, inte minst p g a mängderna större däggdjur. Här hittade vi också bl a 18 blue
cranes, flera kori bustards, en grann hanne av pallid harrier – mycket ovanlig i södra Afrika
– flera magpie och lesser grey shrikes samt ett stort antal lärkor av minst fyra arter, bl a
äntligen tre ex av den i flera dagar eftersökta pink-billed lark.
Vid vattenhålet i Namutoni camp sågs en jätteflock om minst 5000 red-billed queleas samt
hördes en barn owl.
9/11. På morgonen körde vi två varv runt en liten slinga, Dik-dik drive, söder om Namutoni
och såg mycket riktigt ett antal damara dik-dikar, en synnerligen näpen liten antilop, ungefär
så stor som en hare. Här noterade vi också en red-crested korhaan samt två nya arter av
babblers – black-faced och southern pied.
Tillbaka i campen strövade vi en stund kring denna. Här var det mycket fågelrikt och vi
kryssade en rad arter – red-necked falcon, meyer´s parrot, red-breasted swallow ( en verklig
jätte ! ), house martin, yellow-breasted apalis och blue waxbill.

Vid frukosten kunde vi konstatera att Micke
fått ett kraftigt återfall i den
influensaliknande sjukdom som härjat i
gruppen, liksom att Kjell som varit sjuk i
över en vecka inte blivit bättre. Vi beslutade
därför att köra dessa två till ett privat sjukhus
i den relativt närbelägna staden Tsumeb, som
låg längs vår fortsatta färd norrut. På
sjukhuset konstaterades att båda hade ca 39
graders feber och höll på att få lunginflammation samt att de var kraftigt

uttorkade. De fick därför ligga kvar för att antingen ta sig norrut efter oss på något sätt eller
bli hämtade på vår väg söderut fyra dagar senare. Medan vi väntade på besked från sjukhuset
strövade vi i det parkliknande exklusiva villaområdet kring sjukhuset och kryssade violetbacked starling.
Färden mellan Tsumeb och Rundu var tämligen händelsefattig – ett starkt intryck gjorde dock
de stora mängderna common swifts och barn swallovs längs vägen. Vilka hade häckat under
tegelpannorna eller bryggan hemma ?
Halvvägs mot Rundu passerade vi den sk veterinärlinjen (veterinary cordon fence), ett staket
uppsatt tvärs över Namibia med syftet att hindra spridning av mul- och klövsjuka söderut.
Norr om linjen fanns det betydligt mer av både människor och boskap och här hade vi kommit
in i det ursprungliga och primitiva Afrika. Det var tätt mellan de små byarna som normalt
bestod av ett mindre antal runda lerhyddor med vasstak inom en hägnad av taggiga buskar.
Ett stycke söder om Rundu stannade vi vid den i skådarkretsar välkända TV-masten.
Miombo-skogen runt om hade både huggits och brandhärjats, men det visade sig ändå finnas
en hel del fågel här. Målarten rufous-bellied tit hittades lätt i minst två exemplar och vidare
visade sig klaas´s cuckoo, african yellow white-eye, white-browed scrub-robin och chin-spot
batis. I skymningen ankom vi till staden Rundu, där vi hade ett styvt jobb att hitta till vårt
natthärbärge Sarasungu River Lodge nere vid gränsfloden mot Angola. Strax innan lodgen låg
en lång orm, ca 150 cm, tvärs över vägen. Den var ljust gråbrun med en del mörka fläckar
under och rörde huvudet blixtsnabbt när den blev irriterad på någonting sedan den ringlat ned
i det grunda diket. Detta kunde inte var något annat än en svart mamba, världens kanske mest
fruktade orm och med gift tillräckligt att döda dussintals människor !

10/11. Sarasungu River Lodge hade både ett utomordentligt fint läge invid Kavango-floden
och en mycket vacker och fågelrik trädgård. Eftersom vi nu dessutom befann oss i en helt ny
klimat- och vegetationszon var det inte så konstigt att nya arter duggade tätt under vår
morgonexkursion kring lodgen. Vi började nere vid floden som kantades av ett smalt
vassbälte. På andra sidan låg Angola och kvinnor och barn från den närmaste byn kom
successivt ned till floden för att tvätta eller bada – en alltigenom idyllisk och rofylld stämning
rådde. Nya fågelarter här blev little bittern, spur-winged goose, black crake, african jacana,
lesser jacana, rock pratincole, coppery-tailed coucal, pied kingfisher, little bee-eater, wiretailed swallow, wattled starling och southern brown-throated weaver. Särskilt lesser jacana
och rock pratincole – två respektive ett exemplar – var ganska oväntade här. I trädgården
kryssades red-eyed dove, emerald-spotted wood-dove, green wood-hoopoe, Hartlaub´s
babbler, kurrichane thrush, white-browed robin-chat, swamp boubou, white-bellied och
amethyst sunbird samt golden och red-headed weaver.
Efter frukosten drog vi till Rundu sewage works där vi tillbringade några mycket varma
förmiddagstimmar. I själva dammarna var det gott om fågel även om riktiga topp-arter
saknades. Här såg vi bl a en ensam abdim´s stork, tio hottentot teals, ett par southern
pochards samt ett antal purple gallinules och african jacanas. Norr om dammarna utbredde
sig en torr ängsmark växlande med en del våtare områden med vass. Här noterade vi tre
squacco herons, två rufous-bellied herons, en comb duck hanne, två booted eagles, en
bateleur, en honfärgad european marsh harrier ( lite sensationellt så här långs söderut ), en 1k
lanner, en african rail, en lesser jacana, tre african snipes, en senegal coucal samt ett
femtontal blue-cheeked bee-eaters.

På vägen mot Popa falls gjorde vi ett lamt försök att skåda i ett stycke Miombo-skog, men det
var nu alldeles för hett för både oss och fåglarna.
Framme vid Popa falls tvärbromsade vi för en misstänkt roller – det var nu bara en lilacbreasted, men i samband med det stoppet upptäckte vi 8-10 red-billed oxpeckers på några
kossor. De blev faktiskt de enda på hela resan. Ett nytt försök att skåda Miombo-arter strax
utanför grindarna till Mahango-reservatet gav inte heller något så vi drog till Popa falls där vi
checkade in i de tämligen enkla stugorna i turistcampen. Nere vid fallen – eller snarare
forsarna - hittade vi bara en enda rock pratincole, men den nöjde vi oss med eftersom vi ju
dessutom sett arten tidigare vid Sarasungu. En martial eagle, en bateleur och en peregrine
falcon drog förbi . Terrestrial brownbul samt black cuckoo noterades i övrigt och några såg
också giant kingfisher och mosque swallow. En halsfläckig utter lekte i vattnet. På kvällen såg
och hörde vi två african wood-owls kring stugorna.
11/11. På morgonen hängde vi på låset till Mahango Game Reserve – grindarna öppnade inte
förrän kl 7. Detta lilla, men oerhört fina reservat utgörs av dels flodängar och papyrusfält
kring Okavangofloden, dels mer torra Miombo-marker längre åt väster. Trots sin litenhet är
det oerhört viltrikt och på den alltför korta tid – ca 4 timmar – som stod oss till buds räknade
vi in åtskilliga chacmababianer, 2-3 markattor, tio zebror, 15 vårtsvin, två flodhästar, 20
giraffer, 30 afrikanska bufflar, fem större kudus, 11 roan-antiloper, 50 sydliga rörbockar, 20
lechwe-antiloper, 20 röda koantiloper och 30 impalas. Här finns också elefanter, lejon,
sabelantiloper och sitatungas, men dessa missade vi tyvärr.
Fågelfaunan var likaledes synnerligen imponerande med många nya arter/resarter : goliath
heron, great white egret, wooly-necked, saddle-billed, marabou och yellow-billed stork,
white-faced duck, african harrier hawk, eurasian hobby, wattled crane, long-toed plover,
water thick-knee, red-winged pratincole, african skimmer och southern carmine bee-eater.
Nästan alla fina djur och fåglar syntes på flodängarna eller nere över floden.
Vägen in in Botswana går rätt igenom Mahango-reservatet och efter en, som i alla u-länder,
löjligt omständlig passprocedur fortsatte vi mot Shakawe Lodge vid Okavango-floden. En bit
efter gränsstationen tog dock bensinen i vår bil slut och Teet fick därför följa med den andra
bilen till lodgen för att där förhoppningsvis uppbringa en reservdunk. Medan vi väntade vid
vägkanten kom en ung kvinna med ett litet barn på armen fram till vår bil och vi fick nu en
liten, men tillräckligt skakande inblick i vardagen för många människor i denna del av
världen. Hon hade två barn och hennes man hade ”passed away” för någon månad sedan. Vi
tänkte osökt på AIDS – 38 % av Botswanas befolkning lär vara HIV-infekterade. Även
hennes föräldrar var döda och hon hade bara gamla 80-åriga farmor kvar. De kvarlevande
hankade sig uppenbarligen fram på svältgränsen och det kändes plötsligt väldigt konstigt att
dra omkring och skåda fåglar samt bo och äta furstligt i denna omgivning. Men det enda vi
kunde göra var att samla ihop vad vi hade av matvaror i bilen och ge henne dessa. Sedan dök
Teet upp med en dunk av någon mystisk soppa han fått på lodgen – den dög i alla fall som
bränsle fram till bensinstationen i det lilla samhället Shakawe som till vår stora lycka faktiskt
hade bensin, därtill t o m blyfri.
Några timmar efter den andra bilen nådde vi så till sist Shakawe lodge, där vi hälsades
välkomna av Elaine Price, ehuru född i Afrika hur coolt urengelsk som helst. Tillsammans
med sin man hade hon drivit denna lodge ute i ödemarken i över 30 år – mannen var nu i
England på besök och hon var ensam på plats med sin son och sin svarta personal. Vi fick

snabbt en försenad lunch med utsikt över en liten lotustäckt damm med egen krokodil och ett
rikt fågelliv. Här fanns bl a green-backed heron, african jacana, giant och woodland
kingfisher samt black-collared och crested barbet.
Lodgen låg precis vid stranden av
Okavango-floden i en fin galleriskog. På
programmet stod först en flodtur, sedan
länge emotsedd med stor spänning. Eftersom
lodgen bara hade en båt fick vi åka ut i två
skift med Elaine som förare och guide ( hon
kunde sina fåglar ! ). Vattnet var
exceptionellt lågt vilket dels – positivt –
blottade åtskilliga sandbankar där fåglar
kunde stå, dels – negativt – gjorde att vi inte
riktigt kunde fara överallt. Artlistan kom att
bl a omfatta goliath, squacoo och greenbacked heron, little bittern, hamerkop,
white-faced duck, african fish eagle, wattled plover, water thick-knee, red-winged pratincole,
white-winged black tern, african skimmer, pied och malachite kingfisher samt southern
carmine, white-fronted, blue-cheeked och little bee-eater, de flesta arter i goda antal och på
fantastiskt fint observationshåll. Både krokodiler och flodhästar var allmänna. Från campen
sågs även openbilled stork, ytterligare en rock pratincole, ett dussin meyer´s parrots samt en
broad-billed roller.
På kvällen for vi ut igen för att söka efter pel´s fishing-owl, den kanske viktigaste målarten vid
Shakawe. Grupp nummer två hittade en direkt, medan grupp nummer ett fick den först vid det
andra försöket efter middagen. Ugglan är mycket stor, fjäderyvig och närmast apelsinfärgad
med stora svarta fuktglänsande ögon.
12/11. Hela denna dag tillbringades i och vid
Shakawe lodge. På morgonen inledde vi med
några båt-turer som bl a gav 120 open-billed
och 13 yellow-billed storks samt 100 whitefaced ducks. Vi passerade också en stor
koloni av southern carmine bee-eaters och
det var ett otroligt skådespel när hundratals
av dessa fåglar nästan samtidigt lyfte ur
papyrusen på andra sidan floden och
strömmade över till häckningsbrinken för att
mata. I ett fikonträd frossade mängder av
fågel på frukterna, bland dessa bl a ett antal
african green pigeons, några bradfield´s
hornbills samt violet-backed och wattled starlings. Från båten syntes också lesser striped och
grey-rumped swallows samt luapula cisticolas.
Under dagen blev det inte färre än sex nya rovfågelarter – honey buzzard, steppe eagle,
african goshawk, african hobby, dickinson´s kestrel och – finast av allt och därtill synnerligen
oväntat – en bat hawk som mitt på ljusa morgonen kom flygande förbi båten på närhåll. Kring
lodgen noterades bl a levaillant´s cuckoo, lesser honey-guide, garden warbler, ashy flycatcher
och red-billed firefinch.

Lodgens lilla runda swimmingpool hade ett mycket grumligt vatten och när det på
eftermiddagen började flyta upp löv misstänkte Elaine att det kunde ligga en krokodil ( ! ) på
botten. Ingen, inte ens badfantomen Anders, tordes dock testa hypotesen, trots att
lufttemperaturen på eftermiddagen överskred 40 grader i skuggan…..Och apropås olika
faromoment i att leva på lodgen berättade Elaine bl a att dottern hade haft malaria åtta gånger
under sina åtta första levnadsår och att man årligen sköt 15-20 svarta mambor kring husen.
Elaine tycket dock att puffadders och kobror – också de mycket vanliga – var betydligt
lömskare.
På kvällen hördes en spelande fiery-necked nightjar i söder.
13/11. Detta blev en nästan ren transportdag – vi hade över hundra mil att köra till Windhoek
och vi skulle dessutom plocka upp våra sjuklingar från deras hotell i Tsumeb. I miombon nära
norra entrén till Mahango game reserve noterades bl a striped kingfisher, fiery-necked nightjar
( stöttes och spelade vingskadad ), fawn-coloured lark, black-headed oriole och pale
flycatcher och längs vägen mellan Popa falls och Rundu stannade vi för resans enda dark
chanting goshawk.
Noterbart i övrigt var otrevligt många vårtsvin i
vägkanten i skymningen på en sträcka ca 20 mil norr om
Windhoek, dit vi ankom vid 21-tiden. Den utmärkta
lodgen här ställde upp med såväl sen middag denna kväll
som tidig frukost nästa morgon.

14/11. Vi steg upp tidigt och var vid Avis dam strax
efter soluppgången. Vårt syfte var att söka få se eller
höra orange river francolin, men av detta blev det intet.
Däremot kunde de som inte sett shaft-tailed whydah här
förra gången nu kryssa denna art.
Efter en timme fortsatte vi mot flygplatsen, där vi trots
en kaotisk situation – utomordentligt dålig ordning –
kunde lämna Windhoek och Namibia med kurs mot
Cape Town. Här var det som vanligt trassel med bilarna
– de var bokade till en senare tidpunkt på dagen och de var dessutom inte WV-bussar utan i
och för sig nya, men något för små Kia-bussar.
Medan vi väntade på bilarna kryssade vi house crow samt common och red-winged starling
på parkeringsplatsen. Så småningom kom vi också iväg till Rondevlei, ett litet naturreservat
där vi mötte Callan Cohen, namnkunnig lokal skådare, som skulle bli vår guide under resten
av dagen. Callan trodde inte att Rondevlei skulle kunna ge oss något nytt, så han tog istället
med oss på en lång bilfärd till den lilla orten Rooi Els, 5-6 mil öster om Cape town. Här
gjorde vi en vandring längs en grusväg genom kust-fynbosen, en vegetationstyp närmast att
jämföra med maccian i Sydeuropa. Nya arter duggade in tätt – först och främst den
eftertraktade endemen och synnerligen märkliga cape sugarbird men också jackal buzzard,
african black swift, white-necked raven, cape bulbul, cape rock thrush, grassbird, karoo
prinia, fiscal flycatcher, orange-breasted sunbird, yellow bishop, cape bunting och den
svårobserverade cape siskin. Två mäktiga verreaux´s eagles kom glidande längs bergssidan.

Vi fortsatte sedan till Stoney point, en udde som mest är känd för att hysa en av de två
fastlandskolonierna av african penguin. Från en utkiksplattform kunde vi på närhåll titta på de
flera hundra fåglarna där de häckade tillsammans med fyra arter cormorants – förutom de
talrika och tidigare sedda white-breasted och cape även de för oss nya bank och crowned. I
närheten noterades också en flock om nio african black oystercatchers och tre yellow-billed
ducks samt cape francolin, speckled mousebird, cape weaver och cape canary. Ute över havet
syntes att antal cape gannets och parasitic jaegers.
Rätt sent, som vanligt, tog vi in på vårt hotell, Flora Bay Resort med fantastisk sjöutsikt i byn
Hout Bay på utsidan av Cape Peninsula. Middagen intogs på en stor sea-food-restaurang,
inredd som en rad fartygssalonger. Här frossades på främst skaldjur – väldigt gott !
15/11. Denna dag skulle vi skåda kring Cape Town och plocka in resten av kap-endemerna
m m. Som inhyrd guide hade vi nu David Winter, liksom Callan från Birding Africa. Vi
inledde med en kort vandring längs Klaasenberg trail, som gick genom högväxt skog med tät
markvegetation på sluttningen av Table mountain. Här spelade vi fram två olika knysna
warblers. De sjöng högljutt, men var stört omöjliga att få syn på i den täta markvegetationen
av främst stora ormbunkar. Knysna warbler lär vara en fågelvärldens värsta skulkare –
jämfört med den är en videsångare på Öland rena exhibitionisten ! När vi stod och sökte få
syn på knysnan hördes ett märkligt läte, som en mistlur på avstånd. Det var en buff-spotted
flufftail, en annan fruktad superskulkare. Trots att vi lockade den alldeles intill oss lyckades vi
inte få syn på den heller – vår guide hade f ö bara sett arten två gånger ! Vi fick trösta oss med
att titta på cape batis och cape white- eye, som också fanns på plats i skogen.
Nästa lokal blev Kirstenbosch botanical garden, en av världens finaste botaniska trädgårdar.
Här vandrade vi runt bland proteor och andra vacka blommor och kryssade african olive
pigeon, sombre greenbul, olive thrush, cape robin, southern boubou , lesser double-collared
sunbird , chaffinch ( ja, just det – vanlig bofink, inplanterad här för länge sedan ! ) och forest
canary. Här återsåg vi också flera fina cape sugarbirds och orange-bellied sunbirds. Ett
stycke från parken gjorde vi ett besök vid ett bo av spotted eagle owl – honan satt och vaktade
två gråduniga ungar i en stor trädklyka.
Efter en lång färd genom stadsbygden kom vi till Blouvlei, ett litet privat våtmarksreservat,
inklämt mellan motorvägar, shopping-centrum och allmän ruderatmark. Detta till trots fanns
här massor av våtmarksfåglar. Vi letade främst efter painted snipe, som setts här senast
föregående dag, men fick nöja oss med bl a en purple heron, tre little bitterns på mycket nära
håll, två glossy ibis, ett par white-backed ducks med ungar, en african snipe, Levaillant´s
cisticolas, en malachite sunbird samt ett antal southern red bishops, strålande vackra i rött
och svart.
Vi drog sedan tillbaka genom staden och ut på the Cape Peninsula där vi började med en
misslyckad skallgång efter hottentot buttonquail. Sedan besökte vi ett mycket vackert
strandavsnitt med insprängda vita sandstränder – här fanns bl a 20 glossy ibises, 16 african
black oystercatchers, fyra white-fronted plovers samt en massa swift, sandwich och common
terns.

Dagen avslutades med ett besök på Cape of
Good Hope där ett av de mest frekventa
språken denna dag var svenska. Här befann
sig nämligen två av de skära bussarna ( med
svenska flaggor på sidorna) och deras
passagerare som stod i begrepp att resa
norrut genom Afrika. Udden är såväl vacker
som magisk, men Cape Point två kilometer åt
öster är både sydligare och mer dramatisk
( men sydligast av alla är förstås Cape
Agulhas, ca tjugo mil längre österut.) Havet
utanför var fullt av fågel – mest swift terns
och cape gannets och en hel del parasitic
jaegers, men en giant petrel kom också dragande förbi på hyfsat håll.
Vid middagen drog Teet iväg för att ringa till Trevor Hardaker från Zest for Birds, som nästa
dag skulle ordna så att vi kom ut på oceanen. Han kom dock tillbaka med ”skitdåliga ”
nyheter – båtturen var inställd p g a av för hård blåst. Detta förstod vi inte alls – vinden var
högst måttlig vid stränderna och f ö hade våra guider sagt att turerna inte brukade ställas in
förrän vid ca 20 sekundmeter. Men enligt Teet skulle det råda helt andra vädersystem ute dit
vi skulle och det var bara att acceptera faktum och hoppas på bättre tur någon av de följande
dagarna, då vi dock skulle bli tvungna att rätt så rejält ändra i programmet om båtfärden skulle
bli av.
16/11. Nu begav vi oss ut på en fyra dagars rundtur i sydvästra Cap-provinsen. Vi startade
mot öster för att börja med att leta efter cape rock-jumper – ett måste eftersom arten inte bara
är endemisk utan också mycket vacker och särpräglad. Klippterrängen runt Sir Lowry´s Pass,
några mil öster om Cape Town, är en säker lokal och här hittade vi först en subadult och
sedan en adult hanne efter en stunds letande. Här upptäcktes också bl a några grey-winged
francolins, en common quail samt två long-billed pipits.
Vägen vidare österut gick genom ett böljande och storslaget jordbrukslandskap där vetet just
hade bärgats. Karaktärsarter var pied starlings samt steppe buzzards på stolparna och blue
cranes ute på stubbåkrarna eller vid vattenhålen – det förvånade oss storligen hur allmänna de
sistnämnda var. Vid Swellendam svängde vi söderut för att på långa och dammiga grusvägar
ta oss ned mot de Hoop nature reserve. Vid det första stoppet hittade vi två nya lärkor – largebilled lark respektive Agulhas long-billed lark och en bit längre bort också en tredje ny lärka
– Agulhas clapper lark. Sedan kryssades också pearl-breasted och black saw-wing swallow
samt horus swift innan vi på en manuellt dragen linfärja korsade Breede river. Vi började nu
spana efter dagens målart nummer ett – den jättelika cape vulture, men de första stora
rovfåglarna vi hittade var faktiskt två Verreaux´s eagles. Strax därefter såg vi dock flera cape
vultures, i närheten av sin sista häckplats i Kap, samt kryssade en annan efterlängtad art – en
black harrier, utsökt elegant i svart och vitt. Båda dessa arter såg vi mycket fint. En tur i och
kring en eucalyptusskog gav bl a african hoopoe, lesser honey-guide, bar-throated apalis och
swee waxbill.
På tillbakavägen spanade vi av de stora norra slätterna i de Hoop-reservatet som var fyllda av
stora däggdjur, främst bonteboks och eland-antiloper. Bland dessa uppletades också resans
första och enda Stanley´s bustards. Innan det blev mörkt hann vi också med ännu en ny trappart – några karoo korhaans.

På kvällen åt vi på en restaurang i Swellendam resans kanske allra bästa middag– åtminstone
för dem som tog en rätt bestående av tre väl tillagade filéer av springbok, större kudu och
struts. Maten kostade visst hela 90 kr…….
17/11. Till frukosten blev det bl a champagne till följd av att Kurt fyllde 65 år. Sedan drog vi
till Grootvadersbosch – Farfars-skogen – några mil öster om Swellendam. Skogen ligger i en
dal invid ett höglänt vildmarksområde och är en rest av en tidigare mycket mer omfattande
lövskog. Här fick vi en del nya arter – red-chested cuckoo, olive woodpecker, grey cuckooshrike, Victorin´s warbler, yellow-throated woodland warbler, blue-mantled crested
flycatcher och greater double-collared sunbird. Några fina rovfåglar seglade också upp över
skogen frampå förmiddagen – tre forest buzzards samt ett exemplar av vardera african harrier
hawk och martial eagle.
På eftermiddagen besökte vi Bontebok National Park som ligger i en grund gryta omgiven av
jordbruksmark. Parken instiftades framför allt för att bevara den utrotningshotade antilopen
bontebok och sådana, liksom även röd koantilop och bergszebra, fanns här i rejäla antal. Tre
nya fågelarter noterades – cloud cisticola, brimstone canary och streaky-headed seed-eater.
En juv african fish eagle, tre black harriers, två common quails samt två agulhas clapper
larks sågs också.
Resten av dagen ägnades åt transport till nästa övernattningsställe, staden Ceres, ca 20 mil åt
nordväst. I reningsdammarna utanför Swellendam sågs ett tiotal av vardera hottentot teal och
cape shoveler samt ett halvdussin black-winged stilts.
18/11. Dagens huvudmål var karoo-landskapet som börjar några mil norr om Ceres. Vid
passet Karooport tittade vi på namaqua warbler samt verreaux´s och booted eagle. Berndt såg
också några black-headed canarys här. Uppe i karoon blev vi, liksom tydligast hittills i
Grootvadersbosh, påminda om att säsongen var ganska långt framskriden – det kändes
ungefär som i början av juli hemma. Få fåglar sjöng och de eftersökta endemerna satt hårt
inne. Efter mycket jobb letade vi dock fram såväl lark, som chat och eremomela med prefixet
”karoo”. ( Karoo lark var f ö resans sjuttonde lärkart… ). Vid kopjen ( litet runt berg )
Eierkop flög åtskilliga eleganta gnistrande gröna malachite sunbirds omkring och bråkade
med varandra – de var något av en karaktärsart i sluttningar med lite buskar i området. Vid
Katbakkies letades det förgäves efter cinnamon-breasted warbler – trots att halva gruppen var
uppe och klättrade i branterna i flera timmar stod denna art bara inte att finna. Bland träden
nere i dalsänkan kryssades däremot fairy flycatcher och layard´s tit babbler.
Efter Katbakkies fortsatte vi på grusvägen mot väster. Vid en damm fanns en hel del
vattenfågel – great crested grebes, reed cormorants, black-headed heron, yellow-billed ducks
och spur-winged geese – men i övrigt var resan skäligen fågeltom. Tyvärr körde vi sedan
också fel väg mot norr, en usel kostig på säkert tio mil genom Cederberg. En del ansåg att
utsikten var värd felkörningen, men personligen tyckte jag inte att bergslandskapet var särskilt
märkligt på något sätt – har sett mycket vackrare och mer dramatiska sådana i t ex
Nordamerika, Turkiet och på Korsika. Sent omsider, i svart mörker, kom vi så småningom
fram till Lambert´s Bay där en utsökt och som vanligt prisbillig middag på en fiskrestaurang
utgjorde plåster på såren.

19/11. På morgonen besökte vi Bird Island,
alldeles utanför hamnen i Lambert´s Bay.
Det gick en pir ut till ön, men den fick vi inte
ta ”eftersom en grävskopa skulle arbeta där”.
Vi fick istället vänta en dryg timme på att
färjas över ca 100 meter med båt ! Den lilla
platta ön är mest känd för sin stora koloni av
cape gannets som vi nu fick vårt lystmäte av
på nära håll. Här häckade också ett stort
antal cape cormorants och någon räknade till
66 african penguins i en koloni. Pälssälar
fanns också i massor. I hamnen syntes en
crowned cormorant samt tre grey-headed
gulls bland alla Hartlaub´s. Och inte hade grävskopan börjat jobba när vi åter kom
iland………..
På återvägen mot Cape Town började vi med
att besöka Kransvlei Poort, den lokal för
protea seed-eater – en ganska fåtalig
superendem – som vi missat p g a
felkörningen kvällen innan. Fåglarna fanns i
en trång dal där det redan på morgonen var
olidligt hett. De hittades lätt i flera exemplar.
Här fanns också bl a den snarlika streakyheaded seed-eater, ett par southern boubous
samt gott om malachite sunbirds och yellow
bishops. Några klippspringare klättrade
uppför en vådlig brant och två verreaux´s
eagles drog längs en bergssida.
Längs vägen söderut sågs två booted eagles samt en hel del steppe buzzards. Vi handlade och
åt lunch samt skådade en stund vid Berg River. Här fanns tusentals greater flamingos, vidare
bl a också både lanner och peregrine falcon samt little och caspian tern.
Dagens skådande avslutades i West Coast National Park som domineras av en djup havsvik –
Langebaan lagoon – kantad av leriga tidvattenstränder. I omgivningarna kryssade vi äntligen
southern black koorhan som blev resans åttonde och sista trapp-art. Här såg vi också ostrich
och minst tre black harriers. Huvudmålet var dock gömslet vid Geelbek varifrån vi kunde
genomsöka ett fullkomligt myller av vadare på den blottlagda ebbstranden. Två rariteter här
var terek sandpiper och redshank och ny för resan var också curlew som sågs i flera
exemplar. Dominerande arter var curlew sandpiper och little stint, men det fanns också
åtskilliga greater ringed , white-fronted och grey plovers, ruddy turnstones, marsh
sandpipers, common knots, sanderlings, bar-tailed godwits och whimbrels samt en ensam
chestnut-banded plover. Det allra roligaste som hände på platsen var emellertid att Teet efter
ett telefonsamtal kunde meddela att den pelagiska båtfärden från Simon´s Town skulle bli av
nästa dag. Jublet visste inga gränser och vi firade detta och resans avslutning lite i förväg med
en ny brakmiddag på den häftiga seafood-restaurangen i Hout Bay på kvällen.

20/11. Idag kom vi som sagt äntligen ut på böljan varom det mer utförligt redan har berättats
i ingressen till denna reseberättelse. Tilläggas kan att resans artlista på några timmar utökades
med 21 arter och att 13 av dessa var livs-kryss för mig……..
På invägen kikade vi på bl a bank cormorants och pälssälar samt från sjösidan på den stora
kolonien av african penguins som ligger alldeles intill den strandnära bebyggelsen i Boulders
Beach strax söder om Simon´s Town.
Sedan vi kommit iland hade vi några timmar kvar innan vi skulle vara på flygplatsen. Vi valde
då att köra runt i Strandfontein sewage works, d v s det mycket stora och fågelrika systemet
av avloppsdammar strax norr om sanddynerna mot False Bay. Avloppsdammar låter lite
otrevligt, men området är faktiskt rätt fint och innehåller massor av vattenfågel. Hade vi
besökt det första dagen hade vi rentav tyckt att det var fantastiskt. Här fanns tusentals greater
flamingos, massor av doppingar av alla tre aktuella arterna , likaledes massor av änder/gäss
av totalt sju arter, ett tiotal white pelicans, femton glossy ibises, hundratals avocets och blackwinged stilts och mycket mer. Ny art blev african sedge warbler och den totala listan kom då
slutligen att omfatta 482 arter – ett mycket gott antal om man jämför med andra resor som
kört samma rutt. Det goda resultatet kan i mångt och mycket tillskrivas vår reseledare Teet
samt ett antal av resenärerna som antingen var väl pålästa eller starkt på alerten eller – oftast –
både och. Ett särskilt tack också till Eric Renman som var oerhört hjälpsam vid
uppläggningen av resan.

Fåglar
Endemer för södra Afrika står i fetstil
Listan följer ordningen enligt referensverket ”Roberts Birds of Southern Africa VII”. Fågelnamnen följer
däremot boken ”Birds of Southern Africa”, 3rd edition av Sinclair/Hockey/Tarboton

Sammanlagt observerades 482 arter.
varav 156 arter enbart i Namibia
39 arter enbart i Botswana
110 arter enbart i Kap-provinsen

1.

Common Ostrich Struthio camelus

N: 7 Welwitschia drive, 3 Hobatere, 80 Etosha NP,
K: Många de Hoop NR, 5 West Coast NP. Dessutom
introducerade fåglar på flera håll.
2. African Penguin Spheniscus demersus
K: 500 Stoney Point, 66 Lamberts Bay, 300 Pelagic trip
3. Great Crested Grebe Podiceps cristatus
K:1 Blouvlei, fl. v. Katbakkies, 20 Strandfontein
4. Blacknecked Grebe Podiceps nigricollis
N: 20 Bird Paradise, Walvis Bay, K: Allmän Strandfontein
5. Little Grebe Tachybaptus ruficollis
N: 20 Daan Viljoen GP, 5 Bird Paradise, Walvis Bay,
10 damm s. Kamanjab, 20 Rundu Sewage Works,
K: 25 Blouvlei, allmän Strandfontein
6. Wandering Albatross Diomedea exulans
K: 2 ex (en 4-5k, en 5-6k) Pelagic trip
7. Northern Royal Albatross Diomedea sanfordi
K: 1 ad Pelagic trip
8. Shy Albatross Thalassarche cauta
K: 50+ Pelagic trip
9. Blackbrowed Albatross Thalassarche melanophris
K: 30+ Pelagic trip
10. Indian Yellownosed Albatross Thalassarche carteri
K: 3 Pelagic trip
11. Atl Yellown. Albatross Thalassarche chlororhynchos K: 20 Pelagic trip
12. Southern Giant Petrel Macronectes giganteus
K: 20 Pelagic trip
13. Northern Giant Petrel Macronectes halli
K: 5 Pelagic trip
14. Pintado Petrel Daption capense
K: 1-3 Pelagic trip
15. Whitechinned Petrel Procellaria aequinoctialis
K: Allmän Pelagic trip
16. Spectacled petrel Procellaria conspicillata
K: 1 Pelagic trip
17. Cory's Shearwater Calonectris diomedea
K: 100+ Pelagic trip
K: 100+ Pelagic trip
18. Great Shearwater Puffinus gravis
19. Sooty Shearwater Puffinus griseus
K: 50+ Pelagic trip
20. Greatwinged Petrel Pterodoma macroptera
K: 1 Pelagic trip ( JO )
21. European Storm Petrel Hydrobates pelagicus
K: 10 Pelagic trip
22. Wilson's Storm Petrel Oceanites oceanicus
K: 30 Pelagic trip
23. Great White Pelican Pelicanus onocrotalus
N: 2 Avis Dam, 50 Walvis Bay, K: 20 Strandfontein
24. Cape Gannet Morus capensis
K: Allmän vid kusten
25. Whitebreasted Cormorant Phalacrocorax lucidus
N: 2 Avis dam, 2 Dan Viljoen GP, 25 Walvis Bay,
K: Tämligen allmän
26. Cape Cormorant Phalacrocorax capensis
N: Allmän Walvis Bay, K: Allmän vid kusten
27. Bank Cormorant Phalacrocorax neglectus
K: 10 Stoney Point, 25 Pelagic trip
28. Reed Cormorant Phalacrocorax africanus
N: 3 Daan Viljoen GP, 10-15 Sarasungu, 1 Rundu Sewage
Works, B: Tämligen allmän Shakawe,
K: Tämligen allmän Blouvlei, 5 Strandfontein
29. Crowned Cormorant Phalacrocorax coronatus
K: 5 Stoney Point, 1 Lamberts Bay
30. African Darter Anhinga rufa
N: 1 Avis Dam, 1 Dan Viljoen GP,
B: Tämligen allmän Shakawe, K: 10 Blouvlei.
31. Grey Heron Ardea cinerea
N: Enstaka, B: Tämligen allmän Shakawe,K: Enstaka
32. Blackheaded Heron Ardea melanocephala
SA: 1 Jo-burg fpl, K: Enstaka
33. Goliath Heron Ardea goliath
N: 1 Mahango NR, B: Ca 10 Shakawe
34. Purple Heron Ardea purpurea
K: 1 Blouvlei
35. Great White Egret Egretta alba
N: 1 Mahango GR
36. Little Egret Egretta garzetta
N: Tämligen allmän Walvis bay, B: 7 Shakawe,
K: enstaka
37. Black Heron E. ardesiaca/ Slaty Egret E. vinaceigula
N: 1 Mahango GR
38. Cattle Egret Bubulcus ibis
SA: 20 Jo-burg fpl, N: 20-tal Rundu Sewage Works,
i övrigt enstaka, B: 20-tal Shakawe, K: Tämligen allmän
39. Squacco Heron Ardeola ralloides
N: 3 Rundu Sewage Works, 2 Mahango GR,
B: 25 Shakawe

40. Rufousbellied Heron Ardeola rufiventris
41. Greenbacked Heron Butorides striatus
42. Blackcrowned Night Heron Nycticorax nycticorax
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.

Little Bittern Ixobrychys minutus
Hamerkop Scopus umbretta
Abdim's Stork Ciconia abdimii
Woollynecked Stork Ciconia episcopus
African Openbill Anastomus lamelligerus
Saddlebilled Stork Ephippiorhynchus senegalensis
Marabou Stork Leptoptilos crumeniferus
Yellowbilled Stork Mycteria ibis
Sacred Ibis Threskiornis aethiopicus
Glossy Ibis Plegadis falcinellus
Hadeda Ibis Bostrychia hagedash
Greater Flamingo Phoenicopterus ruber
Lesser Flamingo Phoenicopterus minor
Whitefaced Duck Dendrocygna viduata
Whitebacked Duck Thalassornis leuconotus
Egyptian Goose Alopochen aegyptiacus
South African Shelduck Tadorna cana

60. Yellowbilled Duck Anas undulata
61. Cape Teal Anas capensis
62. Hottentot Teal Anas hottentota
63. Redbilled Teal Anas erythrorhyncha
64. Cape Shoveler Anas smithii
65. Southern Pochard Netta erythrophthalma
66. Comb Duck Sarkidiornis melanotus
67. Spurwinged Goose Plectropterus gambensis
68.
69.
70.
71.

Maccoa Duck Oxyura maccoa
Secretarybird Sagittarius serpentarius
Cape Vulture Gyps coprotheres
Whitebacked Vulture Gyps africanus

72. Lappetfaced Vulture Torgos tracheliotus
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.

Whiteheaded Vulture Trigonoceps occipitalis
Black Kite Milvus migrans
Yellowbilled Kite Milvus aegypticus
Blackshouldered Kite Elanus caeruleus
Bat Hawk Macheiramphus alcinus
European Honey Buzzard Pernis apivorus
Verraux’s Eagle Aquila verrauxii

80. Steppe Eagle Aquila nipalensis
81. Wahlberg's Eagle Aquila wahlbergi
82. Booted Eagle Hieraaetus pennatus
83. African Hawk Eagle Hieraaetus fasciatus
84.
85.
86.
87.
88.

Martial Eagle Polemaetus bellicosus
Blackchested Snake Eagle Circaetus pectoralis
Brown Snake Eagle Circaetus cinereus
Bateleur Terathopius ecaudatus
African Fish Eagle Haliaeetus vocifer

89.
90.
91.
92.
93.

Steppe Buzzard Buteo vulpinus
Forest Buzzard Buteo trizonatus
Jackal Buzzard Buteo rufofuscus
Augur Buzzard Buteo augur
Shikra Accipiter badius

N: 2 Rundu, 1 Mahango GR
B: 10-15 Shakawe
N: 5 Daan Viljoen GP, 3 Mahango GR, B: 1 Shakawe,
K: enstaka
N: 1 Sarasungu, B: 5 Shakawe, K: 3 Blouvlei
N: 2 Daan Viljoen GP, 2 Mahango GR, B: 20-25 Shakawe
N: 1 Rundu Sewage Works
N: 1 Mahango GR, B: 15 Shakawe
B: 120 Shakawe
N: 1 Mahango GR
N: 20 Mahango GR, B: 1 Shakawe
N: 10 Mahango GR, B: 13 Shakawe
SA: 20 Jo-burg fpl, N: 1 Mahango GR, K: Allmän
K: 2 Blouvlei, 20 Cape Peninsula, 15 Strandfontein
SA: 1 Jo-burg fpl, B: 2 Shakawe, K: Allmän
N: Allmän Walvis Bay, K: Allmän Strandfontein
N: Allmän Walvis bay
N: 10 Mahango GR, B: 100 Shakawe
K: 4 + pull Blouvlei
N, K: Tämligen allmän
N: 1 Bird Paradise, Walvis Bay, 2ad +7 juv damm s.
Kamanjab, 3 Etosha NP, K: 10-15 Strandfontein
K: Totalt 15-20
N: 100 Bird Paradise, Walvis Bay,
K: allmän Strandfontein
N: 9 Bird Paradise, Walvis Bay, K: 10 Swellendam
N: 15 Daan Viljoen GP, 10 Etosha NP,
K: 10 Strandfontein
N: 20 Bird Paradise, Walvis Bay, K: 5 Blouvlei,
10 Swellendam, 100 Strandfontein
N: 3 Bird Paradise, Walvis Bay, 2 Rundu Sewage Works,
K: 2 Strandfontein
N: 1 hane Rundu Sewage Works
N: 1 Sarasungu, 20 Mahango GR, B: 5 Shakawe,
K: totalt 85
N: 10 Bird Paradise, Walvis Bay, K: 50 Strandfontein
N: 4 n Okakuejo, Etosha NP
K: 5-6 Potberg, nära de Hoop NR
N: 2 Windhoek fpl, allmän Hobatere, Etosha NP och
Mahango GR , B: 10 Shakawe
N: 1 Hobatere, 30 Etosha NP, 5 Mahango GR,
B: 2 Shakawe
N: 1-2 Etosha NP
N: Enstaka
N: Allmän, K: Allmän
N: 1 Walvis Bay, B: 5 Shakawe, K: totalt 10-15
B: 1 Shakawe
B: 1 Shakawe
N: 2 Spitzkoppe, K: 2 Rooi Els, 2 n. de Hoop NR,
1 n. Ceres, 2 Kransvlei Poort
B: 1 Shakawe
N: 1 Etosha NP, 1 Mahango GR
N: 1 Spitzkoppe, 3 Hobatere, 2 Rundu Sewage Works,
K: några n Cape Town
N: 2 par mellan Uis och Kamanjab, 1 par s. Hobetere,
1-2 par Etosha NP
N: 1 Popa Falls, B: 1 Shakawe, K: 1 Grootvadersbosch
N: Totalt ca 10
N: Totalt 7
N: Totalt ca 15, varv ca 10 i Mahango GR, B: 3 Shakawe
N: 1 Avis Dam, tämligen allmän Mahango GR,
B: tämligen allmän Shakawe
N: 3 kring Rundu, K: allmän
K: 3 Grootvadersbosch
K: 1+1 ö. Cape Town
N: Spitzkoppe 3, 1 Hobatere, 1 s. Hobatere
B: 2 Shakawe

94. African Goshawk Accipiter tachiro
B: 1 juv Shakawe, K: 1 Kirstenbosch
95. Gabar Goshawk Melierax gabar
N: 1 Hobatere, 1 Etosha NP, 1 Shakawe
96. Southern Pale Chanting Goshawk Melierax canorus N: Allmän i de torrare delarna av landet - över 80 sedda,
K: 4 n. Karoopoort
97. Dark Chanting Goshawk Melierax metabates
N: 1 ö. Rundu
98. Eurasian Marsh Harrier Circus aeruginosus
N: 1 Rundu Sewage Works
99. African Marsh Harrier Circus rani vorus
N: 5 Mahango GR , B: 3 Shakawe, K: 2 West Coast NP,
1 Strandfontein
100. Pallid Harrier Circus macrourus
N: 1 hanne, Andoni Plains, Etosha NP
101. Black Harrier Circus maurus
K: 1 de Hoop NR, 3 Bontebok NP, 3 West Coast NP
102. African Harrierhawk Polyboroides typus
N: 1 Mahango GR, B: 1 Shakawe, K: 1 Grootvadersbosch
103. Osprey Pandion haliaetus
N: 1 Avis Dam
104. Peregrine Falcon Falco peregrinus minor
N: 1 Etosha NP, 1 Popa Falls, K: 1 Berg River
105. Lanner Falcon Falco biarmicus
N: 1 Hobatere, 1+1 Etosha NP, 1 Rundu Sewage Works,
K: 1 Berg River
106. Eurasian Hobby Falco subbuteo
N: 1 Mahango GR
107. African Hobby Falcon Falco cuvierii
B: 1 Shakawe
108. Rednecked Falcon Falco chicquera
N: 1 Namutoni, Etosha NP
109. Rock Kestrel Falco rupicolis
N: Tämligen allmän söder om Etosha NP.
N: ca 10 Etosha NP
110. Greater Kestrel Falco rupicoloides
111. Lesser Kestrel Falco naumanni
N: 1 Avis Dam
112. Dickinson's Kestrel Falco dickinsoni
N: 1 Shakawe
113. Pygmy Falcon Polihierax semitorquatus
N: 1 s. Hobatere
114. Crested Francolin Peliperdix sephaena
N: hörd s. Rundu
115. Redbilled Francolin Pternistes adspersus
N: Tämligen allmän
116. Cape Francolin Pternistes capensis
K: Tämligen allmän
117. Hartlaub's Francolin Pternistes hartlaubi
N: 2 Hobatere
118. Greywing Francolin Scleroptina africanus
K: 2 Sir Lowry´s Pass
119. Common Quail Coturnix coturnix
K: 1 Sir Lowry´s Pass, 1 Bontebok NP
120. Helmeted Guineafowl Numida meleagris
N: Allmän, K: Allmän
121. Small Buttonquail Turnix sylvatica
N: 1 Karibib Airstrip
122. Wattled Crane Grus carunculata
N: 3 Mahango GR
123. Blue Crane Anthropoides paradisea
N: 18 Andoni Plains, Etosha NP,
K: Allmän ö. Cape Town
124. African Rail Rallus caerulescens
N: 1 hörd Rundu Sewage Works
125. Black Crake Amaurornis flavirostris
N: 2 Etosha NP, 2 Sarasungu, B: 6 Shakawe
126. Buffspotted Flufftail Sarothrura elegans
K: 1 hörd Klaasenberg trail, Cape Town
127. African Purple Swamphen Porphyrio madagacariensis N: 5 Rundu Sewage Works , B: 1 Shakawe
128. Common Moorhen Gallinula chloropus
N: Tämligen allmän, K: 2 Blouvlei, 10 Strandfontein
129. Redknobbed Coot Fulica cristata
N: 3 Daan Viljoen GP, 5 Bird Paradise, Walvis Bay,
10 Rundu Sewage Works, K: allmän Blouvlei
130. Kori Bustard Ardeotis kori
N: 12 Etosha NP, i huvudsak n. Okakuejo
131. Stanley's Bustard Neotis denhami
K: 1 de Hoop NR
132. Ludwig's Bustard Neotis ludwigii
N: 1 n. Okaukuejo, Etosha NP
133. Karoo Korhaan Eupodotis vigorsii
K: 3+2 s. Swellendam
134. Rueppell's Korhaan Eupodotis rueppellii
N: Totalt ca 25 i centrala Namibia
135. Redcrested Korhaan Eupodotis ruficrista
N: 2 Hobatere, 3+1 Etosha NP
136. Southern Black Korhaan Eupodotis afra
K: 5 West Coast NP
137. Northern Black Korhaan Eupodotis afraoides
N: Ca 40 Etosha NP
138. African Jacana Actophilornis africanus
N: 2 Sarasungu, ca 40 Rundu Sewage Works,
ca 10 Mahango GR, B: Ca 10 Shakawe
139. Lesser Jacana Microparra capensis
N: 1 Sarasungu , 2 Rundu Sewage Works
140. African Black Oystercatcher Haematopus moquini N: 1 Guano-plattformen, Walvis bay, K: 9 Stoney Point,
18 Cape Peninsula, 2 Simon´s Town
141. Common Ringed Plover Charadrius hiaticula
N: 25 Walvis Bay, K: 10 West Coast NP
142. Whitefronted Plover Charadrius marginatus
N: 20 Walvis bay, K: 4 Cape Penisnsula,
10 West Coast NP
N: 100+ Walvis bay, K: 1 West Coast NP
143. Chestnutbanded Plover Charadrius pallidus
144. Kittlitz's Plover Charadrius pecuarius
N: 2-3 Avis dam, 1+ 1pull Walvis bay, 2 Etosha NP,
1 Rundu Sewage Works, B: 2+1 Shakawe, K: 1 Blouvlei,
2 Lambert´s Bay, några Berg River
145. Threebanded Plover Charadrius tricollaris
N: Tämligen allmän, B: 2 Shakawe
146. Grey Plover Pluvialis squatarola
N: 50+ Walvis Bay, K: 25 West Coast NP
147. Crowned Plover Vanellus coronatus
N: 2 Daan Viloen GP, tämligen allmän Hobatere och
Etosha NP, K: allmän de Hoop NR, i övrigt enstaka
148. Blacksmith Plover Vanellus armatus
N: 12 Daan Viljoen GP, allmän från Etosha och nordostut,
B: allmän Shakawe, K: tämligen allmän

149. African Wattled Plover Vanellus senegallus
150. Longtoed Plover Vanellus crassirostris
151. Turnstone Arenaria interpres
152. Terek Sandpiper Xenus cinereus
153. Common Sandpiper Tringa hypoleucos
154. Wood Sandpiper Tringa glareola
155. Redshank Tringa totanus
156. Marsh Sandpiper Tringa stagnatilis
157. Greenshank Tringa nebularia

158. Knot Calidris canatus
159. Curlew Sandpiper Calidris ferruginea
160. Little Stint Calidris minuta

161. Sanderling Calidris alba
162. Ruff Philomachus pugnax
163. African Snipe Gallinago nigripennis
164. Bartailed Godwit Limosa lapponica
165. Eurasian Curlew Numenius arquata
166. Common Whimbrel Numenius phaeopus
167. Pied Avocet Recurvirostra avosetta
168. Blackwinged Stilt Himantopus himantopus
169. Spotted Thickknee Burhinus capensis
170. Water Thickknee Burhinus vermiculatus
171. Burchell's Courser Cursorius rufus
172. Doublebanded Courser Rhinoptilus africanus
173. Redwinged Pratincole Glareola pratincola
174. Rock Pratincole Glareola nuchalis
175. Parasitic Jaeger Stercorarius parasiticus
176. Pomarine Jaeger Stercorarius pomarinus
177. Subantarctic Skua Catharacta antarctica
178. Cape Gull Larus dominicanus
179. Greyheaded Gull Larus cirrochephalus
180. Hartlaub's Gull Larus hartlaubi
181. Sabine's Gull Larus sabini
182. Caspian Tern Sterna caspia
183. Swift Tern Sterna bergii
184. Sandwich Tern Sterna sandvicensis
185. Common Tern Sterna hirundo
186. Arctic Tern Sterna paradisaea
187. Little Tern Sterna albifrons
188. Damara Tern Sterna balaenarum
189. Whiskered Tern Chlidonias hybridus
190. Whitewinged Tern Chlidonias leucopterus
191. African Skimmer Rynchops flavirostris
192. Namaqua Sandgrouse Pterocles namaqua
193. Doublebanded Sandgrouse Pterocles bicinctus
194. Rock Dove Columba livia
195. Speckled Pigeon Columba guinea
196. African Olive Pigeon Columba arquatrix
197. Redeyed Dove Streptopelia semitorquata
198. African Mourning Dove Streptopelia decipiens
199. Cape Turtle Dove Streptopelia capicola
200. Laughing Dove Streptopelia senegalensis

B: 2-3 Shakawe
N: 2 Mahango GR
N: 50+ Guano-plattformen, Walvis Bay,
K: 15 West Coast NP
K: 1 West Coast NP
N, B: Tämligen allmän
N: 5-6 Avis dam, ca 10 Etosha NP, ca 20 Rundu Sewage
Works
K: 1 West Coast NP
N: 1 Avis dam, 10 Walvis bay, 1 Etosha NP, 1 Rundu
Sewage Works, K: 10 West Coast NP
N: 1 Daan Viljoen GR, 5 Walvis Bay, 2 Etosha NP,
5 Rundu Sewage Works, B: 10-15 Shakawe,
K: Flera Berg River
N: 1 Guano platform, Walvis Bay, K: 20 West Coast NP
N: Allmän Walvis Bay, K: Allmän West Coast NP
N: 10-15 Avis Dam, allmän Walvis Bay, 4 Etosha NP,
5 Rundu Sewage Works, K: Tämligen allmän
West Coast NP
N: Allmän Walvis bay, K: 30 West Coast NP
N: Tämligen allmän, B: Tämligen allmän Shakawe,
K: 20 West Coast NP
N: 3 Rundu Sewage Works, K: 1 Blouvlei
N: 5 Walvis Bay, K: 10 West Coast NP
K: 5 West Coast NP
N: 10 Walvis bay, K: 15 West Coast NP
N: 50+ Walvis Bay, K: 20 Cape Peninsula,
100+ Strandfontein
N, B: Enstaka, K: fl 100 Strandfontein,
i övrigt tämligen allmän på lämpliga lokaler
N: Ca 10 Etosha NP
N: 1-2 Mahango GR, B: 5 Shakawe
N: 5 flygande norr om Trekkoppie
N: Totalt 8 Etosha NP
N: 10 Mahango GR, B: 30-50 Shakawe
N: 1 Sarasungu, 1 Popa Falls, B: 1 Shakawe
K: Tämligen allmän utanför kusten
K: 2-5 Pelagic trip
K: 2-3 Pelagic trip
N, K: Allmän vid kusterna
SA: 35 Jo-burg fpl, K:3 Lamberts Bay
N; K: Allmän vid kusterna
K: 50+ Pelagic trip
N: 50 Walvis bay, K: 4-5 Berg River
N: 20 Walvis Bay, K: Allmän vid kusterna
N: 20 Walvis Bay , K: Tämligen allmän vid kusterna
N: Allmän Walvis Bay, K: 2 Cape Peninsula,
Allmän Pelagic trip
K: 1 Pelagic trip
K: 5 Berg River
N: 30 Walvis Bay
B: 1 Shakawe
N: 1 Avis Dam, 50+ Sarasungu, 20 Rundu Sewage Works,
B: 15 Shakawe, K: 8 Strandfontein
N: 50 Mahango GR, B: 50 Shakawe
N: Allmän i mellersta, västra delarna,upp t om västra
Etosha, bl a 10 000+ ( ! ) vid liten damm norr om Uis
N: Allmän i Hobatere och Etosha NP, 2 Mahango GR
N, K: Tämligen allmän i anslutning till bebyggelse
N: 10 Daan Viljoen GP, 20+ Hobatere,
K: tämligen allmän
K: 2 Kirstenbosch, 10 Grootvaderbosch
N: Allmän från Rundu och österut i Caprivi Strip,
B: Allmän Shakawe, K: Tämligen allmän
B: Tämligen allmän Shakawe
N, B: Allmän, K: Tämligen allmän.
N, B: Allmän, K: Tämligen allmän

201. Namaqua Dove Oena capensis
202. Emeraldspotted Wood Dove Turtur chalcospilos
203. African Green Pigeon Treron calva
204. Meyer's Parrot Poicephalus meyeri
205. Rüppell's Parrot Poicephalus reuppellii
206. Rosyfaced Lovebird Agapornis roseicollis
207. Grey Go-away-bird Corythaixoides concolor
208. African Cuckoo Cuculus gularis
209. Redchested Cuckoo Cuculus solitarius
210. Black Cuckoo Cuculus clamosus
211. Levaillant´s Cuckoo Clamator levaillantii
212. Klaas's Cuckoo Chrysococcyx klaas
213. Diderick Cuckoo Chrysococcyx caprius
214. Copperytailed Coucal Centropus cupreicaudus
215. Senegal Coucal Centropus senegalensis
216. White-browed Coucal Centropus superciliosus
217. Barn Owl Tyto alba
218. African Wood Owl Strix woodfordii
219. African Scops Owl Otus senegalensis
220. Southern Whitefaced Scops Owl Ptilopsus granti
221. Pearlspotted Owlet Glaucidium perlatum
222. Spotted Eagle Owl Bubo africanus
223. Verreaux´s Eagle Owl Bubo lacteus
224. Pel's Fishing Owl Scotopelia peli
225. Freckled Nightjar Caprimulgus tristigma
226. Fierynecked Nightjar Caprimulgus pectoralis
227. Rufouscheeked Nightjar Caprimulgus rufigena
228. Common Swift Apus apus
229. African Black Swift Apus barbatus
230. Bradfield's Swift Apus bradfieldi
231. Whiterumped Swift Apus caffer
232. Horus Swift Apus horus
233. Little Swift Apus affinis
234. Alpine Swift Apus melba
235. African Palm Swift Cypsiurus parvus
236. Speckled Mousebird Colius striatus
237. Whitebacked Mousebird Colius colius
238. Redfaced Mousebird Colius indicus
239. Pied Kingfisher Ceryle rudis
240. Giant Kingfisher Ceryle maxima
241. Malachite Kingfisher Alcedo cristata
242. Woodland Kingfisher Halcyon senegalensis
243. Striped Kingfisher Halcyon chelicuti
244. European Bee-eater Merops apiaster
245. Olive Bee-eater Merops superciliosus
246. Bluecheeked Bee-eater Merops persicus
247. Southern Carmine Bee-eater Merops nubicoides
248. Whitefronted Bee-eater Merops bullockoides
249. Little Bee-eater Merops pusillus
250. Swallowtailed Bee-eater Merops hirundineus
251. Lilacbreasted Roller Coracias caudata
252. Purple Roller Coracias naevia
253. Broadbilled Roller Eurystomus glaucurus
254. African Hoopoe Upupa africana
255. Green Woodhoopoe Phoeniculus purpureus
256. Violet Woodhoopoe Phoeniculus damarensis
257. Common Scimitarbill Rhinopomastus cyanomelas

N, B:Tämligen allmän, K: 1 n. Cape Town
N: Tämligen allmän Caprivi Strip,
B: Tämligen allmän Shakawe
B: Ca 20 Shakawe
N: 8 Namutoni, Etosha NP, 2 Popa Falls, B: 30 Shakawe
N: 2 n. Spitzkoppe, 2+2 Hobatere
N: 3 Spitzkoppe, 15-20 Hobatere
N, B: Tämligen allmän
N: 2 Hobatere, 1 Halali, Etosha NP, B: 2 Shakawe
K: 3 Grootvadersbosch
N: 1 hörd Hobatere, 2 Popa Falls, 1 hörd Mahango GR
B: 1 Shakawe
N: 1 hona s. Rundu, K: 1 hörd Kirstenbosch,
1 s. Swellendam
N: 1 hörd Rooibank, K: 1 hörd Bontebok NP
N: 2 Sarasungu, 1 Mahango GR, B: 5 Shakawe
N: 1 Rundu Sewage Works
B: 1 Shakawe
N: 1 hörd Namutoni, Etosha NP
N: 2 Popa Falls, B: 2 Shakawe
N: 3 Hobatere, 1 Halali, Etosha NP
N: 2 + 1 hörd Halali, Etosha NP
N: 2-3 Hobatere, 2 Etosha NP
K: 1 ad + 2 pull nära Kirstenbosch
N: 1+1 Hobatere
B: 1 Shakawe
N: 1 sp. Daan Viljoen GP
B: 1 sp. Shakawe, N: 1 n. Mahango
N: Allmän kring Hobare samt vattenhålen i Okakuejo,
Halali och Namutoni, Etosha NP
N: Allmän, ställvis stora flockar i n Namibia
K: Tämligen allmän
N: Tämligen allmän kring Windhoek
N: Tämligen allmän i mellersta Namibia,
K: Flera s. Swellendam
K: Ca 10 s. Swellendam
N: Tämligen allmän, K: Tämligen allmän
N: Enstaka i mellersta Namibia,
K: Tämligen allmän kring Cape Town
N: Tämligen allmän
K: Tämligen allmän
N: Tämligen allmän i mellersta Namibia
N: Tämligen allmän, men mindre allmän än föregående
art, i mellersta Namibia
N: Tämligen allmän i Caprivi Strip,
B: Tämligen allmän Shakawe
N: 2 Popa Falls, B: minst 4 Shakawe
B: 10 Shakawe
B: 4 Shakawe
N: 1 Mahango GR
N: 10 Etosha NP, 10 Mahango GR, B: 10 Shakawe,
K: 5 Karoopoort
N: 1 hörd Hobatere
N: 15 Rundu Sewage Works, 10 Mahango GR,
B: 10 Shakawe
N: 10 Mahango GR, B: 100+ Shakawe
B: 50-100 Shakawe
N: 2 Sarasungu, 3 Rundu Sewage Works,
10 Mahango GR, B: 30-40 Shakawe
N: Tämligen allmän i de torra delarna av Namibia
N: Lokalt tämligen allmän, B: 2-3 Shakawe
N: Lokalt tämligen allmän
B: 1 Shakawe
N: Tämligen allmän, K: 2-3 de Hoop NR
N: 10 Sarasungu, 2 Mahango GR, B: 2-3 Shakawe
N: 3 n Uis, 2 Hobatere, 5-6 Halali, Etosha NP
N: 3 Dan Viljoen GP, 1 Rooibank, 2 Spitzkoppe,

258. African Grey Hornbill Tockus nasatus
259. Damara Hornbill Tockus damarensis
260. Southern Yellowbilled Hornbill Tockus leucomelas
261. Bradfield's Hornbill Tockus bradfieldi
262. Monteiro's Hornbill Tockus monteiri
263. Blackcollared Barbet Lybius torquatus
264. Acacia Pied Barbet Tricholaema leucomelas
265. Yellowfronted Tinkerbird Pogoniulus chrysoconus
266. Crested Barbet Trachyphonus vaillantii
267. Lesser Honeyguide Indicator minor
268. Goldentailed Woodpecker Campethera abingoni
269. Cardinal Woodpecker Dendropicos fuscescens
270. Olive Woodpecker Dendropicos griseocephalus
271. Bearded Woodpecker Dendropicos namaquus
272. Rufousnaped Lark Mirafra africana
273. Agulhas Clapper Lark Mirafra marjoriae
274. Fawncoloured Lark Mirafra africanoides
275. Sabota Lark Mirafra sabota
276. Agulhas Longbilled Lark Mirafra curvirostris
277. Karoo Longbilled Lark Mirafra curvirostris
278. Benguela Longbilled Lark Mirafra curvirostris
279. Karoo Lark Certhilauda albescens
280. Dune Lark Certhilauda erythrochlamys
281. Spikeheeled Lark Chersomanes albofasciata
282. Redcapped Lark Calandrella cinerea
283. Pinkbilled Lark Spizocorys conirostris
284. Stark's Lark Alauda starki
285. Largebilled Lark Galerida magnirostris
286. Gray's Lark Ammomanes grayi
287. Chestnutbacked sparrowlark Eremopterix leucotis
288. Greybacked sparrowlark Eremopterix verticalis
289. Barn Swallow Hirundo rustica
290. Whitethroated Swallow Hirundo albigularis
291. Wiretailed Swallow Hirundo smithii
292. Pearlbreasted Swallow Hirundo dimidiata
293. Redbreasted Swallow Hirundo semirufa
294. Mosque Swallow Hirundo senegalensis
295. Greater Striped Swallow Hirundo cucullata
296. Lesser Striped Swallow Hirundo abyssinica
297. South African Cliff swallow Hirundo spilodera
298. Rock Martin Hirundo fuligula
299. Greyrumped Swallow Pseudhirundo griseopyga
300. Sand Martin Riparia riparia
301. Brownthroated Martin Riparia paludicola
302. Banded Martin Riparia cincta
303. Black Sawwing Swallow Psalidoprocne holomelas
304. Common House Martin Delichon urbica
305. Grey Cuckooshrike Coracina caesia
306. Forktailed Drongo Dicrurus adsimilis
307. Blackheaded Oriole Oriolus larvatus
308. Cape Crow Corvus capensis
309. Pied Crow Corvus albus
310. House Crow Corvus splendens
311. Whitenecked Raven Corvus albicollis
312. Ashy Tit Parus cinerascens
313. Carp's Tit Parus carpi
314. Rufousbellied Tit Parus rufiventris
315. Arrowmarked Babbler Turdoides jardineii
316. Blackfaced Babbler Turdoides melanops

1 Hobatere
N: Tämligen allmän, B: 3-4 Shakawe
N: 15 Hobatere
N: Tämligen allmän i Hobatere och Etosha NP
B: 1 Shakawe
N: Tämligen allmän från Windhoek norrut till Hobatere
B: 3-4 Shakawe
N: Tämligen allmän från Windhoek norrut till Etosha NP,
K: 1 Bontebok NP, 1 Karoo-området
N: 1 Mahango GR, B: 1 Shakawe
B: 3-4 Shakawe
B: 1 Shakawe, K: 1 De Hoop NR
N: 1 Daan Viljoen GP, B: 3 Shakawe
N: 1 Daan Viljoen GP, 1 Hobatere, 1 Okakujo, Etosha NP,
B: 1 Shakawe, K: 1 Kransvlei Poort
K: 4-5 Grootvadersbosch
N: 2 Daan Viljoen GP
N: 1 Daan Viljoen GP
K: 1 s. Swellendam, 3 Bontebok NP
N: 2 n. Mahango
N: 3 Daan Viljoen GP, tämligen allmän Etosha NP
K: 4-5 s. Swellendam
N: 2 ö. Spitzkoppe
N: 1 Hueb River, N Uis
K: 1 ö. Katbakkies
N: minst 1 Rooibank
N: Tämligen allmän i mellersta Namibia
N: Allmän i Etosha NP, K: Allmän i och kring
de Hoop NR och Bontebok NP
N: 3 norra delen av Andoni Plains, Etosha NP
N: Tämligen allmän i mellersta Namibia
K: Tämligen allmän i och kring de Hoop NR och
Bontebok NP
N: 3 Trekkoppie
N: 20 Etosha NP
N: Tämligen allmän från Spitzkoppe till Etosha NP
N, B, K: Allmän
SA: 1 Jo-burg fpl, B: 1 Shakawe, K: 10 Strandfontein
N: 1 Avis Dam, 2 Sarasungu, B: 5-10 Shakawe
K: Ca 30 s. Swellendam
N: Ca 10 Namutoni, Etosha NP
N: 2 Popa Falls, B: 4 Shakawe
N: Tämligen allmän kring Windhoek, K: Tämligen allmän
B: 2 Shakawe
N: Ca 10 flygplatsen Windhoek
N: Tämligen allmän norrut till Etosha NP,
K: Tämligen allmän
B: 3 Shakawe
B: 7 Shakawe
N: 2 Daan Viljoen GP, B: Allmän Shakawe,
K: Tämligen allmän
N: 1 Daan Viljon GP, ca 20 Etosha NP, B: Ca 20 Shakawe
K: 4-5 n. De Hoop NR, 10 Grootvadersbosch
N: 2 Namutoni, Etosha NP
K: 2 Grootvadersbosh
N: Allmän, K: Enstaka
N: 1 n. Mahango
N: Tämligen allmän Etosha NP,
K: Lokalt tämligen allmän
N: Enstaka, K: Tämligen allmän
K: 10 Jan Smuts Airport, Cape Town
K: Lokalt tämligen allmän
N: 2 Daan Viljoen GP, 2 Etosha NP
N: 2+2 Hobatere
N: 2 s. Rundu
N: 1 Popa Falls, B: Allmän Shakawe
N: 5 Namutoni, Etosha NP

317. Hartlaub´s Babbler Turdoides leucopygius
318. Southern Pied Babbler Turdoides bicolor
319. Barecheeked Babbler Turdoides gymnogenys
320. African Redeyed Bulbul Pycnonotus nigricans
321. Darkcapped Bulbul Pycnonotus tricolor
322. Cape Bulbul Pycnonotus capensis
323. Terrestrial Brownbul Phyllastrephus terrestris
324. Sombre Greenbul Andropadus importunus

N: 10 Sarasungu, B: Tämligen allmän Shakawe
N: 2 Dik-dik drive, Etosha NP
N: 7 Hobatere, 3 Etosha NP
N: Tämligen allmän, B: Enstaka Shakawe
B: Allmän Shakawe
K: Tämligen allmän
N: 1 Popa Falls, B: 3 Shakawe
K: Tämligen allmän Kirstenbosch, 1 de Hoop NR,
10 Grootvadersbosch
325. Yellowbellied Greenbul Chlorocichla flaviventris
N: 1 Sarasungu, 3 Popa Falls,
B: Tämligen allmän Shakawe
326. Kurrichane Thrush Turdus libonyanus
N: 1 Sarasungu, B: 3 Shakawe
327. Olive Thrush Turdus olivaceus
K: 6-8 Kirstenbosch, 10 Grootvadersbosch
328. Groundscraper Thrush Psophocichla litsitsirupa
N: 2 Daan Viljoen GP, 4 -5 Hobatere, 3 Etosha NP
329. Short-toed Rock Thrush Monticola breviceps
N: Sammanlagt 10-15 i mellersta Namibia
330. Cape Rock Thrush Monticola rupestris
K: Sammanlagt 3-4
331. Cape Rockjumper Chaetops frenatus
K: 1 ad och 1juv hanne Sir Lowry´s Pass
332. Mountain Wheatear Oenanthe monticola
N: Tämligen allmän i mellersta Namibia
333. Capped Wheatear Oenanthe pileata
N: Enstaka, K: Lokalt tämligen allmän
334. Familiar Chat Cercomela familiaris
N: Tämligen allmän i mellersta Namibia,
K: Tämligen allmän
335. Tractrac Chat Cercomela tractrac
N: Tämligen allmän i mellersta Namibia ( i öknen )
336. Karoo Chat Cercomela schlegelii
K: 10 i karoon
337. Anteating Chat Myrmecocichla formicivora
N: 2 Hobatere
338. African Stonechat Saxicola torquata
B: Enstaka Shakawe, K: Tämligen allmän s. Swellendam
339. Whitebrowed Robinchat Cossypha heuglini
N: 2 Sarasungu, B: 4 Shakawe
340. Cape Robinchat Cossypha caffra
K: Tämligen allmän
341. Whitebrowed Scrubrobin Erythropygia leucophrys
N: 1 Namutoni, Etosha NP, 1 s. Rundu, 1 Sarasungu,
1 Popa Falls
342. Karoo Scrubrobin Erythropygia coryphaeus
K: Allmän s. Swellendam
343. Kalahari Scrubrobin Erythropygia paena
N: 1+1 Etosha NP
344. Herero Chat Namibornis herero
N: 2 Spitzkoppe
345. Garden Warbler Sylvia borin
B: 1 Shakawe
346. Chestnutvented Titbabbler Parisoma subcaeruleum N: Tämligen allmän i mellersta Namibia, K: 1 i karoon
347. Layards's Titbabbler Parisoma layardi
K: 1 Katbakkies
348. Icterine Warbler Hippolais icterina
N: 1 Namatuni, Etosha NP
349. African Reed Warbler Acrocephalus baeticatus
N: Enstaka, K: 1 Blouvlei, 1 Katbakkies
350. Lesser Swamp Warbler Acrocephalus gracilirostris
N: 5 Rundu Sewage Works, B: Enstaka Shakawe,
K: 4 Blouvlei, flera Strandfontein
351. Greater Swamp Warbler Acrocephalus rufescens
B: Enstaka Shakawe
352. Little Rush Warbler Bradypterus baboecala
K: 5-6 hörda Strandfontein
353. Knysna Warbler Bradypterus sylvaticus
K: 2 ex Klaasenberg trail, 3 hörda Grootvadersbosch
354. Victorin´s Warbler Bradypterus victorini
K: 1 hörd Grootvadersbosch
355. Willow Warbler Phylloscopus trochillus
N: Enstaka
356. Yellowthr.Woodland Warbler Phylloscopus ruficapilla K: 1 par Grootvadersbosch
357. Yellowbreasted Apalis Apalis flavida
N: 2 Namutoni, Etosha NP
358. Barthroated Apalis Apalis thoracica
K: 1 de Hoop NR, 4 Grootvadersbosch
359. Longbilled Crombec Sylvietta rufescens
N: 3 Spitzkoppe, 1 Hobatere, 1 Popa Falls, B: 1 Shakawe
360. Yellowbellied Eremomela Eremomela icteropygialis
N: Tämligen allmän i mellersta Namibia
361. Karoo Eremomela Eremomela gregalis
K: 5 ö. Katbakkies
362. Burntnecked Eremomela Eremomela usticollis
N: 3-4 Daan Viljoen GP, 1 Etosha NP
363. Greybacked camaroptera Camaroptera brevicaudata
N: Enstaka, B: 6 Shakawe
364. Rockrunner Achaetops pycnopygius
N: 2 Avis Dam, 1 Daan Viljoen GP, hörd Hobatere
365. Grassbird Spheanoeacus afer
K: Enstaka
N: 10 Avis Dam
366. Zitting Cisticola Cisticola juncidis
367. Cloud Cisticola Cisticola textrix
K: Allmän Bontebok NP
368. Greybacked Cisticola Cisticola subruficapilla
K: 1 Rooi Els, 3 i karoon
369. Desert Cisticola Cisticola auridulus
N: 3 Etosha NP
370. Tinkling Cisticola Cisticola rufilatus
N: 1 Popa Falls, B: 2 Mahango GR
371. Rattling Cisticola Cisticola chinianus
N: 1 Avis Dam, 1 Popa Falls, 2 Mahango GR
372. Luapula Cisticola Cisticola luapula
B: 1 + 3 hörda Shakawe
373. Chirping Cisticola Cisticola pipiens
B: Allmän Shakawe
374. Neddicky Cisticola fulvicapillus
K: Några nära Sir Lowry´s Pass
375. Levaillant's Cisticola Cisticola tinniens
K: 4 Blouvlei
376. Karoo Prinia Prinia maculosa
K: Tämligen allmän
377. Tawnyflanked Prinia Prinia subflava
B: Tämligen allmän Shakawe
378. Blackchested Prinia Prinia flavicans
N: Tämligen allmän

379. Namaqua Warbler Phragmacia substriata
380. Rufouseared Warbler Malcorus pectoralis
381. African Dusky Flycatcher Muscicapa adusta
382. Fiscal Flycatcher Sigelus silens
383. Spotted Flycatcher Muscicapa striata

K: 2 Karooport
N: 2 Etosha NP, K: 1 ö. Katbakkies
K: 3 Klaasenberg Trail, 5 Grootvadersbosch
K: Tämligen allmän
N: 1 Daan Viljoen GP, 1 Sarasungu, 1 Popa Falls,
1 Mahango GR, B: 2 Shakawe
384. Ashy Flycatcher Muscicapa caerulescens
B: 3 Shakawe
385. Marico Flycatcher Bradornis mariquensis
N: Enstaka i mellersta Namibia
386. Chat Flycatcher Bradornis infuscatus
N: Allmän, särskilt i mellersta Namibia
387. Pale Flycatcher Melaenornis pallidus
N: 1 n. Mahango GR
388. Cape Batis Batis capensis
K: Tämligen allmän
389. Chinspot Batis Batis molitor
N: 3 Etosha NP, 1 par s. Rundu, B: 1 Shakawe
390. Pririt Batis Batis pririt
N: Enstaka i mellersta Namibia
391. Fairy Flycatcher Stenostira scita
K: 2 Katbakkies
392. Bluemantled Cr. Flycatcher Trochocercus cyanomelas K: 3-4 Grootvadersbosch
393. African Paradise Flycatcher Terpsiphone viridis
N: 10 Sarasungu, B: 5-6 Shakawe, K: 1 par Swelledam,
1 par Grootvadersbosch
394. African Pied Wagtail Motacilla aguimp
B: 2 Shakawe
395. Cape Wagtail Motacilla capensis
N: Enstaka, B: 2 Shakawe, K: Tämligen allmän
396. African Pipit Anthus cinnamomeus
N : Tämligen allmän i norra Namibia
397. Longbilled Pipit Anthus similis
N: 1 Daan Viljoen GP, K: 2 Sir Lowry´s Pass
398. Lesser Grey Shrike Lanius minor
N: 7-8 Andoni Plains, Etosha NP,
1 Rundu Sewage Works, 3 Mahango GR
399. Common Fiscal Lanius collaris
N: Tämligen allmän i mellersta Namibia
400. Redbacked Shrike Lanius collurio
N: 1 Daan Viljoen GP, 2 Sarasungu, 1 Mahango GR,
B: 1 Shakawe
401. Magpie Shrike Corvinella melanoleuca
N: 3 Andoni Plains, Etosha NP, 4 Sarasungu,
2 Mahango GR, B: Enstaka Shakawe
402. Swamp Boubou Laniarius bicolor
N: Flera Sarasungu, flera Popa Falls,
B: Tämligen allmän Shakawe
403. Southern Boubou Laniarius ferrugineus
K: 3-4 hörda Kirstenbosch, 2 de Hoop NR,
1 par Kransvlei Poort
404. Crimsonbreasted Shrike Laniarius atrococcineus
N: Tämligen allmän i norr
405. Blackbacked Puffback Dryoscopus cubla
N: 2 Hobatere, 2 Tsumeb
406. Brubru Nilaus afer
N: Tämligen allmän
407. Browncrowned Tchagra Tchagra australis
N: 1 Avis Dam, 1 Daan Viljoen GP
408. Blackcrowned Tchagra Tchagra senegala
N: 1 Okakuejo, Etosha NP, 1 s. Rundu
409. Bokmakierie Telophorus zeylonus
N: 2 Spitzkoppe
410. Whitetailed Shrike Lanioturdus torquatus
N: Tämligen allmän mellan Spitzkoppe och Hobatere
411. Whitecrested Helmetshrike Prionops plumatus
N: Några Tsumeb ( MF )
412. S. Whitecrowned Shrike Eurocephalus anguitimens N: Totalt 8 Hobatere- västra Etosha NP
413. Common Starling Sturnus vulgaris
K: Tämligen allmän
414. Common Mynah Acridotheres tristis
SA: 1 par Jo-burg fpl
415. Pied Starling Spreo bicolor
K: Allmän i jordbruksbygd, särskilt i söder
416. Wattled Starling Creatophora cinerea
N: Allmän Sarasungu, B: 20 Shakawe
417. Violetbacked Starling Cinnyricinclus leucogaster
N: 1 Tsumeb, 2 Popa Falls, 2 Mahango GR,
B: 5-6 Shakawe
418. Burchell's Starling Lamprotornis australis
N: Lokalt tämligen allmän
419. Meve´s Starling Lamprotornis mevesii
N: Allmän Hobatere, 10 Popa falls,
B: Tämligen allmän Shakawe
420. Cape Glossy Starling Lamprotornis nitens
N: Allmän
421. Palewinged Starling Onychognathus nabouroup
N: Allmän i mellersta Namibia
422. Redwinged Starling Onychognathus morio
K: Allmän
423. Cape Sugarbird Promerops cafer
K: 5 Rooi Els, 4 Kirstenbosch
424. Yellowbilled Oxpecker Buphagus africanus
B: 1 Shakawe
425. Redbilled Oxpecker Buphagus erythrorhynchus
N: 8-10 Popa Falls, 1 Mahango GR
426. Malachite Sunbird Nectarinia famosa
K: Allmän, särsklit i karoon
427. Marico Sunbird Cinnyris mariquensis
N: 1 n Uis, 4 Namutoni, Etosha NP
428. Greater Doublecollared Sunbird Cinnyris afra
K: 4-5 Grootvadersbosch
K: Tämligen allmän, särskilt i Kirstenbosch
429. South. Doublecollared Sunbird Cinnyris chalybea
430. Whitebellied Sunbird Cinnyris talatala
N: Flera Sarasungu, flera Popa Falls
431. Dusky Sunbird Cinnyris fusca
N: Allmän i västra Namibia
432. Scarletchested Sunbird Chalcomitra senegalensis
N: 3 Daan Viljoen, 1 Avis Dam
433. Amethyst Sunbird Chalcomitra amethystina
N: 6 Sarasungu, 1 Mahango GR
434. Collared Sunbird Hedydipna collaris
N: 1 Popa Falls, B: 7 Shakawe
435. Orangebreasted Sunbird Anthobaphes violacea
K: 2 Rooi Els, 3 Kirstenbosch
436. Cape White-eye Zosterops pallidus
K: Tämligen allmän

437. African Yellow White-eye Zosterops senegalensis
438. Redbilled Buffalo Weaver Bubalornis niger
439. Whitebrowed Sparrow Weaver Plocepasser mahali
440. Sociable Weaver Philetarius socius
441. House Sparrow Passer domesticus
442. Great Sparrow Passer motitensis
443. Cape Sparrow Passer melanurus

N: 1 s. Rundu, 2-3 Sarasungu, B: 3 Shakawe
N: Tämligen allmän norrut till Etosha NP
N: Allmän, särskilt i mellersta Namibia
N: Allmän Okakuejo, Etosha NP
N, K: Tämligen allmän i anslutning till bebyggelse
N: Tämligen allmän norrut till Etosha NP
SA: 2 Jo-burg fpl, N: Lokalt tämligen allmän norrut till
Etosha NP, K: Lokalt tämligen allmän
444. Southern Greyheaded Sparrow Passer diffusus
N: Lokalt tämligen allmän upp till Etosha NP
445. Scalyfeathered Finch Sporopipes squamifrons
N: 1 Avis Dam, 10 n. Spitzkoppe, 10 Hobatere
446. Spectacled Weaver Ploceus ocularis
B: 3 Shakawe
447. Cape Weaver Ploceus capensis
K: Tämligen allmän
448. Southern Masked Weaver Ploceus velatus
N: Tämligen allmän norrut till Hobatere,
K: Lokalt tämligen allmän.
449. Golden Weaver Ploceus xanthops
N: 1 Sarasungu, B: 10 Shakawe
450. Southern Brownthroated Weaver Ploceus xanthopterus N: 2 Sarasungu, B: Tämligen allmän Shakawe
451. Redheaded Weaver Anaplectes rubriceps
N: 1 Sarasungu, 1 Mahango
452. Redbilled Quelea Quelea quelea
N: Stor flock Namutoni, Etosha NP,
B: 10 000-20 000 Shakawe
K: Tämligen allmän i anslutning till våtmarker
453. Southern Red Bishop Euplectes orix
454. Fantailed Widowbird Euplectes axillaris
B: 2-3 Shakawe
455. Yellow Bishop Euplectes capensis
K: Tämligen allmän
456. Greenwinged Pytilia Pytilia melba
N: 1 Daan Viljoen GP, 1 n. Uis, 1 Hobatere, B: 1 Shakawe
457. Redbilled Firefinch Lagonosticta senegala
B: 2 Shakawe
458. Brown Firefinch Lagonosticta nitidula
B: 2 Shakawe
459. Blue Waxbill Uraeginthus angolensis
N: 1 Etosha NP, 1 Sarasungu, 2 Popa Falls,
B: Enstaka Shakawe
460. Violeteared Waxbill Uraeginthus granatinus
N: 5 Daan Viljoen, 1 n. Uis, 1 Etosha
461. Common Waxbill Estrilda astrild
N: 1-2 Daan Viljoen, 2 Roibank, 1 Rundu Sewage Works,
K: 10 Bontebok
462. Swee Waxbill Estrilda melanous
K: 2 de Hoop NR, 2 Grootvadersbosch
463. Blackfaced Waxbill Estrilda erythronotus
N: 2 Daan Viljoen, 1 Popa Falls
464. Redheaded Finch Amadina erythrocephala
N: 50+ n Uis , 50+ Hobatere, 100 Etosha NP
465. Pintailed Whydah Vidua macroura
N: 10 Avis Dam, 1 Daan Viljoen GP
466. Shafttailed Whydah Vidua regia
N: 1 Rundu Sewage Works, 10 Avis Dam
467. Yellowfronted Canary Serinus mozambicus
N: 3 s. Rundu, 1 Rundu Sewage Works
468. Blackthroated Canary Serinus atrogularis
N: 10 Daan Viljoen GP
469. Blackheaded Canary Serinus alario
K: 2 Karooport (BG)
470. Yellow Canary Serinus flaviventris
N: Enstaka i mellersta Namibia, K: Några i karoon
471. Brimstone Canary Serinus sulphuratus
K: 2 Bontebok NP
472. Whitethroated Canary Serinus albogularis
N: 3 Rooibank, K: Några i karoon
473. Cape Canary Serinus canicollis
K: 5 Rooi Els, 10 Kransvlei Poort
474. Forest Canary Serinus scotops
K: 5 Kirstenbosch, några Grootvadersbosch
475. Protea Seedeater Serinus leucopterus
K: 10 Kransvlei Poort
476. Streakyheaded Seedeater Serinus gularis
K: 1 Bontebok NP, 1 Kransvlei Poort
477. Cape Siskin Pseudochloroptila totta
K: 4 Rooi Els,
478. Common chaffinch Fringilla coelebs
K: 2 Kirsenbosch
479. Goldenbreasted Bunting Emberiza flaviventris
N: 2 Hobatere, 2 Etosha NP
480. Cape Bunting Emberiza capensis
K: 4 Rooi Els, Cape Peninsula 3
481. Cinnamonbreasted Bunting Emberiza tahapisi
N: 10+Hobatere, 1 Etosha NP
482. Larklike Bunting Emberiza impetuani
N: 20 Daan Viljoen GP, allmän Hobatere

Däggdjur
Endemer för södra Afrika står i fetstil
Sammanlagt observerades 49 arter.
Order Primates (Apor)
Chacma baboon Papio ursinus
Vervet monkey (Grön markatta) Cercopithecus aethiops

N: Allmän
N: Enstaka Mahango GR, B: Enstaka Shakawe

Order Lagomorpha (Harar & kaniner)
Cape hare (Kaphare) Lepus capensis
Scrub hare Lepus saxatilis

N: Enstaka
N: Enstaka, bl a Etosha NP

Order Rodentia (Gnagare)
Cape ground squirrel Xerus inauris
Tree (Smith's bush-) squirrel Paraxerus cepapi
(Eastern) grey squirrel Sciurus carolinensis, Nordamerika
Springhare (Springhaas) Pedetes capensis
Striped mouse Rhabdomys pumilio
Tree Mouse Thallomys paedulcus

N: Allmän
B: 10 Shakawe
K: Enstaka Cape Town
N: 4 Hobatere
N: 1 Spitzkoppe
N: 1 Okakuejo, Etosha NP

Order Carnivora (Rovdjur)
Black-backed jackal Canis mesomelas
Spotted-necked otter Lutra maculicollis
Honey badger (Ratel) Mellivora capensis
Small grey mongoose Galerella pulverulenta
Slender mongoose Galerella sanguinea
Yellow mongoose Cynictis penicillata
Small-spotted genet Genetta genetta
Spotted hyaena (Fläckig hyena) Crocuta crocuta
African wild cat (Afrikansk vildkatta) Felis lybica
Lion (Lejon) Panthera leo

N: 30 Etosha NP + Enstaka
N: 2 Popa Falls
N: 1 Halali, Etosha NP
K: 2 SW Cape
N: 1 Spitzkoppe
N: 3 Etosha NP
N: 4 Hobatere
N :5 Halali, 4 Namutoni, Etosha NP
N: 1 Hobatare, 1 Etosha NP
N: 15+12+2 Etosha NP

Order Pinnipedia (Sälar) anses nu ingå inom Rovdjuren
Cape fur seal Arctocephalus pusillus (+ Australien)

K: Allmän vid kusten

Order Proboscidea (Elefanter)
(African) Elephant Loxodonta africana

N: 2+2+3+2+2+27+19+10+10= 77 Etosha NP

Order Hyracoidea (Klippgrävlingar)
Cape Rock dassie Procavia capensis
Yellow-spotted dassie Heterohyrax brucei

N :Tämligen allmän, K: Tämligen allmän karoon.
N: Tämligen allmän Spitzkoppe

Order Perissodactyla (Uddtåiga hovdjur)
Mountain zebra Equus zebra
Burchell's zebra (Stäppsebra) Equus burchellii
Black rhino (Spetsnoshörning) Diceros bicornis

N: 10 Daan Viljoen GP, tämligen allmän Hobatere
N: 1000 Etosha NP, 10 Mahango GR
N: 1+1+2+9 Etosha

Order Artiodactyla (Partåiga hovdjur)
Warthog (Vårtsvin) Phacochoerus aethiopicus
Hippopotamus (Flodhäst) Hippopotamus amphibius
Giraffe Giraffa camelopardalis
(African) Buffalo Cyncerus caffer
Eland Taurotragus oryx
Greater kudu Tragelaphus strepsiceros
Bushbuck Tragelaphus scriptus
Roan antelope Hippotragus equinus
Gemsbok (Oryx-antilop) Oryx gazella
Lechwe Kobus Leche
Southern reedbuck Redunca arundinum
Grey rhebok Pelea capreolus
Black wildebeest Connochaetes gnou
Blue wildebeest (Gnu) Connochaetes taurinus
Red hartebeest Alcelaphus buselaphus
Bontebok/Blesbok Damaliscus dorcas

N: Lokalt allmän
N: 2 Mahango GR, B: 20 Shakawe
N: Flera Hobatere, 100 Etosha NP, 20 Mahango GR
N: 30 Mahango GR
K: Tämligen allmän de Hoop NR
N: Lokalt allmän, särskilt i Etosha NP
B: 2+2 Shakawe
N: 2+9 Mahango GR
N: Allmän i reservaten
N: 20 Mahango GR
N: 50 Mahango GR
K: 2 Bontebok NP, 4 Cederberg
K: Enstaka Bontebok NP
N: 20 Daan Viljoen, 300 Etosha NP
N: 10 Daan Viljoen GP, 15 Etosha NP, 20 Mahango GR
K: Allmän De Hoop NR och Bontebok NP

Impala Aepyceros melampus
Springbok Antidorcas marsupialis
reservaten.
Klipspringer Oreotragus oreotragus
Steenbok Raphicerus campestris
Common (Bush) duiker Sylvicapra grimmia

N: 70 Etosha NP ( svartmaskad ras ), 30 Mahango GR
N: 30 Hobatere ,3000 Etosha NP,även sedd utanför
N: 2 Hobatere, K: 3 Sir Lowry’s Pass, 2 Kransvlei Poort
N: Enstaka
N: 1 Etosha NP

Order Cetacea (Valfiskar)
Bottlenose dolphin Tursiops truncatus

N: 3 Walvis Bay

Reptiler
Family Testudinidae (Landsköldpaddor)
Leopard Tortois Geochelone pardalis

N: 2 Etosha NP

Family Viperidae (Huggormar)
Horned Adder Bitis Caudalis

N: 1 nv Uis

Family Elapidae (Kobror, mambor, etc)
Black mamba Dendroaspis polylepis

N: 1 Sarasungu Lodge, Rundu

Family Crocodylidae (Krokodiler)
Nile Crocodile

B: Allmän Okawango-floden

