Namibia & Botswana 3–15 januari 2020
med Göran Pettersson

Geparden spanar ut över sina jaktmarker i Etosha NP. Foto: Göran Pettersson

Varmt välkommen på AviFaunas resa till Namibia & Botswana!
När dagens hetta avtar söker sig savannens djur till vattenhålet vid Okaukuejo i Etosha
nationalpark. På första parkett sitter vi tysta och ser elefanter, lejon och med lite tur både spets- och
trubbnoshörning släcka sin törst. Mjölkuven jagar ogenerat i lampskenet och föreställningen pågår
så länge man orkar hålla sig vaken. När vi lämnar Etosha och Namibias vackra landskap bakom oss
med många spännande upplevelser i minnet är vi på väg mot grönare och fuktigare trakter. Målet är
Caprivi Strip och Okavangodeltat! Kontrasten är stor. Snart glider vi fram i båt för att i deltat
bekvämt skåda storkar, hägrar och vadare av allsköns arter, och med guidens hjälp leta reda på den
mytomspunna Pel´s Fishing Owl.

Papyrusen växer frodigt längs Okavangofloden. Foto: Göran Pettersson
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Resan i korthet
Datum

Resplan

3 jan Resan startar på Windhoeks internationella flygplats. Natt i Daan Viljoen.
4 jan Transport via Namiböknen till Swakopmund. Natt i Swakopmund
5 jan Walvis Bay. Natt i Swakopmund.
6 jan Transport till Omaruru. Natt i Omaruru.
7 jan Omaruru. Transport till Etosha NP. Natt i Okaukuejo.
8 jan Centrala Etosha NP. Natt i Okaukuejo.
9 jan Etosha NP. Natt i östra Etosha.
10 jan Etosha NP. Transport to Rundu. Natt nära Rundu.
11 jan Transport till Caprivi Strip. Natt vid Kavango River.
12 jan Besök i Okavangodeltat (Botswana). Natt vid Kavango River.
13 jan Bwabwata National Park. Natt vid Kavango River.
14 jan Caprivi Strip. Natt i Katima Mulilo.
15 jan Transport till Kasane, Botswana, där resan avslutas på Kasanes flygplats.

Crimson-breasted Shrike är en läcker färgklick under resan. Foto: Göran Pettersson
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Windhoek - Daan Viljoen GR
Bosua Pass
Windhoek to Swakopmund
Swakopmund
Rooibank
Walvis Bay Salt Works
Spitzkoppe NR
Erongo Mountains

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Etosha NP
Rundu
Bwabwata NP – Mahango GR
Shakawe
Caprivi Strip
Katima Mulilo
Kasane

DAG-TILL-DAG PROGRAM
3 jan Resan startar på Windhoeks internationella flygplats. Vi skådar vid Windhoeks
reningsverksdammar, vilka kan vara mycket fågelrika på änder och småfåglar. Natt i Windhoek.
4 jan Idag blir det transportdag, ca 36 mil, med mycket skådning inlagt längs vägen. Vi kommer att
följa grusvägen C28 som tar oss till Swakopmund vid Atlantkusten. Det är en förstklassig grusväg
med mycket gles trafik. Det går många mil mellan mötena. Första halvan kan karaktäriseras av torra
buskmarker med lite högre träd här och var och lite kulligt landskap. Några mil efter Bosua Pass
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planar topografin ut och vidsträckta torra grässlätter (savannliknande) tar vid. Vi försöker hinna
fram till Swakopmund så vi även hinner med lite skådning vid kusten där. Det kan dock bli så
många stopp längs vägen att vi anländer först under sen eftermiddag.
Resans första struts bör dyka upp på gräsmarkerna. Här finns även en del Blesbok (en antilop) som
dock är introducerad. Vi spanar efter trappar och det finns goda chanser på flera arter som Ludwig´s
Bustard samt Rüppell´s och Red-crested Korhaans. Även flyghöns trivs i gräsmarkerna och vi tittar
efter Namaqua Sandgrouse. Pale Chanting Goshawk ses här och var på ledningar och i busktoppar,
spanande efter byte. Vissa år är vägkanten rik på lärkor och därför håller vi koll på även den
närmaste delen av vägen, bl.a. efter Sabota och Gray´s Larks. Flera arter flugsnappare trivs i den
öppna miljön vi färdas genom, bl.a. Familiar och Tractrac Chats, Mountain Wheatear och Southern
Anteating Chat. Grässångare är ett knepigare kapitel i fält men vi ska försöka bestämma dem vi
stöter på, t.ex. Desert och Tinkling Cisticolas. Vävarna trivs där det blir små dungar och då spanar
vi efter Great och Southern Grey-headed Sparrows samt Chestnut Weaver. Vi äter vår medhavda
lunch vid Bosua Pass och där ska vi också titta efter Black-throated och White-throated Canarys
samt Cinnamon-breasted Bunting. En oansenlig karaktärsart under dagen blir Lark-like Bunting.
Arten är nomadisk, så man vet aldrig i förväg hur det är med antalen. Det här kan bli en av resans
mest artrika dagar! Vi försöker även stanna till och titta efter welwitschia, en säregen tvåbladig ört
som finns enbart längs Atlantkusten i Namibia och Angola. Plantan kan bli över 1 000 år gammal!
Middag på restaurang i Swakopmund och natt i Swakopmund.
5 jan Heldag vid Atlantkusten med morgonstart i Namiböknen. Efter en relativt tidig frukost åker vi
söderut till Rooibank. Här har vi en viktig målart att spana efter, nämligen Dune Lark som är
endemisk för södra delen av sanddynerna i Namiböknen. Här finns också chans på Bokmakierie.

I Rooibank spanar vi efter den endemiska Dune Lark bland sanddynerna. Foto: Göran Pettersson

Därefter tar vi oss till Walvis Bay som är ett av de viktigaste områdena i södra Afrika för
övervintrande vadare. Vi kan alltså räkna med stora mängder av bl.a. spovsnäppa, sandlöpare och
roskarl. Det finns givetvis andra vadararter och vi bör notera White-fonted Plover utöver de
nordeuropeiska arterna. Vi bör också se Damara Tern och Hartlaub´s Gull här. Efter fältlunch åker
vi norrut förbi Swakopmund och skådar flera vadare och skarvar. Här finns häckande Cape,
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Crowned och Bank Cormorants. Andra intressanta arter här är också African Black Oystercatcher
och Chestnut-banded Plover.
Om vindarna är rätt (pålandsvind) blir det även havsfågelskådning vid Walvis Bay (tubläge med
andra ord). På tidigare resor har vi sett bl a White-chinned Petrel, grålira, havslöpare, Cape Gannet,
labb och bredstjärtad labb. Vi hoppas alltså på rätt vindar. Middag på restaurang i Swakopmund.
Natt i Swakopmund.
6 jan Ny transportdag på dryga trettio mil, med flera avbrott för skådning. Vi börjar redan inne i
Swakopmund där vi tittar efter Orange River White-eye som är relativt säker här. Sedan färdas vi
mot nordost och närmast på dagsprogrammet är Spitzkoppe, en samling märkligt formade
granitberg i slättlandet. Vi tillbringar någon timme här och äter också vår fältlunch här. Vi kommer
att titta efter några svårsedda lärkor och hoppas finna såväl Benguela Long-billed Lark som Stark´s
och Spike-heeled Larks. Inne bland bergsklyftorna finns en del vegetation och vi bör se t.ex. Whitetailed Shrike, Ashy Tit, Monteiro´s Hornbill, Cape Bunting, Rosy-faced Lovebird, Red-faced
Mousebird, Acacia Pied Barbet, Herero Chat, Layard´s Tit-Babbler och Black-faced Waxbill.

Spitzkoppe, den enorma granitkroppen som reser sig 700 meter över marken. Foto: Göran Pettersson

Vi kör vidare och når så småningom Omaruru där vi bor kommande två nätter. Under sena
eftermiddagen besöker vi Erongobergen och lyssnar efter ugglor och nattskärror som African Scops
Owl och Freckled Nightjar. Middag på restaurang i Omaruru. Natt i Omaruru.
7 jan Morgon vid Erongobergen där vi lyssnar efter Red-billed och Hartlaub´s Spurfowls. Det är
också goda chanser att hitta den endemiska Rockrunner.
Därefter kör vi mot Otjiwarongo tretton mil nordost från Omaruru. Vi bör se våra första vårtsvin
längs vägen och har även chans på lite gamar som White-backed Vulture och örongam. Framme i
Otjiwarongo spanar vi snabbt av vattenreningsdammarna här. Det bör ge lite nya änder, t.ex.
Hottentot Teal och Maccoa Duck. Tills sist når vi Okaukuejo Resort där vi tillbringar natten. Efter
middagen besöker vi vattenhålet som ligger i anslutning till resorten. Här kan det vara ett myller av
Double-banded Sandgrouse som kommer för att dricka. Även flera stora däggdjur brukar göra sin
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entré när mörkret fallit, t.ex. elefanter noshörningar, giraffer och lejon. Det finns även chans att se
Rufous-cheeked Nightjar jaga runt belysningen av vattenhålet. Natt i Okaukuejo.
8 jan Etosha NP är ett av Afrikas finaste områden för däggdjur och har en yta på 23 000 km2
(motsvarande Västra Götalands län). Ett sådant omfattande område innehåller givetvis flera olika
miljöer, även om det torra och öppna intrycket överväger. Olika miljöer ger också stor
sammansättning på fågel- och djurlivet. Större delen av året är torrperiod men flertalet vattenhål
som är fyllda året runt attraherar såväl fåglar som däggdjur. Vi kommer att besöka flera av dessa.
Ute på de stora gräsvidderna går flockar med zebror, Impalas, Springbok, oryxantiloper och gnuer. I
de busk- och trädbeklädda markerna stöter vi på elefanter, giraffer, Greater Kudu och vi har även
stor chans att se spetsnoshörning. Vid vattenhålen samlas elefanter, antiloper och vildsvin för att
dricka och svalka sig. I närheten av dessa har vi också chans att hitta Black-backed Jackal och lejon.
Då och då passerar en mungo över vägen.
Även fågelfaunan är rik. Strutsarna är lättsedda där de skrider fram över grässlätterna. Här finns
också flera arter trappar där koritrappen är den vanligaste. Området är rikt på lärkor och vi ska titta
efter några nya arter vi inte sett tidigare under resan: Pink-billed, Red-capped och Spike-heeled
Larks, samt Grey-backed och Chestnut-backed Sparrowlarks. Hornbills uppträder med Southern
Yellow-billed och Grey Hornbills. Vi gör vår första bekantskap med Burchell´s Starling här. Likaså
Double-banded och Burchell´s Courser. Det finns många rovfåglar att spana efter i skyn och några
vi med säkerhet ser är White-backed Vulture, Bateleur, Greater och Rock Kestrel, Tawny Eagle och
svartvingad glada. På marken håller vi ögonen öppna för stolta sekreterarfåglar som skrider fram
genom det höga gräset. Då och då hugger de snabbt efter något ätbart, kanske en ödla eller orm. I de
östligare delarna finns mera öppna vattenytor och här ser vi en del änder och hoppas även hitta Blue
Crane, kanske resans vackraste fågel. Natt i Okaukuejo.

Vattenhålen i Etosha NP är mycket attraktiva för däggdjuren i området. Foto: Göran Pettersson

9 jan Vi fortsätter att utforska Etosha NP och rör oss mot de östra delarna idag. Natt på Mokuti
Lodge.
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10 jan Under morgonen återvänder vi till Etosha NP för ett sista besök. Efter utcheckning på vår
lodge tar vi upp transporten till Rundu, ca 25 mil iväg från Etosha NP och nordost om Grootfontein.
Vägarna är fortsatt bra och transporten tar inte många timmar i anspråk. Framme vid vårt logi
hinner vi med ett dopp i polen innan middagen. De som vill skåda istället kan gå i campens
omgivningar. Här finns bl a Emerald-Spotted Wood Dove, Pearl-spotted Owlet, Red-billed
Hornbill, White-browed Scrub-Robin, Long-billed Crombec, Blue Waxbill och Green-winged
Pytili. Middag på Kaisosi River Lodge och natt där.

Vi ser strutsar i Etosha NP. Foto: Göran Pettersson

11–12 jan Vi hinner med lite skådning runt campen innan vi fortsätter mot Mahangu Safari Lodge i
kanten av Okavangodeltat. Sträckan är på ca 20 mil. Vi kommer att vara framme under vid lunchtid
vid vår lodge. Kvällsskådning längs floden kan ge flodhästar och nya fåglar som Slaty Egret,
Rufous-bellied Heron och White-backed Night Heron. Ena dagen besöker vi Bwabwata National
Park (Mahango Game Reserve). Området består i huvudsak av lövfällande skog men här finns
också en större flodslätt som är fågelrik, kantad av vass och papyrus. Här har vi chans att hitta Slaty
Egret, Wattled Crane, African Openbill, helig ibis, Spur-winged Goose, Long-toed Lapwing och
svartvingad vadarsvala. I skogsdungarna tittar vi efter Swainson´s Spurfowl, Bradfield´s Hornbill,
Crested Barbet, Meyer´s Parrot, White-browed Coucal, Rufous-naped och Fawn-coloured Larks,
Ashy Flycatcher, Red-billed och Yellow-billed Oxpeckers och White-throated Petronia. Bland
däggdjuren dyker det upp några nya bekantskaper som Red Lechwe och sabelantilop (en av de
vackraste antiloperna). Middagarna och nätterna på Mahangu Safari Lodge.
13 jan Tidig frukost och iväg till Okavangodeltat i Botswana. Nu blir det andra djur i fokus då vi
kommer att spana efter flodhästar och nilkrokodiler. Fågelfaunan blir också ny och vi hoppas finna
arter som goliathäger, Black Heron, afrikansk ibisstork, Black-chested Snake Eagle, rallbeckasin,
Water Thick-knee, African Green Pigeon, Black-collared Barbet, Bennett´s Woodpecker, Greater
Swamp Warbler, Chirping Cisticola, Chinspot Batis, Orange-breasted Bush Shrike, Collared
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Sunbird och Spectacled Weaver. En av de svårare att finna är Pel´s Fish Owl men båtkillarna brukar
ha koll på var fåglar finns. Under eftermiddagen åker vi tillbaka till vår lodge i namibia. Middag
och natt på Mahangu Safari Lodge.
14 jan Efter lite morgonskådning vid lodgen kör vi vidare österut genom Caprivi Strip till Katima
Mulilo i det nordöstligaste hörnet av Namibia. Den märkliga gränsdragningen här uppe i nordost
har sin grund i förhandlingar mellan de forna kolonialmakterna, Storbritannien och Tyskland, för
över hundra år sedan. När Namibia blev självständigt (från Sydafrikas kontroll) 1990 tillföll till sist
Caprivi Strip Namibia. Vi kommer att passera igenom hela ”stripen” idag när vi kör till Katima
Mulilo. Vid Kwando River stoppar vi och spanar efter bl a Hadada Ibis och Lesser Gallinule.
Dagens transport är ca 33 mil lång. Middag och natt nära Katima Mulilo.

15 jan Transport österut över Ngoma bridge till Botswana och Kasane. Resan avslutas på Kasanes
flygplats under eftermiddagen.

I Bwabwata National Park finns ett imponerande baobabträd. Foto: Göran Pettersson
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Resans pris: 59 500 kr.
AviFauna förbehåller sig rätten att, p g a exempelvis valutaförändringar, oförutsedda ökade
kostnader för landarrangemanget såsom bränsletillägg och nyligen införda skatter, höja resans pris
med 8 % 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











boende med del i dubbelrum med god standard
helpension
alla transporter mellan start- och slutpunkt på resan
båttur på Okavangofloden
dricks till guider, logier 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
dricks för ev personlig service
matersättning eller andra utgifter om deltagaren inte väljer att delta i gruppens program
utgifter orsakade av förseningar till anslutningspunkten
reseförsäkring och/eller avbeställningsskydd

Flygresa till landet
Flyg till Namibia (Windhoek) och från Botswana (Kasane) 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. Om du bokat flygbiljett efter
att AviFauna gett klartecken till flygbokning, och AviFauna ställer in resan, får du biljettkostnaden
ersatt av AviFauna.
Du som bokar flyg genom AviFauna får flygbiljetten utskickad ca två veckor före avresa.
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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
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.

Allmänt upplägg
Vi färdas på glest trafikerade vägar i Namibia och Botswana och passerar vackra och torra områden
med ett förvånansvärt rikt fågel- och djurliv, speciellt det som möter oss i Etosha. Den höga
standarden på vägar och logi kommer säkert att förvåna några. I Botswana möter vi i ett grönare
och fuktigare landskap och tack vare det förändras artsammansättningen.
På flera av hotellen kommer vi att bo några nätter i rad, vilket gör det hela lite mer bekvämt. De
flesta morgnar äter vi tidig frukost på hotellet om så är möjligt, alternativt ute i fält. Lunch äts ofta i
fält, någon gång på lokal restaurang.
Huvudmålet äts på restaurang, som regel på kvällen efter avslutad skådning och sedan vi hunnit ett
besök på hotellet för dusch. I samband med middagen håller vi även en artgenomgång, då vi
sammanfattar vad vi sett under dagen. Då går vi också igenom morgondagens aktiviteter och vilka
fåglar det finns anledning att vara extra uppmärksam på.
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Logistandard
Vi bor i dubbelrum på enkla men trevliga hotell, med dusch och toalett på rummet. På flera lokaler
bor vi på lodger som ligger strategiskt placerade vid nationalparkerna eller reservaten vi besöker.

Mat och dryck
På kvällen intas en ordentlig måltid på restaurang. Middagarna i Namibia och Botswana är
vällagade och smakrika. Inte så många unika rätter men hög kvalité på det vi bjuds på.
Vinlistorna skvallrar om närheten till Sydafrika – stort urval av bra viner. Det namibiska ölet är gott
och det inhemska Windhoek eller Taffelberg serveras i princip överallt. Ölkvalitén vittnar om att
landet en gång i tiden var tysk koloni, vilket också gäller maten i vissa delar av landet. Ibland kan
man beställa in Eisbein mit sauerkraut!
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 2-storks resa med relativt långa dagar i fält, men inte något järnhårt tempo.
Det här är en rundresa med safariinriktningen varför vi kommer att tillbringa en hel del tid i våra
fordon. Gäller framför allt i Etosha NP där man inte får lämna fordonet annat än på markerade
platser. Vi skådar alltså inifrån våra bussar här. Flera dagar har vi längre transporter till nya lokaler.
Vägarna är i mycket bra skick med gles trafik varför vi klarar av 30-milatransporter på några
timmar. Vi stannar för bensträckning och gör även kortare skådarstopp under dessa transporter. Det
kommer inte att bli några långa dagar i bussen som enbart känns som rena transportdagar utan
skådning!
Givetvis blir det också promenader under resan. Det är dock inte några längre promenader
inplanerade. Flera båtturer, då vi färdas på floder, står också i programmet. Vi kan då räkna med att
komma såväl djur som fåglar extra nära.

Förutom fåglar...
kommer vi att se ett varierat landskap. Från vidsträckta grässlätter, fågelrika våtmarker, Atlantkust,
slingrande floder till små odlingar och granitberg, Vi kommer att röra oss relativt långt i västnordöstlig riktning och får verkligen uppleva en skiftande natur. Det är torrperiod under vår resa
varför landskapet i allmänhet uppfattas som torrt. Det är ju som grönast under regnperioden (decmars). Trots detta så blommar en del örter under vårt besök.
Däggdjuren får också sin plats på den här resan, fattas bara när vi åker på safari. I Etosha NP,
Okavango samt i Chobe NP konkurrerar däggdjuren om vårt fokus på fåglar. Det är inte riktigt
samma mängder individer som i Östafrika men artrikedomen är stor. Vi kan räkna med att se
närmare femtio däggdjursarter (se artlistan).
.
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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.

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, 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. Det går att lämna in kläder för tvätt på lodgerna, så man kan spara in lite packning om
man utnyttjar 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 Namibia och Botswana goda. För landskapsfotografen väntar mängder med
fascinerande motiv i Namiböknen, Spitzkoppe, Etosha NP och Okavangodeltat.

Valuta och personliga utgifter
Valutan i Namibia heter Dollar och Botswanas Pula. Bägge 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 Dollar eller Pula,
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 20-dollarssedlar.
Det är helpension på resan. Måltidsdryck i form av vatten ingår alltid i middagarna. 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, med basfakta om Namibia och Botswana.
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 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.
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.
Lämpligen vänder du dig till BirdLife Sveriges egen butik Naturbokhandeln när du köper
fågelböcker 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 under resan.
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 (Sinclair 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
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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).
Kom ihåg att ta med dag-till-dagkrysslista på resan. Har du problem med att skriva ut listan,
kontakta i så fall AviFauna, admin@avifauna.se.

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 att 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.

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
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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 072–993 55 och 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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