Angolas endemer och mycket mer!
25 september – 7 oktober 2021
fågelskådningsresa med Tertius Gous
(flyttad från hösten 2020 pga covid)

Braun´s Bushshrike, endem för Angola. Foto: Tertius Gous

Varmt välkommen på AviFaunas resa till Angola!
På den här resan åker vi med engelskspråkige Tertius Gous som reseledare, en
skådare som är en av dem som kan Angolas fågelliv bäst. Tertius har också stor
erfarenhet av afrikanska fåglar och är uppvuxen i Sydafrika. Det finns alltså ingen
svensk reseledning från AviFauna med på denna resa. Vi besöker samtliga platser
som behövs för att kunna se alla Angolas endemiska arter, men vi lägger inte krut på
arter som kan ses i t ex grannlandet Namibia, även om vi får in flera av dem ändå.
Totalt beräknar vi se strax över 400 arter. Angola är inget turistland och
infrastrukturen är rudimentär, men vi bor alla nätter på hotell och kör på bättre vägar,
som dock fortfarande kan vara rätt skumpiga. Det kan vara körtider på upp till två
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timmar för att nå lokaler, varför tidiga starter och sena ankomster till hotellen kan
ske. Några dagar är långa transportdagar.

Swierstra´s Francolin, endem för Angola. Foto: Tertius Gous

Gabela Bushshrike, endem för Angola. Foto: Tertius Gous
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Resan i korthet
Datum

Orter/resplan

25 sep

Ankomst Luanda, gemensam middag. Natt i Luanda.

26 sep

Vi skådar i centrala Luanda på de seglare som häckar där, som man tror är
Mottled Swift. Sedan kör vi mot Uíge där vi bor över natten. Det blir stopp
på vägen och vi ser de första endemerna, som Red-backed Mousebird och
Bubbling Cisticola. Natt i Uíge.

27 sep

Denna dag tillbringar vi vid Northern Escarpment en timmas körning från
hotellet. Braun’s Bushshrike är målet för dagen, men vi ser också många
andra fina arter som t ex Lowland Masked Prinia, Purple-throated
Cuckooshrike, Black-winged Oriole, Black Bee-eater, Red-fronted Parrot och
Cassin’s Honeybird. Skogen är hårt utsatt för avverkning och vi letar också
efter den lokala rasen av White-throated Greenbul samt White-collared
Oliveback som sågs här på en tidigare resa. Natt i Uíge.

28 sep

Morgonskådning i Uíge och sedan körning till Kalandula Falls. Vi skådar i
galleriskog och dungar längs vägen. Red-crested Turaco och Anchieta’s
Barbet är målarter. Natt i Kalandula.
3

29 sep

I Kalandula finns den vackra och lokala White-headed Robin-Chat cirka 4
mil norr om fallen. Här ser vi också Bannerman’s Sunbird, African Broadbill,
Narina Trogon och Cabani’s Greenbul. Vi skådar också efter Anchieta’s
Barbet, Pale-billed Hornbill, Red-throated Cliff Swallow, Meyer’s Parrot och
Miombo Scrub Robin. Natt i Kalandula.

30 sep

Kalandula till Muxima. Huvudsakligen resedag med tidig avfärd så vi
anländer till Muxima vid Kwanza-floden med tid kvar att skåda. Enstaka
stopp längs vägen. Natt i Muxima.

1 okt

Den torra biotopen kring Muxima är bland den endemrikaste i landet. Vi
inleder med morgonspaning efter Grey-striped Francolin och skådar sedan
i torr skog efter Gabela Helmetshrike, Monteiro’s Bushshrike och Whitefronted Wattlebird. Här kan vi också se Olive Bee-eater, Swamp Boubou,
Green Crombec, Yellow-throated Nicator och Angola Batis. Natt i Muxima

2 okt

Resedag för att ta oss till Mount Moco. Natt nära Huambo

3–4 okt Två dagar i Mount Moco-området där vi skådar i Miombo-skog, högt
belägna grässtäpper och dambo gräsmarker. Kring Mount Moco hittar vi
Swierstra’s Francolin, Bocage’s Akalat, evergreen Forest Warbler, Whitetailed Blue Flycatcher, Huambo Cisticola (Angolas nyaste fågelart), Angola
Lark, Fan-tailed(Broad-tailed) Grassbird och Finschs’s Francolin. I dambomarkerna lägger vi krut på Brazza’s Martin, Fülleborn’s Longclaw, Sooty
Chat, Locust-Finch, Marsh Widowbird och Bocage’s Weaver. Nätterna nära
Huambo city.
5 okt

Lite morgonskådning kring Mount Moco och sedan transportdag till Conda.
På vägen letar vi bland annat efter Angola Cave Chat. Natt nära Conda.

6 okt

Tre hotade arter, Pulitzer’s Longbill, Gabela Bushshrike och Gabela Akalat
finns i Kumbira Forest, och vi försöker leta upp alla tre, även om
bushsriken är sällsynt och vi kan behöva leta efter den på några backuplokaler. Vi ser också några Hyliotas som är oklart vilken art de tillhör, Brown
Illadopsis, Hartert’s Camaroptera, Gorgeous Bushshrike, Angolan Nakedfaced Barbet och Grey Waxbill. Natt nära Conda.

7 okt

Vi återvänder tillbaka till Luanda och passerar slätterna vid floderna Keve
och Kwanza. Om vi hinner skådar vi i några våtmarker och räknar med att
vara på flygplatsen kl 18.
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Red-crested Turaco, endem för Angola. Foto: Tertius Gous

Resans pris: 59 900 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 turistklasshotell
• helpension
• alla transporter mellan start- och slutpunkt på resan
• gemensam dricks
• inträden och tillstånd
• skicklig lokal engelsktalande guide
• klimatkompensation
• förhandsinformation om resan och artlista
• utförlig reserapport från resan
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Vad ingår inte i priset
• anslutningsresa 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
• utgifter orsakade av förseningar till anslutningspunkten
• visum och dricks för ev personlig service
• reseförsäkring och/eller avbeställningsskydd

Flygresa till landet
Flyg till Luanda, Angola ingår inte i resans pris. Du kan antingen boka flyg själv
(billigast) eller be AviFauna boka det (expeditionskostnad om 150 kr plus påslag från
vår underleverantör). Det senare alternativet måste kryssas i på
anmälningsblanketten när du anmäler dig.
Om du köper flygbiljett själv:
Boka inte din flygresa utan att ha fått besked om tider från AviFauna först. I normala
fall vet vi cirka 6 månader innan avresa de exakta mötestiderna. Du får då ett besked
från AviFauna med den tid du skall befinna dig på resans startplats och vilket flyg
reseledaren åker med. Om du bokat flygbiljett själv utan klartecken från AviFauna kan
vi inte ersätta dina kostnader ifall vi måste ställa in resan.
Om du vill att AviFauna skall köpa flygbiljett åt dig:
Observera att de flygresor vi bokar i allmänhet blir dyrare än om du bokar själv, vi har
inte samma möjligheter att köpa billiga biljetter då vi handlar genom en
underleverantör. Det billigaste är att alltid boka själv som privatkund. Om du inte
kryssat i rutan för flygbokning på anmälningsblanketten bokar vi inte flyg till dig.
Observera att vi kan köpa ombokningsbara, dyra biljetter om du vill ha flexibilitet med
ned- eller hemresa.
Om du bokat flygbiljett efter att AviFauna gett klartecken till flygbokning, eller
AviFauna ställt in resan och du debiterats flygbiljetten, får du biljettkostnaden ersatt
av AviFauna.
Du som bokar flyg genom AviFauna får flygbiljetten utskickad ca två veckor före
avresa.
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Bagage
Observera att kikare, tub och kamerautrustning bör ingå i handbagaget, där risken för
stötar och stöld är mindre. Skulle ditt bagage bli försenat eller förkommet kan det
också vara en fördel att ha toalettartiklar, viktig medicin, ett ombyte kläder etc. i
handbagaget. Tänk också på att bagageutrymmet i våra fordon kan vara begränsat,
packa gärna i mjuka s k soft bags med storleken anpassad till innehållet. Detta är
speciellt viktigt på denna resa med långa transporter.

Reseförsäkring
Observera att du är skyldig att ha en reseförsäkring. Du kan förmodligen teckna en
reseförsäkring via din hemförsäkring. Kontrollera att du verkligen får fullgott
reseskydd, inklusive sjuk- och hemtransport vid allvarlig sjukdom eller olycka samt
vidaretransport om du skulle missa flyget eller någon anslutning på resan. Om du har
reseförsäkring på ditt kreditkort som du betalar med, kontrollera noga vad som ingår.
Om du har en diagnosticerad sjukdom kan det innebära begränsningar för vad
reseförsäkringen täcker. Kontrollera detta med ditt försäkringsbolag.
Som ett alternativ till att teckna reseförsäkring via hemförsäkringen kan man också
köpa separata reseförsäkringar, sök på nätet efter företag som erbjuder det.

Hälsa och vaccination
Det kan vara god idé att medföra lite egna sjukvårdsartiklar som preparat mot
diarréer, t.ex. Dimor, som kan köpas receptfritt på apotek och stoppar okomplicerad
diarré. Kom också ihåg att packa med handsprit. Handsprit säljs hos de flesta apotek
och apoteksombud. Ta med små förpackningar så att ni kan ha dem i öppningsbara
plastpåsar i handbagaget på flyget. Mindre förpackningar får också lättare plats i en
jackficka. Plåster och cerat för torra läppar kan också vara klokt att packa med liksom
vätskeersättning ifall du skulle råka ut för någon svårare magåkomma.

Allmänt upplägg
Vi reser på denna resa i minibussar/jeepar. Några dagar blir långa transportdagar och
i något fall kan vi få åka några timmar innan vi börjar skåda. Därför kan det bli tidiga
morgnar och sena kvällar. I fordonen finns vatten och i en del fall har vi med oss
picknicklunch/frukost. Angola är inte välutvecklat när det gäller turism och bered dig
på skumpiga vägar. I en del fall kommer vi också röra oss i lite svårare terräng, även
om man inte behöver vara atlet för att följa med.
Observera att språket på resan är engelska.
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Logistandard
Vi bor på hotell med rinnande varmt (oftast) och kallt vatten samt toalett och dusch på
rummet. Standarden är dock inte att jämföra med Europa och strömavbrott är
frekventa. Wifi kommer inte vara tillgängligt över allt så det kan vara idé att försöka
skaffa en egen router med lokalt simkort.

Mat och dryck
Maten blir relativt enkel och afrikansk.
Om du har någon allergi eller inte äter viss mat måste du säga till om det senast vid
slutbetalning då det i vissa länder kan vara svårt att ordna på plats.

Utrustning
Reseledaren har en tubkikare men det rekommenderas att ta med egen om du vill
kunna avnjuta fåglar och däggdjur i lugn och ro. Handkikare är naturligtvis ett måste
för alla!
Ytterligare några pinaler som resenären kan utrusta sig med: ficklampa (viktigt på
denna resa), mugg, dagtursryggsäck eller fältväska, kniv (dock ej i handbagaget på
flyget), konserv- och flasköppnare, myggstift, egen rulle toapapper, pengaväska att
bära runt halsen eller magen, några tomma plastpåsar, väckarklocka om du inte har
väckningsfunktion i din telefon, lås till resväskan (köp gärna AviFaunas bagagelås hos
Naturbokhandeln!), pannlampa, stearinljus och tändstickor (vid fall av strömavbrott
på hotellet), öronproppar, solglasögon, solhatt, solskyddsmedel, våtservetter och
tvättmedel.

Klädsel
Klimatet är varmt men stigar kan vara leriga och det kan regna lite grann, varför rejäla
skodon och regnkläder bör tas med. Några kvällar kan vara lite kyliga.
Om du letar kläder, besök gärna vår samarbetspartner Pinewood på
www.pinewood.eu.

Fotografering
Detta är inte en fotoresa och tid kommer inte läggas på att deltagarna får så bra
bilder som möjligt, även om det kommer ges många fototillfällen. Om man går på
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egen hand (men hela tiden gruppen inom synhåll!) måste man vara mycket
uppmärksam på samlingstider och var resten av gruppen rör sig så man inte försenar
avfärd eller skrämmer fåglar som resten av gruppen smyger på.

Valuta
Säkrast är att ta med kontanter i USD eller Euro på denna resa, även om bankomater
finns i Angola, och framför allt i Luanda, men där spenderar vi inte så mycket tid.
Kontrollera också att ditt bankkort gäller i Angola, en del kreditkortsbolag har
begränsningar på detta.

Typ av stickkontakt
Samma typ som används i Sverige

Tidsskillnad
Angola är i samma tidszon som Sverige.

Litteratur
Birds of Africa south of the Sahara av Ian Sinclair och Peter Ryan är boken som gäller i
fält. Lämpligen vänder du dig till BirdLife Sveriges egen butik Naturbokhandeln när du
köper fågelböcker inför resan och frågar vilken guide de rekommenderar. 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
admin@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.
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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. 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 alltså 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.

Anmälningsblanketten
Det är mycket viktigt att ditt namn är stavat exakt som i ditt pass på
anmälningsblanketten. Anmälningsblanketten fylls i på hemsidan
https://avifauna.se/anmalningsblankett/ i samband med bokning av resan. AviFauna
kan inte boka flyg (om du valt låta oss göra det) eller hotell för dig så länge vi inte har
tillgång till uppgifterna på anmälningsblanketten.

AviFauna behöver en kopia av ditt pass
När du fyller i anmälningsblanketten till AviFauna skall du också bifoga en kopia (jpg,
pdf, png) på ditt passuppslag (där dina personuppgifter finns).
Skulle du ha otur och bli av med ditt pass under resan, kan situationen underlättas
om du har en kopia på sidorna 2 (med dina personuppgifter) i ditt pass samt två
passfoton. Kontrollera för övrigt att ditt pass är giltigt enligt reglerna för det land du
åker till.

Slutbetalning
skall vara AviFauna (bg. 5019–0453) till handa senast 61 dagar före avresa. Du
kommer att få en påminnelse per e-post.
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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 har vi en egen fågelskyddsfond som du kan läsa
mer om på hemsidan. 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
Svenska Arrangörs- och Resebyråföreningen och följer deras rekommendationer fullt
ut. Vi har ställt bankgaranti för vår verksamhet hos Kammarkollegiet, vilket innebär att
ingen av våra resenärer blir strandade om något skulle gå fel, det finns pengar att
bekosta hemresor vid oförutsedda händelser. Dessutom är vi och vår personal
försäkrade med en professionell resebyråförsäkring. Vi lägger stor vikt vid att våra
samarbetspartners arbetar så ekologiskt som möjligt och följer lagstiftningen i de
länder de opererar. Vi klimatkompenserar alla våra egna resor i verksamheten.

Kontakt med AviFauna
Vårt kansli kontaktar du på 0706–10 44 45 vardagar kl 10-12 eller e-post
admin@avifauna.se . Hit kan du vända dig om frågor kring praktiska saker som
betalning och bokningsläge.
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