Botswana & Zambia 3–13 januari 2019
med Thomas Nyberg

Victoriafallen. Foto: Göran Pettersson

Varmt välkommen på AviFaunas guldkantsresa till Botswana & Zambia!
Om du bara skall göra en resa till Afrika, så är det nog denna. Under en elva dagars exklusiv resa
rätt in i Afrikas hjärta upplever vi lejon och andra däggdjur på nära håll i Okavangodeltat, vi
besöker Victoriafallen, vi flyger i små plan över inlandsdeltat Okavango och upplever flockarna av
våtmarksfåglar och antiloper under oss. Vi träffar också på krokodiler och flodhästar och tittar på
alla de spektakulära fåglar som är speciella för detta område – African Pygmy Goose, Southern
Carmine Bee-eater, Wattled Crane, Pel´s Fishing Owl och den för deltat nästan endemiska Slaty
Egret. Det här är AviFaunas trettonde resa till Botswana och den sjätte resan till Zambia.

AviFauna Naturresor
Stenhusa Gård
Lilla Brunneby 106
386 62 Mörbylånga

Tel 0485-444 40
Bg. 5019–0453
admin@avifauna.se

Resan i korthet
Dag

Orter/resplan

1

Resan startar på Mauns flygplats, Botswana. Flyg till Delta Camp och natt där.

2

Delta Camp och natt där.

3

Moremi Game Reserve. Nätter på Sango Safari Camp.

4-5

Moremi Game Reserve. Nätter på Sango Safari Camp.

6

Flyg till Kasane. Natt på Chobe Elephant Lodge.

7

Chobe NP. Natt på Chobe Elephant Lodge.

8

Chobe NP, båttur på Chobe River. Natt på Chobe Elephant Lodge.

9

Transfer till Livingstone, Zambia. Natt på Camp Nkwazi.

10

Victioriafallen och Zambezifloden. Natt på Camp Nkwazi.

11

Resan avslutas på internationella flygplatsen i Livingstone.
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DAG-TILL-DAG PROGRAM
Dag 1: Resan startar på Mauns flygplats, Botswana. Därifrån flyger vi med litet plan rätt in i
Okavangodeltat. Okavangodeltat betraktas som ett av Afrikas mest spektakulära vildmarksområden
med en storlek som Hälsingland (ca 15 000 km2 ). Området är världens största inlandsdelta och här
finns en mosaik av kanaler, laguner, träsk och öar. Färgerna går i blått och grönt. Deltat är otroligt
flackt, så flackt att de högsta landformationerna är termitstackarna! Utöver ett mycket rikt
däggdjursliv så finna här också ett mycket varierat fågelliv och gott om amfibier. Övernattningarna
här sker i väl tilltagna lyxiga halvöppna stugor som ligger var för sig i den fina galleriskogen och
där man de facto kan ligga i sin säng och kryssa fågelarter, samt se elefanter promenera förbi
nedanför sin balkong. Natt på Delta Camp.

På väg mot Sango Safari Camp. Okavangodeltat. Foto: Göran Pettersson

Dag 2: I Delta camps omgivningar finns öar med galleriskog, palm-savann och akacia-buskmarker.
Denna variation gör området mycket artrikt och över 300 fågelarter har setts i omgivningarna. Här
är det mest vattenbaserade aktiviteter, d v s vi ger oss ut i mokoros (kanoter) med erfarna guider och
gör då och då strandhugg på småöar. Comb Duck, Long-toed Lapwing och Blacksmith Lapwing är
bofasta här. Flockar av rödvingade vadarsvalor, flera arter kungsfiskare och Black Coucal bör
också ses. Andra arter vi letar efter är Lesser Gallinule, Lesser Jacana, African Crake och Dwarf
Bittern. I lagunen framför lodgen ligger African Pygmy Goose och kanske White-backed Duck
bland vattenliljorna. Vassbältena härbärgerar också Chirping och Luapula Cisticola samt Greater
Swamp Warbler (papyrusart). Coppery-tailed Coucals distinkta vattenflask-läte hörs runt omkring
oss. Amfibier och reptiler är såklart vanliga i detta vattenparadis. Painted Reed Frog och Waterlily
Frog är färgglada inslag och medan nilkrokodilen och Afrikas största orm African Python ger lite
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spänning åt turen. Trollsländor är också välrepresenterade. På kvällen kollar vi efter Pel's Fishing
Owl. Natt på Delta Camp.
Dag 3: Flyg till Khwai Conservation area i de östligaste delarna av Okavangodeltat, ett 180 000
hektar stort område. Därefter transfer till Sango Safari Camp. Floden Khwai är den naturliga
gränsen mellan Moremi Game Reserve och Khwai Concession. Lodgen ligger på flodbanken med
härlig utsikt över området. Även här är det varierande miljöer med permanenta sjöar, tillfälliga
översvämningsområden, öppna gräsmarker, flodslätter, s k ”riverine forest” (skogar som
regelbundet översvämmas) och torra skogar. Få områden i norra Botswana är så artrika som här.
Här finns flera stora däggdjur som flodhästar, afrikansk buffel, Roan Antelope och Red Lechwe. På
de öppna markerna går Greater Kudu, Tsessebe, vanlig zebra och gnuer. Tar man sig ett stycke från
de blöta områdena når man Acacia-skogar som gränsar till Mopane-skogar. Här tittar vi efter större
rovdjur som lejon och Spotted Hyena. Detta är ett av få ställen där afrikanska vildhundar ses
regelbundet och guiderna brukar ha koll på var lyan finns. Fågellivet är mycket varierat och över
450 arter är noterade i området. Här finns t ex Wattled Crane och Saddle-billed Stork tillsammans
med ett stort antal rovfågelsarter. När mörkret lägger sig hoppas vi få se Verraux´s Eagle Owl. Natt
på Sango Safari Camp.

Kanottur i Moremi Game Reserve. Foto: Göran Pettersson

Dag 4–5: Fortsatt skådning, dels från jeep men också till fots och per mekorokanoter. I de
översvämmade gräsmarkerna skådar vi efter flera stork- och hägerarter. Här finns bl a Slaty Egret
som har sitt huvudsakliga hemviste i Okavangodeltat, Rufous-bellied Heron, African Fish Eagle,
African Skimmer, Black Coucal och Rosy-throated Longclaw. Våtmarkerna är kantade med
fikonträd och ”Jackal-berry”-träd (ett typiskt träd för de afrikanska savannerna) och här hittar vi
mera vanliga arter som t ex African Green Pigeon, Arrow- marked och Hartlaub´s Babblers,
Terrestrial Brownbul, Yellow-belleid Greenbul, White-browed Robin Chat, Swamp Boubou,
Golden Weaver samt Jameson´s, Red-billed och Brown Firefinches. I rovfågelsväg har vi goda
chanser på flera arter bl a Western Banded och Brown Snake Eagle, Hooded och White-headed
Vultures, örongam, Bateleur, Martial Eagle, savannörn, African Hawk Eagle och Dark Chanting
Goshawk. Nu på södra halvklotets sommar tittar vi också efter Wahlberg´s Eagle samt stäppörn och
mindre skrikörn. Av de lite mera ovanliga fåglarna som vi hoppas få syn på kan nämnas White4

backed Night Heron, Lesser Jacana och Dusky Lark. Bland däggdjuren bör se vi Red Lechwe,
Sable Antilope och med god spaning kanske vi också hittar Sitatunga, en ovanlig träsklevande
antilop. Nätterna Sango Safari Camp.
Dag 6: Flyg till Kasane, nära Chobe NP, och transfer ca 60 km västerut till Chobe Elephant Camp.
Några hundra meter norrut, tvärsöver gränsfloden Chobe River, ligger Namibia. Chobe NP har stora
koncentrationer av flera stora däggdjur. Mest känt är området för sin enorma elefantpopulation.
Arten är kraftigt hotad på de flesta håll inom artens utbredning, men i Chobe NP, och speciellt uppe
i det nordöstra hörnet, är arten mycket vanlig. Beståndsantalet varierar mellan olika källor, men upp
till ca 60 000 individer verkar troligt. Här finns också goda numerär för flera arter antiloper och
flodhästar. Vi hoppas få se bl a Puku. Natt på Chobe Elephant Camp.

Några yngre lejon slappar. Chobe NP. Foto: Göran Pettersson

Dag 7–8: Fortsatta skådaraktiviteter runt lodgen och i Chobe NP. Vi ledsagas runt av lodgens
kunniga guider de t o m luktar sig fram till våra objekt. En av dagarna gör vi en båttur på Chobe
River och får då goda möjligheter att komma däggdjuren mycket nära, elefanter, zebror, bufflar m
m. Chobe är också mycket rikt på fåglar, särskilt våtmarksarter. Vi får nya chanser att hitta Rufousbellied Heron och Slaty Egret, och vem vet, det kanske sitter några Rock Pratincoles på stenarna där
floden strömmar lite extra, en svårsedd art. I de glesa skogsmarkerna kollar vi efter Stierling´s
Wren-Warbler, Copper Sunbird och Arnot´s Chat. Nätterna på Chobe Elephant Camp.
Dag 9: Transfer till Kasane och färja över till Kazungula, Zambia. Därefter kortare transport till
Camp Nkwazi, ca 45 km från Livingstone. Vår lodge är belägen vid Zambeziflodens strand. Rakt
över floden ligger Zimbabwe. Vi kanske börjar med ett dopp i poolen, eller tittar på de gröna
markattorna, Hornbills och papegojorna i lodgeträdgården. I floden ses ibland Cape Clawless Otter
5

och lite nattlys kan resultera i Scrub hare, Thick-tailed Bushbaby, Large Spotted Genet eller
piggsvin. Natt på Camp Nkwazi.

Det är ett rikt djurliv i Chobe NP. Särskilt elefanterna är talrika. Foto: Göran Pettersson

Dag 10: Besök vid Viktioriafallen, ett de största vattenfallen i världen (tvåa efter Iguazufallen i
Sydamerika). På eftermiddagen blir det kryssning på Zambezifloden. Zambezifloden är en av de
längre floderna i Afrika med sina ca 2 750 km långa sträckning. Floden har sina källor i Zambia och
rinner ut i Indiska Oceanien som gränsflod mellan Angola och Nambia. Här är vår bästa chans att
finna en African Finfoot och kanske en African Skimmer. Natt på Camp Nkwazi.
Dag 11: Efter avslutande morgonskådning runt lodgen avslutas resan på Livingstones
internationella flygplats.

Malachite Kingfisher. Chobe NP. Foto: Gö ran Pettersson
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Resans pris: 61 700 kr
AviFauna förbehåller sig rätten att, p g a exempelvis valutaförändringar, oförutsedda ökade
kostnader för landarrangemanget såsom bränsletillägg, nyligen införda skatter och mindre
deltagarantal än angiven miniminivå på gruppen, höja resans pris med 5 % till då slutbetalning skall
föreläggas. Vi eftersträvar verkligen att INTE behöva göra det och i praktiken inträffar det sällan.
Observera också att vissa smärre justeringar kan behöva ske med start- och sluttid för resan, även
om vi eftersträvar att inte ändra detta heller. Se också under rubriken flygresa till landet.

Vad ingår i priset
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Logi i dubbelrum på turistklasshotell
helpension
alla transporter mellan start- och slutpunkt på resan
rumsdricks på våra logier, dricks till guider och de i resan ingående måltider
svensk reseledning
skickliga lokala engelsktalande guider på lodgerna
bidrag till AviFauna Naturresors fågelskyddsfond
förhandsinformation om resan och artlista
utförlig reserapport från resan

Vad ingår inte i priset
•
•
•
•
•
•

flygresa till och från mötesplatsen
personliga utgifter såsom klädtvätt, telefon och alkoholhaltiga drycker
matersättning eller andra utgifter om deltagaren inte väljer att delta i gruppens program
utgifter orsakade av förseningar till anslutningspunkten
visum (i de fall det krävs) och dricks för ev personlig service
reseförsäkring och/eller avbeställningsskydd

Notera att det finns inga enkelrum tillgängliga under resan.

Flygresa till landet
Flyg till Bots wana/Zambia (Maun/Livingstone) ingår inte i resans pris. Om du inte kryssat i att
AviFauna skall sköta din flygbokning på anmälningsblanketten, boka inte din flygresa utan att
ha kontaktat AviFauna först. I normala fall vet vi cirka 6 månader innan avresa de exakta
mötestiderna och du får ett besked från AviFauna när det är dags att boka flyg. Om du kryssat för
att AviFauna skall boka flygbiljett på anmälningsblanketten, gör AviFauna det för en
expeditionsavgift på 150 kr. Men observera att de flygresor vi bokar i allmänhet blir dyrare än om
du bokar själv, vi har inte samma möjligheter att köpa billiga biljetter då vi handlar genom en
underleverantör. Det billigaste är att alltid boka själv som privatkund. Skulle resan bli inställd pga
AviFauna får du som bokat egen flygbiljett efter vi gett klartecken till det tillbaka pengarna för den.
Du som bokar flyg genom AviFauna får flygbiljetten utskickad ca två veckor före avresa.
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Bagage
Unde r flygningarna i Okavangodeltat får vi checka in max 15 kg och ha max 5 kg i
handbagage. Totalt 20 kg. Det blir alltså dessa viktgränser som styr hur mycket ni checkar in
redan från er avgångsort i Skandinavien. När vi kommer till Maun och flyger vidare in till
Okavangodeltat kommer man att noggrant väga vårt bagage. Det finns tvättmöjligheter på våra
lodger så det går bra att lämna in sin tvätt där under resan. Man behöver alltså inte ha med kläder
för varje dag under resan. Provväg noga redan hemma. Att viktgränserna är så låga och kontrollen
noggrann beror på att vi flyger i små propellerplan som inte tar flera passagerare än vår grupps
storlek, ca 6–12 passagerare.
När vi flyger i Okavangodeltat är det mjuka väskor och inget annat som gäller. Här fungerar det
alltså inte att resa med traditionell kabinväska eller hård resväska. Se bilden här under.

Bagage med röda kryss över är inte tillåtna på flygen i Okavangodeltat. Det är bagage med grön
bock som gäller.
Observera att kikare, tub och kamerautrustning bör ingå i handbagaget, där risken för stötar och
stöld är mindre. Skulle ditt bagage bli försenat eller förkommet kan det också vara en fördel att ha
toalettartiklar, viktig medicin, ett ombyte kläder etc. i handbagaget.

Reseförsäkring
Observera att du är skyldig att ha en reseförsäkring. Du kan förmodligen teckna en reseförsäkring
via din hemförsäkring. Kontrollera att du verkligen får fullgott reseskydd, inklusive sjuk- och
hemtransport vid allvarlig sjukdom eller olycka samt vidaretransport om du skulle missa flyget eller
någon anslutning på resan. Om du har reseförsäkring på ditt kreditkort som du betalar med,
kontrollera vad som ingår.
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Om du har en diagnosticerad sjukdom kan det innebära begränsningar för vad reseförsäkringen
täcker. Kontrollera detta med ditt försäkringsbolag.
Som ett alternativ till att teckna reseförsäkring via hemförsäkringen kan man också köpa separata
reseförsäkringar, sök på nätet efter företag som erbjuder det.

Hälsa och vaccination
Det kan vara god idé att medföra lite egna sjukvårdsartiklar som preparat mot diarréer, t.ex. Dimor,
som kan köpas receptfritt på apotek och stoppar okomplicerad diarré. Kom också ihåg att packa
med handsprit. Handsprit säljs hos de flesta apotek och apoteksombud. Ta med små förpackningar
så att ni kan ha dem i öppningsbara plastpåsar i handbagaget på flyget. Mindre förpackningar får
också lättare plats i en jackficka. Plåster och cerat för torra läppar kan också vara klokt att packa
med liksom vätskeersättning ifall du skulle råka ut för någon svårare magåkomma.

Allmän uppläggning
Detta är inte en stressig artjaktsresa. Vi flyger mellan lodgerna i Okavangodeltat, så det blir inga
långa skumpiga transportsträckor och flygresorna över deltat och fallen är en upplevelse i sig.
Övernattningarna sker i exklusiva lodger som är byggda i samklang med naturen och lokalbefolkningen. Vi kommer stanna minst två nätter på varje lodge och det finns gott om tid att
fotografera, filma, skriva dagbok, eller bara koppla av i den afrikanska vildmarken. Resan är
graderad som en en-storkarsresa, vilket gör den mycket lämplig även för nybörjare och allmänt
naturintresserade. Detta är en resa man lätt kan ta med sin icke-skådande partner på.
Med detta sagt, så kommer vi naturligtvis se till att vi inte missar de fågelspecialare som finns här.
Det man närmast tänker på är nära-endemerna Slaty Egret, Luapula Cisticola och Chirping
Cisticola. Andra arter vi ska satsa lite extra på är Pel’s Fishing Owl, White-backed Night Heron,
Lesser Moorhen, Rufous-bellied Heron, Allen's Gallinule och Wattled Crane. Lika stor
ansträngning kommer att läggas på att finna de stora däggdjuren.
Resan är tidsmässigt lagd i början på regnperioden då floderna och Victoriafallen har börjat fyllas
på och temperaturen är behaglig, luften klar och fåglarna bär häckningsdräkt. Både de afrotropiska
och palearktiska flyttfåglarna är kvar vid denna tid. Nackdelen är dock att man ibland kan hindras
av skyfall.
Huvudmålet äts på vårt logi på kvällen efter avslutad skådning och sedan vi hunnit med en
tvagning. Vissa kvällar gör vi s k game drives efter middagen. Då hoppas vi få se några av de
nattaktiva däggdjuren och ugglorna som finns i området. Artgenomgångar, då vi sammanfattar vad
vi sett under dagen, hålls de flesta kvällar före middagen. Då går vi också igenom morgondagens
aktiviteter och vilka fåglar och däggdjur det finns anledning att vara speciellt uppmärksam på.

Logistandard
Vi bor på fyra olika logi, Delta Camp (2 nätter), www.deltacampbotswana.com, Sango Safari Camp
(3 nätter), www.sangosafaricamp.com, Chobe Elephant Camp (3 nätter),
www.chobeelephantcamp.com och Camp Nkwazi (Zambia, 2 nätter), http://www.campnkwazi.com.
Gå gärna in och titta på lodgerna på länkarna ovana.
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De tre första lodgerna ligger exklusivt ute i mer eller mindre orört landskap. Lodgerna är små och vi
kommer att ta de flesta rummen i anspråk. Sista lodgen, i Zambia, Camp Nkwazi är fint belägen vid
Zambezifloden.

Mat och dryck
Vi har helpension på resan och alla måltiderna äts på våra lodger. På kvällen intas en ordentlig
måltid på lodgerestaurangen. Man brukar servera bufféer till middagen, rikligt med grönsaker och
kött. Ofta finns det också någon fiskrätt med. Är man lagd åt desserthållet brukar man inte heller bli
lottlös!
Om du har någon allergi eller inte äter viss mat måste du säga till om det senast vid slutbetalning
då det i vissa länder kan vara svårt att ordna på plats.

Resans tempo och strapatser
Detta är en 1-storks resa med lugnt tempo i fält. Ibland har gör vi en promenadskådning före
frukost. Det gäller att utnyttja djurens aktiva tid innan värmen slår till. De flesta dagar har vi en
längre siesta mitt på dagen.
Några dagar förflyttar vi oss med fordon till nästa lodge (våra två sista logier). Vägarna är bra så det
är inga strapatser för att byta logi. Det är måttligt med trafik på vägarna. Våra flygningar i
Okavangodeltat sker i små propellerplan och vid ett par tillfällen flyger vi i omgångar för att få
plats. Flygningarna på trehundra meters höjd över Okavangodeltat är en enastående fin upplevelse i
sig.

Förutom fåglar...
får vi uppleva det fantastiska djurliv som finns i den här delen av Afrika. Okavangodeltat är rikt på
många organismer som stora däggdjur, fiskar, fjärilar och trollsländor. När vi åker kanot kantas
vattendragen av den vackra afrikanska vattenliljan.
Vi blir väl omhändertagna av personalen på våra logier och det är en sann fröjd att få vistas på dessa
boenden.

Vädret...
är i allmänhet soligt. Temperaturen kan variera mellan +15° vissa morgnar, upp till +35° vissa
varma eftermiddagar. Vi kan råka ut för regnskurar, men i gengäld blir luften klar och sval efteråt
och skurarna är i regel korta (men intensiva) och förekommer mest på sena eftermiddagar. På resan
2016 hade vi bara en enda riktig skur, och den var en upplevelse i sig.

Utrustning
Reseledaren har en tubkikare men det rekommenderas att ta med egen om du vill kunna avnjuta
fåglar och däggdjur i lugn och ro. Handkikare är naturligtvis ett måste för alla!
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Nätspänningen är 220 V. Vägguttagen och kontakterna är dock helt annorlunda än i Sverige, se bild
på sista sidan i detta utskick. Alla lodger erbjuder el för laddning av batterier. Det kan dock hända
att det inte går att ladda på rummet. I så fall får man lämna laddaren vid receptionen/restaurangen.
Ytterligare några pinaler som resenären kan utrusta sig med: ficklampa, mugg, smärre ryggsäck
eller fältväska, kniv (dock ej i handbagaget på flyget), konserv- och flasköppnare, myggstift, egen
rulle toapapper, pengaväska att bära runt halsen eller magen, några tomma plastpåsar, väckarklocka
om du inte har väckningsfunktion i din telefon, visselpipa (s.k. ”artpipa”), lås till resväskan (köp
gärna AviFaunas bagagelås hos Naturbokhandeln!), pannlampa, stearinljus och tändstickor (vid fall
av strömavbrott på hotellet), öronproppar, solglasögon, solhatt, solskyddsmedel, våtservetter och
tvättmedel.

Klädsel
Vädret är i allmänhet soligt och varmt mitt på dagen så ta med lätt klädsel. Shorts, kortärmade
skjortor, T-tröjor och liknande kommer mest till användning. Långärmade skjortor och långbyxor är
bra på kvällen mot eventuella mygg. Huvudbonad är välbehövligt. En vattentålig jacka samt kanske
även byxor är bra att ha om vi överraskas av skyfall. Litet hopfällbart paraply (fungerar också
utmärkt som parasoll) är inte helt fel. I savannbiotop förekommer sylvassa akaciataggar på marken
och då är skodon med rejält tjocka sulor lämpliga. Lämpligen kompletterar man med ett par lätta
sandaler. Gummistövlar behövs inte. Det går att lämna in kläder för tvätt på lodgerna, så man kan
spara in lite packning om man nyttjar detta.

Fotografering
Ganska många brukar fotografera på våra resor – såväl fåglar som landskap och annat. De flesta gör
detta som en bisyssla till själva fågelskådandet och resultatet blir som regel hyggligt. Den som vill
satsa mer ambitiöst på fotografering bör vara beredd på att avsätta särskild tid för det och gå på
egen hand en del (även om det innebär att man inte ser riktigt lika mycket fågel).
På en skala ”dåliga – medelgoda – goda” över möjligheterna att fotografera fåglar och däggdjur är
möjligheterna i Botswana och Zambia goda. För landskapsfotografen väntar mängder med
fascinerande motiv i Okavangodeltat och vid Victoriafallen. Även när vi flyger över
Okavangodeltat ges möjligheter till annorlunda motiv från ovan.

Valuta och personliga utgifter
Botswanas valuta heter Pula och Zambias valuta heter Kwacha. Båda är konvertibla valutor som
man kan växla till sig på de lodger vi bor på. Det går dock inte att växla in svenska kronor, utan
man gör bäst i att ta med sig US Dollar. I praktiken behöver vi dock troligen aldrig växla till oss
Pula eller Kwacha, eftersom lodgerna tar både amerikanska dollar och bank/kreditkort. Det är alltså
vettigt att ta med sig bank/kreditkort och amerikanska dollar i små valörer, inte större sedlar än 20dollarssedlar.
Det är helpension på resan. Måltidsdryck i form av vatten ingår alltid i middagarna (ibland även
vin). Vill ni njuta av sydafrikansk viner och öl till middagarna bör ni budgetera för detta. Lägg
därtill utgifter för eget bruk, typ souvenirer.
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Tidsskillnad
Svensk tid + 1 timme. Det är skådarljust ungefär mellan kl 0630 och 1830 .

Litteratur
Allmänt Du som har anmält dig till resan får ett litet häfte, Länder i fickformat – Botswana (&
Namibia) och Zambia, med basfakta om Botswana och Zambia. Bradt Safari Guide: Botswana
(2014) är mycket läsvärd och faktaspäckad.
Kartor Om din lokala bokhandel inte har någon lämplig karta för området, så ring till Kartbutiken,
Stockholm 08–20 23 03.
Fåglar I fält använder vi oss av Birds of Southern Africa (SASOL) av Sinclair m fl (Struik Nature
2011, 4:e uppl.). En annan också mycket bra fågelguide är Roberts Bird Guide av Chittenden
(Voelcker 2012, fälthandboken, inte hyllversionen). Den bifogade artlistan följer i stort ordningen
och namngivningen i Birds of Southern Africa (SASOL). Bägge böckerna finns som appar.
Det finns en mycket bra lokalguide över Södra Afrika, Southern African Birdfinder (SASOL) av
Cohen m fl (Struik 2006), som beskriver fågellivet för de områden vi besöker på ett relativt
uttömmande sätt. Den är dock lite tung och omfattar hela södra Afrika. Kan likväl rekommenderas
(med ”risk” för att man vill besöka alla andra områden inom bokens utbredning).
Det finns även några färgfotoguider men för egen del tycker jag att den typen av fälthandböcker
saknar tillräckligt med underlag för att man ska kunna separera många arter. Böckerna är ofta inte
heltäckande så man kan inte med säkerhet utesluta snarlika arter som saknas i böckerna. Det är dock
onekligen ett trevligt komplement till en vanlig fälthandbok.
Däggdjur och övriga djur Vad gäller däggdjuren finns det flera bra bokalternativ att ta med sig.
Field Guide To Mammals of Southern Africa av Stuart & Stuart (Struik Nature 2007) har den
senaste taxonomin och mycket fina färgfoton. Även bra kartor. Denna bok rekommenderas varmt.
OBS: senaste upplagan (2015) är beställd till Naturbokhandeln. En annan och klassisk bok är The
Kingdon Field Guide To African Mammals av Kingdon (A & C Black, 2008). Boken omfattar hela
Afrika och kan också rekommenderas.
För bestämning av kräldjur finns t ex Field Guide To Snakes and Other Reptiles of Southern Africa
av Branch (Struik, 1998). Det blir inte så många kräldjur på resan men vi har chans att se bl a några
ödlor och ev sköldpaddor. Det är tyvärr en tung bok viktmässigt sett.
En fantastisk ljudkälla på internet är www.xeno-canto.org med de flesta av Södra Afrikas fågelarter
inspelade. Här kan man också spara ner ljudfiler till sin egen dator/mobil.
Med tanke på vår begränsade bagagevikt så kan det vara idé att ha med sig böcker i form av appar
till sin mobil eller iPad. Jag har haft lite svårt att hitta rätt litteratur på nätet. Hör gärna av er till mig
om ni hittar något intressant.
Lämpligen vänder du dig till SOF/BirdLife:s egen butik Naturbokhandeln när du köper
naturlitteratur inför resan. Förutom att de har ett enastående utbud och kunniga försäljare gynnar du
fågelskyddet för varje inköp du gör där. Tel 0485-444 40, www.naturbokhandeln.se.

Artlista
Du har fått en preliminär dag-till-dagkrysslista över de fåglar vi kan förvänta oss se i Botswana och
Zambia. Det kan vara klokt att förbereda sig genom att läsa på artkännetecknen i förväg. De
hänvisningar som ges i artlistan refererar till planscherna i Birds of Southern Africa (Sincalir m fl) –
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förhoppningsvis kan de vara till nytta när du pluggar på arterna. Givetvis kommer vi också att
gemensamt diskutera fältbestämning och artkaraktärer på platsen allt eftersom vi skådar oss igenom
landets avifauna.
Dag-till-dagkrysslistan är framtagen i samarbete med vår partner iGoTerra som driver en
internetsajt och tillhandahåller en app (Pocket) för att registrera och hålla ordning på observationer
och foton för 100 000-tals organismer (fåglar, däggdjur, växter, kräldjur e t c) för världens alla
länder. Är du standard- eller premiummedlem i iGoTerra, hör då av dig till undertecknad så lägger
jag upp dig som medresenär för just den här resan. Du kan då enkelt skapa din egen personliga dagtill-dagkrysslista som innehåller noteringar om vad du sett tidigare och därmed kan du enkelt se
vilka arter/raser som kan bli nya för dig under resan. Du når iGoTerra via www.igoterra.com – du
hittar denna resa på hemsidan via Länder > iGoTerra Trips (eller direkt via trips.igoterra.com med
samma inloggningsinformation).

Övrigt
På våra resor försöker vi alltid att ge så mycket guidning och hjälp kring fågelliv och annat som
olika deltagare kan behöva. Förkunskaper och intresse skiftar dock en hel del och det är inte alltid
lätt att avgöra hur mycket vägledning den enskilde deltagaren önskar. Tänk på att du alltid kan fråga
om det är något just du tycker är oklart eller vill diskutera närmare under resans gång! Det kan ske i
grupp eller mellan fyra ögon med reseledaren. Du är också välkommen att ta kontakt med
reseledaren före avresan och diskutera dina behov.

Anmälningsblanketten
Det är mycket viktigt att ditt namn är stavat exakt som i ditt pass på anmälningsblanketten.
Anmälningsblanketten fylls i på hemsidan i samband med bokning av resan. Du som bokar resan
per telefon, post eller e-post har fått en anmälningsblankett i pappersform. Denna ska givetvis
returneras omgående till AviFauna. Använd det bifogade kuvertet du tidigare fått. AviFauna kan
inte boka flyg (om du valt låta oss göra det) eller hotell för dig så länge vi inte har tillgång till
uppgifterna på anmälningsblanketten.

AviFauna behöver en kopia av ditt pass
När du returnerar anmälningsblanketten till AviFauna skall du också bifoga en papperskopia på ditt
passuppslag (där dina personuppgifter finns). Ännu bättre är om du kan skicka en skannad bild på
passuppslaget via e-post till admin@avifauna.se. Du som bokar resan på AviFaunas hemsida får där
möjlighet att direkt bifoga en kopia på passet via e-post.
Skulle du ha otur och bli av med ditt pass under resan, kan situationen underlättas om du har en
kopia på sidorna 2 (med dina personuppgifter) i ditt pass samt två passfoton. Kontrollera för övrigt
att ditt pass gäller sex månader efter beräknat hemkomstdatum. Annars föreligger risken att du inte
släpps ombord på flyget.

Slutbetalning
skall vara AviFauna (bg. 5019–0453) till handa senast 61 dagar före avresa. Du kommer att få en
påminnelse per e-post.
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Om AviFauna Naturresor
AviFauna Naturresor har funnits sedan 1985 och har i över 30 år möjliggjort för tusentals
naturintresserade att resa till intressanta resmål. Vi skiljer oss från andra naturresebyråer på flera
sätt. Dels genom att vi ägs av BirdLife Sverige (f d Sveriges Ornitologiska Förening). Därför går
allt vårt eventuella överskott tillbaka till fågelskydd. Vi har också en egen fågelskyddsfond som du
kan läsa mer om på hemsidan och i katalogen. Vi reser i små grupper där alla deltagare blir sedda
och vi lägger stor vikt vid kunniga, sociala och pedagogiska reseledare. Vi är medlemmar av
Resebyråföreningen och följer deras rekommendationer fullt ut. Vi har ställt bankgaranti för vår
verksamhet hos Kammarkollegiet, vilket innebär att ingen av våra resenärer blir strandade om något
skulle gå fel, det finns pengar att bekosta hemresor vid oförutsedda händelser. Dessutom är vi och
vår personal försäkrade med en professionell resebyråförsäkring. Vi lägger stor vikt vid att våra
samarbetspartners arbetar så ekologiskt som möjligt och följer lagstiftningen i de länder de
opererar.

Kontakt med AviFauna
Reseledaren Thomas Nyberg når du på telefon 072–743 00 33 e-post thomasnyberg@hotmail.com,
Observera att våra reseledare kan vara ute och resa, så ibland kan det dröja med svar. Är det akut,
kontakta kansliet (nedan).
Vårt kansli kontaktar du på 0485-444 40 eller e-post admin@avifauna.se . Hit kan du vända dig om
frågor kring praktiska saker som betalning och bokningsläge, som inte har med fågelfaunan på
resmålet att göra.
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