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1. Crocodile Island, Luxor 

2. Luxor 

3. West Bank 

4. Luxor East 

5. The Upper 

Nile 

6. Aswan 

7. Gebel Shisha 
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RESRUTT 

 

2/12 Avresa vid lunchtid från Skandinavien, via Kairo, landar i Luxor vid midnatt. 

3/12 Skådning morgon/förmiddag på Crocodile Island utanför Luxor och eftermiddagen i Karnak-

templet. 

4/12 Heldag i västra Luxor med Konungarnas Dal och lite ökenskådning. 

5/12 Skådning morgon/förmiddag i östra Luxor och eftermiddag i Luxortemplet och på bazaaren 

6/12 Morgonskådning per båt längs Nilens strand. Vid lunch startar kryssningen söderut. 

7/12 Strandhugg vid Edfu och Kom Ombo, annars hela dagen på floden. Ankomst Aswan sent på 

kvällen. 

8/12 Skådning morgon/förmiddag utanför Aswan samt segling med felucca på eftermiddagen. 

9/12  Hemflyg på morgonen, via Kairo, åter i Skandinavien på sena eftermiddagen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OMSLAG. Nildalen. Foto: Hans Vallin 
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Livet ombord på en Nilkryssare – behagligt. Foto: Tomas Axén Haraldsson 

 

 
INLEDNING 

Få destinationer inom en veckas resa vintertid från Skandinavien passar sig så väl för en fågel- och kulturkombi-

nation som Nildalen i Egypten. Vi fick verkligen njuta av mängder av våtmarksfågel på nära håll i Nilens träsk-

land och laguner samt begapa några av forntidens största sevärdheter som Karnaktemplet och Konungarnas Dal. 

Allt detta i ett behagligt väder (solsäkert och 15-25C dagtid) bland nyfikna egyptier och god lokal mat.  

 

 

Att kryssa på Nilen som fågelskådare är, i dubbel bemärkelse, något som förvånansvärt sällan görs av skådar-

grupper (detta var första sådana upplägget för AviFauna). Med färskpressad fruktjuice på soldäck och kikaren 

svepande över sumpvipor, purpurhägrar, sandtärnor och gråfiskare är tillvaron synnerligen behaglig. 

 

Vår vecka bjöd på fullt hanterliga 115 arter och med höjdpunkter som mangrovehäger, berberfalk, rallbeckasin, 

svarthuvad trut, smyrnakungsfiskare, brokärla, papyrussångare, nilsolfågel och munkstenskvätta. För att inte tala 

om raddan av historiska personligheter som Ramses II, Hatchepsut, Tutankhamon, Alexander den Store, Kleo-

patra och Julius Caesar! 
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RESEDAGBOK 

 

Fredag 2 december 

Kära Egypten! Efter turbulenta år i samband med ”arab-

våren” 2011 och dess efterverkningar så har landet inte 

lockat till besök förrän nu. Så det var en efterlängtad 

avresa för både svenska resenärer och skådare i allmän-

het, AviFauna (senaste resan hit var 2010) och under-

tecknad i synnerhet som tillbringat år i landet under tidiga 

2000-talet. 

  Via Köpenhamn och Kairo så landade vi i Nildalen och 

Luxor runt midnatt mot lördagen och mötte vår lokale 

guide Adel Saad. Buss till det femstjärniga hotellet So-

nesta St George vid Nilen som skulle bli vår bas de 

kommande tre dagarna. 

 

Lördag 3 december 

Trots en oönskat kort nattsömn om blott 3-4h så var vi 

uppe till frukost kl 06 och redo för första skådningen 

strax därefter. 

  Direkt söder om staden så ligger Crocodile Island, en ö 

nära östra stranden med kringliggande laguner och jord-

bruksmark. Ett första lämpligt och behagligt möte med 

den nilotiska vinterfågelfaunan. Floden står som lägst nu 

under midvintern och blottlägger dybankar och stränder 

som lockar väldigt mycket övervintrande fågel. Från den 

lilla bron över till ön så rasade det in kul arter; rall-, 

silkes- och purpurhägrar, purpurhöns, livliga gråfiskare, 

en häftig smyrnakungsfiskare samt vitvingade- och 

skäggtärnor.  Även en kort skymt av två dvärgrördrom-

mar och våra första gröna dvärgbiätare. Palmer och sock-

errörsfält och en stillsam morgon, slående kontrast mot 

det december-Sverige vi lämnade igår! 

 

Sporrvipor, karaktärsart i jordbrukslandskapet. Foto: 

Hans Vallin 

 

  Vi hade sällskap av en lokal fågelguide, Abdou Youssef, 

som kunde berätta att resorten på ön nu snart upptar hela 

området och att den tidigare jordbrukarbyn har fått flytta 

till största del. Dock så fanns en del synbart bondeliv 

kvar i utkanten av det enorma turistkomplexet (som stod 

öde, turismen nu ligger på 10-15% av volymen före 

revolutionen 2011). Med Abdou lokaliserade vi en vilan-

de senegaltjockfot, tofslärkor, bleka tornseglare på him-

len samt två eftertraktade nilsolfåglar, kul. Vid öns syd 

 

 

spets utbreder sig träskland och här hade vi att göra en 

bra stund med bronsibisar, vitögda dykänder, sandtärnor, 

rödspovar, diverse vadare inklusive dammsnäppa, stylt-

löpare och allmän fågelrikedom. 

  Fram på förmiddagen hade värmen tilltagit, tröjorna 

åkte av och vi återvände mot bussen för lunch inne i 

Luxor. Efter en kort visit i en ödsligt tom restaurang så 

hittade vi rätt och fick i oss lite egyptiskt käk i form av 

soppa, sallader och grillat. 

  Eftermiddagstimmarna var vikta åt Karnak, världens 

största tempelkomplex och en smått överväldigande 

upplevelse. Vi vandrade, som en av få turistgrupper, 

genom kolonnader, tempelportar och ett bildspråk som 

talade om faraos makt och gudomlighet. Epoken kallad 

Nya riket (1550-1000 f.Kr), 18-20:e dynastiernas farao-

ner som bl.a. Tutmosis III, den kvinnliga regenten Hat-

shepsut och legendariske Ramses II dominerar området. 

Blåtrast och blek klippsvala noterades av de kikarbe-

hängda. 

 

Guden Amon-Ra, från Karnaktemplet. Foto: Hans Vallin 

 

Söndag 4 december 

Väster om Nilen i höjd med Luxor ligger de faraonska 

gravområdena i den bergsöken som tar vid där Nildalens 

fertila jordbruksmark slutar. Här spenderade vi dagen 

med både kulturella storheter och chans på en del ökenar-

ter som stenskvättor och rovfågel. 

  Färden över bron till västsidan gjordes till ett historiskt 

föredrag på bussen om faraonernas syn på livet, döden 

och återfödelsen till evigt liv. Den uppgående solen, 

Nilens årscykel, naturens tecken och den forntida egypti-

erns förståelse av det hela är en fascinerande berättelse. 

Väl framme vid ökenranden så färdades vi in i den karga 

dalgång som fått namnet Konungarnas Dal, här ligger 18-

20:e dynastins faraoner begravda i underjordiska grav-

kammare inhuggna djupt i berget. De ofta intakta, färg-

lagda motiven på gravkammarväggarna som är drygt 

3.000 år gamla är en av världens främsta forntida sevärd 
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Örnvråk under kråkattack. Foto: Hans Vallin 

 

heter. Några kikade även ner i Tutankhamons gravkam-

mare och fick se mumien till den unge kungen som ligger 

kvar i graven. 

  Fågelmässigt var det lite mer ”öken” än planerat men till 

slut lyckades vi få bra obsar på både sorgstenskvättor, en 

munkstenskvätta och en blåtrast liksom en ljus form 

dvärgörn som drog över bergskammarna. Söder om 

gravdalen ligger ett av de mer spektakulära dödstemplen, 

eller minnestempel över den döde faraon som är en mer 

precis beskrivning. Hatshepsut som var en kvinnlig re-

gent under 1400-talet f.Kr. har konstruerat ett terrasstem-

pel nedanför en klippvägg liknande en amfiteater, mäkti-

ga scenerier och med utsikt över Nildalen nedanför. Vår 

historiska guidning ”stördes” av dvärgörnen som visade 

upp sig fint liksom en örnvråk på himlen, sen också en 

kanonobs på en munkstenskvätta intill cafeterian.  

  Dagens lunch blev en av resans bättre; en trädgårdsre-

staurang nere vid fälten som bjöd på förrätter, linssoppa 

och grillad fisk från Nassersjön, till det en vitgumpad 

buskskvätta som upptäcktes från matbordet. Efter ett kort 

besök i en butik/workshop för alabaster och en från buss-

fönstret inhängd minervauggla så kollade vi in arbetare-

byn; de kungliga gravkamrarnas arbetsstyrka och dessas 

boningar. Två av förmännen/adelsmännens gravkammare 

är intakta och i otroligt bra skick, motiv och scener från 

livet i evigheten för 3.200 år sedan. 

  Något överväldigade över den arkeologiska rikedomen 

och en heldag i Egypten så rullade vi åter mot Luxor på 

östsidan om floden. Lagom till en vacker solnedgång så 

parkerade vi oss vid poolbaren med utsikt över floddalen 

och körde artgenomgången till en kall Sakkara. Resans 

första natthäger kavade förbi, senegaltjockfotarnas gälla 

ramsor hördes och även en tornuggla dök upp och satte 

sig på hotellfasaden!  

 

 

Måndag 5 december 

  Idag färdades vi österut genom Luxors kvarter och 

samhällsliv ut mot öknen utanför staden. Vi hade Abdou 

med oss och även en egyptisk skådare, Mohammed Ha-

bib. 

  Förmiddagen spenderades vid de torra odlingarna precis 

på ökengränsen och vid ett par reningsdammar intill. 

Hyfsat bra artutbud och vi hade oftast något att titta på; 

fältpiplärkor, sammetshättor i snåren, en snygg hane 

ökenstenskvätta dök upp, gott om bruna glador på håll 

samt mer gröna dvärgbiätare, streckade prinior och röd-

strupiga piplärkor. Vid ett bevattnat fält med alfalfa fanns 

insekter och därmed fågel, vid ett tillfälle hade vi både 

öken-, sorg- och isabellastenskvätta i samma kikarfält. 

Härfåglar här och där, bleka klippsvalor på några meters 

håll och längre fram längs vägen en trevlig flock öken-

trumpetare. Kul att se lokala odlingar med både tomater, 

aubergine, chili och annat. En flock indiska silvernäbbar 

och vår första svartvingade glada noterades. 

  Vid reningsdammarna fanns också en del fågel att se på 

nära håll. En stor flock vilande skedänder och bland dem 

både 11 roständer, en nilgås, stjärtänder, smådoppingar 

och ett par vitögda dykänder. Resans första skogssnäppa 

petades in liksom en mörk form dvärgörn på håll. Efter 

en behaglig och artrik morgon var det dags att fara tillba-

ka mot hotellet, lämna våra rum för att checka in på 

Nilkryssaren Amarco som låg förtöjd i centrala Luxor. 

Dessa fartyg är i praktiken flytande hotell och just denna 

är bland de högst rankade av alla som trafikerar de knappt 

30 milen mellan Luxor och Aswan i söder/uppströms. Så 

vi skulle nog kunna stå ut här de kommande fyra dagarna 

 Lunch ombord och sedan lite slappetid att göra sig 

hemmastadd i hytten, kolla in soldäck och kanske luta sig 

tillbaka i skuggan med en fruktjuice, skådarresande kan 

också vara väldigt behagligt! 
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  Senare på eftermiddagen/kvällen så gick vi en promenad 

i Luxor och besökte det mäktiga Luxortemplet som ligger 

bokstavligen mitt i den moderna stadskärnan. Lika pam-

pigt som Karnak fast ett klart mindre område, vi såg 

skarpt bevarade jättestatyer av Ramses II, en av få reliefer 

från Tutankhamons regeringstid samt längst in i det allra 

heligaste även inskriptioner av ingen mindre än Alexan-

der den Store som intog Egypten på 330-talet f.Kr. Vi såg 

också motiven där farao hävdar att han är född av drott-

ningen men med solguden Amon-Ra som far, inte den 

tidigare kungen, och således Sa Ra, Ra´s son. Efter tem-

pelbesöket hamnade vi i en riktigt atmosfärisk och stökig 

mattbutik och sen även i souken, marknadsgatan, med té 

och vattenpipa. Vilken dag! 

 

Tisdag 6 december 

Efter en första natt på Nilkryssaren, som alltså lägger ut 

först vid lunchtid idag, så åt vi frukost och gav oss sen ut 

på en skådartur medelst egen liten motorbåt längs Nilens 

stränder, vikar och laguner. Mycket passande att i perfekt 

morgonsol längs västra kanten sakta puttra fram och 

sedan be båtkillen slå av motorn så vi gled nedströms 

nära fågellivet. Å vilket fågelliv sen, bättre än vad rese-

ledningen hoppats på! Gott om hägrar, diverse vadare, 

tärnor och glädjande nog så upptäcktes flera rallbeckasi-

ner, en riktig Egypten-specialare. Först tre bleka, han-

tecknade exemplar och sen ytterligare tre varav en färg-

grann hona, härligt. Inte långt efter i rang och ”känsla” 

kommer sumpvipan som vi såg flera ex av på nära håll. 

Inne i en vassrik vik fick vi löjligt bra obsar av både natt- 

och mangrovehäger samt en charmig dvärgrördrom som 

klättrade i vasskanten nära oss och där även resans enda 

papyrussångare!  

 

Läcker vintergäst från Asien – sumpvipa. Foto: Uno 

Unger 

 

  Vi fortsatte ner förbi Crocodile Island och vände upp 

längs östra sidan och kom nära stora flockar med brons-

ibisar, gott om purpurhägrar och flera ägretthägrar, två 

dvärgbeckasiner som födosökte helt öppet, större och 

mindre strandpipare samt mer av dammsnäppor, årtor och 

en trolig stäpphök som tyvärr inte kom närmare. 

  Åter vid kryssaren fram på förmiddagen, vi gick en 

sväng upp till en bokhandel och fick nätt och jämt se de 

stora formationer av närmre 250 vita pelikaner som kom 

glidande lågt över floden precis genom staden! Vid 13-

tiden påbörjades färden uppströms floden och efter lunch 

satt de flesta i skuggan uppe på soldäck och tog in land-

skapet. En kryssning på Nilen är verkligen en av världens 

mer klassiska resor och borde vara på allas bucket list. 

Den breda stillsamma floden och det vykortsvackra land-

skapet är svårt att slita sig ifrån och man kan lätt se tim-

marna passera förbi. Fågelrika träskland med mängder av 

alla hägerarter, bronsibisar, gott om purpurhöns och 

gråfiskare, hundratals vitvingade- och skäggtärnor, vada-

re på dybankarna, resans första skedstorkar, svartvingade 

glador ryttlande över sockerrörsfält och bananplantager.    

  Det bjöds på afternoon tea på soldäck precis som under 

de aristokratiska färderna under tidigt 1900-tal och Egyp-

tens lockelse på oss västerlänningar är onekligen tidlös. 

Artgenomgång efter ytterligare en magisk solnedgång 

och senare middag på kvällen lagom när vi passerade 

slussningen vid Esna, 6-7 mil uppströms Luxor. 

 

Onsdag 7 december 

Vi vaknar i Edfu dit båten anlände sent igår kväll och här 

besökte vi det mycket väl bevarade Horustemplet från 

den grekiska eran på 100–200-talet f.Kr. Den falkhövda-

de guden Horus, faraos beskyddare och den faraonska 

mytologins actionhjälte som betvingade den ondsinta 

guden Seth, symboliserad av svält, stormar och våld-

samma djur som flodhästen vi såg avbildad under Adels 

guidning om skapelsemyten. Vi såg även stora reliefer av 

Kleopatra (det är alltså den sjunde med det namnet som 

är den berömda…) och Julius Caesar som inträder i histo-

rien på 40–50-talen f.Kr. 

  Efter de lätt vådliga hästvagnsturerna tillbaka till skep-

pet så fortsatte färden under sena morgonen. Återigen 

skådning de luxe från soldäck och även lunchen anrättad 

uppe i skuggan, vi slapp lämna våra bord/flytande fågel-

torn under större delen av dagen. Mer av alla våtmarksar-

ter från gårdagen men lite svårt att skåda av träsklanden 

och peka ut kul fågel då vi ständigt är i rörelse… En 

pampig större skrikörn sitter på en gräsbank intill båten 

och kavar iväg när vi passerar. Flockar av vitögd dykand, 

resans enda (!) kärrsnäppa, mer svartvingade glador och 

sumpvipor och när vi passerar nära ökenranden även 

blåtrast och en munkstenskvätta på kullarnas krön.  

 

Livet ombord på en Nilkryssare: behagligt. Foto: Tomas 

Axén Haraldsson 

 

  I byn Kom Ombo så lägger båten till för tempelbesök 

hos krokodilguden Sobek. Vi kände oss hyfsat mätta på 

kolonnader och gick en sväng i byn istället. Reseledning-

en var lite desorienterad då det byggts nytt sen hans 

besök här sist men till slut hittade vi in till fälten och 

odlingarna och fick åtminstone se ett gäng indiska silver-

näbbar i en buske samt skörd av alfalfa hos den nubiska 

lokalbefolkningen. På väg mot båten igen så fick vi re-

sans bästa obs av nilsolfågel med två eklips-hanar i ett 

träd precis ovanför oss. Båtens avfärd blev nästan en 

timme sen då självaste ägaren var ombord med sina 

vänner och satt och rökte vattenpipa på ett café, som vi  
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Horustemplet i Edfu. Foto: Tomas Axén Haraldsson 

 

snällt fick vänta på. Vi rev av artlistan till sin Sakkara-öl 

och hade det rätt så gött ändå  Senare på kvällen så 

ankom vi till Aswan där båten lade till under vårt sista 

dygn på resan. 

 

Torsdag 8 december 

Aswan är södra Egyptens huvudort med ca 1.5 miljon 

invånare, vackert belägen vid Nilen med både öarna i 

floden och den västra strandens sanddynor som når hela 

vägen fram till floden. Atmosfären känns lugnare och 

mer afrikansk än i det turiststressiga Luxor, här lever en 

stor del av den mörkhyade nubiska befolkningen som 

förflyttades hit när Höga dammen byggdes på 1960-talet 

och lade deras land Nubien under vatten. Vintertid är 

klimatet här otroligt behagligt, fågellivet rikt och upple-

velserna många, en dag räcker tyvärr inte för att göra allt 

detta rättvisa men det fick duga denna gång. 

 

”Vintermorgon” utanför Aswan. Foto: Tomas Axén Ha-

raldsson 

 

  På morgonen for vi mot byn Gebel Shisha sydost om 

staden, vikar och laguner av Nilen mellan Höga dammen 

och den äldre dammen, byggd av britterna år 1900. Med 

ökenlandskapet intill och även närhet till soptippen så 

brukar artutbudet vara rikt. Vi hann inte mer än ställa upp  

 

tubarna innan det ropades ut rallbeckasin och åtminstone 

sju ex födosökte nedanför oss i pölarna. Resans första 

mosnäppor kvittrade iväg och en ensam vit pelikan stod 

på stranden. På himlen uppenbarade sig en örnvråk upp-

vaktad av kråkor och senare även en dvärgörn, trevliga 

repriser. Nytt för resan även de två ökenkorpar som drog 

förbi så nu var Gunillas resa i hamn  Vi hade sällskap 

av ytterligare en egyptisk skådare, Amr Hady, som likt 

Mohammed Habib erbjudits gratis medlemskap i OSME 

av undertecknad.  

 

Styltlöpare. Foto: Uno Unger 

 

  Bland nubiska bybor, boskap och doumpalmer skådade 

vi oss vidare ner mot vattnet. På håll syntes Philaetemp-

let, ett av de monument som likt det berömda klipptemp-

let i Abu Simbel monterades ner och flyttades för att 

skyddas från vattenmassorna vid bygget av dammen. Ute 

på ”sjön”, eller floden är det ju egentligen, låg flockar 

med vigg, sex svarthalsade doppingar och en del stor-
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skarv. Hans ropade ut en örn som visade vara en större 

skrikörn som dock inte bjöd på någon vidare uppvisning. 

Det gjorde däremot resans artmässiga höjdare, två brokär-

lor som uppehöll sig kring båtplatsen och vattenanlägg-

ningen, en riktig mega-art som tydligen expanderat norrut 

från den tidigare kända häckplatsen, enda i Västra Pale-

arktis, Abu Simbel! Väldigt oväntat och riktigt tungt!  

 

En av resans tre dvärgörnar. Foto: Hans Vallin 

 

  Vi rörde oss tillbaka mot bussen och snappade upp fler 

nya arter; en snabbobs på en svart rödstjärt, flera vitkro-

nade stenskvättor samt en vit stork kretsande borta över 

soptippen. En förbiflygande flock röda tigerfinkar också, 

tre fiskgjusar tillsammans och flera gulnäbbade ”egyptis-

ka” brunglador. Bussen tog oss över den gamla dammen 

från britternas tid bort till Höga dammen med magnifika 

vyer över Nassersjön, detta innanhav i ökenlandskapet. 

På väg tillbaka mot staden gjorde vi även ett besök i en 

papyrusbutik och en snabbdemo av hur tillverkandet av 

den faraonska tidens papyrusark gick till. 

  Lunch fick vi sent omsider på en restaurang vid Nilen 

med utsikt över floden och Elephantine Island och den 

var faktiskt värd att vänta på, linssoppan var resans bästa 

och även lantbrödet aish baladi med tahina-dipp till var 

utsökt. Reseledningen fick ögonen på en stor vit måsfågel 

på himlen och kunde gasta ut ”svarthuvad trut!!” mitt 

bland tuggorna. Uppståndelse och efter en stund låg 

truten och kretsade så alla fick se den dugligt. Vilken 

bonus! Även en mangrovehäger underhöll med sitt fiska-

fänge precis under terrassen vi satt på. 

  Sista två eftermiddagstimmarna och resans avrundande 

skådning på behagligast möjliga vis tillika en klassisk 

Egyptenupplevelse; segling med den enmastade gamla 

båttypen felucca runt öarna i Nilen. Ljumma vindar och 

stillsamt glidande bland fågelflockar, små öar och holmar 

och bara att ta in livet runt floden. En flock nilgäss, vi-

lande bronsibisar, hundratals skrattmåsar och sandtärnor, 

smygande purpurhägrar, en 50-flock vitögda dykänder 

och makliga purpurhöns. Uppe på en ställning på ett av 

stans högsta hustak upptäcktes den berberfalk som brukar 

ses här och gärna jagar den lokala duvpopulationen. Vi 

fick se när falken lättade och kom i överljudsfart efter ett 

byte och försvann sen efter en kort dramatisk uppvisning. 

I skymningen klev vi i land längs cornichen och prome-

nerade den sista biten tillbaka till båten och körde en sista 

artlista uppe på övre däck. Måttliga 115 arter stannade vi 

på men med många russin i den egyptiska skådarkakan. 

Avtackning av vår eminente Adel och packande av baga-

get inför den hiskeligt tidiga avresan imorrn. 

 

Fredag 9 december 

  Med en tidig inrikesavgång mot Kairo 05:35 så fick vi 

häva oss upp redan kl 03 för transfer ut till Aswans flyg-

plats. Incheckningen flöt väl och de 80 min upp till hu-

vudstaden likaså. Däremot vid säkerhetskontrollen in till 

transit i Kairo så körde vi fast – en nitisk säkerhetsansva-

rig vid röntgenapparaten ville inte släppa igenom våra 

tubkikare utan sa att vi skulle få check in dem! Aldrig sa 

vi, de är värda tiotusenals pund och vem tar ansvar för 

det? Vi flög ju precis hit med dem ombord? En kille från 

Egypt Air dök upp och efter ett tydligt insisterande och 

milda hot från vår sida så släpptes vi igenom. På deras 

villkor att allt vårt misstänksamma handbagage skulle 

förvaras hos en säkerhetsvakt ombord på flyget. Som 

givetvis inte satt där när vi kom ombord utan vi tog med 

vårt handbagage på vanligt vis. Egypten   

 

  Tack alla för gott resesällskap och tack kära Egypten 

och Nildalen för en härlig vecka! Det var så underbart 

som jag mindes det. Vi kommer tillbaka! 

 

Tomas Axén Haraldsson 

 

 

 

 
Soluppgångarna över Nilen är svåra att tröttna på. Foto: Tomas Axén Haraldsson 
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Svårsedd men desto lättare hörd kvällstid, senegaltjockfoten. Foto: Hans Vallin 

 

Artlista fåglar 
1 Egyptian Goose Alopochen aegyptiaca (Nilgås)   

1 Luxor East 5.12, 4 The Upper Nile 7.12, 35 Aswan 8.12 och 1 Gebel Shisha 8.12 

2 Gadwall Anas strepera strepera (Snatterand)   

1 Luxor East 5.12 och 2 Luxor 6.12 

3 Eurasian Wigeon Anas penelope (Bläsand)   

30 Crocodile Island, Luxor 3.12. Observerad 4 dagar totalt 

4 Northern Shoveler Anas clypeata (Skedand)   

20 Crocodile Island, Luxor 3.12 och 300 Luxor East 5.12. Observerad 5 dagar totalt 

5 Northern Pintail Anas acuta (Stjärtand)   

1 Crocodile Island, Luxor 3.12, 3 Luxor East 5.12, 2 Luxor 6.12 och 5 Gebel Shisha 8.12 

6 Garganey Anas querquedula (Årta)   

2 Crocodile Island, Luxor 3.12, 1 Luxor 6.12, 4 The Upper Nile 7.12 och 3 Gebel Shisha 8.12 

7 Eurasian Teal Anas crecca crecca (Kricka)   

15 Luxor East 5.12 och 30 The Upper Nile 7.12. Observerad 4 dagar totalt 

8 Common Pochard Aythya ferina (Brunand)   

4 Crocodile Island, Luxor 3.12, 1 Luxor 6.12 och 2 Gebel Shisha 8.12 

9 Ferruginous Duck Aythya nyroca (Vitögd dykand)   

180 Crocodile Island, Luxor 3.12, 2 Luxor East 5.12, 50 Luxor 6.12, 250 The Upper Nile 7.12 och 50 Aswan 8.12 

10 Tufted Duck Aythya fuligula (Vigg)   

6 Crocodile Island, Luxor 3.12, 1 Luxor 6.12, 40 The Upper Nile 7.12 och 100 Gebel Shisha 8.12 

11 Little Grebe Tachybaptus ruficollis (Smådopping)   

2 Crocodile Island, Luxor 3.12, 3 Luxor East 5.12, 1 Luxor 6.12 och 10 The Upper Nile 7.12 

12 Black-necked Grebe Podiceps nigricollis nigricollis (Svarthalsad dopping)   

6 Gebel Shisha 8.12 

13 White Stork Ciconia ciconia ciconia (Vit stork)   

1 Gebel Shisha 8.12 

14 Glossy Ibis Plegadis falcinellus (Bronsibis)   

60 Crocodile Island, Luxor 3.12, 121 Luxor 4.12 och 250 Luxor 6.12. Observerad 6 dagar totalt 

15 Eurasian Spoonbill Platalea leucorodia leucorodia (Skedstork)   

6 The Upper Nile 6.12, 5 The Upper Nile 7.12 och 5 Gebel Shisha 8.12 

16 Eurasian Bittern Botaurus stellaris stellaris (Rördrom)   

1 The Upper Nile 6.12 

17 Little Bittern Ixobrychus minutus minutus (Dvärgrördrom)   

2 Crocodile Island, Luxor 3.12 och 2 Luxor 6.12 
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En charmig dvärgrördrom på nära håll. Foto: Hans Vallin 

 

18 Black-crowned Night Heron Nycticorax nycticorax nycticorax (Natthäger)   

1 Crocodile Island, Luxor 3.12, 1 Luxor 4.12, 2 Luxor 6.12 och 5 Aswan 8.12 

19 Striated Heron Butorides striata brevipes (Mangrovehäger)   

1 Crocodile Island, Luxor 3.12, 1 Luxor 5.12, 2 Luxor 6.12, 2 The Upper Nile 7.12 och 4 Aswan 8.12 

 

 
Även mangrovehägrar får vänta på lunchen. Foto: Uno Unger 

 

20 Squacco Heron Ardeola ralloides (Rallhäger)   

Observerad 6 dagar totalt 

21 Western Cattle Egret Bubulcus ibis (Kohäger)   

Observerad 6 dagar totalt 

Talrik karaktärsfågel i Nildalen. 

22 Grey Heron Ardea cinerea cinerea (Gråhäger)   

5 Crocodile Island, Luxor 3.12. Observerad 6 dagar totalt 

23 Purple Heron Ardea purpurea purpurea (Purpurhäger)   

8 Crocodile Island, Luxor 3.12, 50 The Upper Nile 6.12 och 75 The Upper Nile 7.12. Observerad 4 dagar totalt 

24 Great Egret Ardea alba alba (Ägretthäger)   

1 Crocodile Island, Luxor 3.12, 2 Luxor 5.12, 3 Luxor 6.12 och 3 The Upper Nile 7.12 
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25 Little Egret Egretta garzetta garzetta (Silkeshäger)   

2 Gebel Shisha 8.12. Observerad 6 dagar totalt 

Vanligaste hägern, hundratals längs floden. 

26 Great White Pelican Pelecanus onocrotalus (Vit pelikan)   

250 Luxor 6.12 och 1 Gebel Shisha 8.12 

Stor sydsträckande flock som även landade kort på floden i Luxor. 

27 Great Cormorant Phalacrocorax carbo carbo (Storskarv)   

7 Crocodile Island, Luxor 3.12 och 150 Luxor 6.12. Observerad 5 dagar totalt 

28 Western Osprey Pandion haliaetus haliaetus (Fiskgjuse)   

1 The Upper Nile 7.12 och 3 Gebel Shisha 8.12 

29 Black-winged Kite Elanus caeruleus caeruleus (Svartvingad glada)   

2 Luxor 4.12, 3 Luxor East 5.12, 5 The Upper Nile 6.12, 8 The Upper Nile 7.12 och 1 Gebel Shisha 8.12 

30 Greater Spotted Eagle Clanga clanga (Större skrikörn)   

1 The Upper Nile 7.12 och 1 Gebel Shisha 8.12 

31 Booted Eagle Hieraaetus pennatus (Dvärgörn)   

1 West Bank 4.12, 1 Luxor East 5.12 och 1 Gebel Shisha 8.12 

32 Eurasian Sparrowhawk Accipiter nisus nisus (Sparvhök)   

1 Crocodile Island, Luxor 3.12, 1 The Upper Nile 6.12 och 1 The Upper Nile 7.12 

33 Western Marsh Harrier Circus aeruginosus aeruginosus (Brun kärrhök)   

2 Crocodile Island, Luxor 3.12, 1 Luxor East 5.12, 1 Luxor 5.12, 4 Luxor 6.12 och 10 The Upper Nile 7.12. Observe-

rad 5 dagar totalt 

34 Black Kite Milvus migrans migrans (Brun glada)   

20 Crocodile Island, Luxor 3.12, 75 Luxor East 5.12, 5 The Upper Nile 7.12 och 50 Gebel Shisha 8.12. Observerad 6 

dagar totalt 

35 Yellow-billed Kite Milvus aegyptius aegyptius (Gulnäbbad glada)   

1 Crocodile Island, Luxor 3.12 och 2 Gebel Shisha 8.12 

Säkert dolde sig fler bland brungladorna... 

36 Long-legged Buzzard Buteo rufinus cirtensis (Örnvråk)   

1 West Bank 4.12 och 1 Gebel Shisha 8.12 

37 Common Buzzard Buteo buteo vulpinus (Ormvråk)   

1 Luxor East 5.12 och 2 The Upper Nile 7.12 

38 African Swamphen Porphyrio madagascariensis (Afrikansk purpurhöna)   

10 Crocodile Island, Luxor 3.12, 2 Luxor 5.12, 50 The Upper Nile 6.12 och 100 The Upper Nile 7.12. Observerad 5 

dagar totalt 

39 Common Moorhen Gallinula chloropus chloropus (Rörhöna)   

Observerad 6 dagar totalt 

40 Eurasian Coot Fulica atra atra (Sothöna)   

200 Crocodile Island, Luxor 3.12. Observerad 4 dagar totalt 

41 Senegal Thick-knee Burhinus senegalensis (Senegaltjockfot)   

1 Crocodile Island, Luxor 3.12, 2 Luxor 4.12, 4 The Upper Nile 6.12, 1 hörd The Upper Nile 7.12, 1 Gebel Shisha 8.12 

och 1 Aswan 8.12 

42 Black-winged Stilt Himantopus himantopus (Styltlöpare)   

3 Crocodile Island, Luxor 3.12. Observerad 4 dagar totalt 

43 Spur-winged Lapwing Vanellus spinosus (Sporrvipa)   

Observerad 6 dagar totalt 

44 White-tailed Lapwing Vanellus leucurus (Sumpvipa)   

3 Luxor 6.12 och 3 The Upper Nile 7.12 

45 Common Ringed Plover Charadrius hiaticula (Större strandpipare)   

1 Crocodile Island, Luxor 3.12. Observerad 4 dagar totalt 

46 Little Ringed Plover Charadrius dubius curonicus (Mindre strandpipare)   

1 Crocodile Island, Luxor 3.12, 5 The Upper Nile 6.12 och 3 The Upper Nile 7.12 

47 Greater Painted-snipe Rostratula benghalensis (Rallbeckasin)   

6 Luxor 6.12 och 8 Gebel Shisha 8.12 

Två av resans höjdare, öppet födosökande på nära håll! 

48 Jack Snipe Lymnocryptes minimus (Dvärgbeckasin)   

2 Luxor 6.12 

Öppet födosökande på dybank i floden. 

49 Common Snipe Gallinago gallinago gallinago (Enkelbeckasin)   

30 Gebel Shisha 8.12. Observerad 3 dagar totalt 

50 Black-tailed Godwit Limosa limosa limosa (Rödspov)   

1 Crocodile Island, Luxor 3.12 och 50 Luxor 6.12. Observerad 4 dagar totalt 

51 Spotted Redshank Tringa erythropus (Svartsnäppa)   

3 The Upper Nile 7.12 

52 Common Redshank Tringa totanus totanus (Rödbena)   

3 Gebel Shisha 8.12 
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Rallbeckasiner! Foto: Uno Unger 

 

53 Marsh Sandpiper Tringa stagnatilis (Dammsnäppa)   

1 Crocodile Island, Luxor 3.12, 3 Luxor 6.12, 5 The Upper Nile 7.12 och 2 Gebel Shisha 8.12 

54 Common Greenshank Tringa nebularia (Gluttsnäppa)   

1 Crocodile Island, Luxor 3.12. Observerad 4 dagar totalt 

55 Green Sandpiper Tringa ochropus (Skogssnäppa)   

2 Luxor East 5.12, 2 Luxor 6.12 och 1 Aswan 8.12 

56 Wood Sandpiper Tringa glareola (Grönbena)   

5 Crocodile Island, Luxor 3.12. Observerad 4 dagar totalt 

57 Common Sandpiper Actitis hypoleucos (Drillsnäppa)   

1 Luxor 5.12, 5 Luxor 6.12 och 2 The Upper Nile 7.12. Observerad 4 dagar totalt 

58 Little Stint Calidris minuta (Småsnäppa)   

25 Crocodile Island, Luxor 3.12 och 10 Luxor 5.12. Observerad 5 dagar totalt 

59 Temminck's Stint Calidris temminckii (Mosnäppa)   

2 Gebel Shisha 8.12 

60 Dunlin Calidris alpina alpina (Kärrsnäppa)   

1 The Upper Nile 7.12 

61 Ruff Philomachus pugnax (Brushane)   

20 Crocodile Island, Luxor 3.12 och 50 The Upper Nile 6.12. Observerad 4 dagar totalt 

62 Black-headed Gull Chroicocephalus ridibundus (Skrattmås)   

3 Crocodile Island, Luxor 3.12 och 250 Aswan 8.12. Observerad 6 dagar totalt 

63 Pallas's Gull Ichthyaetus ichthyaetus (Svarthuvad trut)   

1 Aswan 8.12 

Adult fågel i vinterdräkt mot söder längs floden. 

64 Caspian Gull Larus cachinnans (Kaspisk trut)   

1 Crocodile Island, Luxor 3.12 och 2 The Upper Nile 7.12 

65 Gull-billed Tern Gelochelidon nilotica nilotica (Sandtärna)   

4 Crocodile Island, Luxor 3.12, 3 Luxor 4.12, 10 Luxor 5.12 och 50 The Upper Nile 6.12. Observerad 6 dagar totalt 

66 Whiskered Tern Chlidonias hybrida hybrida (Skäggtärna)   

10 Crocodile Island, Luxor 3.12. Observerad 4 dagar totalt 

67 White-winged Tern Chlidonias leucopterus (Vitvingad tärna)   

20 Crocodile Island, Luxor 3.12, 20 Luxor 4.12 och 15 Luxor 5.12. Observerad 6 dagar totalt 

68 Rock Dove Columba livia livia (Klippduva)   

Observerad 6 dagar totalt 

Huvudsakligen "tamduvor" men även rent tecknade sedda i klipp-biotop på Västbanken. 

69 Eurasian Collared Dove Streptopelia decaocto decaocto (Turkduva)   

2 Luxor East 5.12 

70 Laughing Dove Spilopelia senegalensis aegyptiaca (Palmduva)   

Observerad 6 dagar totalt 

71 Western Barn Owl Tyto alba (Tornuggla)   

1 Luxor 4.12 

Jagande vid hotellet efter skymningen. 

72 Little Owl Athene noctua (Minervauggla)   

1 West Bank 4.12 

73 Pallid Swift Apus pallidus pallidus (Blek tornseglare)   

100 Crocodile Island, Luxor 3.12 och 200 Luxor 6.12. Observerad 5 dagar totalt 
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74 White-throated Kingfisher Halcyon smyrnensis (Smyrnakungsfiskare)   

1 Crocodile Island, Luxor 3.12 

75 Common Kingfisher Alcedo atthis atthis (Kungsfiskare)   

1 Crocodile Island, Luxor 3.12 

76 Pied Kingfisher Ceryle rudis rudis (Gråfiskare)   

Observerad 6 dagar totalt 

Karaktärsfågel längs floden. 

 

 
Gråfiskare. Foto: Hans Vallin 

 

77 Green Bee-eater Merops orientalis cleopatra (Grön dvärgbiätare)   

10 Crocodile Island, Luxor 3.12 och 15 Luxor 5.12. Observerad 6 dagar totalt 

78 Eurasian Hoopoe Upupa epops epops (Härfågel)   

7 Crocodile Island, Luxor 3.12, 3 Luxor 4.12, 5 Luxor East 5.12 och 20 Luxor 6.12. Observerad 6 dagar totalt 

79 Common Kestrel Falco tinnunculus rupicolaeformis (Tornfalk)   

5 Crocodile Island, Luxor 3.12. Observerad 6 dagar totalt 

80 Barbary Falcon Falco pelegrinoides pelegrinoides (Berberfalk)   

1 Aswan 8.12 

Sittande på höghustak i centrala Aswan, sedd från feluccan! 

81 Hooded Crow Corvus cornix pallescens (Gråkråka)   

Observerad 6 dagar totalt 

82 Brown-necked Raven Corvus ruficollis (Ökenkorp)   

2 Gebel Shisha 8.12 

83 Crested Lark Galerida cristata brachyura (Tofslärka)   

Observerad 5 dagar totalt 

84 Common Bulbul Pycnonotus barbatus arsinoe (Trädgårdsbulbyl)   

Observerad 5 dagar totalt 

85 Sand Martin Riparia riparia riparia (Backsvala)   

1 Luxor 6.12 

86 Barn Swallow Hirundo rustica (Ladusvala)   

rustica: Observerad 6 dagar totalt 

savignii: Observerad 1 dag totalt 

87 Pale Crag Martin Ptyonoprogne obsoleta obsoleta (Blek klippsvala)   

2 Crocodile Island, Luxor 3.12 och 5 Luxor East 5.12. Observerad 6 dagar totalt 

88 Red-rumped Swallow Cecropis daurica rufula (Rostgumpsvala)   

4 Crocodile Island, Luxor 3.12 

89 Common Chiffchaff Phylloscopus collybita (Gransångare)   

5 Crocodile Island, Luxor 3.12, 1 West Bank 4.12, 3 Luxor East 5.12 och 10 Gebel Shisha 8.12 

90 Clamorous Reed Warbler Acrocephalus stentoreus brunnescens (Papyrussångare)   

1 Luxor 6.12 

Sedd från båtturen på morgonen 

91 Zitting Cisticola Cisticola juncidis juncidis (Grässångare)   

Observerad 3 dagar totalt 

92 Graceful Prinia Prinia gracilis (Streckig prinia)   

Observerad 3 dagar totalt 
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93 Lesser Whitethroat Sylvia curruca curruca (Ärtsångare)   

5 Crocodile Island, Luxor 3.12, 1 West Bank 4.12, 1 The Upper Nile 7.12 och 3 Gebel Shisha 8.12 

94 Sardinian Warbler Sylvia melanocephala momus (Sammetshätta)   

2 Crocodile Island, Luxor 3.12, 6 Luxor East 5.12 och 2 hörda Gebel Shisha 8.12 

 

 
Sammetshätta, oftast inte så här samarbetsvillig. Foto: Hans Vallin 

 

95 Bluethroat Luscinia svecica cyanecula (Blåhake)   

2 Crocodile Island, Luxor 3.12, 1 West Bank 4.12, 1 Luxor East 5.12, 3 Luxor 6.12 och 1 Aswan 8.12 

96 Black Redstart Phoenicurus ochruros (Svart rödstjärt)   

1 Gebel Shisha 8.12 

97 Blue Rock Thrush Monticola solitarius longirostris (Blåtrast)   

2 Luxor 3.12, 1 West Bank 4.12, 1 The Upper Nile 7.12 och 1 Gebel Shisha 8.12 

98 European Stonechat Saxicola rubicola rubicola (Svarthakad buskskvätta)   

2 Crocodile Island, Luxor 3.12, 1 Luxor East 5.12 och 1 The Upper Nile 7.12 

99 Siberian Stonechat Saxicola maurus (Vitgumpad buskskvätta)   

1 West Bank 4.12 

100 Isabelline Wheatear Oenanthe isabellina (Isabellastenskvätta)   

1 Luxor East 5.12 

101 Hooded Wheatear Oenanthe monacha (Munkstenskvätta)   

2 West Bank 4.12 och 1 The Upper Nile 7.12 

 

 
 Munskstenskvättan är fåtalig och eftertraktad! Foto: Hans Vallin 
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102 Desert Wheatear Oenanthe deserti (Ökenstenskvätta)   

3 Luxor East 5.12 

103 White-crowned Wheatear Oenanthe leucopyga (Vitkronad stenskvätta)   

5 Gebel Shisha 8.12 

104 Mourning Wheatear Oenanthe lugens (Sorgstenskvätta)   

6 West Bank 4.12 och 1 Luxor East 5.12 

105 Nile Valley Sunbird Hedydipna metallica (Nilsolfågel)   

2 Crocodile Island, Luxor 3.12 och 2 The Upper Nile 7.12 

Liten, diskret och inte alldeles lättsedd! Hanarna i eklipsdräkt under vintern. 

106 House Sparrow Passer domesticus niloticus (Gråsparv)   

Observerad 6 dagar totalt 

107 Red Avadavat Amandava amandava amandava (Röd tigerfink)   

1 West Bank 4.12, 10 Luxor 6.12 och 10 Gebel Shisha 8.12 

108 Indian Silverbill Euodice malabarica (Indisk silvernäbb)   

5 Luxor East 5.12, 10 The Upper Nile 7.12 och 5 Gebel Shisha 8.12 

109 Western Yellow Wagtail Motacilla flava (Gulärla)   

5 Crocodile Island, Luxor 3.12, 15 Luxor East 5.12 och 5 hörda Gebel Shisha 8.12. Observerad 5 dagar totalt 

110 White Wagtail Motacilla alba alba (Sädesärla)   

300 Aswan 8.12. Observerad 6 dagar totalt 

Hundratals mot nattkvist i Aswan. 

111 African Pied Wagtail Motacilla aguimp vidua (Brokärla)   

2 Gebel Shisha 8.12 

Ett par vid pipelinen/båtplatsen, Gebel Shisha. Oväntat! 

 

 
Resans exklusivaste pippi – brokärla. Foto: Uno Unger 

 

112 Tawny Pipit Anthus campestris (Fältpiplärka)   

5 Luxor East 5.12 

113 Red-throated Pipit Anthus cervinus (Rödstrupig piplärka)   

5 Crocodile Island, Luxor 3.12, 5 Luxor East 5.12, 20 Luxor 6.12 och 3 hörda Gebel Shisha 8.12. Observerad 5 dagar 

totalt 

114 Trumpeter Finch Bucanetes githagineus (Ökentrumpetare)   

13 Luxor East 5.12 
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Reptiler 
1 Nile Monitor Varanus niloticus (Nilvaran)   

2 Luxor 5.12 och 1 The Upper Nile 6.12 

 

 

 

 
Gudinnan Hathor överräcker ett ankh-tecken, ”liv”, till Kleopatra. Foto: Tomas Axén Haraldsson 

 


