To uker i Sør-Afrikas helt utrolige natur,
med regnskog, savanne, tåkeskog, fjell
og våtmarker , fra 18/9 til 4/10 2009
Dette er en kort rapport fra vår fantastiske tur til SørAfrika i 2009. Her opplevde vi klassisk safari på
savannene med leopard, elefant, neshorn og vannbøffel,
tåkeregnskog i fjellene, store tropiske våtmarksområder,
regnskog for ikke å snakke om fuglene, over 400 arter !!
Vi holdt oss i områdene øst og nordøst i Sør-Afrika, i
statene Gauteng, Limpopo, Mpumalanga og KwazuluNatal og et kort besøk i lilleputtstaten Lesotho. Vi
besøkte de mest kjente parkene slik som Kruger National
Park, St Lucia/iSamangaliso Wetland Park, uMkhuze
Game Reserve og også de myteomspunnede Drakensberg
fjellene.
Turen var lang, vi var på reise i 17 dager og i felt 15
dager på rad, det ble over 3500 km med bilkjøring,
heldigvis stort sett på gode veier. Men så fikk vi da også
med oss det mye!
Avreise og ankomst
Vi reiste fra Oslo fredag 18/9 kl 0630, via Amsterdam til Johannesburg
samme kveld kl 2125. Det ble en hel dag over Afrika kontinentet. Og alle
fikk bagasjen sin. Og hjemover dro vi fra Johannesburg lørdag 3/10 kl
2330 og var hjemme i Oslo Gardermoen søndag 4/10 kl 1430. Men vi
hadde med oss reisende fra Nord-Norge, så noen reiste nesten like langt
som rødnebbternen!
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Hvor reiste vi egentlig
Vi var øst i Sør-Afrika, nesten hele tiden i landet Sør-Afrika, men også i
Lesotho. Se kartet nedenfor:

Vi landet i Johannesburg, Gauteng, og beveget oss nordøstover til
Limpopo, Kruger National Park og til grensen til Zimbabwe og
Mosambique. Så dro vi sørover i parken, videre østover til verdens nest
største canyon, Blyde River Canyon (inspirasjon til J R Tolkiens ”Middle
Earth” i Ringenes Herre) og inn i Mpumelanga før vi dro sørvest for
Swaziland og ned til det Indiske hav.
Nå var vi i praksis i Zululand – Kwazulu-Natal, med unike
lavlandsreservater som St Lucia/iSamangaliso (våtmarker) og uMkhuze. Vi
reiste videre sørvestover, via Durban, og opp i Drakensberg og inn i
Lesotho. Så nordover til Johannesburg igjen, og hjem!
Vi beveget oss i en rekke ulike klimasoner, og fikk mye vær!
Temperaturene svingte fra tropisk varme til kjølig om morgen/kveld i
høyereliggende strøk, til snøstrom i Lesotho! Vi fikk trolig litt mer gråvær
enn vanlig.

Turen dag for dag
Nedenfor følger en dag-til-dag presentasjon av turen, med noen bilder.
Artslisten for turen er et eget dokument.
Dag 1: 18/9 - Avreise Oslo – Ankomst Johannesburg
Vi møttes grytidlig på Gardermoen, mellomlandet kort i Amsterdam, for så
å fly hele dagen over Afrika fra nord til sør, før vi lander i Johannesburg
på kvelden.
Vi dro rett til overnatting på Luiperdskloof Game Lodge, Bronkhorstspruit,
ca 1 time fra flyplassen, og siden det var mørkt var det ikke mange
inntryukk som festet seg. Vi kom frem for sent til middag, så det bar rett i
seng. For mer info se: http://www.luiperdskloof.com/
Dag 2: 19/9 – Bronkhorstspruit – Rust de Winter
Ingenting er så fantastisk som å våkne opp første morgenen til lys og
lyder i Afrika! Og lenge før frokost var de fleste ute rundt hyttene våre og
gjorde seg kjent med de første fuglene, og etter frokost ble det en tur i
området, blant annet langs elva som renner gjennom området.

Highveld utenfor Brunkhorstspruit, Gauteng (kan)

Noen fuglearter: kamand,
rødnebband, hottentottand,
slettefalk, stripehodevipe,
afrikabekkasin, spragledue,
maskedue, kjempeisfugl,
hvitpannebieter, grønnkakelar,
perlebrystsvale, karmingonolek,
karoostær, flikstær,
bantusteinspurv, tykknebbvever,
kappvever, gulkronebisp,
rødkragevever, rødnebbamarant,
bronsemannikin, gulbrystastrild.

Topperleskjeggfugl, Little Eden (jer)

Dagen brukes i høylandet, vi oppholder oss
ca 1500moh, med mye åpne områder med
vegetasjon langs vassdrag og våtmarker. Vi
møter ufattelig mange ukjente småfugler, så
lærekurven blir bratt for de fleste.
Vi spiser lunch på en fantastisk liten perle
som het Little Eden, korrekt navnsatt! På
kvelden drar vi til Genius Loci Game Lodge,
der vi avslutter med en runde i nærområdet,
for mer info om overnattingsstedet se:
http://www.gl.co.za/

Dag 3: 20/9 – Rust de Winter –
Magoebaskloof
Noen fuglearter: skyggehegre,
ovambohauk, hvitskafttrappe,
flekktriel, rødmaskemusfugl,
tiaraisfugl, kortklolerke,
hvitskriketrost, kalaharikrattskvett, dvergeremomela,
afrikarørsanger, krattsmettsanger, kalaharifluesnapper,
brannpiplerke, storglansstær,
akasiespurv, hvitbrynvever,
rødbisp, spydhaleenke,
granatastrild, skjeggvever,
blodstrupeamadin, gulgumpirisk

Genuis Loci var luksuriøst! Men etter
morgenkaffe på terrassen med en rekke nye
arter, setter vi oss i bilene og drar ut i en
unik biotop for hele turen, tørt og sandete
og sammenhengende med Kalahari akasie –
savanne. Området ligger NV for Pretoria, og
vi oppsøker en farm, med en egen ”setervei”
til en hytte. Her tilbringer vi noen timer og
spiser nok en stålende utelunsj. Det hagler
på med nye småfugler i småskogen, på
uttørkede jorder og rundt et vannhull for
lokale kvegflokker.

Morten Gaathaug hviler i ”Kalahari light” (kan)

Bantuørn (jer)

Etter lunsjen kjører vi til noen områder utenfor Polokwane, vi kjører rett
forbi den nye stadion til fotball-VM, og så østover til fjellene, til
Magoebaskloof, der vi nærmer oss helt nytt og grønt landskap, Afrikansk
tåkeregnskog!
Vi kommer sent frem til hotellet, for mer info se:
http://www.magoebaskloof.co.za/
Dag 4: 21/9 - Magoebaskloof – Punda Maria
Vi starter dagen med strålende sol i tåkeregnskogen, noe som gir
mulighet til å få oversikt over terreng og se alt det grønne! Vi går langs
veien i flere timer og får bekjentskaper med arter unike for området. Vi
spiser lunsj i det fri, før vi igjen er tilbake i bilene.

Lunsj i tåkeregnskogen Magoesbaskloof, Limpopo: Øyvind, Jarl, May og Harald (kan)

Reiseleder Knut Arne, lokal guide David og Wenche Helene i tåkeregnskogen (kan)

Det blir et par korte stopp på vei nordover, før vi ut på ettermiddagen
kjører inn i Kruger National Park, for mange kanskje turens høydepunkt?
Vi kommer tett på giraffer og elefanter med en gang, før vi kjører inn i
Punda Maria camp, den enkleste og nordligste av alle leirene i Kruger. Her
går solen ned over vannhullet, før vi avslutter med en nydelig utemiddag.

Elefant drikker i vannhullet, Punda Maria (vh)

Gjøglerørn (jer)

Noen fuglearter: marabustork, svartbrystslangeørn, brunslangeørn, bantuhauk, gulbrilledue,
gladiatorpapegøye, natalturako, smaragdgjøk, narinatrogon, dvergbieter, striperåke, honninglos,
sothodespett, grålarveeter, akrobatbylbyl, krattbylbyl, zulutrosteskvett, stjerneskvett,
gulstrupesanger, zulusanger, hvitvingemonark, rustbobo, olivenbuskvarsler, svartpannebuskvarsler,
ametystsolfugl, kappsolfugl, blåastrild, skogirisk,

For å lese mer om overnattingsstedet og leiren, samt Kruger nasjonalpark
generelt, se disse linkene:
http://www.sanparks.org/parks/kruger/camps/punda/default.php
http://www.sanparks.org/parks/kruger/

Dag 5: 22/9 – Punda Maria – Pafuri – Punda Maria

Noen fuglearter: goliathegre, sadelnebbstork, hettegribb, afrikahaukørn,
klatrehauk, parykkperlehøne,
sekretærfugl, koritrappe, hvitkronevipe,
grønnflekkalvedue, bantunattravn,
flaggermusseiler, baobabseiler,
sørsabelnebb, gullpannekobberslager,
kardinalspett, rødmaskegressanger,
gulbrillefugl, svarthjelmvarsler,
hvitkronevarsler, mopaneglansstær

Vi står opp tidlig og tar frokost og
kaffe ute mens solen står opp. Så
setter vi oss i bilene og kjører
nordover i KNP, helt nord til ”Crooks
Corner”, der vi står i Sør-Afrika, men
over Limpopo elven ser vi både til
Mozambique og Zimbabwe.
Området nord i KNP kalles Pafuri, og
representerer klassisk afrikansk
savannefauna, så her fikk vi sett
”varmekjære” arter vi ikke så mer til
på turen.

Sjåfør David og guide Etienne, ved Crooks Corner, Mozambique og Zimbabwe i bakgrunnen (kan)

Lunsjen spiser vi ute, sammen med apekatter, hjortedyr og flodhester, på
en helt åpen rasteplass langs Luluvhu River. En lokal vakt lover at det ikke
sitter leoparder i trærne…! Resten av dagen beveger vi oss sakte sørover
igjen til Punda Maria.

Hvitryggribb på elefantkadaver

Hvitpannebieter(jer)

Savanneråke (vh)

Tilbake i Punda Maria spiser vi nok en gang en super middag ute i det fri
til sikader og fullmåne.
Etter middag setter vi oss på lastebiler for å kjøre på nattsafari, der
nattravn og rovdyr står på ønskelistene. Og sannelig for ikke syv av oss
nærkontakt med leopard, til de fem andres litt store frustrasjon
(lastebilene kjørte hver sin vei, samme runde).
Dag 6: 23/9 – Punda Maria - Mopani
Vi starter i områdene rundt leiren, før vi sakte beveger oss sørover,
passerer vendesirkelen, og kikket etter fugler og pattedyr på de lett
skogkledde savannene i KNP. Dette var den store safaridagen, men været
ble litt spesielt med lett regn og yr i starten.

Vikeplikt, i yr, Punda Maria S (kan)

Flodørn, vanlig ved alle vassdrag (vh)

Det blir mange fine opplevelser, og følelsen av å kjøre over savannene er
sterk. Men det blir mange timer i bil, da det ikke er lov å gå ut av bilen
utenom rasteplasser. Vi har en strålende lunsj i Shingwedzi leir, sammen
med glansstær, apekatter og skolebarn.

Noen fuglearter: kampørn, øglehauk,
rødtopptrappe, sandløper, steinvender,
purpurkroneturako, gråhubro,
rødmaskehornravn, grønnkakelar,
skjeggspett, halsbåndsvale,
savannepirol, akrobatbylbyl,
brunkronesjagra, svartkronesjagra,
rødhodevever, grønnvingeastrild

Rødmaskehornravn, sjelden i tretoppene (jer)

Dagen avsluttess i Mopani leiren, med utsyn over Pioneer Dam. Etter
middag blir det organisert en ny nattsafari, men dette blir en ganske stille
natt i forhold til i Punda Maria.
Mer info om Mopani leiren finnen du her:
http://www.sanparks.org/parks/kruger/camps/mopani/default.php
Dag 7: 24/9 – Mopani – Blyde River Canyon
Vi reiser tidlig for nok en skikkelig safaridag videre sørover i KNP. Vi
krysser elven Letaba, og spiser frokost i Letaba leir, reiseleders
favorittsted i KNP, med utsyn over et langt stykke av elven. Videre
sørover krysser vi mektige Olifants elven, for så å komme til Satara leir
der vi spiser lunsj.
Etter lunsj får vi endelig et tips, leopard 5 minutt fremover. Og der sitter
den, tydelig høyt i et tre. Etter femten minutter hoppet den ned og trakk
unna, så marginene er små for slike opplevelser.

Leopard, Satara W (jer)

Sadelnebbstork, Letaba River (vh)

Vi kjører ut av nasjonalparken ved Orpen, og trekker vestover mot fjellene
igjen. Vi trekker opp igjen ”the escarpment”, og kommer på kvelden frem
til Blyde Canyon Resort. Blyde Canyon er et utrolig område med verdens

Noen fuglearter: gulnebbstork, kappgribb,
svartrikse, kronvipe, tobeltesandhøne,
klagedue, ildnakkenattravn, negerseiler,
rødmaskemusfugl, kjempeisfugl, sabotalerke,
brunrygglerke, ravinesvale, kopjeravn,
pilskriketrost, marktrost, villnissanger,
svovelbuskvarsler, storglansstær, rødvingestær, småmaskevever, paradisenke.

tredje dypeste canyon og et
terreng som inspirerte J. R. Tolkien
sin beskrivelse av naturen i
Ringenes Herre.
For mer informasjon om
overnattingsstedet Forever Resorts
Blyde Canyon se her:
http://www.foreverblydecanyon.co.
za/

Dag 8: 25/9 – Blyde River Canyon området
Vi starter dagen med en spasertur gjennom hotellområdet, som preges av
småfugl og bavianer, og går helt opp til en utsikt over Blyde River, nesten
1000 meter under oss…

Noen fuglearter: hadadaibis, vandrefalk,
svalefalk, rustnakketrappe, alpeseiler,
kafferisfugl, krageskjeggfugl, gullpannekobberslager, smalstripesvale, sotmeis,
kappsteintrost, ruststjert, sangklippeskvett,
hvitbrynkrattskvett, okerflankeprinia,
kappbatis, askeerle, savannepiplerke,
stripepiplerke, svartryggvarsler,
ametystsolfugl, talatalasolfugl, bredbeltesolfugl, kappvever, krattastrild.

Etter (nok) en strålende frokost, tar
vi bilen opp til et av de mest kjente
utkikkspunktene, ”three rondevels”.
Der blåser det rett og slett for mye,
så her må det improviseres. Vi setter
oss i bilene og kjører tilbake til en
fjellskrent halvveis nedover til
lavlandet. Vi stoppet dagen før på
vei opp, men fant ikke sjeldenheten,
Sør-Afrikas eneste kjente svalefalk
lokalitet. Men nå får vi sett denne
luringen grundig, selv om den ikke
er større enn alpeseilerne!

Etter lunsj er det rett og slett hvile. Vi har et par lange dagsetapper foran
oss, så nå er det fri! Eller oppladning til middag, som nok var den beste av
alle de flotte middagene vi fikk.

Bavianer, Blyde River Canyon (vh)

Frank, Wenche, Øyvind, Anders, Jarl og lokal
”guide” leter etter svalefalk (kan)

Dag 9: 26/9 – Blyde River Canyon - Wakkerstroom
Vi starter dagen med ny tur ut til ”three rondevels” grytidlig på morgenen.
En fantastisk morgen, praktfull utsikt, og nok et praktmøte med svalefalk.
Vi fant trolig en ny lokasjon!! Og bildene som ble tatt er sjelden vare!

På det nærmeste helt unike bilder av den lille og sjeldne svalefalken (jer)

Etter denne flotte starten på dagen, bruker vi mye tid på vei sørover i
Mpumelanga, tidligere bedre kjent som Transvaal. Etter noen spennende
stopp underveis, krones med at vi kommer frem til Wakkerstroom like før
solnedgang. Og her, på gressletter med ”snaufjell” rundt, møter vi
Gråkrontrane som danser i kveldslyset. Magisk!

Noen fuglearter: duskhegre, afrikaskjestork, hvitryggand, kappskjeand,
flodørn, toppørn, afrikasivhauk, svalefalk,
knoppsothøne, blåtrane, grønnstilk,
flekktriel, gråhodemåke, hvitstrupesvale,
brunstrupesandsvale, hvitbrystkråke,
svartstrupe, maurskvett, torntrosteskvett,
kanelbukstumpsanger, gulgumpirisk.

Gråkrontrane, kurtise, Wakkerstroom (jer)

I det det blir mørkt kjører vi det siste stykket frem til Wakkerstroom
Country Inn, for mer info se: http://countryinn.co.za/

Dag 10: 27/9 – Wakkerstroom - uMkhuze
Første del av dagen tilbringer vi i området rundt Wakkerstroom på jakt
etter sjeldenheter. Det blir en lang og vellykket rundtur på denne
høylandsprærien, med egen lokal guide for å finne de riktige plassene.

Noen fuglearter: langhaleskarv,
dvergrørdrum, rødkroneibis, kapprustand, fløyelsand, hottentottand,
slagfalk, gråvingefrankolin, kafferrikse, gråkronetrane, blåtrappe,
spragledue, melankolilerke, rustdverglerke, transvaallerke, sylklolerke, kaffersanger, sitronpiplerke,
ildpiplerke, dragevever.

Ved lunsjtider setter vi kursen mot sørøst,
ned fra høylandet og inn i subtropiske
Zululand. Vi kjørte nå inn i iSamangaliso,
ett stort parksystem som rekker ut til det
indiske hav, og som er Sør-Afrikas første
verdensarvsted. Vi kommer frem til
uMkhuze dyrereservat, av mange ansett
som Sør-Afrikas mest spesielle reservat,
der en rekke av de mest kjente
dyrefotografier og filmer fra Afrika er tatt
opp.

Gjennom Zululand kjører vi langs grensen til Swaziland, eget kongedømme og nasjonalstat (kan)

Vi overnatter på Mantuma Camp i uMkhuze dyrereservat. For første gang
åpent i terrenget inne i et reservat, med elefanter, neshorn, leoparder og
andre store dyr ruslende rundt. Men bare hjortedyr å se fra terrassen…

Bare Nyala å se i blitsen fra terrassen….? (kan)

…men vortesvin og andre dyr var
aldri langt unna! (jer)

For mer informasjon om reservatet og overnattingssted, se:
http://www.game-reserve.com/south-africa_mkuze.html
http://www.places.co.za/html/8283.html

Dag 11: 28/9 - uMkhuze
Hele dagen brukes i uMkhuze reservatet. Vi kjører til ulike biotoper, men i
hovedsak bruker vi mye tid ved et vannhull, med rikt dyre og fugleliv. Der
oppholder vi oss i et lukket utsiktspunkt (”hide”) i mange timer, og fikk
nærkontakt med mange fugler og pattedyr, blant annet et nesehorn.

Savannedrongo, uMkhuze, Kwa-Zulu Natal (vh)

Neshorn, skeptisk i kveldslyset, uMkhuze (jer)

I tillegg går vi en lang tur i området der vi bor, dette er en helt spesiell
biotop, da skogen vokser på sand. Vi er nå i det ”tropiske” hjørnet av SørAfrika og mange spesialiteter dukket opp, bla ble det mange solfugler.
På kvelden drar vi tilbake til Mantuma leiren, der sjåføren vår David
sørger for en skikkelig afrikansk grillaften, med mye god mat i det fri. På
dette tidspunktet merket vi vel alle at klærne begynte å bli litt små!

Noen fuglearter: rosenpelikan,
afrikaåpennebb, hvitryggribb,
kampørn, afrikabladhøne,
brunhodepapegøye, savanneisfugl,
rødpannekobberslager, bantuspett,
svartsagsvale, gulbukbylbyl,
mosambikapalis, viftefluesnapper,
blekfluesnapper, brubru, svartbukglansstær, thongasolfugl, bantusteinspurv, skogvever, svarthaleastrild, rosenastrild, gulbrystspurv.

Lite løve…, men spennende nok med middag ute i det
fri i mørket (kan)

Dag 12: 29/9 – uMkhuze – St Lucia/iSimangaliso WP
Vi reiser tidlig fra uMkhuze, og trekker sørøstover mot kysten og de
sentrale deler av iSamangaliso våtmarksreservat og den lille byen St Lucia
ute ved det indiske hav. Underveis har vi ett par stopp, vi er nå i det
eneste hjørnet av Sør-Afrika som regnes som tropisk, med regnskog og

regntid. Vi blir mye i et fantastisk våtmarksområde på sørsiden av
uMkhuze, samt spennende elveskogstrekninger med virkelig imponerende
trær.

Tropiske våtmarker N i iSamangaliso Wetland Park, Kwa-zulu Natal (kan)

iSamangaliso er et enormt stort våtmarksreservat. Våtmarkene er adskilt
fra det indiske hav med sanddyner, og øde strender/sandyner strekker
seg 160 km nordover fra St Lucia. Elefantskysten. Våtmarkene er på
UNESCOs verdensarvliste, der navnet iSimangaliso er zulu, for mer info
om, dette: http://whc.unesco.org/en/list/914

Noen fuglearter: purpurhegre, skyggehegre, dvergflamingo, praktdvergand,
miombofrankolin, dvergbladhøne,
brakksvale, tamburindue, grønnturako,
tiaraisfugl, gråvokseter, grågumpsvale,
skurregressanger, gulstrupepiplerke.

Grønn turako, midt i St Lucia sentrum (jer)

Vi overnatter på Umlilo Lodge, inne i
lille koselige St Lucia. Her er vi virkelig
i tropene, med trapper og balkonger i
en frodig hage, med trompethornfugl
på taket. Her tror jeg alle trivdes
spesielt godt. Dagen ble avsluttet med
en tur helt ut til havet, der krokodiller
og flodhester lå på sandbankene helt
ut til stranda (der man ikke bader pga
store bølger og hvithai).

Tropisk hage, Umlilo Lodge (kan)

For mer informasjon om reservatet og overnattingsstedet, se her:
http://www.umlilolodge.co.za/
http://www.game-reserve.com/south-africa_st-lucia.html
Dag 13: 30/9 - St Lucia/iSimangaliso – Underberg/Himeville
iSamangaliso er et enormt stort våtmarksreservat som vi ikke satte av så
mye tid til. På morgenen brukte vi litt tid i området nord og sør for St
Lucia, men ”neste gang” kommer jeg til å bruke en dag til her! Men vi får
med oss noen flotte observasjoner av virkelig sjeldne arter denne dagen,
samt litt varme i kroppen etter noen dager med dårlig vær.

Lokalmarkedet i St Lucia (es)

Ullhalsstork ”på beachen” (hv)

Utpå dagen setter vi oss i bussen for en lang reise, og tar turens lengste
kjøretur, ca 7 timer effektiv kjøring til Unsderberg/Himeville, via Durban.
Men før Durban prøver vi å organisere en lunsj på stranden med litt
sjøfuglskoding, og sannelig får vi ikke sett knølhval som puster og peser i
de høye bølgene utenfor Blythesdale Beach.

”Whalewatching” på Blythesdale Beach, fra v: Jan Erik, Eli, jarl, Anders, Vidar, Steinar, Øyvind,
Harald og Morten, det indiske hav til høgre (kan)

Storbyen Durban og kjente Pietermaritzburg kjører vi rett forbi, med en
liten påminnelse om hva disse områdene betydde for skrivingen av den
indiske historien. Det var her Gandhi ble voksen.

Noen fuglearter: kappsule, skjeggslangehals, ullhalsstork, palmegribb, kystslangeørn, gjøkbaza,
rødbrystgjøk, grønngjøk, malmgjøk, afrikapalmeseiler, gulgumpkobberslager, trådhalesvale,
mønjetrosteskvett, nataltrosteskvett, askefluesnapper, brunbrystbatis, olivenbuskvarsler,
østolivensolfugl, gråsolfugl, gullvever, brunstrupevever, dominikanerenke, grønnastrild.

Endelig fremme i Underberg tar vi inn på Himeville Arms hotell, og her
skal vi være to netter, for mer info se: http://www.himevillehotel.co.za/
Dag 14: 1/10 – Sani Pass og Lesotho ”ekspedisjon”
Denne dagen er satt av til en heldagstur i jeeper opp Sani Pass og inn i
fjellene i Lesotho, til nesten 3000 meters høyde, alt en del av de sørlige
Drakensberg! Vi bruker ufattelig mange timer oppover på en utrolig dårlig
vei som ikke eksisterer engang offisielt. Vi kommer til stadig nye biotoper
med nye arter, selv været skifter vilt.

Sani Pass i Drakensberg, veien til Lesotho (kan)

Vaktsteintrost, Lesotho (vh)

Vi emigrerer fra Sør-Afrika (der ”slutter” veien) og kommer først på
toppen til grenseposten til Lesotho. Nye stempel i alle pass. Været har
gått over til snøstorm, men vi fortsetter litt innover i ”høyfjellet” inne i
Lesotho. Men etter en kald lunsj inne i en stall, valgte vi å snu. Likevel får
vi med oss noen av de mest spesielle artene her oppe.

Noen fuglearter: lammegribb,
koboltisfugl, jordspett, rustdverglerke,
tykknebbtopplerke, vaktsteintrost,
drakensbergklippehopper, sinusskvett,
okerskvett, kaffertrosteskvett,
zulusanger, krattklorsanger, stråsanger,
kvisthopper, jamregressanger,
drakensbergprinia, langnebbpiplerke,
rustbobo, sitronbuskvarsler,
båndsukkerfugl, malakittsolfugl,
drakensbergirisk, kappspurv.
Tøffe karer, Øyvind, Frank, Anders og Jarl, spiser
lunsjen i stallen, resten sitter i bilene i snøværet
(kan)

Vi avslutter med et besøk på Afrikas høyest liggende pub, ca 2900 moh.
Med peiskos inne og snøstormen ulende utenfor. Spesielt. Vel nede igjen
kommer vi tilbake igjen til Himeville Arms. Og mer peiskos.
Dag 15: 2/10 – Underberg/Himeville - Memel
Vi starter grytidlig for å besøke enda en tåkeregnskog, denne gangen et
helt nytt lite reservat som het Marutswa, rett utenfor Bulwer, denne gang
helt sør i Drakensberg. Vi leter nok en gang etter noen av de samme
vanskelige fuglene i skogen som i Magoebaskloof, og får nok en gang
noen fine opplevelser. Så starter vi på turen nordover, vi skal til Memel.

Malakittsolfugl, Underberg(jer) Toppørn, Bulwer (jer)

Selvbetjent bar siste kvelden! (kan)

Dette blir nok en lang tur opp igjen på høyslettene. Memel har samme
gressletter og våtmarker som vi så i Wakkerstroom, så igjen ble det litt
repitisjon og leting etter noe vi gjerne skulle ha sett. På vei inn til Memel
tar vi også gruppebilde, i tilfelle noen tar på seg reiseantrekk siste dagen!

Noen fuglearter: stork, skyggefugl,
blåtrane, gulbrilledue, natalturako,
flekkhubro, småseiler, sothodespett,
fregnesvale, hvitstrupesvale, rødnebb,
krattbylbyl, bantutrost, hvitvingesteinskvett, maurskvett, ringapalis,
markgressanger, smussfluesnapper,
strimmelparadismonark, vatreastrild,
skogirisk, stripehodeirisk

Bak: Vidar, Jan Erik, Harald, Øyvind, May, Frank,
Morten, Anders, Wenche Helene, Knut Arne,
Steinar, Eli og Jarl. Foran: Etienne og David (es)

Vi avslutter dagen med å sjekke inn på Mahem Guest House, for mer info
se: http://www.memelgetaways.co.za/stayHere/mahem.htm
Dag 16: 3/10 – Memel – Johannesburg - Oslo
Noen tar seg god tid denne morgenen, andre står igjen opp med lyset og
tar en morgentur på leting etter Vortetrane, men den ble stående som
symbolet på en av de vi ikke kalrte å finne.

Noen fuglearter: flamingo, sjakalvåk,
hvitskafttrappe, gressugle,
brunmusfugl, bleksnyltefugl,
krageskjeggfugl, akasieskjeggfugl,
rustvendehals, rødbrillebylbyl,
auroratrost, beltesteinskvett,
smellegressanger, fløytegressanger,
fiskalfluesnapper, rødbisp, gulgumpbisp, rødkragevever, gulbukirisk,

Anders holder takketale for Etienne og David, og gir
tips, Suikerboisrand, Johannesburg S, Gauteng (kan)

Så setter vi oss i bilen og kjører nordover, nok en lang transportetappe, til
vi kommer til naturreservatet Suikerbosrand, som ligger tet på sørsiden
av Johannesburg. Og her dukker det faktisk opp flere nye arter, som i
praksis sikrer at alle kommer over 400 arter på turen. Og litt god
repitisjon igjen fra de første overveldende dagene.

Svartmaskevever og kappbrillefugl, karakterarter på turen og representanter for hundrevis av
småfuglarter i det frodige landskapet (jer)

Det er kort vei til flyplassen, og vi kjører i det mørkret senker seg og
mange gressugler åpenbarer seg for oss som en siste hilsen. Vi ankommer
flyplassen i god tid. En flyplass som er preget av at fotball-VM starter om
7 måneder.

Dag 17: 4/10 – Ankomst Oslo
Etter en hel natt og formiddag på reise er vi hjemme. Alt har gått bra, all
bagasjen er kommet frem.
Nå er det tid for å fordøye alle inntrykkene!
For kontakt med reiseleder:
Knut Arne Nygård
knutarnenygard@gmail.com
+47 9221 9340
www.twitter.com/fugletur
En spesiell takk til alle fotografiene jeg har mottatt, initialene i parentes
angir fotograf (initialene finner du i deltagerlisten).

