
KwaZulu-Natal-resan oktober - november 2010 
Av: Adrian Djerf 8D 

 

Jag och min familj hade sedan ett år tillbaka bestämt att vi skulle åka till KwaZulu-Natal i Sydafrika.  

På min födelsedag, den 28 oktober, åkte vi till slut iväg. 

Dag 1: 
Vi började resan med att åka hemifrån med bil till Benstockens långtidsparkering kl 2 på 

eftermiddagen. Efter att vi hade parkerat bilen åkte vi busstransport till Arlanda. Sedan flög vi från 

Arlanda till München i Tyskland, flygresan tog ca 2h och 30 min. Framme i München fick vi vänta på 

nästa plan i en timme lite drygt. Från München flög vi till OR Tambo som ligger mellan Pretoria 

(huvudstaden) och Johannesburg i Sydafrika. Flyget avgick 21:55 och tog 10h och 20 min, så jag 

kunde sova nästan hela resan. Vi landade kl 8:25 på OR Tambo. Från OR Tambo flög vi till flygplatsen 

King Shaka i Durban. Den sista flygresan tog 1h och 15 min. 

 

Äntligen framme i Durban hämtade vi ut vår hyrbil, en Nissan X-trail. Den var nästan helt ny, hade 

bara gått några mil. Sedan körde vi till Hella Hella där vi skulle bo i två nätter på Highover. På 

Highover hade vi hyrt en stor stuga som var väldigt fin med många rum och utanför gick två stora 

strutsar, många Impala antiloper, Vervet apor och massa fåglar så pappa (som älskar att fågelskåda) 

blev som tokig!

 

  



Dag 2: 
Denna dag åkte vid upp på ett högt berg med en guide som hette Dave (som för övrigt ägde 

Highover). Vårt mål var att se dom sällsynta Blue Swallows, som det bara finns 84 par av i hela 

Sydafrika. Vi åkte ut på morgonen i en Landrover, upp för slingriga, dåliga vägar där det var så 

dimmigt att man bara kunde se några meter framför bilen tills vi nådde toppen (där var det inte 

dimma). Där visade Dave oss blåsvalornas bon som fanns i ganska stora hålor i marken. Sen åkte vi 

vidare en bit och då såg vi äntligen en blåsvala! Vi tittade på den ett tag och sedan kom fyra till! Så vi 

såg totalt fem svalor. På vägen ner från berget såg vi Eland antiloper och många andra fågelarter. 

 

 

Efter turen upp på berget var vi vid vår stuga och tittade på fåglar och djur runt i området. 

Dag 3: 
Nästa morgon fågelskådade vi och tittade på djur runt vår stuga. På förmiddagen åkte vi vidare till 

nästa ställe där vi skulle bo, Creighton. På vägen ditt såg vi många fåglar, bl.a. flera arter av 

Widowbirds, flera arter av Ibis, och många fler. 

 

När vi kom fram till Creighton möttes vi av en stor fet hund som hette Fubby (nästan som chubby..) 

som kom och slickade på oss. I Creighton bodde vi hos en familj som hade ett Bed and Breakfast 

ställe där vi fick bo i ett eget litet hus med några rum. 

 

Efter att vi packat upp våra saker och tittat runt i trägården gick vi en promenad med en väldigt 

duktig fågelguide som hete Malcolm Gemmel (Fubby föjde också med). Vi gick runt på Malcolms ägor 



som var väldigt stora, där såg vi många fåglar såsom krontrana, rödhalsad göktyta med flera. Vi hörde 

också tre Flufftails, det är en slags fåglar som är väldigt svåra att få syn på.

 

Dag 4: 
Denna dag åkte vi upp i Sani Pass som ligger i ett annat land, Lesotho. Lesotho är ett litet kungadöme 

som ligger inne i Sydafrika. Vi åkte upp för en lång och väldigt, väldigt brant slingrig väg som var 

själva Sani Pass. På vägen dit såg vi många endemer (alltså arter som finns bara där på hela jorden). 

Efter några timmars fågelskådning stannade vi för frukost. När alla höll på och åt fick vi syn på både 

klippörnar och Ground Woodpecker (en slags hackspett som håller till på marken). 

 

Sedan forstsatte vi till gränsposteringen där vi fick fylla i en massa papper innan vi fick åka in i 

Lesotho.



 



 

Inne i Lesotho såg vi fler endemer t.ex. Drakensberg Rock-Jumper och Drakensberg Siskin. 

Efter mycket fågelskådning åkte vi till Sydafrikas högsta pub som ligger på 2874 meters höjd. 

Där såg vi Sloggets Ice Rat, det är ett djur som ser ut som ett stort marsvin. Vår guide Malcolm tyckte 

inte att de borde heta Rat, hellre gnagare! 

Dag 5: 
Den här morgonen gick vi upp tidigt för att åka och se Cape Parrot’s med vår guide Malcolm.

 

När vi hade kört en bit så helt oväntat svängde Malcolm av vägen och ut på ett stort fält där det 

fanns en liten stig som man inte såg från vägen eller från något annat håll. Där körde vi en bit tills vi 

kom fram till några stora träd som stod i en klunga. Det var tydligen Malcolms hemliga papegojställe! 

Jag, mamma och min syster Nova väntade en bit från träden för att spana efter papegojorna, medan 

pappa och Malcolm gick en bit in i trädklungan för att foto fåglarna. Efter en stunds väntan såg vi att 

något flög förbi oss och landade i träden framför, vi tog fram våra kikare och tittade, vi såg då att det 

var fyra stycken Cape Parrot’s! 

Efter en stund kom pappa och Malcolm tillbaka och dom hade fått några snygga bilder. 

Sedan fortsatte vi till nästa ställe där vi skulle bo, Umlalazi Chalets i Mtunzini. 

På väg till Mtunzini var det 39 grader varmt ute, och vi fastnade i trafikkaos i tre timmar. Det var 

väldigt varmt och jobbigt! Då ville man att AC’n på bilen skulle fungera utan problem och att 

bensinen skulle räcka… 



Men till slut kom vi fram till vår stuga i Umlalazi, då sprang vi direkt ner till havet och badade i de 

stora vågorna. Det är Indiska Oceanen som är havet där.

 

Dag 6: 
Den här dagen hade vi hyrt en guide som hete Sakamuzi, men som kallades Saki. Han var en två 

meter lång svart man som tränade kyokushinkai som är en annan karatestil än den jag tränar, så det 

var kul att prata om karate med honom. 

Han tog oss till en väg med många stora palmer, där såg vi palmsnötsgam. Han tog oss till många fler 

ställen där vi såg många speciella fåglar. Senare på eftermiddagen stannade vi på ett fält med högt 

gräs där det skulle finnas en sällsynt nattskärra. Så jag pappa och Saki gick i bredd med några meters 

mellanrum längs med fältet för att stöta upp den. Vi försökte först en gång och misslyckades, men 

andra gången gick det och vi såg nattskärran flyga upp precis framför oss. När vi sedan gick tillbaka 

mot bilen såg vi en kronörn långt borta i horisonten.  

Dag 7: 
Denna dag åkte vi vidare till parken Hluhluwe-Mfolozi. Vi åkte ganska tidigt på morgonen och efter 

en stunds körande kom vi fram till parken Hluhluwe’s norra grind. Där inne i parken fanns det många 

olika sorters antiloper t.ex. Impala och Nyala och massvis med fågelarter. När vi nästan var framme 

där vi skulle bo, i Hilltop Camp, såg vi en brunhuvad kungsfiskare bara en meter utanför bilen. Den 



satt helt stilla så vi kunde titta länge på den och få bra bilder.

 

Framme i Hilltop Camp så hann jag och min syster bada lite i den lilla poolen som fanns på området. 

Efter en stunds bad åkte vi ut på en kvällstur i parken. Där såg vi giraffer, elefanter, impala, zebror 

och Nyala. Men efter en stund körde vi i en kraftig kurva, en sådan där man inte ser vad som är 

bakom svängen. När vi kommer runt ser vi helt plötsligt sex noshörningar stå precis bredvid bilden! 

 

När vi senare på kvällen var på väg tillbaka till Hilltop Camp så vart det ett stort åskväder, det största 

jag har sett i hela mitt liv. Blixtarna bildade stora rutmönster över hela himlen. 

  



Dag 8: 
I dag var vi kvar i parken Hluhluwe och åkte runt och tittade på fåglar och djur. Lite bad hann vi också 

med mitt på dagen när det var som varmast. 

Vi tog en eftermiddagstur samma dag. Då åkte vi till en picnic plats där man fick gå ur bilen. När vi 

parkerade och gick ut så kom en man fram till oss och sa: 

’’Det finns en arg elefant ganska nära, så var mycket försiktiga.’’ 

När vi gick en bit så såg vi elefanten som var mycket nära, kanske 15 meter från oss. Plötsligt såg vi 

en grupp med ca 15 äldre människor som gick långsamt fram emot elefanten, i täten gick en ganska 

ung vit guide. När de bara var några meter ifrån elefanten så började den ruska på sig och röra sig 

emot gruppen. Då sa guiden: 

’’spring inte, spring inte, spring inte, SPRING!’’ Och de sprang iväg! (Men det gick bra.)

 

Dag 9: 
På dag nummer nio åkte vi vidare till St Lucia. När vi kom fram åt vi lunch på en båtklubb som hade 

en brygga som gick ut över vattnet. Därifrån såg vi många fåglar med också flera krokodiler och 

flodhästar. Fåglarna gick väldigt nära krokodilerna så man trodde nästan att de skulle bli deras 

lunch… 

Samma dag på eftermiddagen var vi på ’’Crocodile Centre’’, där fanns det många olika sorters 

krokodilarter t.ex. alligator, nilkrokodil och dvärgkrokodil. Personalen matade de stora krokodilerna 

med döda hönor. På centret fanns också många olika arter av ormar och sköldpaddor. 

  



  

På kvällen hade vi bokat en ’’Turtle Tour’’ där vi skulle se stora havssköldpaddor som kunde väga upp 

till 1000 kg. De skulle komma upp ur vattnet och lägga ägg. Vi åkte till en strand med en stor bil och 

en guide. På vägen dit såg vi bufflar, en flodhäst och impala antiloper. Och när vi var nästan framme 

såg vi en leopard som jagade!  

När vi skulle åka på stranden med bilen tömde guiden ut hälften av luften ur däcken så man inte 

skulle fastna i sanden. Vi åkte i några timmar på stranden och spanade efter de stora sköldpaddorna. 

Efter en stund stannade vi och gick ur bilen. Då gick vi en promenad på stranden i kolmörkret, där 

man knappt kunde se handen framför sig! Men vi hade otur och hittade inga sköldpaddor där heller 

så vi klev in i bilen igen och körde tillbaka till St Lucia. På vägen så hittade vår guide en liten 

kameleont som var brungrå, han måste ha haft väldigt bra syn vår guide. Men det var en stor 

besvikelse att vi inte såg jättesköldpaddorna för jag hade väldigt gärna villa se dem.

 



Dag 10: 
Denna dag fick jag och min syster Nova sovmorgon när mamma och pappa var ute på en fågeltur. 

Sedan åkte vi vidare till Mkhuze Game Reserve. När vi kom fram och hade checkat in och var inne i 

vår stuga kom det en farbror som knackade på och berättade att han ville ha vår stuga för att det var 

en person i hans familj som var rullstolsbunden. Vi gick med på att byta men sedan ångrade dom sig. 

Det var mycket märkligt… 

På eftermiddagen ville min syster gå och bada så vi gick till en pool som fanns på området. Men när vi 

kom fram så upptäckte vi att vattnet var grönt och det växte olika växter på botten, men min syster 

som är motsatsen till badkruka badade ändå medan jag var kvar på torra land och läste en bok. 

Dag 11: 
Idag var vi kvar i Mkhuze och tittade på djur och fåglar hela dagen. När vi var ute såg vi många 

dyngbaggar som rullade runt med stora elefant bajs-bollar. Det var häftigt att se hur de hjälptes åt 

och flyttade den tunga avföringen. Vi såg också en trevlig skylt där det stod ’’Dyng-baggar har alltid 

företräde!’’. 

Mitt på dagen när det var som varmast var pappa ute på en promenad runt i området. Då hörde han 

en duns i marken och tittade sig omkring och såg en grön lång orm! Ormen reste sig upp som om den 

skulle attackera, men ringlade istället iväg. Det visade sig att det var en grön mamba. 

På eftermiddagen var vi ute på en tur runt i parken. Då såg vi något som gick över vägen. Det visade 

sig att det var en stor leopard! 

 



När den fick syn på vår bil vände den sig om och bara tittade på oss och sedan gick den iväg. Vi fick 

många bra bilder. 

 

Dag 12: 
Denna dag åkte vi ner till en sjö i parken där vi skulle gå in i flera olika gömslen. Men när vi kom fram 

var alla gömslen stängda. Men det stod inte varför eller någonting. Så vi gick in ändå. Man gick på en 

lång brygga som visade sig ha en massa hål i sig. Och i slutet fanns det ett litet gömsle. När vi kom 

nära så hörde vi ett högt prassel från taket. Vi trodde först det var en apa, men då från taket dök en 

stor varan ned i vattnet! En varan är alltså en sorts jätteödla. 

När vi kom tillbaka till området där vi bodde besökte vi ett gömsle som låg precis vid receptionen. 

Där såg vi en stor leopardsköldpadda som kom gåendes. Den skulle gå ner till vattnet och dricka. Den 



var ca 40 cm lång och 20 hög.

 

Dag 13: 
I dag åkte vi 300 km till Wakkerstroom. På vägen var det långa bilköer på grund av vägarbeten där 

man fick vänta i långa stunder. Vid vägarbetena var det många som gick och sålde olika frukter som 

de bar på huvudet. Vi köpte tre bananer av en kvinna. Sedan började ösregnet, det regnade så 

mycket att man knappt såg någonting framför bilen. Men till slut kom vi i alla fall fram. Vi bodde hos 

en kvinna som hete Lucy som ägde ett Guesthouse, hon var mycket trevlig.  

Vi åt en god lunch på ett ställe som hete Garrots. Jag åt scones med varm choklad det var väldigt 

gott. Efter lunchen åkte vi och fågelskådade en liten stund. Vi var i några fågeltorn där vi såg många 

våtmarksfåglar t.ex. kamsothönor och hägrar. 

Dag 14: 
Den här dagen kom vår guide Lucky till vårt Guesthouse tidigt på morgonen. Lucky berättade för oss 

att han hade guidat en annan grupp människor dagen innan, men de hade inte sett alla fågelarter de 

ville så de fick åka efter vår bil och titta med oss.  

När vi hade kört några mil såg vi Denham’s Bustard som är en kraftig vadarfågel som är nästan lika 

stor som ett får. Denham’s Bustard blåser upp sig så det ser ut som om den har ett stort vitt 

tomteskägg när den spelar.  

Efter att vi hade fågelskådat några timmar åkte vi tillbaka till vårt Guesthouse och åt en engelsk 

frukost. Sedan åkte vi ut igen med Lucky för att titta på olika sällsynta lärkor. Vi gick på flera blåsiga 



fält för att se de små bruna lärkorna. Efter mycket letande såg vi alla lärkor vi ville se i Wakkerstroom. 

Det var väldigt roligt!  

Senare på eftermiddagen såg vi något som sprang på ett av fälten. Det visade sig att det var en 

Surikat. Men vi kallade den ’’Timon’’ efter Disney-filmen ’’Lejon Kungen’’. Surikaten hade ett roligt 

rörelsemönster, den sprang en bit och sedan ställde den sig på bakbenen och tittade upp, och 

upprepade detta många gånger om.

 

  



Dag 15: 
I dag skulle vi åka hem, men på vägen till flygplatsen skulle vi träffa guiden Selwyn som skulle vissa 

oss en gräsuggla. Vi åkte till en bensinmack där vi skulle möta Selwyn, men han vart försenad så han 

ringde oss och sa åt oss att åka vidare till Johannesburg, där skulle han möta oss. Men när vi skulle 

svänga av till den nya mötesplatsen så visade det sig att det var fel, så vi ringde och bad honom 

komma till oss, och det gjorde han till sist. Sedan körde vi efter hans bil ganska länga och vid varje 

trafikljus så tog han fram sin kikare och spanade efter fåglar. Och vid ett av trafikljusen sprang han ut 

ur bilen och frågade om vi hade sett en speciell fågelart, men vi hade redan sett den. Så han sprang 

tillbaka till sin bil och körde vidare. Han var verkligen en mycket ambitiös fågelskådare! 

När vi kom fram till stället där vi skulle se ugglan gick vi ur bilen för att försaka stöta upp ugglan, 

alltså skrämma upp den så den flyger. Vi var tvungna att göra det efter som ugglor sover ju på 

dagarna. Jag och Selwyn tog varsin gren som vi slog i marken då och då för att göra ljud, medan 

pappa gick och klappade händerna för att göra ljud. Vi letade och lät i flera timmar på de stora 

ängarna men ingen gräsuggla syntes till. Men vi såg i alla fall Marsh-Owl. Men till slut var vi tvungna 

att åka till flygplatsen för att flyga hem till Sverige. 

När vi kom fram till flygplatsen fick vi reda på att vårt flyg hade blivit inställt! Så vi fick tyvärr stanna 

på ett flygplatshotel över natten. Vårt plan gick istället klockan sju på morgonen nästa dag. 

Dag 16, en extra dag: 
Vi kom ombord på planet som gick klockan sju på morgonen. Men eftersom planet inte gick på 

kvällen, utan på morgonen så kunde man ju inte sova bort flygresan. Så jag spenderade hela tio- 

timmars-flyget med att titta på olika filmer. Vi flög från Johannesburg till München och från München 

till Arlanda. 

Sammanfattning: 
Resan var mycket intressant men också mycket jobbig. Vi såg plus minus 315 olika fågelarter och 

många nya djurarter och reptiler. 

  


