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Gepardhona med unge. Foto: Daniel Bengtsson 

 

Varmt välkommen på AviFaunas resa till Kenya! 
 

Kenya behöver knappast någon närmare presentation för dem som sett en bråkdel av alla 

naturfilmer som porträtterat savannens djurliv. Ingen annanstans finns sådana mängder stora 

däggdjur och som naturintresserad är detta något man bara måste uppleva någon gång på riktigt! 

Därtill är Kenya det näst (efter Kongo-Kinshasa) fågelrikaste landet i Afrika med över 1 100 

observerade arter. Vi har inte ambitionen/möjligheten att se ens hälften av dessa på denna resa, men 

kommer i ett relativt lugnt tempo att besöka ett flertal legendariska nationalparker och reservat för 

att få ett fantastiskt urval av fågellivet, däribland vackra turakoer, biätare, kungsfiskare och 

blåkråkor. Däggdjuren får givetvis också en stor del av vår uppmärksamhet och vi bör hinna med att 

se slutet av de enorma mängder gnuer som under hösten lämnar Masai Mara för att söka grönare 

bete nere i Serengeti. Vi kommer generellt att bo på bekväma lodger med god standard. Det här är 

AviFaunas åttonde resa till Kenya. 

 

 
African Skimmer. Foto: Göran Pettersson 
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Resan i korthet 

Datum Orter/resplan 

10 okt Resan startar i Nairobi, där vi övernattar. 

11 okt Transport till Samburu Game Lodge. Eftermiddag i Samburu Game Reserve. Natt på 

Samburu Game Lodge. 

12 okt Buffalo Spring National Reserve. Natt på Samburu Game Lodge. 

13 okt Samburu Game Lodge – Lake Nakuru. Natt vid Lake Nakuru. 

14 okt Lake Nakuru och Lake Baringo. Natt vid Lake Baringo. 

15 okt Lake Baringo. Natt vid Lake Baringo. 

16 okt Lake Baringo med omgivningar. Natt vid Lake Baringo. 

17 okt Lake Baringo – Kerio View Hotel. Natt på Kerio View Hotel. 

18 okt Kerio View Hotel – Kakamega Forest. Natt vid Kakamega Forest. 

19 okt Kakamega Forest. Natt vid Kakamega Forest. 

20 okt Kakamega Forest – Masai Mara NR. Natt på Mara Serena Hotel. 

21 okt Masai Mara NR. Natt på Sarova Mara Camp. 

22 okt Masai Mara NR. Natt på Sarova Mara Camp. 

23 okt Masai Mara NR – Nairobi, där resan avslutas. 

 

 

 
Fläckig hyena. Foto: Daniel Bengtsson 
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1. Samburu NR 

2. Buffalo 

Springs NR 

3. Lake Nakuru 

4. Lake 

Baringo 

5. Lake 

Bogoria 

6. Kerio View 

Hotel 

7. Kakamega 

FNR 

8. Masai Mara 

NR 

 
DAG-TILL-DAG PROGRAM 
 

10 okt. Resan startar på Jomo Kenyatta International Airport i Nairobi (alternativt på angivet 

hotell). Natt i Nairobi. 

 

 
Det finns god chans att se trubbnoshörning vid Lake Nakuru. Foto: Daniel Bengtsson 

 



   
 
 

4 
 

11 okt. Efter frukost avreser vi till Samburu Game Reserve. Resan tar förmiddagen till anspråk och 

vi äter lunch framme på lodgen. Under eftermiddagen besöker vi reservatet och får våra första 

upplevelser från den afrikanska däggdjursfaunan. Vi hoppas se bl a giraff, Grevy´s Zebra, Gerenuk, 

lejon och leopard. Här är också rikt på fåglar, t ex Somali Ostrich, Acacia Tit, Somali Crombec m 

m. Natt på Samburu Game Lodge. 

 

12 okt. Tidig frukost innan vi kör över till Buffalo Spring National Reserve nästgårds. Här har vi 

chans att se fåglar som vi inte ser senare under resan och under vår förmiddagssejour i reservatet 

letar vi efter arter som Somali Courser, Red- bellied Parrot, Rosy-patched Bushshrike, Pink-

breasted Lark, Blue-capped Cordon-bleu, Black-capped Social Weaver, Black-cheeked Waxbill och 

Donaldson Smith´s Sparrow-Weaver. 

 

Därefter lunch och siesta, innan vi gör ett eftermiddagsbesök i reservatet efter arter som Bat Hawk, 

Ashy och Desert Cisticola m m. Natt på Samburu Game Lodge. 

 

13 okt. Efter tidig frukost reser vi iväg till Lake Nakuru National Park. Vi når vårt boende lagom 

till lunch. Senare på eftermiddagen, efter siesta, åker vi på en ”game drive” efter fåglar. 

 

Vi bör anlända till Lake Nakuru Lodge i Nakuru National Park vid lunchtid. Lunch intas därmed 

lämpligen omgående efter incheckning. Därefter passar det säkert utmärkt med en siesta och/eller 

dopp i poolen under middagshettan. Frampå eftermiddagen lämnar vi lodgen för en safaritur (”game 

drive”) i parken. Då får vi goda chanser att stifta bekantskap med babianer, noshörningar, bufflar, 

giraffer, zebror, diverse antiloper och gaseller samt hyenor och lejon. Bland fåglar märks praktfulla 

biätare, blåkråkor, kungsfiskare och glansstarar av flera arter. Nakuru hyser också ganska gott om 

rovfåglar, däribland sekreterarfågel, Augur Buzzard, African Harrier-Hawk, Tawny Eagle, Martial 

Eagle, Long-crested Eagle och African Hawk-Eagle. Andra arter att hålla utkik efter kan vara struts, 

Hildebrandt’s Francolin, Grey Crowned Crane, Southern Ground Hornbill, African Grey Hornbill, 

Greater Honeyguide, Red-throated Wryneck, Little Rock-Thrush, White-bellied Tit, Yellow-

throated Longclaw, Arrow-marked Babbler, Grey-crested Helmet-Shrike och Jackson’s Widowbird. 

Vid vattenbrynet bör vi se pelikaner, änder, vadare samt mängder av flamingor (både större och 

mindre). Vid skymningen återvänder vi till lodgen för middag och artgenomgång. Sen somnar vi 

säkert gott till den afrikanska nattens ljud. Natt på Lake Nakuru Lodge. 

 

 
Vit pelikan. Foto: Daniel Bengtsson 
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Purpurhäger. Foto: Daniel Bengtsson 

 

14 okt. Vi börjar med lite kaffe/te och enklare tilltugg och företar sedan en morgontur i parken. 

Sedan återvänder vi till lodgen för fullvärdig frukost. Därefter lämnar vi Lake Nakuru och kör 

norrut mot Lake Baringo. Det tar antagligen minst 4 timmar, i synnerhet eftersom vi sannolikt 

stannar för lite skådning längs vägen. 

 

Lake Baringo är belägen på 1 000 meters höjd över havet och är den näst största av åtta kenyanska 

sjöar i Rift Valley. Den föds av flera floder men har inget synligt utflöde. Vi checkar in på Soi 

Safari Lodge, där vi tar det lugnt ett tag innan vi genomför lite skådning framemot kvällen. Andra 

arter vi bör kunna se är Spotted Thick-knee, Three-banded Courser, White-faced Go-away-bird, 

Jackson’s Hornbill, Red-and-yellow Barbet, Red-fronted Barbet, D’Arnaud’s Barbet, Red-fronted 

Barbet, Rufous-crowned Roller, White-throated Bee-eater, Blue-naped Mousebird, African Paradise 

Flycatcher, Silverbird, Spotted Palm-Thrush, Grey Wren-Warbler, Red-fronted Warbler, Northern 

Crombec, Somali Tit, Rufous Chatterer, Pygmy Batis, Brubru, Slate-coloured Boubou, Three-

streaked Tchagra, Fan-tailed Raven, Rüppell’s Starling, Beautiful Sunbird, Chestnut Sparrow, Red-

headed Weaver, Golden-backed Weaver, Yellow-crowned Bishop, Red Bishop och Green-winged 

Pytilia. Flera arter ugglor brukar kunna ses i omgivningarna, däribland African Scops-Owl, Pearl-

spotted Owlet och Verreaux’s Eagle-Owl. 

 

När det skymmer återvänder vi till lodgen för middag och artgenomgång. Natt på Soi Safari Lodge. 

 

15 okt. En morgontur med båt för att komma riktigt nära diverse våtmarksfåglar, däribland African 

Darter, Goliath Heron, Purple Heron, Allen’s Gallinule samt kanske vitvingade tärnor som hunnit 

ner från nordligare breddgrader. ”The Voice of Africa”, d.v.s. det välbekanta ljudet från African 

Fish-Eagle, lär ljuda över nejderna. Lunch och siesta/poolbad på lodgen. 

 

På eftermiddagen besöker vi Lake Bogoria (ca 5 mil söder om Baringo), en sjö med tusentals 

flamingor som födosöker på blågröna alger som trivs i det salta vattnet. Givetvis finns en hel del 

andra fåglar, däribland Knob-billed Duck, Black-necked Grebe, Dark Chanting-Goshawk, Long-
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toed Lapwing, Black-headed Lapwing, Black-throated Barbet, Spot-flanked Barbet, Red-fronted 

Tinkerbird, Jackson’s Hornbill, White-fronted Bee-eater, White-browed Scrub-Robin, Red-faced 

Crombec, Eastern Violet-backed Sunbird, Little Weaver, Lesser Masked Weaver, Vitelline Masked 

Weaver. Bland däggdjur bör vi spana efter Greater Kudu. Middag och natt på Soi Safari Lodge. 

 

 
Tawny Eagle. Foto: Daniel Bengtsson 

 

16 okt. Den här morgonen åker vi upp till kanten av Rift Valley. Där får vi fina vyer och chans på 

arter som Hemprich’s Hornbill, Brown-tailed Chat, Mocking Cliff-Chat, Bristle-crowned Starling 

och Cinnamon-breasted Rock Bunting. Bland klipporna trivs också klippgrävlingar, som trots sin 

relativa litenhet har elefanter (och sirendjur) som sina närmsta levande släktingar. Vi återvänder till 

lodgen för sen frukost och avkoppling. På eftermiddagen besöker vi en by där folkgruppen pokot 

visar upp sin kultur. Natt på Soi Safari Lodge. 

 

17 okt. Efter frukost packar vi ihop och lämnar Lake Baringo. Vi har ungefär 5-6 timmars transport 

(inklusive stopp för bensträckare, sightseeing och lite skådning) innan vi kommer till Kerio View 

Hotel nära Iten på västra kanten av Rift Valley. Där checkar vi in, äter lunch och njuter av vårt fina 

boende med fantastisk utsikt. På eftermiddagen skådar vi i närheten av hotellet. Natt på Kerio View 

Hotel. 

 

18 okt. Idag lämnar vi Rift Valley och beger oss vidare västerut. Det är troligen sen lunch när vi 

anländer till Rondo Retreat Centre i Kakamega Forest (ca 1 600 m.ö.h.). Denna skog är ett 

återstående fragment av regnskogen från kongobäckenet som en gång täckte stora delar av centrala 

och östra Afrika. Flera arter apor trivs i den lummiga grönskan, däribland Blue, Red-tailed och 

Colobus Monkeys. Vi tar det inledningsvis lugnt i/runt vår inkvartering, men frampå sena 

eftermiddagen tar vi tag i den organiserade skådningen. Till skillnad från de tidigare mestadels 

öppna landskapen behövs lite mer tålamod för att få syn på fåglarna här. 

 

Här ett axplock av vad vi kan förvänta oss: Crowned Eagle, Black-and-white-casqued Hornbill, 

Great Blue Turaco, Black-billed Turaco, Bar-tailed Trogon, Narina Trogon, African Broadbill, 
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African Emerald Cuckoo, Yellow-crested Woodpecker, Yellow-billed Barbet, Hairy-breasted 

Barbet, Grey-throated Barbet, Double-toothed Barbet, Yellow-spotted Barbet, Least Honeyguide, 

Blue-headed Bee-eater, White-headed Wood-Hoopoe, Petit’s Cuckoo-Shrike, Purple-throated 

Cuckoo-Shrike, Grey-winged Robin-Chat, Equatorial Akalat, Snowy-crowned Robin-Chat, African 

Thrush, Brown-chested Alethe, Shelley’s Greenbul, Cabanis’s Greenbul, Slender-billed Greenbul, 

Joyful Greenbul, Red-tailed Bristlebill, Black-faced Rufous Warbler, Uganda Woodland Warbler, 

White-chinned Prinia, Turner’s Eremomela, African Blue Flycatcher, Dusky Tit, African Shrike-

Flycatcher, Common Wattle-eye, Green-headed Sunbird, Green Sunbird, Green-throated Sunbird, 

Western Black-headed Oriole, Bocage’s Bush-Shrike, Lüdher’s Bush-Shrike, Stuhlmann’s Starling, 

Red-headed Malimbe, Black-necked Weaver, Black-billed Weaver, Dark-backed Weaver, Grey-

headed Nigrita, Black-headed Waxbill och Black-crowned Waxbill. Middag och natt på Rondo 

Retreat Centre. 

 

 
African Jacana. Foto: Daniel Bengtsson 

 

19 okt. Heldag i Kakamega Forest. Fram till lunch skådar vi till fots längs vägar/stigar. Efter lunch 

och siesta provar vi en annan del av skogen. Middag och natt på Rondo Retreat Centre. 

  

20 okt. Vi äter frukost och beger oss sedan mot Masai Mara. Det blir uppemot sju timmars transport 

via Kisumu, där vi kanske hinner med lite skådning vid Lake Victoria, och Kisii. Frampå 

eftermiddagen kan vi äntligen installera oss på Mara Serena Hotel på bergskammen Oloololo med 

utsikt över Mara-reservatet. Masai Mara behöver knappast någon presentation, välkänt från 

mängder av naturdokumentärer om de hundratusentals gräsätare som bebor den vidsträckta 

savannen. Ett av de mest spektakulära skeendena är när gnuerna måste ta sig över Mara-floden som 

kryllar av krokodiler. 

 

Framåt kvällen är vi säkert sugna på en safaritur i reservatet för en första bekantskap med de 

förhoppningsvis enorma mängder gnuer som snart kommer att vandra söderut mot Serengeti. Natt 

på Mara Serena Hotel. 
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21 okt. Efter frukost tar vi med oss bagaget och fortsätter genom Masai Mara. Det blir givetvis 

mycket skådning på såväl fåglar som däggdjur innan vi så småningom kommer till Fig Tree Camp 

vid floden Talek. Där blir det sen lunch och eftermiddagsvila. Senare gör vi en ny ”game drive” och 

kommer tillbaka för middag och artgenomgång. Natt på Sarova Mara Camp. 

 

 
Black-and-white Colobus Monkey. Foto: Daniel Bengtsson 

 

22 okt. Vi fortsätter att skåda i Masai Mara. Arter vi bör se är struts, sekreterarfågel, African White-

backed Vulture, Lappet-faced Vulture, Bateleur, Dark Chanting-Goshawk, Lanner Falcon, Pygmy 

Falcon, Helmeted Guineafowl, Coqui Francolin, Kori Bustard, Black-bellied Bustard, White-bellied 

Bustard, Grey Crowned Crane, African Jacana, Yellow-throated Sandgrouse, Temminck’s Courser, 

Brown Parrot, Southern Ground Hornbill, Von der Decken’s Hornbill, African Hoopoe, Lilac-

breasted Roller, Giant Kingfisher, Usambiro Barbet, Bare-faced Go-away-bird, Ross’s Turaco, 

Schalow’sTuraco, White-headed Sawing, Rosy-breasted Longclaw, White-browed Scrub Robin, 

Magpie Shrike, White-necked Raven, Yellow-billed Oxpecker, Violet-backed Starling, Quail Finch, 

Yellow Bishop, Long-tailed Widowbird, White-headed Buffalo-Weaver, Grey-capped Social 

Weaver och Purple Grenadier – för att nämna några. 

 

Masai Mara är känt som ett av de bästa områdena i hela Afrika för lejon och gepard, så förhopp-

ningsvis får vi flera möten med dessa fantastiska katter! Övriga däggdjur vi har mycket god chans 

att se är Serval, Masai Giraffe, flodhäst, elefant, buffel, Plains Zebra, Impala, Thomson’s Gazelle, 

Grant’s Gazelle, Topi, Coke’s Hartebeest, Eland, Spotted Hyena och Black-backed Jackal. 

Landskapet är öppet, med mjuka kullar och enstaka träd utspridda här och var. I området slingrar 

sig floderna Talek, Olare Orok och Mara fram och utgör viktiga vattenresurser. 
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“Game drives” morgon och eftermiddag, måltider och väl tilltagen siesta på lodgen. Natt på Sarova 

Mara Camp. 

 

23 okt. Eventuellt hinner vi med en morgontur i parken, innan vi flyger ut (för att slippa en tuff 

transport på dåliga vägar) från Masai Mara och återvänder till Nairobi där resan avslutas. 

 

 

 

 

 
Giant Kingfisher är, som namnet i viss mån antyder, världens största kungsfiskare. Här en hona. Foto: Daniel Bengtsson 
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Resans pris: 48 900 kr 
 

AviFauna förbehåller sig rätten att, p g a exempelvis valutaförändringar, oförutsedda ökade 

kostnader för landarrangemanget såsom bränsletillägg och nyligen införda skatter, höja resans pris 

med 8 % till då slutbetalning skall föreläggas. Vi eftersträvar verkligen att INTE behöva göra det 

och i praktiken inträffar det sällan. Observera också att vissa smärre justeringar kan behöva ske med 

start- och sluttid för resan, även om vi eftersträvar att inte ändra detta heller. Se också under 

rubriken flygresa till landet. 

Vad ingår i priset 

• Logi i dubbelrum på hotell/lodge med god standard 

• helpension  

• alla transporter mellan start- och slutpunkt på resan 

• dricks till guider och de i resan ingående måltiderna 

• skicklig lokal engelsktalande guide 

• svensk reseledning 

• artlista 

• reserapport från resan 

Vad ingår inte i priset 

• flygresa till och från mötesplatsen 

• personliga utgifter såsom klädtvätt, telefon och alkoholhaltiga drycker 

• matersättning eller andra utgifter om deltagaren inte väljer att delta i gruppens program 

• visum 

• reseförsäkring och/eller avbeställningsskydd 

Flygresa 

Flyg till Kenya (Nairobi) ingår alltså inte i resans pris. Boka inte din flygresa utan att ha kontaktat 

AviFauna först. I normala fall vet vi cirka 6 månader innan avresa de exakta mötestiderna och du 

får ett besked från AviFauna när det är dags att boka flyg. Om du inte vill boka flyg gör AviFauna 

gärna det mot en expeditionsavgift på 150 kr. Men observera att de flygresor vi bokar i allmänhet 

blir dyrare än om du bokar själv, vi har inte samma möjligheter att köpa billiga biljetter då vi 

handlar genom en underleverantör. Det billigaste är att alltid boka själv som privatkund. 

Bagage 

Observera att kikare, tub och kamerautrustning bör ingå i handbagaget, där risken för stötar och 

stöld är mindre. Skulle ditt bagage bli försenat eller förkommet kan det också vara en fördel att ha 

toalettartiklar, viktig medicin, ett ombyte kläder etc. i handbagaget. Tänk också på att 

bagageutrymmet i våra fordon kan vara begränsat, packa gärna i mjuka s.k. soft bags med storleken 

anpassad till innehållet. Kontrollera med ditt flygbolag vilken viktgräns och viktmått som gäller 

(varierar i allmänhet mellan 15 till 30 kg för incheckat bagage och 8 till 12 kg för handbagage).  

Reseförsäkring 

Observera att du är skyldig att ha en reseförsäkring. Du kan förmodligen teckna en reseförsäkring 

via din hemförsäkring. Kontrollera att du verkligen får fullgott reseskydd, inklusive sjuk- och 
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hemtransport vid allvarlig sjukdom eller olycka samt vidaretransport om du skulle missa flyget eller 

någon anslutning på resan. Om du har reseförsäkring på ditt kreditkort som du betalar med, 

kontrollera vad som ingår. 

 

Om du har en diagnosticerad sjukdom kan det innebära begränsningar för vad reseförsäkringen 

täcker. Kontrollera detta med ditt försäkringsbolag.  

 

Som ett alternativ till att teckna reseförsäkring via hemförsäkringen kan man också köpa separata 

reseförsäkringar. 

Hälsa och vaccination 

Fullgott skydd mot polio, difteri och stelkramp bör du ha i Kenya såväl som hemma. Har du inte 

fått något skydd mot tyfoid under de senaste 3 åren, bör du kontakta vaccinationscentralen cirka 4 

veckor före avresa. Du bör också kontrollera att du är skyddad mot tuberkulos. Reser du mycket bör 

du vaccinera dig mot Hepatit A och B. Idag finns det fleråriga vaccin mot både Hepatit A och B. 

Malariaprofylax är ett måste. Vaccin mot Gula febern krävs inte för tillfället vid inresa i Kenya, 

annat än vid ankomst via/från vissa afrikanska och sydamerikanska länder. 

 

Tsetseflugor, som är vektorer för parasiten som ger upphov till sömnsjuka, finns dessvärre i enstaka 

torra öppna områden i Kenya. Risken att få sömnsjuka är dock mycket liten (ca 1 på 500 000 

resenärer drabbas). Men inget vaccin finns och sticken gör ont, så ha långärmat och långbent till 

hands och undvik mörkblå kläder. 

 

Det kan vara en god idé att medföra lite egna sjukvårdsartiklar som preparat mot diarréer, t.ex. 

Travello eller Dimor, som kan köpas receptfritt på apotek och stoppar okomplicerad diarré. 

Eventuellt kan du även be din läkare om recept på bredspektrumantibiotikum som t.ex. 

Ciprofloxacin. Det är också rekommenderbart att packa med handsprit. Handsprit säljs hos de flesta 

apotek och apoteksombud. Ta gärna med små förpackningar så att ni kan ha dem i handbagaget på 

flyget. Mindre förpackningar får också lättare plats i en jackficka. Plåster och cerat för torra läppar 

kan också vara klokt att packa med. 

 

Observera att olika läkare tillämpar olika principer beträffande vaccinering. 

Rådgör därför alltid med din vaccinationscentral i god tid före resan. 

Allmän uppläggning 

Det här är en naturresa i relativt lugnt tempo, där vi även kommer att ta tid för att njuta av 

däggdjuren. En normal dag i fält inleds med att vi lämnar vår lodge tidigt på morgonen, i syfte att 

vara med när djur- och fågelliv är som mest aktivt. Om vi är nära lodgen kommer vi tillbaka för 

frukost, men ibland får vi med oss fältfrukost så att vi kan spendera morgon och förmiddag i fält, 

innan vi åker tillbaka till lodgen för lunch (och möjlighet till siesta). Sedan åker vi ut på ett nytt 

eftermiddagspass och stannar då normalt ute tills solen går ner, eller i vissa fall tills mörkret lagt sig 

för att vi ska kunna möta exempelvis ugglor och nattskärror. I anslutning till middagen hålls en 

genomgång av vilka arter vi sett under dagen. I samband med kvällsmålet får du varje kväll 

information om nästkommande dags aktiviteter och om det finns något särskilt du då ska vara 

uppmärksam på. 
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Logistandard 

De flesta av våra inkvarteringar håller mycket hög standard, både vad gäller bekvämlighet och 

närhet till naturen. I Kakamega Forest är Rondo Retreat, med något enklare men fortfarande goda 

förhållanden, det enda alternativet. Pool finns på flera lodger så ta gärna med badkläder. 

Mat och dryck 

Vi kommer knappast att behöva svälta, då lodgerna i Kenya generellt serverar mycket goda och 

rikliga måltider, ofta i form av buffé. Lunch och middag brukar innehålla sallad/förrätt, huvudrätt 

och dessert. En del middagar kommer sannolikt att bjuda på delikatesser som t ex kudu (antilop) 

eller vårtsvin. Till dessert får man ofta fina fruktsallader. Dricksvatten ingår i resans pris, men läsk 

och alkoholhaltiga drycker står man själv för. 

 

Om du har någon allergi eller inte äter viss mat bör du säga till om det senast vid slutbetalning så 

att vi kan informera om detta i god tid. 

Resans tempo och strapatser 

Detta är en resa i relativt lugnt tempo. I de allra flesta fall äter vi alla tre målen mat på hotell/lodge. 

I några fall kan det bli undantag från detta, t.ex. under transport eller då vi tillbringar morgonen 

längre ifrån inkvarteringen. Eftersom fåglarna är aktiva i gryningen kommer tillfälle till skådning 

redan då att erbjudas inom eller i närheten av lodgens domäner. För den som vill ta det lugnt går det 

alltid för sig att morna sig till frukost och sedan hänga på resten av gruppen. Vi kommer att gå 

några promenader på någon eller några timmar i relativt lättgången terräng, någon gång lite mer 

kuperat. Dessa exkursioner innebär inte några svårare strapatser. 

 

Vi kommer oftast att resa med stora jeepar, vilka är bekväma, men inte lyxiga. Räkna med att 

vägarna kan vara ganska skakiga och skumpiga i Kenya. Det förekommer sträckor med asfalt, men 

vi färdas också på oasfalterade sträckor av sämre kvalitet. Särskilt skumpigt blir det antagligen i 

Masai Mara, men därifrån flyger vi ut till Nairobi. 

 

Trots att resan sköts av välrenommerad lokal arrangör och vi bor på bra ställen, vill jag höja ett litet 

varningens finger om att i Afrika fungerar saker och ting inte alltid så smidigt som en typisk 

västerlänning väntar sig. I Afrika har man inte bråttom och ibland blir det inte som man planerat. 

Har man det i åtanke och är förberedd, så kommer man att få en fantastisk upplevelse! 

Förutom fåglar... 

kommer vi som sagt att se mycket däggdjur, men också ett härligt och varierat landskap. Förutom 

det kulturella inslag som möten med människor utgör, kommer vi även att göra ett för ändamålet 

särskilt avsett kulturbesök i en lokal by (se dag 5 i programmet ovan).  

Vädret 

Kenya är vid denna tid av året mestadels behagligt. Morgnarna är normalt klara, soliga och relativt 

svala, men under dagen kan det bli varmt och upp mot 30-35 grader. Då kan det också byggas upp 

mäktiga moln och på eftermiddagen kan det bli både regn och åska. 
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Klädsel 

Dagtid är det shorts och kortärmade tröjor eller skjortor man kommer att använda mest. 

Långärmade tröjor eller skjortor och långbyxor är bra mot eventuella myggor. Så kallade zip-byxor 

med dragkedjor i benet som enkelt förvandlar långbyxor till shorts är mycket praktiskt. 

 

Morgnar och kvällar kan bli lite kyliga, så ta även med en varm tröja (typ fleece). En vind- och 

vattentålig jacka är bra att ha om vi överraskas av skyfall. Litet hopfällbart paraply (fungerar också 

utmärkt som parasoll) är inte helt fel. Lämpliga skodon är sandaler kombinerat med lättare fältskor 

alternativt robusta gymnastikskor. 

 

Om du letar kläder, besök gärna vår samarbetspartner Pinewood på www.pinewood.eu 

  

 

 

Utrustning 

Reseledaren har en tubkikare men det rekommenderas att ta med egen om du vill kunna avnjuta 

fåglar och däggdjur utan att behöva vänta på din tur. Under safariturer ges emellertid tillfälle till 

tubkikarspaning endast i undantagsfall, bl.a. eftersom det på vissa platser (t.ex. Masai Mara) inte är 

tillåtet att lämna fordonen. Handkikare är naturligtvis ett måste för alla!  

 

Nätspänningen är 220 V och den vanligaste kontakten är den 

brittiska med tre platta stift (se bild). Ta med adapter som passar!  

 

Våra mobiltelefoner fungerar bra i Kenya, även om samtal kan 

kosta en hel del. SMS brukar dock vara ett bra sätt att 

kommunicera för en billig penning. 

 

Solen är stark i Kenya, så solglasögon, solhatt och solskyddsmedel bör vara givna attiraljer att ta 

med. Det finns en del insekter, så myggstift rekommenderas.  

 

Ytterligare några pinaler som resenären kan utrusta sig med: ficklampa, pannlampa, väckarklocka 

(om du inte har väckningsfunktion i din telefon), mugg, smärre ryggsäck eller fältväska, kniv (dock 

ej i handbagaget på flyget), egen rulle toapapper, pengaväska att bära runt halsen eller magen, några 

tomma plastpåsar, lås till resväskan, stearinljus och tändstickor (vid fall av strömavbrott på 

hotellet), öronproppar och våtservetter. 

Fotografering 

Ganska många brukar fotografera på våra resor – såväl fåglar som däggdjur, landskap och annat. De 

flesta gör detta som en bisyssla till själva fågelskådandet och resultatet blir som regel hyggligt. Den 

som vill satsa mer ambitiöst på fotografering bör vara beredd på att avsätta särskild tid för det och 

gå på egen hand en del (även om det innebär att man inte ser riktigt lika mycket fågel). Under 

safariturer erbjuds goda fotomöjligheter från fordonen Se till att ha med dig ordentligt med 

minneskort! 

http://www.pinewood.eu/
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Språk 

I stort sett alla vi kommer i kontakt med talar god engelska. Man kan dock alltid imponera på någon 

genom att slänga ur sig några fraser kiswahili, t.ex. följande: 

 

Jambo! – Hej!    Asante sana! – Tack så mycket! 

Habari gani? – Hur är läget?  Nzuri sana! – Mycket bra! 

Valuta och personliga utgifter 

Lokala valutan är kenyanska shillings. På de ställen vi kommer att vistas klarar man sig dock bra 

med amerikanska dollar och kreditkort, både för personliga inköp och som dricks, så det finns 

faktiskt inget riktigt behov av att växla till sig lokal valuta. Observera dock att man ofta lägger på 

en avgift vid användning av kreditkort, så dollarsedlar är bättre. Små valörer är att föredra, då det 

ofta kan bli problem med växel. Enklast är att beställa dollar i förväg på ditt växlingskontor. Ta 

gärna med lite marginal! 

 

Då resan är med helpension ingår mat och måltidsdryck (vatten) i resans pris. Det enda som 

tillkommer är personliga utgifter, som t ex annat än vatten till middagen eller souvenirer. 

 

Dricks till våra gemensamma guider, chaufförer, hotell m m, ingår i resans pris. Glöm dock inte att 

ge ”personlig dricks” till bagagebärare på hotellen och annat som du själv utnyttjar. 

Tidsskillnad 

Kenya ligger två tidszoner före Sverige, men eftersom vi har sommartid i september behöver vi 

bara justera klockan en timme då. 

Litteratur 

Du som anmält dig till resan får ett litet häfte, Länder i fickformat – Kenya, med basfakta om det 

land vi skall besöka. Annan litteratur lämplig för denna resa listas nedan. 

 

Generella guideböcker 

 Bradt, Kenya Highlights (Philip Briggs) 

 Lonely Planet, Kenya (Ham, Butler, Starnes) 

 

Fåglar 

 Birds of East Africa (Stevenson & Fanshawe) – Bästa fälthandboken för fåglar. Finns även 

som app till Android och iPhone (eGuide to Birds of East Africa), vilken funkar suveränt 

bra. Där får man även med läten för de flesta arter, samt sparar på vikt och plats i 

packningen! 

 Helm, Field Guide to Birds of Kenya and Northern Tanzania (Zimmerman) – Om man 

redan har denna, så klarar man sig med den. 

 Collins, Birds of Eastern Africa (Ber van Perlo) – För den som vill ha en enkel fickvänlig 

bok rekommenderar jag pocketupplagan av denna. Komplett vad gäller arter och rätt bra 

planscher, men saknar nästan helt beskrivande text. 

 

 

 

https://www.naturbokhandeln.se/sv/articles/2.104.1265/f-g-to-the-birds-of-east-africa-stevenson-fanshawe
https://www.naturbokhandeln.se/sv/articles/2.104.1280/birds-of-kenya-and-northern-tanzania-zimmerman-turner?q=Birds%20of%20Kenya%20and%20Northern%20Tanzania%20(Zimmerman%2C%20Turner...)
https://www.naturbokhandeln.se/sv/articles/2.104.1261/collins-fg-birds-of-eastern-africa-van-perlo?q=Collins%20F.G.%20-%20Birds%20of%20Eastern%20Africa%20(van%20Perlo)
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Däggdjur 

 The Kingdon Pocket Guide to African Mammals (Kingdon) – Komplett, liten och modern. 

Alla arter från ekorre och uppåt är beskrivna och avbildade. Enda fälthandbok som beskriver 

samtliga släkten av alla afrikanska fladdermöss, smågnagare och andra små däggdjur med 

ord och bild. Även denna finns som app. 

 The Larger Mammals of Africa (Stuart & Stuart) – En fotoguide med alla stora och 

medelstora däggdjur förutom ekorrar. 

 The Behavior Guide to the African Mammals (Estes) – En mycket bra och underhållande 

bok som talar om varför djuren gör si eller så. 

 

Reptiler 

 Pocket guide to Reptiles & Amphibians of East Africa (Spawls et al) – Komplett 

färgfotoguide med utbredningskartor. 

 

Fjärilar 

 The Butterflies of Kenya and Their Natural History (Larsen) – Bra fjärilsguide, men tyvärr 

utgången. Går kanske att hitta på antikvariat. 

 

Lämpligen vänder du dig till BirdLife Sveriges egen butik Naturbokhandeln när du köper 

fågelböcker inför resan. Förutom att de har ett enastående utbud och kunniga försäljare gynnar du 

fågelskyddet för varje inköp du gör där. Tel 0485–444 40, www.naturbokhandeln.se. 

 

 

Artlista i samarbete med iGoTerra 

AviFauna har ingått ett långsiktigt samarbete med iGoTerra som ett led i vårt arbete för att 

underlätta antecknandet av arter för våra resedeltagare. 

 

iGoTerra är en website med tillhörande mobilappar som hjälper dig att hålla ordning på alla dina 

observationer, listor och foton över alla levande arter i alla världens länder. Om du som 

resedeltagare redan är standard- eller premiummedlem i iGoTerra kan du dra nytta av att personlig 

information, som vilka arter du sett tidigare, inkluderas i krysslistorna, samt att du enkelt kan 

kopiera resans observationer till ditt eget konto på iGoTerra när resan är klar. Maila 

gp@avifauna.se och be oss att lägga in dig för resan. Besök gärna iGoTerras hemsida 

www.igoterra.com och läs mer om deras listfunktion och deras appar.  

 

Artlistorna innehåller mer information än bara arterna: till exempel sidreferenser till den relevanta 

fälthandboken och artens IUCN-klassade hotstatus. 

 

Krysslistor såväl som reserapporter följer alltid aktuell systematik avseende arter och raser samt 

engelska och vetenskapliga namn och de svenska namn som framtagits BirdLife Sveriges 

Taxonomikommitté. Den systematik som används är IOC’s världslista som uppdateras två gånger 

per år 

 

Du kommer få en dag-till-dagkrysslista över de fåglar vi kan förvänta oss se under resan någon 

månad före avresa. Det kan vara klokt att förbereda sig genom att läsa på artkännetecknen i förväg. 

https://www.naturbokhandeln.se/sv/articles/2.367.5468/kingdon-pocket-guide-to-african-mammals-2nd-edition-kingdon?q=Kingdon%20Pocket%20Guide%20to%20African%20Mammals%202%3And%20edition%20(Kingdon)
https://www.naturbokhandeln.se/sv/articles/2.367.1809/field-guide-to-the-larger-mammals-of-africa-stuart-stuart?q=Field%20guide%20to%20the%20Larger%20Mammals%20of%20Africa%20(Stuart%20%26%20Stuart
https://www.naturbokhandeln.se/sv/articles/2.85.1840/pocket-guide-to-reptiles-amphibians-of-east-africa-spawls
http://www.naturbokhandeln.se/
mailto:gp@avifauna.se
http://www.igoterra.com/
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Ett trevligt sätt att träna sig på fåglar och djur som vi kan se på resan är att använda sig av bildspelet 

i fotogalleriet på iGoTerra, där många arter finns avfotograferade.  Krysslistan använder vi på 

kvällsgenomgångarna när vi bokför vad vi sett under dagen, så ta med den på resan. Men givetvis 

kommer vi också att gemensamt diskutera fältbestämning och artkaraktärer på platsen allt eftersom 

vi skådar oss igenom landets avifauna. 

 

Kom ihåg att ta med dag-till-dagkrysslista på resan. Har du problem med att skriva ut listan, 

kontakta i så fall AviFauna, admin@avifauna.se.  

 

Övrigt 

På våra resor försöker vi alltid att ge så mycket guidning och hjälp kring fågelliv och annat som 

olika deltagare önskar. Förkunskaper och intresse skiftar dock en hel del och det är inte alltid lätt att 

avgöra hur mycket vägledning den enskilde deltagaren vill ha. Tänk på att du alltid kan fråga om 

det är något just du tycker är oklart eller vill diskutera närmare under resans gång! Det kan ske i 

grupp eller mellan fyra ögon med reseledaren. Du är också välkommen att ta kontakt med 

reseledaren före avresan och diskutera dina behov. 

Anmälningsblanketten 

Det är mycket viktigt att ditt namn är stavat exakt som i ditt pass på anmälningsblanketten.  

Anmälningsblanketten fylls i på hemsidan i samband med bokning av resan. Du som bokar resan 

per telefon, post eller e-post har fått en anmälningsblankett i pappersform. Denna ska returneras 

omgående till AviFauna. Använd det bifogade kuvertet du fått. AviFauna kan inte boka flyg (om du 

valt att låta oss göra det) eller hotell för dig så länge vi inte har tillgång till uppgifterna på 

anmälningsblanketten.  

AviFauna behöver en kopia av ditt pass 

När du returnerar anmälningsblanketten till AviFauna skall du också bifoga en papperskopia på ditt 

passuppslag (där dina personuppgifter finns). Ännu bättre är om du kan skicka en skannad bild på 

passuppslaget via e-post till admin@avifauna.se. För dig som bokar resan på AviFaunas hemsida 

får du där möjlighet att direkt bifoga en kopia på passet via e-post. 

 

Skulle du ha otur och bli av med ditt pass under resan, kan situationen underlättas om du har en 

kopia på sidorna med dina personuppgifter i ditt pass samt två passfoton. Kontrollera för övrigt att 

ditt pass gäller i sex månader efter beräknat hemkomstdatum, vilket kenyanska gränskontrollen 

kräver. 

Slutbetalning… 

skall vara AviFauna (bg 5019–0453) till handa senast 61 dagar före avresa. Du kommer att få en 

påminnelse per e-post. 

mailto:admin@avifauna.se
mailto:admin@avifauna.se
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Om AviFauna Naturresor 

AviFauna Naturresor har funnits sedan 1985 och har i över 30 år möjliggjort för tusentals 

naturintresserade att resa till intressanta resmål. Vi skiljer oss från andra naturresebyråer på flera 

sätt. Dels genom att vi ägs av SOF-BirdLife (Sveriges Ornitologiska Förening). Därför går allt vårt 

eventuella överskott tillbaka till fågelskydd. Vi har också en egen fågelskyddsfond som du kan läsa 

mer om på hemsidan och i katalogen. Vi reser i små grupper där alla deltagare blir sedda och vi 

lägger stor vikt vid kunniga, sociala och pedagogiska reseledare. Vi är medlemmar av 

Resebyråföreningen och följer deras rekommendationer fullt ut.  Vi har ställt bankgaranti för vår 

verksamhet hos Kammarkollegiet, vilket innebär att ingen av våra resenärer blir strandade om något 

skulle gå fel, då det finns pengar att bekosta hemresor vid oförutsedda händelser.  Dessutom är vi 

och vår personal försäkrade med en professionell resebyråförsäkring. Vi lägger stor vikt vid att våra 

samarbetspartners arbetar så ekologiskt som möjligt och följer lagstiftningen i de länder där de 

opererar.   

Kontakt med AviFauna 

Reseledaren Ulf Ottosson når du på telefon 070–227 90 73 och e-post uo@avifaunanaturresor.se, 

Observera att våra reseledare kan vara ute och resa, så ibland kan det dröja med svar. Är det akut, 

kontakta kansliet (nedan). 

 

Vårt kansli kontaktar du på 0485-444 40 eller e-post admin@avifauna.se. Hit kan du vända dig om 

frågor kring praktiska saker som betalning och bokningsläge, som inte har med fågelfaunan på 

resmålet att göra. 

mailto:uo@avifaunanaturresor.se
mailto:admin@avifauna.se

