Östra Sydafrika 14–26 oktober 2018
med Göran Pettersson

Vi har chans på tre arter tranor under resan, bl a Blue och Wattled Crane. Foto: Göran Pettersson

Varmt välkommen på AviFaunas resa till Sydafrika!
Den här resan erbjuder en av Afrikas mest bekväma och innehållsrika fågel- och djurupplevelser.
Resan är utformad så att vi har de bästa chanserna att se många av Sydafrikas endemiska fågelarter
och regionala specialiteter. Vi jagar inte den längsta artlistan utan fokuserar på de unika arterna för
den här delen av södra Afrika. Det betyder att vi besöker några av Afrikas bästa fågellokaler. Vi
kommer att ha flera tidiga morgnar på programmet och gott om tid ute i fält. Lägg därtill fint väder,
god mat, goda viner och några av Afrikas mest imponerande däggdjur som lejon, elefanter,
noshörningar och flodhästar bland många andra, och du har en mycket fin resa framför dig.

I Drakensbergen tar vi höjd för skådningen. Foto: Göran Pettersson
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 Durbans Internationella flygplats vid lunchtid. Transport till Underberg i
Drakensbergen. Skådning längs vägen. Ca 20 mil. Natt i Underberg.

2

Sani Pass och Lesotho. Natt i Underberg.

3

Morgonskådning vid Underberg. Transport till Eshowe, Zululand och skådning där. Ca 35 mil. Natt
i Eshowe.

4

Morgonskådning i Dlinza Forest. Efter lunch transport till St Lucia. Natt i St Lucia.

5

Morgonskådning i St Lucia. Transport till Mkhuze. Natt i Mkhuze.

6

Mkhuze. Natt i Mkhuze.

7

Transport till Wakkerstroom och skådning efter gräsmarksarter. Ca 25 mil. Natt i Wakkerstrom.

8

Wakkerstrom. Natt i Wakkerstrom.

9

Transport till södra delarna av Kruger NP. Ca 45 mil. Natt i Kruger NP.

10

Kruger NP. Natt Kruger NP.

11

Kruger NP. Transport till Magoebaskloof och natt där. Ca 27 mil.

12

Woodbush Forest Reserve. Natt Polokwane.

13

Skådning längs vägen i Polokwane Game Reserve. Transport till Johannesburg där resan avslutas
på internationella flygplatsen. Ca 30 mil
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DAG-TILL-DAG PROGRAM
Dag 1: Resan startar på Durbans Internationella flygplats vid lunchtid. Transport till Underberg, ca
20 mil, vid sluttningarna av Drakensbergen. Skådning längs vägen där vi spanar efter tranor och
trappar. Drakensbergen är en varierad bergskedja (är egentligen ingen bergskedja utan de östra
sluttningarna av den afrikanska platån) som löper i nord-sydlig riktning i östra Sydafrika. De högsta
topparna når över 3 400 meters höjd. Vi kommer att skåda i högst varierad miljö här och det mesta
är alpint som vi stöter på. Här finns öppna gräsmarker, våtmarker och fuktskogar på bergssidorna.
Häftiga arter som Southern Bald Ibis, Cape Vulture och Wattled Crane väntar på oss här.
Natt i Underberg.

Cape Vulture. Foto: Göran Pettersson

Dag 2: Heldag i Sani Pass och Lesotho där vi skådar efter arter typiska för höglandet i
Drakensberg. Vi åker med fyrhjulsdrift idag så att vi klarar oss hela vägen längs den vackert dragna
vägen över Sani Pass som fortsätter in i Lesotho. Passet på drygt 3 200 meters höjd och dess
omgivningar hyser flera för Sydafrika unika fåglar som Gurney´s Sugarbird, Red-throated
Wryneck, Bush Blackcap, Buff-streaked Chat, Cape Rock Thrush och Streaky-headed Seedeater. På
de högre höjderna finns Long-tailed Widowbird och den häftiga endemen Drakensberg
Rockjumper.
När vi passerat gränsövergången till Lesotho spanar vi efter lammgam, här i sin sydligaste
utbredning. Andra unika arter här utgörs av Sentinel Rock Thrush, Sickle-winged Chat, Mountain
Pipit och Drakensberg Siskin. Det är också goda chanser att hitta lite däggdjur som Chacma
Baboon, Rock Hyrax, Eland, Mountain Reedbuck och Grey Rhebok.
Det blir mycket landskap idag och vi hoppas givetvis på bästa väder. Natt i Underberg.
Dag 3: Vi hinner med ett skådarpass under morgonen vid Underberg innan vi åker vidare till
Eshowe i Zululand. Vi besöker ett område med s k ”mist forest”, fuktiga lavabehängda lövskogar,
som hyser många spännande arter för Södra Afrika, t ex Knysna Turaco, White-starred Robin, Lazy
Cisticola, Forest Canary, African Firefinch och den läckra Swee Waxbill. Vi har också chans att
hitta Cape Parrot och Orange Ground Thrush i området.
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Området runt Underberg har förr varit ett relativt säkert område för den mycket sällsynta Blue
Swallow. Förutsättningarna för att få sen någon svala är idag så förändrade att vi inte kan räkna
med att finna någon fågel. BildLife International skattar världspopulationen till max 2 500 fåglar.
Vi gör givetvis ett försök i alla fall. Lite vanligare (och ovanligare) fåglar som vi hoppas stöta på för
första gången under resan blir t ex African Harrier Hawk-Hawk, Long-crested Eagle, Forest
Buzzard, Red-necked Spurfowl, Natal Francolin, Black-winged Lawing, Half-collared Kingfisher,
Drakensberg Prinia, Wailing Cisticola, Southern Black Flycatcher, Amethyst och Collared Sunbird
samt Red-collared Widowbird och Bronze Mannikin.
Senare under dagen transport till Eshowe, Zululand, ca 35 mil. Natt i Eshowe.
Dag 4: Morgonskådning i Dlinza Forest, en städsegrön skog (s k scarp forest) med öppna
gräsmarker. Det här är en bra lokal för den sällsynta Spotted Ground Thrush. Andra intressanta arter
här är t ex Eastern Bronze-naped Pigeon, Tambourine och Lemon Dove, Green Malkoha, Narina
Trogon, Crowned och Trumpeter Hornbills, White-eared Barbet, Scaly-throated Honeyguide, Olive
Woodpecker, Chorister Robin-Chat och Green Twinspot.
Efter lunch transport till St Lucia. Vi räknar med att komma fram så att vi hinner med lite
våtmarksskådning. Här kan man nämligen spana efter en mängd hägrar, bl a Goliath Heron, Pinkbacked Pelican, den pigga och raska lilla Black Crake, flera arter kungsfiskare, bl a Malachite
Kingfisher, svalor som Red-breasted Swallow, Rufus-winged och Croaking Cisticolas, Yellowthroated Longclaw och med lite flyt Southern Banded Snake Eagle som här finns i en liten enklav
långt söder om sitt övriga utbredningsområde.
Natt i St Lucia.

White-browed Scrub Robin. Vi har chans på fyra arter Scrub Robins under resan. Foto: Göran Pettersson

Dag 5: Morgonskådning i St Lucia. St Lucia är tillsammans med Mkhuze ett unikt fågelområde i
södra Afrika med närheten till havet och de s k sandskogar som växer här. Det är några arter som vi
ger lite större uppmärksamhet som Brown Scrub Robin, Rudd´s Apalis och Woodward´s Batis. Det
finns givetvis annat som lockar också och vi hoppas få se bl a Yellow-rumped Tinkerbird, Red4

capped Robin-Chat, Black-bellied Starling, Olive Sunbird, Dark-backed och Thick-billed Weaver,
Red-backed Mannikin samt Green Twinspot.
Därefter transport till Mkhuze där vi också övernattar.
Dag 6: Vi skådar hela dagen i Mkhuzes Game Reserver högst varierande miljöer. Här finns sand-,
akacia- och palmskogar, savann, öppna gräsmarker, klippområden och våtmarker. Mkhuze Game
Reserve är utan tvekan det mest fågelrika området i Kwazulu-Natal. Vi kommer att fokusera extra
på att hitta specialarterna Neergaard’s Sunbird, Pink-throated Twinspot, Lemon-breasted Canary
och African Broadbill. Men här finns mycket annat att titta efter. Vi kan nog räkna med att få se
över 100 arter idag och utöver de ovan nämnda finns här t ex African Cuckoo-Hawk, Black-bellied
Bustard, Crested Guineafowl, Emerald-spotted Wood Dove, Purple-crested Turaco, Burchell’s
Coucal, African Pygmy och Striped Kingfishers, Green Woodhoopoe, Common Scimitarbill,
Southern Yellow-billed Hornbill, Black-collared Barbet, Lesser Honeyguide, Lesser Striped
Swallow, Black Cuckooshrike, Eastern Nicator, Long-billed Crombec, Yellow-breasted Apalis,
Green-backed Camaroptera, Red-faced Cisticola, African Paradise Flycatcher, Chinspot Batis,
Bearded Scrub Robin, Brown-crowned Tchagra, White-crowned Helmet-Shrike, Gorgeous och
Grey-headed Bush Shrike, Violet-backed Starling, Purple-banded, White-bellied and Scarletchested Sunbirds, Yellow-throated Petronia, Spectacled, Village och Yellow Weavers, Whitewinged Widowbird, Pin-tailed Whydah samt Blue Waxbill och Golden-breasted Bunting. Det är
även en del däggdjur I reservatet med bl a flera antiloparter och flodhästar.
Natt i Mkhuze.

Lömsk blick. Lita aldrig på en flodhäst, då är det kört. Foto: Göran Pettersson

Dag 7: Transport till Wakkerstroom (ca 25 mil) och skådning efter gräsmarksarter. Natt i
Wakkerstrom.
Dag 8: Vi ägnar hela dagen åt Wakkerstroms höglänta gräsmarker med insprängda våtmarker, en
hotad miljö i södra Afrika. Många av arterna som finns här är därför också i en utsatt situation med
minskande möjligheter för sin överlevnad. Likväl är här fågelrikt och vi kommer att söka efter flera
endemiska arter som har sin hemvist just här. Sydafrikas två mest ovanliga lärkor finns här, Rudd´s
och Botha´s Larks. Andra specialiteter är t ex Blue Korhaan, Black-winged Lapwing, och Yellow5

breasted Pipit. Vi spanar också efter Eastern Long-billed Lark och Cape Longclaw. I våtmarkerna
försöker vi leta upp änder som Hottentot Tel, Southern Pochard samt Maccoa Duck och Whitebacked Duck. Några andra spännande arter här som vi försöker hitta är t ex African Quailfinch och
Orange-breasted Waxbill. Det blir ny exklusiv skådning idag!
Natt i Wakkerstrom.
Dag 9: Transport till södra delarna av Kruger NP. Natt i Kruger NP. Krugerparken som den ofta
kallas är Afrikas största skyddade område, ca 20 000 km2 stort (nästan dubbla Skånes yta). Utöver
ett fenomenalt rikt djurliv finns här mängder med fågel, över 500 arter är noterade från parken.
Utanför lodgerna sker all skådning från våra fordon. Man får inte lämna fordonen med anledning av
mängden vilda stora djur som finns här.
Vi kommer att besöka de södra delarna. Större delen av parken består av buskmarker och glesa
mopane-skogar. Stora öppna gräsytor täcker vissa områden. Vi har goda chanser att få se The Big
Five, d v s leopard, lejon, elefant, noshörning (bägge arterna) och afrikansk buffel. Därtill är parken
rik på antiloper och zebror. Bra möjligheter även på flodhäst. I fågelväg finns det givetvis mycket
som är attraktivt och nytt för resan. Det är fram för allt savannarter som bjuds under tiden vi är här.
T ex gamar, örnar, flera arter Francolins, Senegal Lapwing (mycket sparsam), Levaillant´s, Jacobin
och African Cuckoos, Cardinal, Bearded och Bennett´s Woodpeckers, Yellow-breasted Apalis,
Grey Tit-Flycatcher, Mocking Cliff Chat, Grey Penduline Tit, Marico, Collared, Scarlet-chested
och White-bellied Sunbirds, Black-headed Oriole, Orange-breasted och Grey-headed Bushshrikes,
Retz´s Helmetshrike, Southern White-crowned och Magpie Shrikes, Brubru och Jameson´s
Firefinch bland många andra. Är det tillräckligt med vatten i floderna har vi också chans att hitta
African Finfoot. Natt i Kruger NP.

Southern White-crowned Shrike, Krugerart. Foto: Göran Pettersson

Dag 10: Heldag i Kruger NP. Vi fortsätter att utforska detta djur- och fågelrika område. Natt
Kruger NP.
6

Dag 11: Kruger NP. Transport till Magoebaskloof och natt där.
Dag 12: Heldag i den frodiga och fuktiga ”Afromontane forest” (ett av världens åtta biogeografiska
riken) runt Magoebaskloof. Skogarna här utgör nordgränsen för flera av Sydafrikas sydliga
endemer. Vi besöker Woodbush Forest Reserve där vi söker efter den svårfunna Cape Parrot som
här har en liten isolerad utbredning väl skild från sina sydligare domäner. Här finns också den
vackra Orange Ground Thrush i bra numerär. Andra nya arter som vi hoppas hitta är Yellowstreaked Greenbul och Black-fronted Bushshrike. Området är rikt på fåglar men de flesta arterna har
vi förhoppningsvis sett vid det här laget, men det kan vara bra med en back-uplokal ifall vi missat
något. Vi tittar därför även efter Red-chested Cuckoo, African Emerald Cuckoo, Olive
Woodpecker, Chorister Robin-Chat, Barratt´s Warbler, Blue-mantled Crested Flycatcher, Blackbacked Puffback, Olive Bush Shrike och Greater Double-collared Sunbird. Natt Polokwane.

Skådning i "Afromontane forest" i Magoebaskloof. Foto: Göran Pettersson

Dag 13: Morgon- och förmiddagsskådning i Polokwane Game Reserve där vi skådar i torra öppna
gräsmarker med lite buskage och låga träd insprängda. Vi ska försöka hitta resans sista lärka, Shortclawed Lark. Arten har två distinkta utbredningsområden, dels i nordöstra Sydafrika, dels i norra
Sydafrika och södra Botswana. Populationen i nordöstra Sydafrika uppgår till blott några tusental
individer. Det är alltså en ovanlig fågel vi spanar efter. Andra arter som också trivs i dessa torra
öppna gräsmarker är t ex Swainson´s Spurfowl, Northern Black Korhaan, Red-faced Mousebird,
Sabota Lark, Tinkling Cisticola, Barred Wren-Warbler, Marico Flycatcher, Kalahari Scrub Robin,
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Ant-eating Chat, Ashy Tit, Magpie och Cimson-breasted Shrike, Burchell´s Starling, Green-winged
Pytilia, Violet-eared och Black-faced Waxbills samt Scaly-feathered Finch.

Green-winged Pytilia är en av många läckra tättingar vi tittar efter under resan. Foto: Göran Pettersson

Det är också bra för rovfåglar i området med bl a African Hawk-Eagle, Black-chested Snake Eagle
och Secretary Bird. Populationen av Gabar Goshawk i området utgörs till större delen av den
läckert tecknade melanistiska formen.
Senare under dagen tar vi oss till Johannesburg (ca 30 mil) där resan avslutas på den internationella
flygplatsen.
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Resans pris: 44 400 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
dricks till guider och de i resan ingående måltider
svensk reseledning
skicklig lokal engelsktalande guide
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
rumsdricks på hotellen
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)
reseförsäkring och/eller avbeställningsskydd

Flygresa till landet
Flyg till Sydafrika (Durban/Johannesburg) 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.

Bagage
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. Tänk också på att
bagageutrymmet i våra fordon kan vara begränsat, packa gärna i mjuka s k soft bags med storleken
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anpassad till innehållet. Kontrollera med ditt flygbolag vilken viktgräns och viktmått som gäller
(varierar i allmänhet mellan 15 till 30 kg för incheckat bagage och 8 till 12 kg för handbagage).

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.
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.
Kontrollera med din vaccinationscentral vad som gäller för att resa i östra Sydafrika.

Allmän uppläggning
Vi har fokus på fåglar och däggdjur under resan, men det finns även möjlighet till lite
fjärilsskådning. Om vi hittar kräldjur så studerar vi också dessa. Lunchen äts antingen i fält eller på
restaurang. Huvudmålet äts på restaurang som regel på kvällen efter avslutad skådning och sedan vi
hunnit med ett besök på hotellet för dusch. Artgenomgångar, då vi sammanfattar vad vi sett under
dagen, hålls i samband med huvudmålet. Då går vi också igenom morgondagens aktiviteter och
vilka fåglar det finns anledning att vara speciellt uppmärksam på.

Logistandard
Vi kommer att bo på trevliga hotell och lodger som ofta ligger bra belägna ute i naturen.. I Kruger
får man röra sig fritt inom lodgeområdet. Annars är man strikt hänvisad till fordonen utanför
lodgerna.

Mat och dryck
På kvällen intas en ordentlig måltid på restaurang. Vi räknar med bra mat under resan och de
sydafrikanska vinerna tål att provas.
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.
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Resans tempo och strapatser
Detta är en 2-storks resa. Vi kommer att hålla ett lugnt tempo ute i fält där vi ger god tid på de
fåglar vi träffar på. Eftersom det är en rundresa blir det några dagar med längre transporter (över 20
mil) men i princip alla transporter är på fina vägar (svensk standard).
Terrängen är vanligen lättgången utan några ansenliga nivåskillnader. På vissa platser är marken
sandig, på andra går vi bland stickiga buskage.

Förutom fåglar...
kommer vi att se en del däggdjur, se bifogad dag-till-dag-krysslista. För dig som är extra
däggdjursintresserad är det givetvis en fördel att vara påläst innan resan. Inför förberedelserna kan
det vara bra att gå igenom litteraturlistan nedan.

Vädret...
är som regel soligt och varmt, runt 25–30° C på dagarna. Lite svalare på högre höjd. Kvällarna är
ljumma och behagliga och inte ens morgnarna särskilt kyliga. Något regn får vi sannolikt uppleva
(men helt säker kan man inte vara). På slätterna och i Kruger NP kan det vara tryckande värme efter
lunchtid.

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!
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, T-tröjor och
liknande. Morgnarna kan vara kyliga och du kommer förmodligen att få användning för en varm
tröja och jacka. Kom ihåg att långa ärmar och långa byxben är bra skydd mot mygg!
Du bör vara garderad mot regn, så tag med regnställ och paraply (fungerar också utmärkt som
parasoll). Vi klarar oss med joggingskor eller skådarsandaler. Sylvassa taggar ligger här och var på
marken, så se till att du har skodon med rejält tjocka sulor.

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).
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På en skala "dåliga – medelgoda – goda" över möjligheterna att fotografera fågel är möjligheterna
i Sydafrika medelgoda till goda. Vyerna och landskapet är givetvis lättfotograferat och vi kommer
att erbjudas många möjligheter till fina miljöbilder. Är du fotointresserade se då till att ha med dig
ordentligt med minneskort hemifrån.

Valuta och personliga utgifter
I Sydafrika heter valutan Rand. 1 rand motsvarar ca 62 öre (SEK) (11 juli 2017). I resans pris ingår
helpension. Måltidsdryck i form av vatten ingår i middagarna. Det brukar vara populärt att dricka
något av Sydafrikas goda viner till middag. Priserna är betydligt lägre än motsvarande viner på
svenska restauranger. Vi kommer inte att besöka speciella souvenirbutiker (eftersom det i princip
inte finns några där vi är), lodgerna i Kruger brukar dock i lite grand till försäljning. Räkna med att
ni klarar er på ca 200 kronor om dagen. Det är brukligt att lämna dricks till alla bagagebärare och
hotellpersonal. Övrig dricks till guider, chaufförer, restaurangbesök m m ingår i resans pris. Det går
bra att växla till rand i Sverige men vi kommer också att få möjlighet att ta ut pengar på bankomater
(ATM).

Tidsskillnad
Sydafrika ligger + 1 timme jämfört med Sverige.

Litteratur
Allmänt Du som anmält dig till resan får ett litet häfte, Länder i fickformat – Sydafrika, med
basfakta om det land vi skall besöka. Lonely Planet – South Africa (2012 eller senare) är mycket
läsvärd och faktaspäckad. Likaså The Rough Guide to South Africa (2012).
Kartor Jag har med mig några bilatlaser som jag köpt i Sydafrika. När det gäller kartor i övrigt
finns det flera bra kartor som de stora förlagen ger ut. När ni väljer en karta för landet/regionen,
tänk då på vilken skala kartan är på.
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). En bok för de lite knepiga små bruna
fåglarna som vi ser är Little Brown Jobs av Chamberlain (PAVO 2015). Boken tar upp ca 250 arter
och ger matnyttiga bestämningstips. En bok för den vetgirige! Det finns en mycket bra lokalguide
över Södra Afrika, Southern African Birdfinder (SASOL) av Cohen m fl (Struik 2006), som
beskriver fågellivet på de lokaler vi besöker på ett relativt uttömmande sätt. Den är dock lite tung
och omfattar hela södra Afrika. Kan likväl rekommenderas. 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 2015) har den
senaste taxonomin och mycket fina färgfoton. Även bra kartor. Denna bok rekommenderas varmt.
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, även om taxonomin har
förändrats en del sedan boken började ges ut. Naturbokhandeln har en intressant bok på svenska,
12

Afrikas djurliv: Safariguide av Trolle (Globe förlaget, 2012). 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. Med över
600 arter dagfjärilar finns det mycket att kika på även inom denna intressanta djurgrupp.
Fotoguiden Field Guide to Butterflies of South Africa av Woodhall (Struik, 2005), kan varmt
rekommenderas.
Lämpligen vänder du dig till SOF/BirdLife:s egen butik Naturbokhandeln när du köper litteratur
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 Sydafrika. Det
kan vara klokt att förbereda sig genom att läsa på artkännetecknen i förväg. De hänvisningar som
ges i artlistan refererar till planscherna i Fågelguiden (Svensson m fl) – 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.
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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 i det antal månader efter beräknat hemkomstdatum som Sydafrika kräver.

Slutbetalning
skall vara AviFauna (bg. 5019–0453) till handa senast 61 dagar före avresa. Du kommer att få en
påminnelse per e-post.

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 SOF-BirdLife (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 Göran Pettersson når du på telefon 0729–93 55 77 eller e-post gp@avifauna.se,
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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