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An english summary:
A trip through South Africa
During the period 23 October to 15 November, we traveled with
Sunway Safaris on a trip from Johannesburg in the north of the
country, through the Kruger National Park to Swaziland and
Zululand. From there to the Drakensberg Mountains and on to the
wild coast, Addo Elephant National Park and the beautiful Garden
Route. The trip ended in Cape Town and the Cape of Good Hope.
The trip was led in an excellent manner by our two guides Christopher and Yonella and the participants came from different parts
of the world; Six Swedes, three Italians, one German and one Australian. We got together to experience much of the country, not
least the diverse nature, which gave us lots of photo subjects.
Most of the meals were cooked by our guides and everybody helped to clean up after meals.

For us it was the following experiences which were the highlights:
* Safaris in Kruger National Park with all the different animals,
especially the ”Big Five”
* The visit to the Zulu Village
* The night inside the Mkuzu Game Reserve and visits at the water hole (and the nice photo-hide)
* Safari tours inside the Addo Elephant National Park and the
closeness of the two lion males
* A visit to the penguins at Boulder’s Beach
* The visit atop Table Mountain and to Kirstenbosch Botanical
Garden
We have exposed more than 8,000 images, drove almost 4,500
km and the journey came to cost us approximately 1 600 SEK per
person and day.

We are very happy with our days in South Africa!
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Sydafrika
Sydafrika, formellt Republiken Sydafrika, är en republik
i Afrika, längst söderut på den afrikanska kontinenten.
Landet har kust mot Indiska oceanen i öst och Atlanten
i väst, samt gränsar i norr till Namibia, Botswana och
Zimbabwe, i öst till Moçambique och Swaziland. Lesotho
utgör en enklav i Sydafrikas östra del. Sydafrika omfattar
även de obebodda öarna Prince Edward Island och Marion Island i Indiska oceanen, cirka 1 900 km sydost om
Kapstaden. 1990 blev Namibia självständigt från Sydafrika. Efter en övergångsperiod med delat styre lämnades
år 1994 den sydafrikanska exklaven, den strategiskt viktiga djuphavshamnstaden Walvis Bay tillbaka till Namibia. Landet har cirka 49 miljoner invånare.
Landskapet domineras av en stor inlandsplatå med omgivande bergsområden. Längs kusten ligger en låg, smal
kustzon. Klimatet är subtropiskt och fuktigt på östkusten, och tempererat och torrare på platån i väst. Sydafrika är mycket mineralrikt, och har en välutbyggd industri
och infrastruktur. Landet spelar en betydande politisk
och ekonomisk roll i regionen.

Den sydafrikanska unionen upprättades 1910, när de två
boerstaterna Oranjefristaten och Transvaal slogs samman med de brittiska besittningarna Kapprovinsen och
Natal, genom South Africa Act 1909. Landet hade status
som dominion i det brittiska samväldet till dess att det
1961 utropade sig till republik och måste träda ur samväldet.
Från Sharpevillemassakern 1960 och intensifierat under
1980-talet fördes en internationell kampanj i FN för att
isolera Sydafrika på grund av dess dåvarande apartheidpolitik, och landet utestängdes från flera internationella
organisationer och evenemang, bl a olympiska spelen.

Apartheid avskaffades under F W de Klerks regering från 1990. De tidigare så kallade bantustanerna
(”hemländer”, områden i Sydafrika dit landets svarta
hänvisades), inklusive de formellt självständiga republikerna Bophuthatswana, Ciskei, Transkei och Venda,
upplöstes och inkorporerades i Sydafrika 1993. Sedan
1994 styrs landet efter demokratiska principer, då val
med allmän rösträtt ersatte de rasistiska folkräkningsregler som införts under apartheid, vilka helt utestängde den svarta majoriteten (före 1984 även asiater och
s.k. färgade, d.v.s. sydafrikaner av blandad härkomst).
Sydafrika är ett medelinkomstland med ett överflöd
av naturtillgångar, välutvecklad ekonomi, lagstiftning,
kommunikationssektor, energiförsörjning och transportsektor. Den sydafrikanska börsen är bland de tjugo största i världen och infrastrukturen är modern.
Trots detta har den ekonomiska tillväxten inte varit
tillräckligt stark för att minska den höga arbetslösheten och stora ekonomiska problem finns kvar sedan
apartheidtiden, speciellt en utbredd fattigdom och
stora inkomstskillnader. Stor immigration ifrån andra afrikanska länder spär på fattigdomsproblemen.
Samtidigt sker en kraftig emigration från Sydafrika av
välutbildade sydafrikaner, som lämnar landet främst
beroende på det ökade våldet.
Ett stort bidrag till den sydafrikanska ekonomin är den
snabbt växande turismsektorn, där största andelen är
ekoturism och annan turism kopplad till ”safariutflykter”. Siffror över hur mycket pengar sektorn genererar
till landet är osäkra, men ligger troligen på runt 100
miljarder rand per år.
Ur Wikipedia

Kirstenbosch Botanical Garden
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Onsdag den 22 oktober
Mitt yrkesverksamma liv hade avslutats under den föregående
veckan och nu låg tiden oreserverad framför mig, att disponeras
på bästa sätt. Ett bra sätt är att fara till Sydafrika tillsammans med
hustrun. Väskorna är packade, en föreläsning i Bjärnums bygdegård avklarad samma kväll och klockan 23:25 kommer en taxi och
hämtar oss. Tåg till Kastrups lufthavn, en ”nattamacka” med en
elephantöl och sedan en dryg väntan...

Torsdagen den 23 oktober

Flyg med KLM till Schiphol och därifrån med samma flygbolag till
Johannesburg klockan 10:25. En tio timmar lång flygning ligger
framför oss…

Johannesburg

Hotel Rivonia Road Lodge
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Vi passerar ekvatorn klockan 17:30, drygt tiotusen meter under
oss ligger den fuktdrypande kongolesiska djungeln. Två timmar
senare äter vi middag över Kalahariöknen, innan vi så landar i Johannesburg strax efter klockan 21. För att undvika att få in personer smittade av ebola från den pågående pandemin i Västafrika
skannas alla passagerare i en ”kroppstemperaturmätare”, innan vi
släpps in i landet. Vår tid är nu densamma som i Sydafrika, så vi
behöver inte justera våra klockor. Det är mörkt, 14 grader varmt
och mulet med ett lätt duggregn. Vi hittar en man med en skylt med
texten ”2 x Johnsson”. Han tar oss till Hotel Rivonia Road Lodge i
Sandton norr om staden. Resan från dörr till dörr har tagit oss 24
timmar, så det känns skönt att komma i säng.

Fredagen den 24 oktober
Vi vaknar klockan 07:30 av att fåglarna sjunger utanför fönstret och
ett blommande jakarandaträd sprider sitt blåskimrande ljus över
vårt fönster. Visst ja, vi har rest från mörk höst till ljus vår! En alltid
lika fascinerande upplevelse!

Efter frukosten går vi en promenad i de närmaste kvarteren - och
njuter av det härliga vädret och dofterna från blommande träd och
buskar. Johannesburg ligger på 1 700 möh och har därför ett behagligt klimat. Vi noterar höga murar runt de fina villorna, ofta också
försedda med elstängsel, kameraövervakning och gläfsande vakthundar. Är verkligen kriminaliteten så hög som dessa attribut är ett
tecken på? Vi träffar många artiga och trevliga människor under vår
korta vandring. Vi tar en kopp kaffe på hotellet, beställer en guidad
tur till Soweto i eftermiddag och går till ett modernt köpcenter och
köper två flaskor sydafrikanskt vin; Två flaskor av druvan Chenin
blanc för 72 rand (49 SEK). Inhemskt vin är således billigt i landet!
Klockan 13 kommer en trevlig guide och hämtar oss och en engelsk kvinna och tar oss på en spännande tur i stadens centrala delar
och ut till förstaden Soweto. Johannesburg är landets ekonomiska
centrum och också navet i utvinningen av landets många råvaror.
Staden har för närvarande 3,2 miljoner invånare.
Vi besöker rika villakvarter med höga murar, bl a det hus där Nelson
Mandela vårdades före sin död. Mängder med människor samlades
då i kvarteret och bad för sin landsfader, fortfarande ser man spår
av de stearinljus som brann för Mandelas skull. I rabatterna ligger
massor med stenar, där de sörjande skrivit små meddelanden till
sin f d president. Man förstår att Nelson Mandela var - och är - ”helgonförklarad” i sitt land! Människor som Mandela är tyvärr sällsynt
förekommande på vår våldshärjade planet!
På väg ut mot Soweto, sydväst om stan, besöker vi den välkända
fotbollsstadium från fotbolls-VM 2010. Nu har vuvuzelorna tystnat
med arenan används fortfarande flitigt. Vi kommer snart till den
ökända stadsdelen Soweto, som under apartheid-tiden härjades av
många uppror och polisövergrepp. Nu möter vi en stadsdel som reser sig ur sitt förflutna, välordnade villakvarter, ungdomar i skoluniformer och ordning och reda. Även vita invånare flyttar numera
in i Soweto. En del består dock fortfarande av s k ”kåkstäder” med
ruckel och stor misär. Det märkliga är dock att man inte flyttat in i
de nybyggda småhus, som staten låtit bygga. Vi får ingen godtagbar
förklaring på detta! Man lär sedan 1994 ha byggt 13 miljoner nya
bostäder - om detta avsåg bara stan eller hela landet var oklart! Sannolikt det sistnämnda. Intressant att se hur kåkstädernas invånare
oblygt skäl el från stadens elnät!

Några observerade fåglar:
Common Myna (införd från Indien),
Cape Glossy Starling (bilden ovan),
gråsparv (införd från Europa),
Red-winged Starling, Dark-capped
Bulbul, Pied Crow, Speckled Mousebird, Brown-throuted Martin och
Southern Masked Weaver.

Nelson Mandela - kallad Madiba i
sitt hemland - är högt aktad av alla
sydafrikaner.

Både Mandela och förre ärkebiskopen Desmund Toto har bott i
Soweto och man är, av förklarliga själ, väldigt stolta över att ha två
Nobelpristagare från samma stadsdel. Här finns även museer som
beskriver landets mörka historia, då de vita ansåg sig förmer än de
svarta invånarna.
När vi fikar tar vår svarte - och mycket humoristiske - guide och

Sidan 5

beställer en coca cola med förklaringen att han måste vara rädd om
sin hudfärg, därför dricker han brun coca cola - och inte ”vitt” vatten!
Vi återvänder till vårt hotell på breda motorvägar, tackar för en
trevlig guidning och går och äter middag. Det mörknar redan vid
18:30. Vi kommer tidigt i säng, då morgondagen börjar tidigt.

Det välordnade Soweto

De häftigt målade skorstenarna från ett tidigare kolkraftverk har blivit symbol för Soweto - Härifrån kan
man numera göra ett bungy-jump, om man känner för det. Det gjorde inte vi fegisar!
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Numera skall alla ungdomar - oavsett hudfärg - få samma möjligheter att studera och
därmed samma möjligheter att delta i samhällsutvecklingen.

Det fortfarande fattiga Soweto med nybyggda hus man inte vill flytta in i
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Lördagen den 25 oktober

Kolkraftverken

Malachite Sunbird

Idag vaknar vi redan klockan 04:30. Strax efter klockan sju kommer våra guider från Sunway Safaris (www.sunway-safaris.com).
Vi avvaktar med spänning vilka som kommer att ingå i vår grupp
och vilka som blir våra ledare; Vår grupp består av sex svenskar, tre
italienare, en tysk och en australiensiska och våra guider blir Christoffer, en svart man ursprungligen från Zimbabwe, och Yonella, en
ung kvinna från Sydafrika. Det ska visa sig att detta blir en lyckad
konstellation på många sätt!

Vi stiger ombord på ett specialbyggt, rött fordon, som våra guider
kärleksfullt kallar ”Red Rose”. En lätt lastbil ombyggd med ett flakchassi, som tar tolv passagerare, all vår packning, köksutrustning
och vårt dricksvatten. Huvuddelen av våra måltider lagas av våra
duktiga guider och utspisas i det fria. Matvaror köper vi efterhand
i olika städer.

Färden går åt nordost, genom ett kuperat område med djupa kolgruvor och stora kolkraftverk. Hela 95% av all kraftproduktion
kommer från kolkraftverken, låt vara att man har ett kärnkraftverk
i Kapstaden. Man säljer även el till andra afrikanska stater. På de
vidsträckta fälten betar boskap, huvudsakligen kor. Vi ser även en
och annan struts. Vi stannar till i staden med det välkända namnet Belfast, låt vara att den inte ligger på Nordirland. Något senare
passerar vi samhället Lydenburg, en synnerligen tyskinspirerad
stad med två kristna kyrkor, en stor kolgruva och omfattande veteodlingar. Man känner sig nästan som hemma i Europa, och så ville säkert nybyggarna som etablerade staden att det skulle kännas.
Strax efter klockan 12 kommer vi till det lilla samhället Pilgrims
Rest, som en gång på 1870-talet blev centrum för en omfattande
guldrush. Här lagar vi till en enkel lunch och hinner samtidigt kolla
in några fåglar; två arter solfåglar, en talför och oskygg Hadeda Ibis
och en African Pied Wagtail. Det är det som är fördelen med att äta
utomhus! Vi diskar och städar upp innan vi far vidare mot Bourke’s
Luck Potholes, där det ”envisa” vattnet grävt en djup kanjon genom
de sedimentära bergarterna. Två broar leder över själva kanjonen.
Ett imponerande naturfenomen. Vi ser bl a en Great Double-collared Sunbird och några babianer samt några intensivt arbetande
dyngbaggar.
Vi är nu inne i ett område som är mycket kuperat och där man bedriver ett omfattande skogsbruk med kalhyggen, nyplanteringar
och sågverk. Man planterar både eukalyptus och olika arter barrträd, till viss del snabbväxande contortatall från Nordamerika. Vid
16-tiden kommer vi fram till en välkänd utsiktsplats, kallad God’s
Window, där man kan se flera länder under klara dagar. Men idag
kan våra guider meddela ”God’s Window is closed” av tät dimma,
eller rättare långtgående moln.

Bourke’s Luck Potholes
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Inget att göra något åt! Vädret styr vi - som tur är - ännu inte över!
Vi far till näraliggande Mogodi Lodge och inkvarteras i trevliga små
stugor. Med en lätt kyld Kleine Zaltse (druvan chenin blanc) i glaset
går vi igenom dagens skörd av naturobservationer, innan vi så går

en kort promenad till den näraliggande byn. Vi varnas dock av en liten svart kvinna som säger ”Today it’s saturday, black men drink too
much, it’s not good for you to visit the village”. Vi tackar för hennes
omtanke och återvänder i mörker till vår lodge, där vi äter middag.
Våra guider har lagat en god köttgryta med ris. När vi går och lägger
oss är det kyligt, dimmigt och synnerligen fuktigt! Syrsorna spelar
dock frenetiskt här på 1 400 möh.

Lunch vid ”Red Rose”

Huvudgatan i Pilgrims Rest
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Söndagen den 26 oktober

Bush Bock (hind)

Schemat under de kommande dagarna kommer att vara ambitiöst;
Idag väcks vi redan klockan 5, äter formfranska, marmelad, te och
yoghurt till frukost! ”God’s Window is closed even today”, konstaterar vi när vi gör ett nytt besök på morgonen. Vi far istället åt nordöst,
ner mot Krugerparken, som ligger drygt 500 möh. Under vägen ner
noterar vi fortsatt skogsbruk på sluttningarna, liksom stora fält med
bananodlingar. Vi stannar till i Haselwiew, som är det sista större
samhället innan vi kommer in i parken. Här provianterar vi mat i ett
stort köpcentrum.
Vid klockan 09:30 kommer vi in i Kruger National Park. I den här
delen av den stora nationalparken är marken ganska flack med risig
buskvegetation. Stora delar av parken har utsatts för en kontrollerad brand, i syfte att stimulera gräsens tillväxt.

Cape Glossy Starling

Impalaantiloper

Kruger nationalpark är en nationalpark i Sydafrika som ligger i provinserna Mpumalanga och Limpopo. Parken är en av jordens djurrikaste. Den är ungefär 350 km lång och 60 km bred, och täcker en
yta av ca 20 000 km².
I Krugerparken finns 147 olika däggdjur, såsom stora bestånd av antiloper, giraffer, apa, lejon och elefanter, över 500 fågelarter och 114
olika kräldjursarter. Goda bilvägar och lägerplatser gör området lättillgängligt för turister och forskare. Parken inrättades ursprungligen 1898 av president Paul Kruger som en skyddszon, Sabie Game
Reserve, och 1926 blev området nationalpark. 1961 fick parken ett
stängsel, och sedan 2000-talet utvidgas den med liknande parker i
Moçambique och Zimbabwe.

Under några timmar far vi så på safari och möter bl a följande djurarter: Små flockar med chacmababianer, enstaka markattor, flockar
av elefanter, giraffer, flodhästar, afrikanska bufflar, impalaantiloper,
buskbockar, springbockar, små Common Duiker och större kuduantiloper. Det är tämligen gott om djur i den här delen av parken och vi
kommer dem ofta väldigt nära. Vägarna är asfalterade och därmed
lättframkomliga. På något vis känns det dock inte som en ”äkta” safari, där man far fram i terränggående jeepar över ”stock och sten”!
I några vattendrag hittar vi några stora nilkrokodiler och en och annan nilvaran.
Av fåglar noteras bl a: Black-shouldered Kite, Yellow-billed Kite, rovfågeln Bateleur, Goliat Heron, ett stort bo av Hamerkopf och Little
Bee-eater samt Red-billed Oxpecker på många av däggdjuren.

Vi äter grillad kyckling på en av parkens picnic-platser - och då i
sällskap av trädekorre, tusenfotingar och intensivt ropande Crowned Hornbill.

Hjälmpärlhöna
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Under eftermiddagen fortsätter den spännande safarin. Det är inte
mycket som går upp mot en safari, då det gäller spänning över vad
man kommer att få se. Klockan 17 är vi framme vid Lower Sabie
Lodge, där vi inkvarteras i infödingslika hyddor med bra standard.
Före middagen köper vi till en nattsafari till i morgon kväll. Till mid-

dag serveras vi avocado med pumpafröfyllning och köttfärssås med
spagetti och bordskonversationen denna kväll handlar om italienska viner. Maten smakar superbt till det sydafrikanska pinotage-vinet. Vi kan inte ha det bättre!

Våra trevliga hyddor i Lower Sabie Lodge

Den väldige elefanttjuren
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Måndagen den 27 oktober

En frankolin

Idag vaknar vi redan klockan 04:30, äter en lätt frukost en timme senare till tonerna av fågelsång och surrande nattflyn och far på safari
redan klockan 06:00.
Den här dagen blir väldigt lyckad, då vi innan den är slut har både
sett och - inte minst - fotograferat ”The big five”, d v s elefant, noshörning, afrikansk buffel, ett flertal lejon och - mot dagens slut - en
leopard uppe i ett träd och bredvid en halvt uppäten impalaantilop.
Vilken dag! Idag ser vi även en Steenbok och en Klippspringer, några
Waterbock och Rock Monitor. Vi gör ett besök till fots till en liten
sjö, fylld av flodhästar och nilkrokodiler samt talrika vattensköldpaddor. Av fåglar noteras bl a African Spoonbill, Yellow-billed Stork,
Sadle-billed Stork, Hamerkopf och African Openbilled Stork. För övriga observationer hänvisar jag till den totala artlistan.

Klockan 11 äter vi en brunch vid en rastplats i parken. Som en ”blixt
från en klar himmel” kommer en fullvuxen babian farande och snor
åt sig alla våra bullar - Surt sa räven! Vissa fåglar är väldigt orädda,
och vi kommer dem därför nära; Dark-capped Bulbul, Cape Glossy
Starling, Yellow-billed Hornbill och duvorna Red-eyed-, Mourningoch Laughing Dove.
Under eftermiddagen fortsätter vår spännande safari. Vi kommer nu
längre norrut i parken, där synnerligen vidsträckta savanner breder
ut sig, liksom enstaka bergskammar med stenbumlingar på toppen.
Vi ser bl a en familj med strutsar, en stor flock elefanter och mycket
mer! Här växer även storväxta Tree Euphorbia på sluttningarna.
Vi är tillbaka på vår lodge vid 16-tiden, vilar lite och för anteckningar över dagens alla observationer.
Kl 19 serveras det middag: lammracks med potatis och greksallad
samt vitlöksbröd. Väldigt gott!

Afrikansk buffel

Kl 19:45 ger vi oss av på en nattsafari fram till kl 22:45. Vi åker i en
öppen safarijeep, känner högst påtagligt av den kyliga nattluften, hör
syrsor och grodor spela intensivt och fascineras av den stjärnspäckade natthimlen och en lysande fullmåne. Med våra strålkastare ser
vi enstaka antiloper ute på savannen, deras ögon lyser som reflexer
i mörkret. Vi noterar bl a kaniner (Riverine Rabbit) och den lilla antilopen Common Duiker samt enstaka krokodiler och flodhästar. De
sistnämnda går nu uppe på land och betar. Efter den kyliga natturen
känns det skönt att krypa ner under yllefilten i vår infödingshydda.
Vi sover som stockar denna natt!
Under dagen har två tjuvjägare dödats av parkvakterna och vid ett
tillfälle blir vi överflugna av en helikopter tillhörande parkvakterna.
De har således goda resurser i sin kamp mot tjuvjakt. Tyvärr är det
så mycket pengar i denna verksamhet att även tjuvjägarna har tillgång till avancerad teknik. Ett stort problem är tjuvjakten på elfenben
från just noshörning. Hornen mals ner till bl a ”potensmedel” och
”cancermedicin”. 65 000 dollar per kilo betalas på den illegala, asiatiska marknaden! Tyvärr dödas fortfarande ca 1 000 djur per år, trots
rigorös övervakning!

Cape Turtle Dove
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En ståtlig giraff
Ground Hornbill

En chacmababian med unge
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Kruger National Park

Lejonflocken på flodbanken

Leoparden som fångat en impala
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Tisdagen den 27 oktober
Vi vaknar klockan 05:30, frukost i det fria en timme senare, 15 grader varmt, sol och vindstilla. Det är gott om fåglar runt våra hyddor: Häckande Little Swift och Horus Swift, Grey Go-away-bird, Yellow-billed Kite och Cape Glossy Starling.
Idag lämnar vi parken och kör mot utgången, noterar en flock gnuer,
flera elefanter på vägen, en vacker Lilac-breasted Roller (Botswanas nationalfågel) och ett flertal giraffer. Vi lämnar parken klockan
08:30 - och är mycket nöjda med besöket!
Vi ställer nu kosan mot Swaziland och på vägen dit passerar vi genom ett jordbruksområde, där man odlar sockerrör, bananer och
mango. På många platser har man tillgång till konstbevattning.
Vi gör ett timslångt stopp för att handla livsmedel i ett samhälle
strax före gränsen.
Gränsen in till Swaziland passeras gående och själva passproceduren tar en halvtimma och är inte helt enkel. Vi får också stränga
direktiv om att inte fotografera något eller någon vid gränsövergången.

Vi kommer in i ett mycket kuperat land, där vi omgående ser att
det är betydligt, både skräpigare och fattigare, än i Sydafrika. Mango- och bananodlingar dominerar längs vissa delar av vägen. Vi gör
ett lunchstopp vid tolvtiden vid Piggs Creek. Här har man en fin
utsikt över det kuperade landet. På sluttningen växer fina bestånd
av Mountain Aloe.

Vi fortsätter resan upp till Hawane Lodge, dit vi anländer strax efter klockan 14. Här inkvarteras vi i en nyuppförd ”infödingsby”, i
runda hyddor försedda med vasstak. Synnerligen originellt. Utsikten är god över det omkringliggande landskapet.
En timme senare gör några av oss en vandring på fyra timmar i den
stora nationalparken Malolotja (18 000 hektar), som ägs av den
mäktige kungen. Terrängen är kuperad med omväxlande mjuka
kullar och höga berg. Vädret är soligt och varmt med en frisk vind.
Vi noterar en ny antilopart, nämligen Bles Bok (Bläsbock), som förekommer i en flock om 50-talet djur. Vi ser också på avstånd några Elandantiloper och en liten flock med zebror. Av fåglar noteras
en ensam sekreterarfågel, en flock Yellow-crowned Bishop och en
White-necked Raven. Jag råkar så när trampa på en liten unge av
den mycket giftiga ormen Puff Ader men som tur är upptäcker jag
den i tid och stiger åt sidan. Just dessa unga ormar lär vara extremt
giftiga.

Lilac-breasted

Roller

Swaziland (siswati: eSwatini), formellt Konungariket Swaziland (Umbuso weSwatini), är en absolut monarki belägen i södra Afrika. Det är
regionens minsta stat, saknar kust
och gränsar till Moçambique i öst
och Sydafrika i norr, väst och syd.
Landet ligger på sluttningen av
den sydafrikanska högplatån, med
högst terräng i väst och lägst i öst.
Landskapet är varierat och frodigt;
Swaziland är rikt på vattenresurser.
Betydande jordbruk drivs på självförsörjningsnivå. Landet är knutet till
Sydafrika genom en tull- och valutaunion.
Monarkin är en av de äldsta i Afrika.
Landet blev 1894 ett protektorat under boerrepubliken Transvaal, och
kom under brittisk kontroll 1902.
Från 1968 är Swaziland ett självständigt kungadöme.

Klockan 19 bjuds vi på middag med kycklingpaella och ett gott
pinotagevin. I kväll sitter vi inomhus i ett stall - Stämningen är lika
god som hög! I säng redan kl 21:00 efter en trevlig dag.
Kungen i Swaziland lär ha 16 hustrur, en för varje år han regerat!
”Tur att man inte är kung i Swaziland”, tänker jag och pussar hustrun godnatt - det räcker så väl med en!

Sidan 15

Vandring i Malolotja National Park, Swaziland

Den supergiftiga Puff Adder-ungen

Sidan 16

Malolotja National Park, Swaziland

Ingemar och Krister

En Blas Bock (bläsbock) på grässlätten

Sidan 17

Onsdagen den 29 oktober
Vaknar klockan 05:30 av att tuppen gal och hästarna gnäggar. Vi
äter frukost vid stallet och njuter av både utsikt och väder. Några
Common Mayna sjunger och en liten flock kohägrar promenerar
runt i trädgården. Två Cape Crow ropar hest från några trädtoppar
och en liten Scarlet-chested Sunbird söker nektar i en blommande
buske.

Ungar gillar glass!
KwaZulu-Natal är en provins i
Sydafrika, vid dess sydöstra kust.
Provinsen gränsar till Moçambique
och Swaziland i norr samt Lesotho
i väst, och har 10 259 230 invånare
på en yta av 92 100 km². Dess huvudstad är Pietermaritzburg, medan Ulundi är det traditionella huvudsätet för zulumonarken. Största
stad är Durban.
Landskapet domineras av den subtropiska kustlinjen, savannen i öst
och bergen i Drakensberg (nästan
3 500 meter över havet) i väst. Mellan kustslätten och Drakensberg
ligger landskapet i terrasser. Strida
och korta floder skär sig ner i djupa
dalar, bland andra floden Tugela,
som bildar världens nästa högsta
vattenfall. Klimatet är subtropiskt
vid kusten, men mer tempererat
högre upp. Nederbörden kommer
mest om sensommaren. Vid kusten finns subtropisk skog, längre
upp savann.

De fruktade babianerna
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Vi lämnar Hawane Lodge och reser på fina motorvägar förbi huvudstaden Mbabane. Vid några tillfällen kör vi rakt in i lågtgående
moln och utsikten försvinner direkt. Strax efter klockan 8 kommer vi fram till en plats där man säljer lokalt hantverk och olika
souvenirer. Handeln sker under ett antal omfångsrika träd, som
visar sig innehålla Black-collared Barbet, Olive Thrush och häckande Chinspot Batis. Den sistnämnde liknar mycket en mes i sitt
uppträdande.
Vi beställer en cafe latte av en vit kvinna som bott hela sitt liv i
detta bortglömda land; Hon säger att hon trivs väl och njuter av
landets vackra natur. Vi kan förstå henne!
Strax före lunch passerar vi återigen in i Sydafrika och kommer in
i provinsen KwaZulu-Natal.

Vi äter lunch i skuggan under några träd vid ingången till Pongola
Game Reserv. Idag är det tonfisk och pasta. Därefter gör vi ett
antal inköp i samhället Mkube innan vi kommer till dagens resmål; Mkuzu Game Reserve. Det visar sig att här bor vi mitt inne
i reservatet bland alla djur. Härligt! Vilket ställe, här trivs vi redan! Runt de fina små stugorna i Mantuma Camp vandrar impala- och nyalaantiloper, roliga Crested Guineafowl, otroligt vackra
Purple-crested Turaco och busiga babianer. De sistnämnda varnar
man med skärpa för; De får under inga omständigheter matas och
man måste stänga alla fönster och dörrar till stugorna.

Vi gör en kortare safari mellan klockan 16:30 och 18:00. Reservatet visar sig innehålla gott om gnuer, zebror, impalor och nyalaantiloper. Vi ser även några landsköldpaddor och en Green
Wood-Hoopoe.
Utflyktens höjdpunkt blir besöket vid ett gömsle alldeles intill ett
vattenhål. Här kan man i stillhet sitta alldeles nära djuren och njuta av allt det vackra. Ner till vattenhålet kommer en stor brednoshörning för att dricka, tillsammans med gnuer, zebror och nyalor.
De flest bär på en liten flock med rödnäbbade oxhackare, som föresten också passar på att dricka. Vid strandkanten ligger en liten
koloni med vattensköldpaddor i olika storlekar. Fem ullhalsstorkar
går i vattenhålets närhet. Över vattnet jag talrikt med ”våra” ladusvalor - de har alltså nu kommit ner till sina övervintringsområden.
Middag kl 19:30: Biff stroganoff med potatismos och greksallad
och till det ett rött vin (Cabernet-Sauvingon). Alltid viner från Sydafrika! Av principiella skäl och för att de smakar bra!

Ett par nyalaantiloper vid vattenhålet

Crested Guineafowl

Brednoshörningar; hona med unge
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Torsdagen den 30 oktober

Taggig accacia

Brednoshörning vid vattenhål

Större kudu, hind

”Flaskborstblomma”

Sidan 20

Vaknar redan kl 04:45 av intensiv fågelsång. Har svårt att ligga kvar
och sätter mig istället på altanen och njuter av sången, denna i övrigt stilla och vackra morgon. Idag väntar två safariturer och ett besök i en zuluby.
Vår guide Christoffer berättar att en liten Bush Baby tagit sig in i
vår bil under natten och ställt till med stor oreda och att han hoppat
rakt i famnen på en överraskad Christoffer, när han öppnade bildörren. Chris berättar också för oss om en händelse när han och hans
far plöjde en åker i sitt barndomshem i Zimbabwe, när de plötsligt
hörde en tung suck från deras dragdjur, en stor oxe. Den hade blivit
biten av en stor orm, en svart mamba och dog inom några minuter.
Man högg direkt huvudet av oxen och kunde konstatera att hans
blod redan var svartfärgat av ormens gift. Så snabbt verkar det.
Man sprang hem efter hett vatten, som man hällde i hålet där ormen försvunnit och fyllde på med kospillning längst upp. Ett säkert
sätt att ha ihjäl en orm på! En black mamba är en stor och aggressiv
orm, som ofta hugger sitt byte flera gånger.

Vi ger oss av på en trevlig safari, där vi under förmiddagen ser hela
14 brednoshörningar. KwaZulu-Natal är deras starkaste fäste i hela
Afrika. Vi ser även ett 15-tal zebror, 30-talet gnuer, tiotalet giraffer och tiotalet nyalor. Plötsligt landar en Bush Baby på taket till
vår bil, och blir lika överraskad som vi själva. Vi får några bilder på
den innan den försvinner upp i ett träd. En varanödla upptäcks, en
Rock Monitor i ett träd. Krister, som är en van jägare, har en otrolig förmåga att upptäcka djuren på savannen! Vi noterar även en
vacker Martial Eagle (stridsörn), en av Afrikas största rovfåglar, och
en vacker Purple-crested Turaco. Förmiddagsfikat serveras vi vid
en stor och vacker sjö, som visar sig innehålla både flodhäst och
nilkrokodil samt mängder med fåglar: Lesser Flamingo, African
Spoonbill, Glossy Ibis, Marabou Stork, African Openbill, Spur-winged Goose, kohägrar och nilgäss. Med intresse noteras även drillsnäppa och ladusvalor från ”höga nord”. Vi möter även en parkvakt
beväpnad med en automatkarbin, med bl a i uppgift att bekämpa
tjuvskyttar.
Vi tillbringar ytterligare en halvtimme i gömslet från igår, där vi
ser vårtsvin, zebror, gnuer och nyalaantiloper, men också malakitkungsfiskare, Mourning Dove, Laughing Dove, Village Weaver och
Pin-tailed Whydah (en praktfull hane).

Lunchen serveras vid tolvtiden. Därefter blir det ett besök i en traditionell zuluby, strax utanför reservatet. Vi guidas av en av dess
invånare och blir visade runt bland lerhyddor med vasstak, där det
mesta verkar saknas. Man har varken el eller vatten i byn. Och man
har svårt att förstå vad de lever av. De ser välnärda och friska ut
men måste liksom leva på existensminimum. Vår guide berättar om
olika träd som man nyttjar, vilka redskap man har och hur man i en
familjegrupp lagar mat tillsammans under ytterst primitiva former.
De har blivit beroende av hjälp från staten för sin överlevnad, vilket
inte kan vara något som en stolt zulukrigare drömmer om! Det är
över 30 grader varmt denna eftermiddag.

Senare på eftermiddagen är vi tillbaka vid vattenhålet och njuter,
förutom av det vi redan sett, även av paradisflugsnappare (en magnifik hane), Grey Waxbill och Emerald-spotted Wood Dove.
Innan middagen vilar vi på altanen och njuter av alla ljud - Mycket
bättre kan det inte bli!
Middag kl 19: Grillad kyckling med ett vitt vin (Chenin blanc).

En flodhäst kan väga mellan
1 och 4 ton och bli mellan 3,5
- 5 meter långa. Mankhöjden
är oftast kring 1,50 meter.

Flodhäst forsar fram

En bush-baby, vanligtvis nattaktiv
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Zulubyn

Sidan 22

Fredagen den 31 oktober
Som vanligt en tidig morgon, vi vaknar redan klockan 04:30, frukost 05:30 och så iväg klockan sex. Det är mulet och svalt, vilket
känns skönt, då vi nu har 56 mil framför oss. En lång sträcka i detta
inte alltför bekväma fordon! Infrastrukturen är dock väl utbyggd i
Sydafrika, så huvuddelen av färden går på fina motorvägar.
Vid halvtio är det ”cafe latte-stopp” och vid 12-tiden stannar vi i
samhället Howick, där Nelson Mandela blev arresterad för många
år sedan. Vi handlar i ett varuhus och noterar att det finns många
vita invånare i denna gamla ”europeiska” stad. Vädret är förvånansvärt kyligt idag, bara 15 grader varmt.

Vi lagar vår lunch invid ett högt vattenfall i samhällets närhet Howicks Fall - ett 95 meter högt vattenfall.
Några Hadeda Ibis far runt och skriker högljutt, samtidigt som de
håller på med parbildning, byter bland annat kvistar med varandra
(inför kommande bobygge).
I det här området har utkämpats häftiga strider mellan boer och
olika zulustammar, och mellan engelsmän och zulukrigare. Många
minnesmärken och museer minner om den tragiska tid, när vi européer ansåg oss förmer än ursprungsbefolkningarna i olika delar
av världen. Det våldsamma slaget vid den s k ”Blood River” är ett
sådant tillfälle, när tusentals zulukrigare dödades och dess blod
färgade flodens vatten rött. I detta fall var det boerna som utförde
massakern.

Howick’s Fall
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Drakensberg (afrikaans, ’Drakbergen’) är de högsta bergen i Sydafrika och Lesotho, upp till 3 482 meter
höga. På zuluspråk heter de uKhahlamba, ’barriären av spjut’.

Vid 15-tiden kommer vi fram till Drakensbergen, efter att ha kört
de sista milen på dålig grusväg. Det är mulet och det duggregnar,
så det är inte mycket av det storslagna landskapet vi ser. Vi noterar
dock en liten flock med Mountain Reedbuck, två underbart vackra
krontranor och några Spur-winged Goose samt spelande Long-tailed Widowbird på de vidsträckta fälten.
Vi inkvarteras i fantastiskt fina små stugor med ett stort panoramafönster och utsikt över den vida dalgången. Vi sätter på värmen
och får det riktigt mysigt! Vi bor i ett område som heter Kamberg
- och som ligger drygt 1 700 möh.
Middagen idag består av impalakött, ris och svamp - och smakar riktigt gott i sällskap med ett pinotage-vin från vingården
Landskroon. Chris talar i mobilen med ”Moder Natur” och beställer bättre väder till i morgon. Han har en räv bakom vardera örat!

De ligger i östra Sydafrika och östra
Lesotho, och sträcker sig omkring 1
000 km från sydväst till nordost med
en nordvästlig böj som bildar Lesothos nordöstra gräns till Sydafrika.
Bergen avvattnas på västra sidan
genom Oranjefloden och Vaal och
på östra sidan genom ett antal mindre floder av vilka Tugela är den
största. Bergskedjan avskiljer dessutom provinsen KwaZulu-Natal från
Fristatsprovinsen.
Högsta bergstoppen är Thabana
Ntlenyana, 3 482 m. Andra höga
toppar är Mafadi (3 450 m), Makoaneng (3 416 m), Chapmange Castle (3 377 m), Giant’s Castle (3 315
m) och Ben Macdhui (3 001 m). Alla
av dessa ligger i området som gränsar till Lesotho. Norr om Lesotho blir
bergskedjan lägre och mindre kuperad.

Paradistranor - Sydafrikas nationalfågel

Många av Drakensbergs toppar erbjuder utmanande bergsbestigning.
Då de flesta av topparna har blivit
bestigna, finns ett par mindre spetsiga toppar som ännu inte blivit erövrade. Vandring är också en populär
aktivitet.

Mountain Reed Buck
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Cape Weaver

Greater Double-col. Sunbird

Gurney’s Sugerbird
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Stridsörn

Sidan 26
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Lördagen den 1 november
Det har fallit mycket regn under natten! Vi har sovmorgon, frukost
först halv nio! Idag var det meningen att vi skulle göra en gemensam
vandring i bergen men vädret sätter käppar i hjulet för det. Istället
gör Jola och jag en vandring i dalen nedanför våra stugor, det är
mulet och regnet hänger i luften. Runt vår stuga hittar vi trädgårdsbulbyl, Familiar Chat, Olive Thrush (som sjunger vackert), Fork-tailed Drongo, Gurney’s Sugerbird, Malachite Sunbird, Red-throated
Wryneck och African Hoopoe. Många av arterna ser vi inne ifrån
vår stuga.

Trädgårdsbulbyl

Nere i dalen finns några vegetationsrika småsjöar (som erbjuder
forellfiske) och på sluttningarna ser vi små flockar av babianer som
söker föda. Jag ser även en ensam Black-backed Jakal, som skyndar
upp för en sluttning. I vassen häckar ett flertal Cape Weaver i en
gles koloni; ett fasligt liv med sång och bobygge. Är det så att honan
inte gillar boet som hanen byggt, river hon helt sonika ner det. Och
hanen får börja om. Stora delar av fälten har varit utsatta för brand
och nu spirar ett nytt gräs i den förkolnade marken.
Småsjöarna innehåller även en liten flock med Spur-winged Goose,
nilgäss och några Yellow-billed Duck.
I den mer vegetationsrika delen av fälten (som inte utsatts för
brand) finner vi African Bushchat och Red-collared Widowbird. I
lufthavet noteras gamar, sannolikt White-backed Vulture, en art av
sparvhök, Greater Striped Swallow, White-necked Raven och Cape
Crow.
Vandringarna på egen hand och möjligheten att ta igen sig gör den
här dagen till en trevlig och välbehövlig dag. Man orkar nämligen
inte köra stenhårt varje dag! Vi får reda på att det i det här området
finns förhistoriska målningar i några grottor, där ursprungsbefolkningen gjort vackra avbildningar av sina bytesdjur. Den tidens sätt
att kommunicera med varandra, d v s när inte internet fanns! Eftermiddagen blir regnig och vi myser i vår lilla stuga. Skönt!

Hagedashibisar

Afrikansk härfågel
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Middagen består av korv på impala- och kuduantilop och grillspett
på vårtsvin. Till detta serveras polenta och tomatsås. D v s en typisk
afrikansk middag, som smakar förträffligt. Vinet i kväll blir med den
lite kraftigare druvan Shiraz. Ni lägger väl märke till att vi varje kväll
gynnar de sydafrikanska vingårdarna! I säng klockan 21 efter en
avkopplande dag!

Grottmålningar

Söndagen den 2 november
Vaknar klockan 04:15, väskor ut till bilen 05:20 och frukost tio minuter senare. Idag har vi resans längsta dagsetapp att klara av: cirka
70 mil. De två första timmarna går på en eländig grusväg. Vi hinner
dock notera en flock med krontranor och två spelande Blue Crane.
De sistnämnda är Sydafrikas nationalfåglar. Mycket vackra och endemer inom landet.

Landskapet blir allt mindre kuperat ju längre från Drakensberg vi
kommer men det ser ungefär likadant ut; Vida betesmarker, små
sjöar, enstaka små fattiga byar och ett och annat ”europeiskt samhälle”, som t ex Himeville. Ju längre ner vi kommer desto varmare
blir det i luften. Vi stannar och provianterar i en stad och äter lunch
i kanten av ett statligt game reserve. Inne i reservatet ser vi både
Blas Bok- och Hartebeestantiloper. Först strax efter klockan 17:45
är vi framme vid resans mål. Nu har vi snart varit på resande fot i
tolv timmar - och det gör riktigt ont i rumpan! Vi har kommit till
Benmore Lodge nere vid kusten av Indiska Oceanen och inkvarteras i ännu en trevlig stuga med en hänförande utsikt över en dalgång. Vi ser omgående Blas Bok, zebror och många trevliga fåglar.
Bl a häckar vanliga starar under takpannorna. Fast de sjunger på ett
annorlunda sätt än våra starar! Mer ljudligt och skärande!
Middag serveras klockan 20:00: Fläsk- och grönsaksgryta med ett
Chardonnay-vin från Robertsons Winery.

Platåområdet mellan Drakensbergen och kusten
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Måndagen den 3 november
Vaknar tidigt, som vanligt! Det är en vacker morgon med en fantastisk utsikt från vår altan. Vår europeiska stare sjunger ikapp med
rödvingad dito. Två Mangrove Kingfisher far runt bland träden.
Under taknocken häckar både Lesser Striped Swallow och Horus
Swift.

Fork-tailed Drongo

Idag gör vi en lång vandring längs Indiska Oceanen. Det är varmt
och lite fuktigt och oceanens vågor drar in över stranden med full
kraft och skapar dis i luften. Vandringen utgår från den lilla byn Kei
Mouth och går längs både stenig strand och långgrunda sandstränder. Den är ibland lite komplicerad till följd av terrängens utseende.
Efter tre timmar eller 6 kilometer når vi fram till en annan liten
kustby. En stor kall öl sitter som en ”smäck” efter den svettdrypande vandringen. Av fåglar noteras sandlöpare, African Black Oystercatcher, Black Saw-wing och Pied Kingfisher. En vacker Blackheaded Oriole sitter i en dunge längs vägen.

När vi äter lunch upptäcker vi en ”handflatestor” nattfjäril i guidernas hus. Under eftermiddagen friskar vinden i ordentligt och man
varnar för åskoväder. Vi skulle egentligen gjort en utflykt med båt
uppför en flod i närheten men den turen får ställas in p g a vädret.
Vi gör däremot en kortare vandring längs floden, dricker en underbar cafe latte på ett café i KeiMouth och donar med våra artlistor.
Att sitta på altanen med en kall Gammeldansk känns inte fel denna
sena eftermiddag. Middagen består av en stor fläskstek och en ekfatslagrad Chardonnay.

Den vilda kusten
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Zebror vid vattenhål

Jola vid kusten

Lesser Striped Swallow på altanräcket
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Tisdagen den 4 november
Idag vaknar vi redan kvart i fem. Det går nämligen inte att ligga
kvar i sängen och dra sig när solen är på väg upp och fågelkören bedövande. Vi sitter och njuter på altanen i över en timma. Sänder en
tanke till Sverige, där det nu är mörkt och kallt. Bara några meter
från oss sitter ett sött litet par av Lesser Striped Swallow. De häckar just ovanför våra huvuden och visar liten rädsla. Staren sjunger
så han skakar i hela kroppen. Några Green Wood-Hopoe kommer
flygande och på fälten nedanför altanen går zebror och Blas Bok
och betar.

Redan klockan 07 ger vi oss av söderut. Passerar King Williams
Town och Grahams Town, gamla nybyggarstäder med en huvudsakligen vit befolkning. Städerna har en viktoriansk prägel med
många protestantiska kyrkor. Det är mulet och det regnar lätt.
Strax efter klockan 12 tar vi in på ett gammalt ”engelskt” värdshus
med typisk pub och 1800-tals arkitektur, Sandflat’s Bed & Breakfast. Vi äter en enkel lunch, drabbas av en övergående åskskur och
reser sedan in i Addo Elephant National Park.

Black-collared Barbet

Addo elefant-nationalpark (afrikaans: Addo Olifant Nasionale
Park, engelska: Addo Elephant National Park) är en nationalpark
ligger i distriktet Cacadu i västra delen av Östra Kapprovinsen i
Sydafrika. Den är belägen 70 kilometer nordöst om Port Elizabeth i
dalgången av Sundays River. Med en area på 1 640 km² är Addo elefant-natinalpark den största nationalparken i Östra Kapprovinsen.

Reservatet inrättades 1931 för att skydda de sista elva individerna
av regionens elefanter. Innan dess jagades elefanterna för elfenbenets skull. Elefanter sköts även av bönder som fick sina odlingsmark förstörda av de stora däggdjuren. Fram till 1954 ökade populationen till 22 individer och för att öka elefanternas säkerhet
ytterligare bestämde parkmanagern Graham Armstrong att 2 270
hektar ska inhägnas. Stängslen finns fortfarande kvar och kallas för
Armstrong-staketet.

Impalor

2004 fanns i parken cirka 350 elefanter och 2006 räknades lite
över 400 individer.

Afrikansk buffel

Parken är svagt kuperad och innehåller både täta buskage och öppna fält. Under vår korta safari ser vi bl a elefanter (ca 15), större
kuduantiloper (ca 10), zebror (ca 50), vårtsvin (2-3), fläckig hyena
(1), struts (ca 10), elandantiloper (ca 10) och Hartebeest (ca 20).
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Tillsammans med elefanterna skyddas andra stora afrikanska djur
som större kudu, afrikansk buffel, elandantilop, hartebeest, buskbock, vårtsvin, stäppzebra, spetsnoshörning, leopard och hyenor.
Särskild kännetecknande hovdjur för regionen är bergzebran, vitsvansad gnu och springbock. Vid Sundays River förekommer flodhästar. 2003 infördes lejon i nationalparken och därmed finns alla
storviltsarter här. För framtiden är tänkt att afrikansk vildhund och
gepard ska återinföras.

Åter ”hemma” vid klockan 18:00. Middag klockan 19:30: revbenspjäll och ett Shiraz-vin. Gott är bara förnamnet! Därefter besök på
puben, där jag talar en lång stund med en viltvårdare om bl a problemet med tjuvskyttar. Ett stort problem för både elefant och noshörning - och nu har asiaterna kommit på att även lejontänder är en
bra naturmedicin. Han nämner också att det skapas allt fler privata
”game reserve” och att det gynnar både djuren och turisterna. I säng
klockan 22:30. Regnet smattrar mot våra fönster.

Elefantflocken

Addo Elephant National Park
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Onsdagen den 5 november

Cape Wagtail

Cape Turtle Dove

Vaknar klockan 04:45, frukost klockan 06:00 och så iväg på ytterligare en safari in i Addo-parken. Vi ser ungefär samma djur som
igår. Vi kommer dock väldigt nära (1,5 meter) två mäktiga lejonhanar, som passerar precis bredvid vår bil. En speciell känsla att
så här på närhåll titta in i ögonen på ett vilt lejon. På något sätt ser
de snälla ut men skenet bedrar; skulle någon av oss lämna bilen
vore vi ett givet byte för lejonen. Bilarna däremot har de vant sig
vid - och accepterar. Vi kommer även nära de stora elefanterna,
som lugnt vandrar förbi vårt fordon och snuddar vid det - och vi
förstår att hartebeest-antiloper är väldigt snabba och smidiga när
de löper. Vi ser även några storväxta landsköldpaddor (Leopard
Tortoise) och en stor, spetsformad snäcka (Panther Agata Snail)
på vägen. En liten koloni med nyfikna White-tailed Mongoose upptäcks nära vägen. De ställer sig upp i hela sin längd för att få god
överblick av omgivningen.
Efter några timmar lämnar vi parken. Detta blir resans sista riktiga
safaritur. Vi gör ett kaffeuppehåll strax före Port Elisabeth och
kommer strax efter klockan 12 till Storms River, en djup ravin.
Det är här som Garden Route börjar, och sträcker sig längs sydkusten ända fram till Kapstaden. Vi stannar vid en servicestation.
Jola och jag beställer två hamburgare med pommes frites och coca
cola till det facila priset av 90 rand (ca 60 SEK för två portioner).

Efter lunchen gör vi en kortare vandring in i den skyddade och
kustnära skogen vid Tsitsikamma National Park. Vi kommer
bl a fram till ett jätteträd, Tsitsikamma Big Tree eller Yellowood
som är dess artnamn. Ett 37 meter högt träd som man åldersbestämt till tusen år. Barken är synnerligen skrovlig. Skogen är tät,
innehåller mossbelupna högstubbar och legor, svampar samt gott
om stora ormbunkar - en riktig trollskog! Den kan betecknas som
städsegrön, tempererad skog.

Leopardsköldpadda

Sen eftermiddag kommer vi fram till den lilla staden Knysna, alldeles vid havet. Här inkvarteras vi på ett litet vackert hotell med
fin utsikt över en bukt, omgiven av vackra vita villor. Även en sådan här liten idyllisk stad är tyvärr omgiven av usla kåkstäder, så
landet har långt kvar innan man har utjämnat de stora klyftorna
i samhället. Av fåglar noteras Speckled Pidgeon, Cape White-eye
och Blacksmith Plover.

Vi äter middag på en restaurang nere vid det s k Waterfront i hamnen och blir serverade en av de godaste köttbitar jag någonsin ätit.
Tillsammans med ett shiraz-vin blir den kulinariska upplevelsen
himmelsk! För mig och Jola kostar måltiden 460 rand (312 SEK),
vilket får anses som mer än prisvärt.
Clemente, vår trevlige italienska vän, fyller 69 år och bjuder laget
runt på champagne och stämningen är hög!
Lejonhanen
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Clemente, our nice Italian friend, fills 69 years and offer the team
around the champagne and the atmosphere is high!

Hartebeest

Större kudu, hindar

Gapnäbbstork

Den stilige lejonhanen
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Torsdagen den 6 november

Afrikas blå lilja

Okänd art

Vaknar klockan 06, frukost klockan 07:30 och iväg klockan 08.
Huvuddelen av dagen disponerar vi på egen hand i Tsitsikamma
National Park på gränsen mellan den klippiga kusten och den
kustnära skogen. Havet ligger på med stor kraft och vågorna slutar
som vitlöddriga bränningar när det når klipporna. Det är soligt och
lagom varmt.
Bland klipporna hittar vi de små, charmiga klippgrävlingarna och
några enstaka Bush Bock, bl a en hind med en kalv. Just ovanför
klippstranden växer täta bestånd av Afrikas blå lilja. Av fåglar noteras Kelp Gull, långnäbbade Swift Tern, Cape Cormorant, African
Black Oystercatcher, Black Saw-wing, Pied Crow och enstaka Cape
Gannet utåt havet till.
Några skolklasser kommer på besök vid stranden och på ett ställe
kan man äta lunch. Jola och jag beställer kyckling och bacon. När
vi sitter och äter kommer en resenär från förra höstens resa till
Mexiko fram och hälsar. Ibland är världen bra liten!

På kvällen är det, liksom igår, middag på en restaurang nere i Knysna Waterfront. Vi beställer ostron (som samhället är känt för)
till förrätt och en biff till huvudrätt. Till det ett fatlagrat Chardonnay-vin. Allt smakar förträffligt efter den behagliga dagen i nationalparken.

Fredagen den 7 november

Vaknar 05:00, frukost 06:30 och iväg 07:00 - nu ligger 40 mils
vägsträcka framför oss. Vägen går fram genom ett kuperat landskap, en bit in från kusten. Vi ser barrskogar, skogar med eukalyptus, jordbruk med både boskapsdrift och sädesfält, strutsfarmer,
enstaka vingårdar och inte så vackra oljeraffinaderier. På enstaka
platser ser vi återigen landets nationalfågel, den stiliga Blue Crane.
Vi tar en snabblunch under några eukalyptusträd, ser två Pied
Starling och en sånghök med orangeröd näbb. Yonella, vår guide
plockar några proteor åt oss, så vi kan se hur dessa ser ut.
Hartlaub’s Gull

Klippagam

Sidan 36

Strax före klockan 14 kommer vi till Hermanus, en vacker liten
stad vid kusten. Vi inkvarteras i ett prydligt Bed & Breakfast-hotell,
Chesham B&B. En halvtimme senare ger vi oss av ner till strandpromenaden. Härifrån ser vi ett flertal sydliga rätvalar med ungar
som vältrar runt ute i vattenmassorna. Det här är en av världens
tio bästa valskådningsplatser. Vi går runt på egen hand, tar en öl på
en restaurang och en cafe latte med glass på en annan. D v s skön
avkoppling på en mycket vacker plats. Av fåglar noteras Hartlaub’s
Gull (lik vår skrattmås i uppträdande och läte) och Karoo Prinia
(en oansenlig och lite tanig fågel med lång stjärt).

Middag i stan klockan 18:30: Restaurang ”Fusion” vid strandpromenaden: Biff Melodius med pommes frites, grillade grönsaker
och pepparsås och amarulaglass till efterrätt. Förrätten får ett
mjukt Merlotvin. Köttbiten är synnerligen väl tillagad och serveras
fräsande het på ett litet stekfat. En mycket trevlig kväll!

Sydliga rätvalar; hona med unge

Cape Robin-Chat

Liljor vid kusten
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Lördagen den 8 november
Vaknar klockan 06, frukost 07:30 på vårt B&B: äggröra och bacon,
som smakar himmelskt!
Iväg klockan 08:00, det är mulet och lite kyligt.

Efter någon timmes körning genom ett vackert landskap kommer
vi fram till det välkända vindistriktet Stellenbosch. Vi besöker
Morgenhof Estate, en vingård som etablerades på 1600-talet. Den
ligger vackert på en sluttning och med typiska, vitkalkade stenbyggnader.
The French Huguenots arrived in the Cape in the 1680s. Those with
winemaking experience came from La Rochelle, the traditional export harbour for the famous brandies of Cognac. More than 300
years later, a very well established Cognac family arrived in the Cape
and became the vigorous owners of Morgenhof.

Originally granted in 1692, Morgenhof has had many owners in its
time but none quite as dynamic as Anne Cointreau. The Cointreaus
are steeped in Cognac and liqueurs, definitely not through consumption but certainly through history. Anne can trace her family tree
back to 1210 when the family was already in the business. Anne Cointreau brought with her tremendous knowledge and expertise flowing
from her family involvement in the great Cognacs and liqueurs.
Morgenhof Wine Estate, situated on the slopes of the Simonsberg
mountains outside Stellenbosch, falls under the Simonsberg appellation. This area is renowned for the production of the highest quality grapes producing top quality wines. At the end of 1998, Morgenhof was granted ”Estate”, status. ”The dedication of the Morgenhof
Team, to making quality wines for consumption worldwide, begins
in the vineyards, following through to final production.”
Vi bjuds på en trevlig vinprovning i skuggan på terrassen till ett
av de vackra husen i 1600-talsstil. En kunnig kvinna berättar om
vinerna och vi får möjlighet att prova chenin blanc, savignon blanc,
pinotage, shiraz och en vällagrad ”blend” av flera röda druvor.
Överlag är vinerna unga med relativt hög syra, så alla - utom det
lagrade vinet - är rätt ”spetsiga” i smaken. Och därmed inte riktigt
i vår smak! Vinprovningen ackompanjeras av en ivrigt skrikande
påfågelhane - vackrare till utseendet än till lätet!

Lunch äter vi på en pizzeria i samhället Stellenbosch. Väldigt goda
pizzor och en öl från ett lokalt bryggeri.
Eftermiddagen tillbringar vi i Kapstaden och nere i hamnen vid
det s k Waterfront. Vi noterar att man gör mycket reklam för Volvo
Ocean Race, en av världens tuffaste havskappseglingar.

Pinotage, en korsning mellan Pinot
noir och cinsaut, är Sydafrikas
egen, röda druva.
Även den vita Chenin blanc får
sägas vara en speciell druva för
landet.

Vid 16-tiden kommer vi till vårt hotell, det högst annorlunda hotellet Sweet Olive, inrett som ett rum i en kåkstad men med alla
moderniteter. Middag äter vi nere i Waterfront på Cape Town Fishmarket.
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Söndagen den 9 november
Vaknar klockan 06:00, frukost klockan 07:30 (resans absolut bästa)
och iväg klockan 08:00. Idag har vi en hektisk dag framför oss. Vi
börjar med en färd längs Kapstadens södra kust och de många
vackra förstäderna med vita hus i kuperade lägen och bländvita
stränder med palmer och runda stenbumlingar. Vid niotiden kommer vi till hamnen i Hout Bay - och får följa med ut till en liten ö
med pälssälar och skarvar. Det blåser rejält även om sjögången inte
är så hög. Förutom sälar och två arter skarvar noteras African Black
Oystercather, Kelp Gull och talrika Hartlaub’s Gull. Åter i hamn ser
vi hur några män utfodrar de tamaste pälssälarna genom att från
handen (eller ibland munnen) utfodra dem med fisk. En liten orkester underhåller med glad musik och stämningen på kajen är hög.
Skarvarna

Strutshona

Fynbos-vegetation
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Vi reser vidare söderut, ner till välkända Godahoppsudden, dit vi
anländer tillsammans med mängder av besökare vid lunchtid.

Godahoppsudden är en mot sydväst utskjutande udde nära den yttersta spetsen, Kapudden, på Kaphalvön i Sydafrika söder om Kapstaden.
Godahoppsudden misstas ibland för Afrikas sydligaste udde och
den punkt där Atlanten blir Indiska oceanen. Det är dock Agulhas
15 mil sydöst om Kapudden och Godahoppsudden som är den sydligaste spetsen på den afrikanska kontinenten och där oceanerna
sägs mötas. Att runda Godahoppsudden var dock en viktig milstolpe för forna tiders sjöfarare, udden där man ändrar kurs, varför den
troligen är den mest kända av Afrikas uddar.
Det sägs att fenicierna var de första att runda Godahoppsudden,
men detta har aldrig bevisats och är högst osannolikt.[1] Däremot
rundade kinesiska sjöfarare udden före européerna, vilket bevisas både av arkeologiska fynd och av flera kinesiska kartor från
1300-talet som visar södra Afrika. Den tidigaste av dessa kartor
är från tidigt 1300-tal och är ritad av kartografen Chu Ssu-Pen. På
1420-talet ledde Zheng He en expedition längs den afrikanska östkusten, som blivit den mest välkända på grund av mängden bevarade reseskildringar. Det är dock oklart om Zheng Hes flotta någonsin
rundade Godahoppsudden. Senare under 1400-talet avbröts Kinas
upptäcktsresor på Indiska oceanen av inrikespolitiska skäl.
Den första europé som rundade udden var den portugisiske sjöfararen Bartolomeu Diaz 1488. Diaz gav udden namnet ”Stormarnas
udde”, men detta namn byttes ut mot Godahoppsudden (Cabo da
Boa Esperança) av den portugisiske kungen Johan II.
Nederländske handelsresanden Jan van Riebeeck grundade 6 april
1652 Kapstaden strax norr om Godahoppsudden, som en bunkringshamn för Nederländska Ostindiska Kompaniet.
Udden är avsatt som en nationalpark och har en högst intressant
Fynbos-flora med många olika arter och där ganska många fortfarande blommar. Utanför udden finns ett skär med skarvar och längre ut passerar kapsulor. I den låga men täta vegetationen observeras både strutsar och babianer och uppe vid restaurangen vid Cape
Point är de rödvingade stararna ett gissel för matgästerna; De drar
sig inte för att knycka mackan ur händerna på folk.

Nästa anhalt blir Boulder’s Beach där de afrikanska pingvinerna
häckar. Tack vare att kallt vatten drar upp från Antarktis kan de faktiskt leva så här långt norrut. Antalet turister är nästan större än
antalet pingviner. För att klara detta har man byggt en träbro över
hela kolonin, så störningarna för pingvinerna är sannolikt på en
rimlig nivå. Denna art liknar mycket de magellanpingviner man finner i Sydamerika. Vi ser några hundra individer som står och kurar
i den hårda vinden eller far runt i de friska bränningarna. Pingviner
är verkligen älskliga små varelser.
Vi är åter på hotellet vid halvsex-tiden, duschar och går på restaurang. Denna gång till en typisk afrikansk dito. De flesta av gästerna
är svarta och stämningen är hög. De sjunger med i allsången som
musikerna initierat och vid ett tillfälle sjunger en av gästerna solo
med en stark stämma. Vilket häftigt ställe!
Vi bjuds på ”Serengeti Plate”, bestående av kött från krokodil, vårtsvin och frankolin samt mos på majsmjöl, s k pap. Till detta dricker vi en väl kyld Chardonnay. Vi smakar även det röda vinet från
Allesverloren. Till detta bjuds det även på medryckande, afrikansk
musik.

Sydafrikansk pingvin

Boulder’s Beach
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Tisdagen den 11 november
Igår (10 nov) var jag utslagen av magsjuka och sov hela dagen.
Red-winged Starling

Klippgrävling

Vaknar klockan 07:30 och känner mig synnerligen utvilad. De övriga åker hem till sina respektive länder idag, vi är dock kvar till på
fredag. Vi träffar en trevlig, välutbildad kongoles - Delphin Kapeta
- som vi talar med om läget i det krigströtta Kongo och om livet i
Kapstaden för en invandrare. Vi fortsätter att mail-växla även när
vi återvänt till Sverige.
Därefter tar vi en taxi upp till den kabelbana, som tar oss upp till
toppen av Taffelberget. Det är långa köer men idag är vädret oss
nådigt, så vi kommer upp efter en dryg timmes väntan. Väl uppkomna har man en vid utsikt över Kapstaden, tusen meter under
oss. Hade vi varit här i september hade de många blommorna varit
i full blom. Nu är det endast några enstaka som är det, tyvärr! Med
intresse noterar vi Orange-breasted Sunbird, alpseglare, Red-winged Starling och några nyfikna klippgrävlingar samt Speckled Pidgeon och Cape Robin-Chat. Vi går runt här uppe på ”taket” och njuter av utsikten, det vackra vädret och den säregna naturen. Vi är
glada för att vi kom upp på berget, då det visar sig att ingen av våra
återstående dagar har lämpligt väder för en sådan utflykt.

Taffelberget (afrikaans: Tafelberg, ”Bordsberg”) är ett platåberg söder om Kapstaden i Sydafrika. Bergets högsta punkt är Maclear’s Beacon 1086 meter över havet. Toppen av berget bildar en 3 km lång
platå.
Taffelberget är en populär turistattraktion i Kapstaden. Vid bergets
västra sida finns en linbana upp till platån.
Taffelberget är känt för sin rika flora. Det har uppskattats att det
finns 1470 olika växtarter på berget, varav många är endemiska (det
vill säga att de inte finns på någon annan plats). Bland annat finns
det 250 olika arter av tusenskönor. På berget finns också många olika
djurarter.
Vi besöker en restaurang som ligger nära vårt hotell och äter en god
pizza. Vi noterar att det mörknar mer än en timme senare i Kapstaden än i Jo’burg!

Linbanan
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Överblommad protea - landets nationalblomma

Kapstaden

Orange-breasted Sunbird

Bergets medelpunkt”

Taffelberget i moln
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Tyvärr klarar jag inte av att
artbestämma dessa växter!

Kirstenbosch Botanical Garden
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Onsdagen den 12 november
Sovmorgon till klockan 08:30, en god frukost, sol och 22 grader
varmt. Som gjort för en utflykt med de blå bussarna ”Hop on, hop
off”.

Första anhalten blir den ytterst vackra Kirstenbosch Botanical
Garden, som ligger vid foten av Taffelberget. Här kan man vandra
runt och njuta av en magnifik blomprakt och en intensiv fågelkör.
Vi ser en mängd olika trädslag, varav vissa blommar vackert. Vi ser
även mäktiga trädormbunkar. Här har man samlat växter från olika
delar av Sydafrika. Parken är verkligen värd ett besök. Av fåglar
noteras tama nilgäss och hjälmpärlhönor med ungar. Vi ser även en
liten flock med Common Waxbill.

Nästa anhalt blir Sydafrikas äldsta vingård - Groot Constantia också den på Taffelbergets sluttningar. Vi testar fem olika viner
och kommer i samspråk med en kvinna som har släktingar i Sverige och som även besökt vårt land. Det blir en trevlig pratstund.,
där även ett amerikanskt par involveras i samtalet, då kvinnan är
svenskättad och kommer från delstaten Minnesota.
På hemvägen gör vi ett hastigt besök i en fågelpark, innan vi är i
Kapstaden strax före klockan 18. Det har varit en trevlig tur.
När vi äter middag den här kvällen börjar det ösregna utanför.

Groot Constantia

Torsdagen den 13 november

Nu när vi är ensamma har vi sovmorgon varje dag till klockan 8
(när katten är borta dansar råttorna på bordet, ni vet!). Dagen börjar med en god frukost tillsammans med ett holländskt par, som
själva kört bil från Jo’burg till Kapstaden och som också upplevt
mycket!

Idag utnyttjar vi de röda bussarna ”Hop on, hop off” och stiger av
där vi tycker det är trevligt. Vi besöker den färggranna stadsdelen Bo-Kaap, där man tidigare lät frigivna fångar/slavar bo. Dessa
människor fick inte bära annat än grå kläder. Något de protesterade mot genom att måla sina hus i de mest fantastiska färger. Man
blir verkligen glad av att besöka dessa färgstarka kvarter!
Vi gör ett uppehåll vid badstranden i Camp Bay med sin kritvita sand och det turkosblå vattnet. Här känner man sig som i den
riktiga sommaren, samtidigt som vi drar oss till minnes att det är
november månad hemma i Sverige. Vi tar en cafe latte och en italiensk glass.

Vi återvänder till Waterfront inne i Kapstaden, besöker ett nybyggt akvarium med gigantiska vattentankar med hajar och andra
jättefiskar. Vi äter lunch på kajkanten och njuter en kall öl och alldeles nyfångade musslor. Bland de godaste musslor jag någonsin
ätit.

Stadsdelen Bo-Kaap
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En grekisk måltid (souvlaki och tsatsiki) och ett gott pinotage-vin avslutar dagen i våra ”hemma-kvarter”! Som ni redan noterat har vi nu de senaste dagarna gått ner i ett behagligt semestertempo.

Fredagen den 14 november

Vaknar först klockan 08 och har en lång frukost i sommaren under solparasollet. Vi njuter av varje sekund. Väskorna packas och
klockan 11 är vi tvungna att lämna vårt rum. Vi vandrar ner till
Waterfront i behagligt solsken, tar en cafe latte på ett café och lite senare - en spännande öl som heter ”Milk and Hunny Ale” på
bryggeriet Den Anker. Idag fördriver vi tiden mest med att titta i
affärer och att ”glo på folk”.

Vi äter en god middag vid 15-tiden på Restaurang Hildebrand
nere i hamnen. Under tiden vi njuter av måltiden sveps Taffelberget in i mörka moln och det börjar störtregna. Efter måltiden
hittar vi en taxi, som i rusningstrafik, tar oss tillbaka till hotellet.
Här väntar vi fram till klockan 21, när vi blir hämtade och körda
ut till flygplatsen. Flyget med KLM går strax efter midnatt mot
Amsterdam.

Lördagen den 15 november

Vi landar på Schiphols flygplats i Amsterdam strax före klockan
11 - och konstaterar med förtjusning att vi sovit ett antal timmar
ombord på flyget. Flyget till Kastrup går klockan 12:30 och tåget
hem till Hässleholm går bara några minuter efter det att vi hämtat ut vårt bagage. Synd bara att vi är tvungna att åka buss mellan Malmö och Lund p g a spårarbete. Vi är åter på Solbrinken
klockan 16:30. Hemresan har vi upplevt som synnerligen smidig! Vårt äventyr är över för denna gång! Men fler väntar ”runt
hörnet”, får vi hoppas!

Chris, our good guide!
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BILDBILAGAN
picture Appendix

”Shoot me alone, please!”

Soweto, båda bilderna
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Elefant

Brednoshörning
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Kafferbuffel

Ung elefant
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Zebror vid vattenhål

Impalor
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Större kudu, hind resp tjur
Klippgrävling, unge

Pingvin

Nyalaantilop, tjur

Vårtsvin med oxhackare
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Taffelberget

Krugerparken

Mkuzu Game Reserve

Swaziland

Fotogömslet
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Då vi under denna resa hade tillgång till bra bestämningslitteratur avseende vilda djur, hade vi möjlighet att bestämma 27
arter däggdjur, 131 arter fåglar och ett flertal kräldjur.
Mellan 20-30 fågelarter förblev dock obestämda, då jag inte
med säkerhet kunde artbestämma dem.

ArtlistAN
Species List

Artlista för djur och växter i Sydafrika 2014
Däggdjur
Engelskt namn

Svenskt namn

Antal

Lesser bushbaby

Mindre bushbaby

Chacma Baboon

Chacmababian

flera

Vervet Monkey

Markatta

flera

Riverine Rabbit

?

7

Tree Squirrel

Trädekorre

2

Leopard

Leopard

1

Laion

Lejon

12

Black-backed Jackal

Svartryggad scakal

2

Spotted Hyaena

Fläckig hyena

1

1

White-tailed Mongoose Vitsvansad mongo

Engelskt namn

Svenskt namn

Common Duiker

Grådykare

Great Kudu

Större kuduantilop

Antal
2
flera

Totalt: 27 arter

4

Cape Fur Seal

Sydafrikansk pälssäl många

Southern Right Whale

Sydlig rätval

Giraf

Giraff

Burchell’s zebra

Burchells zebra

20
många
flera

Elephant

Elefant

White Rhinoceros

Brednoshörning

många

Hippopotamus

Flodhäst

flera

Buffalo

Afrikansk buffel

flera

Blue Wildebeest

Gnu

flera

Red Hartebeest

Hästantilop

10

18

Blesbok

Bläsbock

50

Springbok

Springbock

2

Impala

Impalaantilop

Watewrbock

Vattenbock

10

Mountain Reedbock

?

6

många

Fåglar
Engelskt namn

Svenskt namn

African Penguin

Sydafrikansk pingvin

Cape Gannet
Greater Flamingo
Lesser Flamingo

Mindre flamingo

Antal

Engelskt namn

Svenskt namn

200

Martial Eagle

Stridsörn

2

Kapsula

40

Yellow-billed Kite

Gulnäbbad glada

få

Flamingo

10

Steppe Buzzard

Stäppvråk

1

Black-shouldered Kite

Svartvingad glada

5

Rock Kestrel

Klippfalk

få

Masajstruts

20

White-breasted Cormora?
Cape Cormorant

Kapskarv

50
flera

många Common Ostrich

Antal

Reed Cormorant

Långstrjärtad skarv

10

Helmeted Guineafowl

Hjälmpärlhöna

African Darter

Afrikansk ormhalsfåge

1

Creasted Guineafowl

Tofspärlhöna

många
10

African Spoonbill

Afrikansk skedstork

20

Crested Francolin

Tofsfrankolin

10
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Engelskt namn

Svenskt namn

Antal

African Sacred Ibis

Helig ibis

många Natal Spurfowl

Engelskt namn

Natalfrankolin

5

Hadeda Ibis

Hagedashibis

många Red-Knobbed Coot

Kamsothöna

10

Glossy Ibis

Bronsibis

få

African Rail

Korprall

2

Goliath Heron

Goliathäger

få

Grey Crowned Crane

Grå krontrana

50

Grey Heron

Gråhäger

få

Blue Crane

Paradistrana

10

Black-headed Heron

Svarthuvad häger

15

Secretarybird

Sekreterarfågel

4

Great Egret

Ägretthäger

få

Red-crested Korhaan

Tofstrapp

1

Western Cattle Egret

Kohäger

Styltlöpare

flertal

Woolly-necked Stork

Ullhalsstork

10

flertal Black-winged Stilt
African Jacana

Svenskt namn

Antal

Afrikansk jacana

10

Yellow-billed Stork

Gulnäbbad stork

15

African Black OystercatcKapstrandskata

10

Saddle-billed Stork

Sadelnäbbad stork

3

Blacksmith Lapwing

Smedvipa

10

Marabou Stork

Maraboustork

1

Common Sandpiper

Drillsnäppa

5

African Openbill

Afrikansk gapnäbbsto

10

Sanderling

Sandlöpare

1

Hamerkop

Skuggstork

få

Kelp Gull

Kelptrut eller dominkan många

Spur-winged Goose

Sporrgås

Egyptian Goose

Nilgås

Yellow-billed Duck

Gulnäbbad and

Kapmås

många

Swift Tern

Tofstärna

flertal

Speckled Pidgeon

Fläckig klippduva

flertal

White-backed Vulture

Afrikansk vitryggad ga flertal African Mourning Dove Angolaturturduva

flertal

African Fish Eagle

Skrikhavsörn

Rödögd duva

flertal

Kapturturduva

många

Bateleur

Gycklarörn

Laughing Dove

Palmduva

flertal Hartlaub’s Gull
allm
15

flertal Red-eyed Dove
2

Cape Turtle Dove

många Greater Striped SwallowStörre stripsvala
Svart kamvingesvala

2

Emerald-spotted Wood Smaragdfläckduva

3

Black Saw-wing

10

Purple-crested Turaco Stålgrå turako

10

Common House Martin Hussvala

Grey Go-away-bird

Grå tofsturako

5

Brown-throated Martin Brunstrupig backsvala

Burchell’s Coucal

Burchells sporrgök

2

Fork-tailed Drongo

Klykstjärtad drongo

Alpine Swift

Alpseglare

10

Black-headed Oriole

Östlig svarthuvudgylling

Common Swift

Tornseglare

20

White-necked Raven

Vitnackad korp

flertal

Little Swift

Stubbstjärtseglare

flertal Pied Crow

Svartvit kråka

flertal

Horus Swift

Horusseglare

flertal Cape Crow

Kapråka

flertal

flertal
10
många
1

African Palm Swift

Afrikansk palmseglare

10

Dark-capped Bulbul

Trädgårdsbulbyl

många

Speckled Mousebird

Vitkindad musfågel

20

Olive Thrush

Olivtrast

flertal

Pied Kingfisher

Gråfiskare

Roststjärt

10

Malachite Kingfisher

Malakitkungsfiskare

1

African Stonechat

Svarthakad buskskvätta

5

Mangrove Kingfisher

Mangrovekungsfiskare

2

Cape Robin-Chat

Kapsnårtrast

10

Little Bee-eater

Dvärgbiätare

1

Karoo Prinia

Karooprinia

2

Lilac-breasted Roller

Lilabröstad blåkråka

10

Bar-throated Apalis

Ringapalis

2

Southern Ground-HornbSydlig markhornkorp

6

Fiscal Flycatcher

Fiskalflugsnappare

Southern Yellow-billed-HSydlig gulnäbbstoko

flertal Familiar Chat

flertal

flertal African Paradise FlycatcAfrikansk paradisflugsn 1 hane

Crowned Hornbill

Krontoko

2

Chinspot Batis

Strupfläcksbatis

Green Wood-Hoopoe

Grön skatthärfågel

2

Cape White-eye

Grön glasögonfågel

African Hoopoe

Afrikansk härfågel

3

Cape Wagtail

Kapärla

Black-collared Barbet

Ringbarbett

2

Orange-breasted Bushs Angolatörnskata

Crested Barbet

Tofsbarbett

1

Cape Glossy Starling

Rödskuldrad glansstare många

1

Red-winged Starling

Rödvingad glansstare

många

Brun majna

flertal

Red-throated Wryneck Rödbröstad göktyta
Barn Swallow
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Ladusvala

många Common Myna (införd)

1 par
10
många
1

Engelskt namn

Svenskt namn

Antal

Engelskt namn

Svenskt namn

Lesser Striped Swallow Mindre stripsvala

20

Common Starling (införd) Stare

Specled Weaver

Glasögonvävare

5

Pied Starling

Red-billed Oxpecker

Rödnäbbad oxhackaremånga

Gurney’s Sugerbird

Gurneys sockerfågel

2

Malachite Sunbird

Malakitsolfågel

4

Orange-breasted SunbirOrangebröstad solfåg
Scarlet-chested Sunbird Rödbröstad solfågel

Afrikansk svartvit stare

Antal
flertal
2

2
flertal

Greater Double-collared Större dblbandad solfåmånga
White-bellid Sunbird

Vitbukad solfågel

House Sparrow

Gråsparv (införd)

Southern Grey-headed SAngolasparv

2
många
4

Cape Weaver

Kapvävare

många

Village Weaver

Byvävare

flertal

Southern Masked Weav Större maskvävare

flertal

Yellow Bishop

Gulgumpad biskop

20

Common Waxbill

Helenaastrild

15

Grey Waxbill

Svartstjärtad astrild

Pin-tailed Whydah

?

10
1 hane

Long-Tailed Widowbird Långstjärtad vidafink flera hanar
Koroo Scrub Robin

Karoonäktergal

1

Sandwich Tern

Kentsk tärna

10

African Pied Wagtail

Brokärla

5
Utöver dessa arter noteras 20-30 arter som inte lät sig

Totalt: 132 arter

artbestämmas på ett säkert sätt!
Insekter
Painted Lady

Tistelfjäril

10

En stor nattfjäril (?)

1

Worm-like Milipedes

Tusenfoting

African Monarch

Afrikansk monarkfjäril

False Tiger Moth

flertal
5
1
..samt många vackra fjärilar som förblev obestämda

Kräldjur/blötdjur
Leopard Tortoise

Leoparssköldpadda

5

Panther Agate Snail

1

Water Monitor

2

Nile Crocodile

Nilkrokodil

Marsh Terrapin

Vattensköldpadda sp flertal

Puff Adder

Puffadder

Southern Rock Agama
Gecko
Giant Plated Lizard
Sothern Rock Agama

flertal
1 ung
10

Geckoödla

flertal
1
flertal

Totalt: 10 arter

Sidan 55

SYDAFRIKA
2014
Our two guides, Christoffer and Yonella
together with the participants from Sweden, Italy,
Germany and Australia.
All of us in front of ”The
Red Rose” with the Table
Mountain in the distance.
Thank You to everybody! It was a great trip!
// Jola and Thomas

clangula.se
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