
Fotoplatser under vår resa i  Namibia Äntligen framme i Windhoek 

Vi poserar i Okonjima naturreservat 
vid utflyktsbilen, plåtade av guiden. 
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SÖNDAG 15 april kl 14 förbeställd taxi till Arlanda. Snabb 
incheckning hos Qatar Airlines. Äter i en servering en varm macka. 
Planet lyfter enligt tidtabell 1750. Landar 7 tim senare vid 1-tiden 
(svensk tid) i Doha. Vi har knappt 1,5 timme på oss att byta plan till 
Windhoek. MÅNDAG 16 april: Upp i luften utan försening. Därefter 
nästan nio timmar lång färd, innan vi landar i Windhoek 20 min före 
tidtabell. Läser under en stor del av tiden en deckare. Vi slumrar till 
då och då. Utcheckningen i Windhoek går ganska snabbt. Vi möts i 
ankomsthallen av en man från Vandelhof Guesthouse och får som 
avtalat transport de dryga 4 milen till hotellet i Windhoek. Checkar 
in där vid 11-tiden. Sköljer av mig ”resdammet” i minimalt med 
vatten, eftersom man i Windhoek behöver spara vatten. Kl 18 åker 
vi i en förbeställd  taxi till Joes Beer bar och äter middag: grillad 
viltdjursbiff, 3 olika. Delar bord med ett trevligt tyskt par, som 
upplevt en mycket regnig vistelse. Tar kl 20 taxi tillbaka till hotellet. 
Häftigt åskregn börjar, när vi kliver in på rummet. 

17 april: ilastning sedan guiden Brian Tongai hämtat 
oss vid Vandelhof Guesthouse. 

16 april första kvällen i Windhoek viltmiddag hos Joe´s. 
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Akaciasparv (Passer motitensis) i 
Okonjima naturreservat.

Sydafrikasparv (Passer diffusus) i 
Okonjima Plains camp. Boersparv, hona (Passer melanurus) 

vid Little Sossus lodge. 

Boersparv, hane (Passer melanurus) 
vid Twyfelfontein lodge. 

Kapråka (Corvus capensis) utanför 
Etosha.

Rödkindad fjärilsfink, hona, 
(Uraeginthus bengalus) vid 
Vandelhof Guesthouse i Windhoek. 
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Vimpelstjärtad änka (Vidua regia) vid 
Halali camp. Rostgumpad sångare (Sylvia 

subcaerulea) hane, är en fågel i 
familjen sylvior inom ordningen 
tättingar, fotograferad vid  Okonjima 
Plains camp. 

Blå fjärilsfink (Uraeginthus 
angolensis) och melbaastrild (Pytilia 
melba) vid Okonjima lodge. 

Trastflugsnappare (Agricola 
infuscatus) i Sossusvlei. 

Maricoflugsnappare (Bradornis 
mariquensis)

Rostgumpad sångare (Sylvia 
subcaerulea) hona i Sossusvlei. 
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Sabotalärka (Calendulauda sabota) 
någon mil söder om Solitaire. Efter 
"genvägen” D1261. 

Biätare med byte vid Vandelhof 
Guesthouse i Windhoek.p 

Dvärgbiätare (Merops pusillus) efter 
vägen mot  Windhoek. Efter 
"genvägen” D1261. 

Blekvingad glansstare (Onychognathus 
nabouroup) vid Twyfelfontein lodge. 

Blåkindad glansstare (Lamprotornis 
chalybaeus) efter vägen till Etosha 
nationalpark.

Grönglansstare (Lamprotornis 
nitens) i Okonjima naturreservat. 
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Lilabröstad blåkråka (Coracias 
caudatus) på vägen  till Etosha 
nationalpark

Grå tofsturako (Corythaixoides 
concolor) vid Namutoni lodge. 

Fläckblåkråka (Coracias naevius) 
utanför Otjiwarongo. 

Tvåbandad ökenlöpare (Rhinoptilus 
africanus) i Etosha. 

Härfågel (Upupa epops) på vägen  
till Etosha nationalpark. 

Sydlig fiskaltörnskata (Lanius 
collaris) utanför Etosha. 
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Roststjärtad stenskvätta (Oenanthe 
familiaris) i Etosha – flyger upp... 

Roststjärtad stenskvätta spanar Roststjärtad stenskvätta attackerar 

Roststjärtad stenskvätta landar. 
Rödhuvad amadin (Amadina 
erythrocephala) och Palmduva vid 
Vandelhof Guesthouse i Windhoek. 

Karooskvätta (Cercomela schlegelii) 
vid Halali 
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Kaptermitskvätta (Oenanthe 
monticola) vid Twyfelfontein lodge                                     

Svartbröstad stenskvätta 
(Oenanthe pileata) i Damaraland. 

Sydlig termitskvätta (Myrmecocichla 
formicivora) i Etosha np. 

Svart stenskvätta (Oenanthe 
leucura). Ev en juvenil vitkronad 
stenskvätta (Oenanthe leucopyga). 
Vid “genvägen” D1261 under  
färden mot  Windhoek. 

Gråryggig kamaroptera 
(Camaroptera brevicaudata) vid 
Etosha village. 

Kapturturduva (Streptopelia 
capicola) i Etosha nationalpark. 
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Guineaduva (Columba guinea) vid 
Twyfelfontein lodge. 

Guineaduva (Columba guinea) vid 
Twyfelfontein lodge. 

Palmduva (Streptopelia 
senegalensis) i Etosha nationalpark. 

Swainsonfrankolin (Pternistis 
swainsonii), hönsfågel i Okonjima 
naturresevat.

Långstjärtsduva (Oena capensis) i 
Etosha np. 

Swainsonfrankolin (Pternistis 
swainsonii), hönsfågel vid Namitoni 
lodge.
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Koritrapp (Ardeotis kori) utanför Namutoni. 

Hjälmpärlhönor (Numida meleagris) i Etosha np. 
Mustaschvävare vid Okonjima lodge. 

Hjälmpärlhöna (Numida meleagris) i Okonjima. 

Vitvingad trapp i Etosha np. Rödlistad. 

Klykstjärtad drongo 
(Dicrurus adsimilis) i 
Etosha np. 
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Vitbrynad sparvvävare vid Etosha Village . 

Kolonivävare i byggtagen i Sesriem. 

Kolonivävare i Sesriem. 

Byvävare, hona (Ploceus 
cucullatus) i Etosha village. 

Digert husbygge i Sesriem av kolonivävare. 

Sydlig gulnäbbstoko (Tockus 
leucomelas) utanför Etosha np. 

11



Sydlig maskvävare, hane (Ploceus velatus) i Etosha np. Sydlig maskvävare, hona vid Okonjima Plains camp. 

Rödflikig bulbyl (Pycnonotus nigricans) i Etosha village. Vitryggig musfågel (Colius colius) i Windhoek. 
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Afrikansk Tornfalk (Falco rupicoloides) i Etosha np. 
Vitögd falk/afrikansk Tornfalk (Falco 
rupicoloides) efter vägen i Damaraland. 

Sekreterarfågel (Sagittarius serpentarius) styltar ofta 
fram på marken med sina långa ben istället för att flyga. 
Födan utgörs främst av ormar och ödlor men även små 
däggdjur och insekter som den dödar genom att 
springa ifatt dessa och stampa ihjäl dem. 

Afrikansk duvhök i Etosha natonalpark 
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Blek sånghök, juvenil utanför Namutoni Blek sånghök (Melierax canorus) i  Damaraland. 

Mörk sånghök (Melierax metabates) 
efter vägen mot Windhoek. 

Gabarhök (Micronisus gabar) 
vid vägen till Hobatere lodge. 
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Stäppörn (Aquila nipalensis) över Etosha np. Dvärgörn (Aquila pennatus) över Etosha np. 

Örongam (Torgos tracheliotus) över Damaraland. Afrikansk hökörn (Aquila spilogaster) 
efter “genvägen” D1261. 
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Tusentals mindre flamingo i Walvis Bay. 

Mindre flamingo (Phoeniconaias minor) i Walvis Bay. En flock flamingor flyger över Wavis Bay. 
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Vit pelikan (Pelecanus onocrotalus) 
besöker utflyktsbåten i Walvis Bay. 

Nymatad pelikan lämnar utflyktsbåten i Walvis Bay. 

Pelikan matas på 
utflyktsbåten i Walvis Bay. 

Trutar matas i flygande 
fläng från utflyktsbåten. 

17



Fisktärnor, måsar  & skarvar i Walvis Bay. 

Kronvipa (Vanellus coronatus) i Etosha np. 

Smedvipa (Vanellus armatus) 
längs vägen till Etosha. 

Blåtrana, Paradistrana (Grus paradisea). 
Minskade kraftig i antal på 1980-talet 
och är i dag mycket hotad. 
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Strutsspärr på vägen i Etosha np 
Nilgås (Alopochen aegyptiaca) i sjö 
efter vägen  till Etosha nationalpark. 

Vanlig agam, hane, (Agama agama), även kallad 
eldhuvudagam vid Twyfelfontein lodge. 
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Bergzebra (med “strumpor” på  benen), t v, och stäppzebra med föl vid vägen till Okonjima Plains camp. Stäppzebran 
är den enda grupp av vilda hästdjur som inte räknas som utrotningshotad. Bergzebran klassas som sårbar. 

Strimmig gnu (Connochaetus 
taurinus) i Okonjima naturreservat. 

Stenantilop/steenbok, hona  
(Raphicerus campestris) i Etosha np. 
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Springbock (Antidorcas marsupialis) utanför Etosha np. 

Springbock (Antidorcas marsupialis), en 
medelstor gasell, i Okonjima naturreservat. 


Ung springbock i 
Okonjima naturreservat. 

Grådykare, buskdykare,  
(Sylvicapra grimmia) i 
Okonjima naturreservat. 
Namnad efter flyktmetod 
att dyka in i ett busksnår. 
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Gemsbockar (Oryx gazella) i revirfajt i Etosha np. 

Större kudu (Tragelaphus strepsiceros) Afrikas 
näst största antilop i Okonjima naturreservat. 

Större kudu (Tragelaphus strepsiceros)  
i Okonjima naturreservat. 
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Impala (Aepyceros melampus) mellanstor 
afrikansk antilop. Namnet impala kommer från 
zuluspråket. Plåtad på vägen från Namutoni. 

Schabrakschakal eller svartryggad schakal 
(Canis mesomelas) i Okonjima naturreservat. 

Sumpsköldpadda (Emydidae) i Okonjima naturreservat. Ekorre i i Halli utanför Etoshoa nationalpark. 
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Leopard, hona 2 år gammal, i Okonjima naturreservat. 



Giraff i Okonjima naturreservat. 

Afrikansk giraff dricker vatten i Okonjima naturreservat. Giraffunge i Okonjima naturreservat. 
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Babianfamilj i Okonjima naturreservat . Babianhanne i sin favoritstol i Okonjima naturreservat. 

Vårtsvinsduell i Okonjima naturreservat. Gul mangust eller rävmangust (Cynictis 
penicillata) är ett rovdjur i familjen manguster. 
Fotades efter vägen mot Windhoek. 
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Savannelefant eller stäppelefant (Loxodonta africana) i Hobatere, 
tillhör släktet afrikanska elefanter och är världens största landdjur. 

Tongai köper torkat kött i Ojiwarongo. Paus i Halali utanför Etoshoa nationalpark. 
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Besök hos de fem geparderna Okonjima naturreservat 
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Besök hos de fem geparderna Okonjima naturreservat. 
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Termiter är eusociala insekter dvs lever i ett 
organiserat, hierarkiskt samhälle. De är inte 
besläktade med myror, men lever liksom 
dessa i stora kolonier och termitbon kallas 
ibland liksom myrornas bon för stackar.   
Vissa termiter bygger bon som ser ut som 
torn, konstruerade av jord eller lera, 
cellulosa, saliv och spillning. Andra bygger 
underjordiska bon bestående av tunnlar och 
kammare och vissa arter lever i ihåliga 
trädgrenar. Den största modellen av 
termitbon kan omsluta hela träd (Wikipedia). 




Kristina Hennix och Brian Tongai vid kvällens genomgång 
i Hobatere av fåglarna vi har sett under dagen. 

Lunch (30 graders värme) i Olifantrus 
infocenter efter vägen mot Etosha np. 

Termitbo i Okonjima naturreservat. 
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Vi passerar Stenbockens vändkrets 
eller södra vändkretsen, en av 

jordens fem stora latituder. Den 
ligger på latituden 23,4° sydlig 
bredd, söder om ekvatorn och 

markerar den sydligaste latituden där 
solen kan stå i zenit vid middagstid. 

Detta sker vid vintersolståndet när 
den södra hemisfären har sin 

maximala vinkel mot solen. Norra 
hemisfärens motsvarighet är Kräftans 

vändkrets. Latituder söder om 
Stenbockens vändkrets tillhör den 

södra tempererade zonen. Regionen 
norr om Stenbockens vändkrets och 

söder om Kräftans vändkrets är 
Tropikerna.

Zebror blockerade ofta vägarna i Etosha nationalpark. 
Ett av många vägarbeten under färden i 
Damaraland.
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Morgon vid vattenhålet i Okonjima naturreservat. 

32

Regnmoln vid horisonten efter soldnedgången i Okonjima naturreservat. 



På väg mot receptionen i Twyfelfontein lodge. 
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Klapperstenshög på vägen in till Twyfelfontein lodge. 

Solparasoll mot stekande stol vid Twyfelfontein lodge. Skymning vid Hobatere mellan Damaraland och Etosha. 
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Gryning vid Twyfelfontein lodge 

Skymning vid Twyfelfontein lodge. 
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De så kallade orgelpiporna ligger 
nära Burnt Mountain, väster om 

staden Khorixas. Denna 
klippformation består av en grupp 

orgelpipliknande basalter (en 
bergart av vulkaniskt ursprung). 

”Orgelpiporna” bildades för 
omkring 150 miljoner år sedan, 

när flytande lava trängde in i 
skifferstensbildningar, som med 

tiden exponerades genom 
erosion.

Söderut i Damaraland på småvägar. Nere i ravinen med The organ pipes. 
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Damaramjölkbusken (Euphorbia damarana) 
har smala, grå saftiga stammar. Den kan växa 
till 2,5 m i höjd. Dess giftiga, mjölkaktiga latex 
gör den till en av de mer ogenomträngliga 
växterna i den nordliga Namiböknen.  
Den växer i överflöd där den förekommer, 
vanligtvis i steniga livsmiljöer. Busken är 
endemisk men begränsad till norra Namiba. 
Även om den är giftig, föder den flera viltarter 
som gemsbok och svart noshörning. Det finns 
cirka 80 arter registrerade i Namibia och 
fibrerna i Damaramjölkbusken undersöks för 
användning i textilindustrin. 

Rast för att Tongai ska köpa ett par hönor. 
I “hönshuset” med reception köpte Tongai 
två hönor under ett stopp i  Damaraland. 
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Åsneekipage för vattenhämtning i Damaraland. Nedlagd kvartsbrytning Damaraland. 

Blygsam souvenirshop längs vägen i Damaraland. 

Skeppsvrak och souvenirförsäljare utanför Swakopmund. 
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Stadspromenad i Swakopmund. Framme vid Restaurang Jetty 1905 på långbryggan. 

Långbryggan, f d hamnpir, ut till restaurang Jetty 1905. Middag i restaurang Jetty 1905 vid långbryggan. 
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Sälkoloni med tiotusentals sälar vid Walvis Bay. 

Delfiner i Walvis Bay 

Delfin i Walvis Bay 

Fyren vid Pelican Point byggdes 1932. Halvön, som 
består av en 9 km smal sandremsa, har pga av 
havsströmmen växt avsevärt. Sandbanken sträcker sig i 
dag nästan två km bortom fyrens nuvarande läge. 
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Säl jagar utflyktsbåten i Walvis Bay. Säl simmar ikapp utflyksbåten och dyker upp i den. 

Lekfulla sälungar utanför sälkolonin i Walvis Bay. Lekfulla sälungar utanför sälkolonin i Walvis Bay. 

41



Västerut mot Namib-Naukluft np 
Många vackra hus byggs i betongblock 
längs kusten söder om Swakopmund. 

Quiver tree är förmodligen den mest kända aloen  i 
Sydafrika och Namibia. Plåtad i Namib-Naukluft np 

Räfflade bergsformationer i Namib-Naukluft np. 
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Sanddyner längs kustvägen söder om Swakopmund. Skymning vid Little Sossus lodge. 

Rast utanför Sesriem. Gott om sand, även i skorna. Bilkö kl 7 i väntan  på att bommen vid Sesriem ska lyftas, 
så att vi kan köra till ökenparkeringen i Sossusvlei. 
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Öknen kring Sossusvlei. 
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Kamelstamträden tros ha dött för 
600–700 år sedan och är nu svarta 
träskelett, brända och bevarade av 
den intensiva solen. 



Kristina pulsar i sanden. 
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Deadvlei bildades, när floden Tsauchab översvämmades av regn. I tillfälliga grunda pooler kunde kamelstamträd 
(Vachellia erioloba) växa. När klimatet förändrades, stängdes området  av från floden och torkade ut. Träden dog. 



Deadvlei är omgiven av de högsta sanddynerna i världen, den högsta är 350 m i 
genomsnitt, kallad “Big Daddy” eller “Crazy Dune”. Den ligger på en sandstenterrass. 

Öknen kring Sossusvlei. 
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Namibisk ökenskalbagge 
(Stenocara gracilipes) vid Little 
Sossus Lodge. Den är även känd 
som ”fogstand beetle”.  
Förekommer endast i Namiböknen, 
som är en av världens mest torra 
områden med endast 1,5 
centimeter regn per år. 
Skalbaggen överlever genom att 
under dagen samla vatten på sin 
skrovliga rygg och kan också fånga 
upp vatten från daggen i fuktig luft. 

Picknicklunch på en rastplats  i Sossusvlei. Gryning vid Little Sossus Lodge. 
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Bergsvy på morgonen från Little Sossus lodge. 

Morgonvy vid Little Sossus lodge, strax innan vi åker därifrån. 
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Landskap efter “genvägen” D1261. 

Smalt,  slingrigt, gropigt och torrt på “genvägen” D1261. 
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Checkar in vid Okinjima Plains camp vid 12-tiden. Tongai bär in bagaget i vårt hus i Etosha village. 

Upppackning i Vandelhof Guesthouse  i Windhoek. En stunds vila före middagen i Etosha village. 
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Vårt “bushhouse” vid  Okonjima Plains camp. Rumsinteriör i Namutoni lodge. 

Hyddan i Hobatere lodge,  mysig utvändig, men... ...trångt inne i stugan. 
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Avkoppling  i stenhuset vid Little Sossus Lodge. Äntligen fika på rummet i Swakopmund guesthouse. 

Flygplanet vi reser hem i från 
Windhoek International airport. 

Transithallen i Doha. Vi landar på Hamad 
International efter 9 timmars flygning. 
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