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Sydafrika är till ytan tre gånger större än Sverige, och med denna resa täcker vi nästan en tredjedel 

av landet. Vi besöker provinserna Northern Cape och Western Cape där vi finner flera intressanta 

biom: Savannah, Nama Karoo, Desert, Succulent Karoo och Fynbos. 

Resan har först och främst fokus på att finna så många som möjligt av de endemiska fågelarter som 

lever här, men vi kommer också att belönas med mycket annat såsom däggdjur, reptiler, träd, växter 

och inte minst helt fantastiska landskap! 

Detta program är inte helt skrivet i sten, eftersom vi kan behöva ta hänsyn till väder, vind, vägarnas 

beskaffenhet och inte minst tillgången på fåglar. Jag kommer att ta beslut på plats och kanske 

någon gång välja alternativa lokaler i stället. 

 

 DAG 1. lördag 12/9   

Ni lämnar Sverige någon gång på sen eftermiddag, och flyger mot någon av de större städerna i 

Centraleuropa. Här byter ni plan och sätter er tillrätta för den omkring 11 timmar långa flygningen 

mot Sydafrika. Ni lyfter på kvällen, och efter en trerättersmeny släcks det ned i planet och ni intar er 

skönhetssömn. 

 

Natt på planet 

         

DAG 2. söndag 13/9  

Ni landar på morgonen på O.R. Tambo Internationell Airport, Johannesburg. Efter att ha visat upp 

era pass och hämtat väskorna, går ni igenom tullen, och fortsätter mot Inrikesterminalen. Här 

checkar ni in till nästa flight som tar er till staden Upington i Northern Cape. 

Vi plockar ut våra bilar på flygplatsen, tre st Toyota Fortuners, inhandlar vatten och tilltugg för den 

drygt 20 mil långa körningen till Kgalagadi Transfrontier Park. Längs vägen har vi goda chanser 

att få se trappar: Northern Black Korhaan, Karoo Korhan och den väldige Ludvigs Bustard. 

Väl framme vid vårt boende Kgalagadi Lodge  i sydspetsen av parken, checkar vi in och packar ur 

bilarna. Vi inhandlar frukost och lunch i affären inför nästa dag, och om tid finns släpper vi ut luft 

ur däcken för att få bättre grepp i sanden, och tar en kortare tur in i parken. 

Middag intas i lodgens restaurang. Ni stupar i säng! 

(Eftersom stor del av resan är i obebodda trakter, där det är långt mellan affärer och restauranger, 

kommer vi alltid att försöka handla med oss mat och dryck så vi har i bilarna när hungern gör sig 

påmind och blodsockret sjunker.) 

 

 



 

Natt i Kgalagadi Lodge, Kgalagadi Transfrontier Park 

 

 

DAG 3. måndag 14/9 

Heldag i Kgalagadi TP. – östra sidan. 

Gryningarna i Sydafrika är det vackraste som finns! Fotoljuset är fantastiskt, temperaturen är 

behaglig, så vi kommer därför under hela resan gå upp tidigt och utnyttja de svalare timmarna då 

djuren är som mest aktiva. Man har då också chans att få se de nattlevande djuren som nu är på väg 

mot din dagvila. 

Vi lämnar campen när gaten in till parken öppnas, och vi kör norrut längs den uttorkade floden 

Nossob på östra sidan. Hur långt norrut vi kommer bestäms helt och hållet av rådande vägunderlag. 

Vägen är kantad av vattenhål där vi stannar och inväntar att djuren skall komma för att dricka. 

Dagens arter.: Lanner Falcon, Namaqua och Burchell´s Sandgrouse, Kori Bustard, Larklike Bunting, 

Sociable Weaver och med lite tur Pygmy Falcon. Däggdjur: Oryxantilop, Springbok, Red 

Hartebeest och vi hoppas alltid på någon av kattarterna: Lion, Leopard, Cheetah, Characal och 

African Wild Cat! 

Tillbaka på campen sen eftermiddag, (som är omgärdad av elektriska staket), går vi runt och 

försöker fotografera mangustrar, markekorrar och fåglar som håller till där. Är det varmt kan ni ta 

ett dopp i polen. 

Middag i campens restaurang. 

 

 
         

Natt i Kgalagadi Lodge, Kgalagadi Transfrontier Park 

 

DAG 4. tisdag 15/9  

Heldag Kgalagadi TP. västra sidan. 

Dagen tillbringas på västra sidan längs floden Auob River och vattenhålen där. Brown Hyena 

dricker gärna på morgonen, och så gör också Black-backed Jackel och Bat-eared Fox. 

Bland många fåglar håller vi speciellt utkik efter: Fawn-coloured Lark, Eastern Clapperlark, 

Rufous-eared Warbler och Shaft-tailed Whydah. Med lite flyt får vi kanske in Red-necked Falcon. 

Karaktärsareter kommer att vara Tawny Eagle, Martial Eagle, Pale Shanting Goshawk, Black-

shouldered Kite, blåkråkor och Swallow-tailed Bee-eater. 

Vi spanar även efter dom häftiga surikaterna. 

Middag i campens restaurang.  



 

 
 

 

Natt i Kgalagadi Lodge, Kgalagadi Transfrontier Park 

 

 

DAG 5. onsdag 16/9  

Vi lämnar Kgalagadi tidigt på morgonen och kör via Upington till staden Pofadder i kanten av 

öknen. Skådning bedrivs längs vägen och vi stannar till i Augrabies falls NP där vi på campen letar 

efter Dusky Sunbird, Pale-winged Starling och Short-toed Rock Trush, vi försöker även spela fram 

Namaqua Warbler. Här har vi också chans på den sydafrikanska endemen Augrabies Flat Lizard. 

Jag beräknar att vi når Pofadder framåt sen eftermiddag, och vi äter kvällsmaten på något av stadens 

hotell. 

         

Natt i Pofadder Inn Hotel by Country Hotels 

 

DAG 6. torsdag 17/9  

Heldag i ökenområdena sydväst Pofadder. 

Vi kör sydväst i gryningen längs en grusväg som leder till Aggenys och målet är de röda 

sanddynerna där den endemiska Red Lark häckar. I ökenområdet bedrivs boskapsskötsel, och längs 

vägen finns flera vattenkärl för boskapen som också nyttjas av öknens fåglar. Detta är lärkornas 

eldorado! 

Vi jobbar på arter som: Sclater`s Lark, Karoo Long-billed Lark, Stark`s Lark, Grey-backed 

Sparrow-lark m.fl. Morgonen kommer att vara inramad av lätet från Namaqua Sandgrouse som 

kommer för att dricka. 

Om det är riktigt varmt, kör vi tillbaka till Pofadder och äter lunch i staden och kanske vilar någon 

timme för att sedan ge oss ut igen på en eftermiddagstur. 

Middag i Poffadder. 

         

Natt i Pofadder Inn Hotel by Country Hotels 

 

DAG 7. fredag 18/9 

Heldag i området runt Pofadder. 

På morgonen kör vi 50 km på grusvägen i nordväst som leder till gränsövergången mellan Sydafrika 

och Namibia, Onseepkans. Platsen är ett av få ställen där det häckar Rosy-faced Lovebird och den 

är vår målart, men bland många andra hoppas vi längs vägen att även hänga in Cinnamon-breasted 



Warbler. Vi kommer att spana av gränsfloden Orange River där jag bl.a. sett Cape Clawless Otter, 

och om gränspoliserna tillåter går vi över bron och in i Namibia bara för att kunna säga att vi även 

har varit i det landet! 

Vi kör tillbaka till Pofadder och äter lunch. 

Eftermiddagen tillbringas sydväst om staden där vi kämpar vidare med lärkorna. 

 

 
 

Natt i Pofadder Inn Hotel by Country Hotels 

 

 

DAG 8. lördag 19/9  

Pofadder – Calvinia. 

Vi påbörjar den långa färden söderut i 50 km/tim genom stenöknen på tvättbrädevägar. Här i Karoo 

finns det arter som Karoo Korhaan, Double-banded Coursor, Spike-heeled Lark och Black-eared 

Finchlark. Om det flyter på bra, har jag för avsikt att köra via byn Brandvlei där det finns chans på 

två arter jag fortfarande saknar, Burchell´s Coursor och Karoo Eremomela. 

Den av er som hittar någon av dessa till mig kommer att belönas med en valfri dricka i baren på 

kvällen! 

Vi kommer fram till staden Calvinia framåt kvällen där vi checkar in på hotellet och äter en god 

middag. 

 

Natt i Calvinia Hotel by Country Hotels 

 

 

 

DAG 9. söndag 20/9  

Akkerendam NR – Clanwilliam - Lamberts Bay – Velddrif, (Berg River Estuary) 

Denna kontrastrika dag, startar vi i Akkerendam NR som ligger i utkanten av Calvinia där vi har  

fokus på Karoo Lark, Layard´s Titbabbler, Karoo Prinia och Karoo Scrub-robin. Jag har även haft 

Verreaux´s Eagle här. 

Vi kör vidare västerut, skådar längs vägen fram till nästa mål som är Clanwilliam där målarten är 

den endemiska Protea Canary. Ligger vi bra till tidsmässigt, forstätter vi ut till Lambert´s Bay vid 

atlantkusten och beöker den största Cape Gannet kolonin i Sydafrika. Synen av 1000-tals sulor är 

imponerade och vi kommer också här att ha trutar, måsar och tärnor och någon enstaka African 

Penguin. Dock kommer vi att ha dessa arter senare nere på Kaphalvön, så tiden får bestämma. 



Vi fortsätter vidare mot sydväst till staden Velddrif, som också är vårt mål för natten. 

Den är belägen vid en flodmynning med våtmarksområden, vassar, kanaler, sanddyner och saltpans 

där det kan vara mycket gott om olika vadare och sjöfåglar. Här söker vi främst efter en av mina 

sydafrikanska favoritarter, Chestnut-banded Plover men kommer även att ha släktingarna White-

fronted och Kittlitz´s Plover. 

Middag på reataurang i Velddrif. 

 

 
 

Natt i Velddrif 

 

 

DAG 10. måndag 21/9  

Velddrif – Paternoster – West Coast NP 

Vi startar möjligen morgonen med ett snabbspan i Velddrif´s våtmarksområden efter nya arter, för 

att sedan köra runt på grusvägarna söder om staden Paternoster. Här är målarten endemen Cape 

Long-billed Lark, men vi hoppas även på Sickle-winged Chat och Jackal Buzzard. 

Färden går vidare mot sydväst, och vi kör in genom den nordliga infarten till West Coast National 

Park. Parken omgärdar Langebaan Lagoon med mycket vadare, men här skall vi också jobba in 

skönheten Black Harrier, Cape Francolin, Cape Bulbul, Grey-backed Cisticola och gärna Southern 

Black Korhaan. När vi känner oss nöjda lämnar vi parken genom södra utfarten och kör den korta 

biten till semesterorten Yzerfontein som är belagd vid havet. 

Middag i Yzerfontein. 

 

Natt i Yzerfontain 

 

 

DAG 11. tisdag 22/9 

Körning Yzerfontein – Bontebok NP – Swellendam.  

Lite morgonskådning i omgivningarna runt Yzerfontein – Darling, för att sedan påbörja 

långkörningen österut förbi Cape Town till staden Swellendam. När vi är framme, tidig eftermiddag, 

kör vi in i Bontebok NP där vi tillbringar resten av dagen. Förutom nya däggdjur som: Mountain 

Zebra, Grey Rhebok och Bontebok hoppas vi på fågelarter som Cape Clapper Lark, Stanley´s 

Bustard, Southern Tchagra och Pearl-breasted Swallow. 

Middag i Swellendam. 

         

Natt i Swellendam 

 

 

DAG 12. onsdag 23/9  

Farmland Loops – Cape Agulhas – Hermanus 



De först timmarna av dagen kör vi runt på småvägar söder om Swellendam, dom sk ”Farmland 

Loops” och letar nästa endemiska lärka, Agulhas Long-billed Lark. 

I området finns det Blue Crane, Secretary Bird, Long-billed Pipit, Cape Weaver, Large-billed Lark 

m.fl, så reselistan kommer att fyllas på. 

Vi fortsätter mot sydväst, och strax innan Cape Agulhas kommer vi att göra en avstickare ner mot 

havet för att göra ett försök på den svåra och sällsynta Damara Tern. 

Väl i Cape Agulhas besöker vi den afrikanska kontinentens sydspets med samma namn, där de två 

världshaven Atlanten och Indiska Oceanen möts. Här äter vi en sen lunch med alla andra turister. 

Framåt sen eftermiddag anländer vi till staden Hermanus som är belägen i en bukt dit arten sydlig 

rätval, (sydkapare), går för att föda sina ungar. Vi kommer här att ges tillfälle att beskåda och 

fotografera de 15 meter långa valarna som ligger alldeles intill land. I strandvegetationen häckar 

Karoo Prinia. 

Middag i någon av stadens många restauranger.   

 

 
Natt i Hermanus 

 

 

 

 

DAG 13. torsdag 24/9  

Hermanus – Rooi Els – Bettys Bay, Harold Porter Botanical Garden - Simons Town 

Vi kör västerut till lokalen Rooi Els för att vara på plats tidigt på morgonen. Vi kommer här att leta 

efter en av resans verkliga stjärnor: Cape Rockjumper. Vi går uppåt längs ett spår och spanar längs 

bergssidorna efter denna juvel. (Om vi skulle misslyckas har jag en backcup-lokal för denna art.) 

På lokalen finns även häftiga arter som: Orange-breasted Sunbird, Cape Sugarbird, Cape Grassbird 

och den marklevande hackspetten Ground Woodpecker. Tänk er en hackspett där det inte finns 

några träd! 

När Cape Rockjumper förhoppningsvis är klar, kör vi tillbaka österut till kustorten Betty´s Bay. 

Här besöker vi pingvinkolonin och hoppas även att få in ett par av skarvarterna. Bl.a häckar här den 

sällsynta och hotade Bank Cormorant. 

Vi gör ett besök i Harold Porter Botanical Garden där vi möter resans enda egentliga skog. Tack 

vare biotopskiftet kommer vi sannolikt att få in nya fågelarter som tex. Cape Batis, Dusky 

Flycatcher, Southern Boubou, Lesser Double-collared och Malachite Sunbird. 

Framåt sen eftermiddag rundar vi False Bay och kör söderut på Kaphalvön till den lilla staden 

Simon´s Town, där vi kommer att bo resterade tid av resan. 

Middag på restaurang nere vid stranden i Simon´s Town. 



 

 Natt i Simon´s Town 

 

 

DAG 14. fredag  25/9  

Cape of Good Hope NP – Kommitje – Boulders Beach 

Vi kör från Simon`s Town tidigt på morgonen för att vara vid Gaten till Cape of Good Hope NP  

när dom öppnar klockan 06.00. Det är bra att komma in innan alla turistbussar anländer. Djurlivet 

drar sig tillbaka när parken blir fylld av människor. 

Vi kör runt och letar Plain-backed Pipit, Cape Grassbird och Ground Woodpecker, och sannolikt 

kommer vi att få se världens tyngsta antiolop, Eland, bland halvöns strutsar. 

När vi parkerat vid parkcentrat beger vi oss till fots uppför klippan som först leder till fyrhuset och 

sedan avslutas med Cape Point. Här hoppas vi få se endemen Cape Siskin samt andra Fynbos-

levande arter. Utsikten från fyrhuset är helt otrolig, och med lite tur kan vi få se både knölvalar och 

delfiner, likaså är det fullt möjligt att få syn på riktiga havsfåglar såsom Black-browed Albatross, 

Sotty Sherwater och den i området väldigt vanliga White-chinned Petrel. 

När turisterna börjar nå upp till oss på klippan, beger vi oss ner igen och kör till afrikas 

sydvästligaste udde: Cape of Good Hope, (som jag lärde mig i skolan var afrikas sydligaste udde), 

men nu vet vi ju bättre! Härifrån kommer vi att ha sträckande Swift Terns, Hartlaub´s Gulls, Cape 

Gull´s och flera Cape Gannets. Även African Black Oystercatchers finns med stor sannolikhet här. 

 

 
 

Vi lämnar lämnar parken och kör långsamt norrut längs den västra sidan av Kaphalvön. Uppe vid 

fiskeläget Kommitje gör vi ett stopp och spanar av tärnkolonin efter ovanligheter. 

Färden vidare norrut går på smala vägar med fantastisk utsikt längs bergssidan upp till byn Hout 

Bay, där vi kör ner i hamnen för att leta Cape Fur Seals men också för att äta en god lunch. 

Istället för att fortsätta norrut upp till Cape Town svänger vi av rakt österut och korsar halvön för att 

komma ut på östra sidan i Simon´s Town. 

Har finns den berömda Boulders Beach med världens mest lättillgängliga pingvinkoloni. Vi har sett 

pingviner tidigare men här kommer vi dom riktigt nära. När det är sen eftermiddag har alla turister 

lämnat platsen och vi får pingvinerna för oss själva i riktigt fint varmt eftermiddagsljus. 

Middag på restaurang nere i hamnen i Simon´s Town. 

 

 

Natt i Simons Town 

 

 

 



DAG 15. lördag 26/9  

Pelagic Tour. 

Idag är det den stora dagen! Dagen då vi skall komma havsfåglarna nära. 

Samling i Simon´s Towns hamn vid 6-tiden. På båten finns förutom oss, en skeppare, och en 

havsfågelguide.  Vi styr söderut längs Kaphalvöns östsida och efter en timmes tid passerar vi Cape 

Point och havet ligger öppet för oss. Nu bär det av söderut i ca två timmar mot kontinentalsockeln 

där havsbottnen stupar ner och kallt näringsrikt vatten från Antarktis kommer upp mot ytan tack 

vare Benguelaströmmen. 

Pga näringen finns här stora mängder fisk och i en förlängning arter som i sin tur livnär sig av fisk. 

Här letar vi efter antennerna i horisonten som är högsta punkten på de stora fisketrålare som ligger 

här och fiskar. I bakvattnet av dessa finns det 1000-tals med havsfåglar! 

Från att inte ha sett en enda fågel till att plötsligt ha hundratals albatrosser runt båten är en 

obeskrivlig upplevelse! Vi kan förvänta oss mellan 25 och 30 arter havsfågel denna dag. Fotolägena 

är oändliga och kikare används inte eftersom fåglarna flyger eller ligger på ytan alldeles intill vår 

båt. Havsfågelågelguiden på båten har fullständig koll på allt och inga rariteter missas! Skepparen 

ser hela tiden till att vi ligger i bästa tänkbara position. 

Framåt eftermiddagen när vi är tillbaka vid Cape Point äter vi en god lunch ombord på båten och 

sniffar sedan väldigt nära en sälkoloni för närstudier på vägen tillbaka till Simon´s Town. 

Efter en sådan här båtresa är man totalt slut och faktiskt helt tom efter alla intryck! Det blir inte 

bättre än så här... 

Vi tar det lugnt på kvällen och äter något gott på restaurang. 

Vi är vid havet, så seafood kan rekommenderas! 

 

 
Natt i Simons Town 

 

DAG 16. söndag 27/9  

Fm Strandfontein Sewage Works – Em. Cape Town / Robben Island 

Morgon och förmiddag tillbringar vi i Strandfontein reningsverk med en massa dammar och 

bassänger. Vad vore en skådarresa utan att få komma till ett reningsverk?! 

Tillgången på fågel är stor och platsen anses av många vara den bästa fågellokalen på Kaphalvön. 

 

Efter lunch tänker jag mig att vi åker in i Cape Town till det berömda hamnområdet, Waterfront. 

Det känns inte bra att ni kommer hem och berättar att ni har varit i Cape Town men inte sett dess 

välkända profil – Taffelberget! I hamnen råder vi bot på det, där ni kan fotograferas med berget i 

bakgrunden. Här stannar vi för shopping, hamnstrosande och restaurangbesök. 

Om gruppen skulle önska besöka Nelson Mandelas fängelseö, Robben Island, är det fullt möjligt 

eftersom båtarna avgår härifrån. Turen tar 3,5 timmar inkluderat båtresan tur och retur. I dagsläget 

går det en tur kl. 13.00 som skulle kunna passa, men då får vi lämna Strandfontein SW i god tid. 

Diskutera med P R Birding hur ni ställer er till detta. 

Vi kör tillbaka till Simon´s Town när vi är färdiga med stadsbesöket. 

Middag i Simon´s Town. 



 

   

Natt i Simon´s Town 

 

DAG 17. måndag 28/9  

Vi checkar ut från vårat hotell i Simon´s Town och tackar för oss för den här gången. Vi har nu en 

timmes körning till Kirstenbosch National Botanical Garden som ligger på slänterna av 

Taffelberget. Pga de olika planteringarna och vegetationstyperna, finns här gott om fågel. Vi ges 

tillfällen till närstudier av många av Fynbos specialiteter såsom: Orange-breasted Sunbird, Southern 

Double-collared Sunbird, Cape Sugarbird och många fler. Jag hoppas på Dusky Flycatcher och 

kanske finner vi Spotted Eagle-owl på dagkvist. 

Nu är det inte mycket mer som återstår av vår resa än att vi kör till Cape Town Internationell Airport 

där vi också lämnar in våra bilar. 

Incheckning, och flyg: CapeTown – Johannesburg.  

I Johannesburg byter ni plan, och planet lyfter någon gång på kvällen mot Europa.  

   

Natt på flyg 

 

DAG 18. tisdag 29/9  

På morgonen efter intagen frukost landar ni någonstans i Europa där ni byter plan för vidare 

transport mot Sverige. 

Ni börjar så sakteliga förstå vad ni har varit med om... och börjar redan sakna Afrika... Ni har fått 

Afrika i blodet... 

 

 


