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Sammanfattning 
 

Det här är en resa jag gör tillsammans 
med min ickeskådande flickvän, 
Malena Andersson, varför vi blandar 
sol och bad med besök upp i bergen, 
ut på savannen och in i regnskogen. 

 
Vi avverkar sju olika boenden och 
åker sammanlagt 225 äventyrliga 
mil i egen bil, inklusive två 
punkteringar. 

 

Totalt ses 281 fågelarter och 33 
däggdjursdito där birding Top-5 är 
Turner´s Eremomela, Taita Falcon, Least 
Honeyguide, Ansorge´s Greenbul och 
White‐tailed Ant Thrush tätt följd av bubblaren Red‐bellied Paradise Flycatcher. 
 
Rapporten är skriven med fokus på fåglar, såklart, men har även lite av dagbokskaraktär där 
en del annat avhandlas. Antalet individer är grovt underskattade på många arter då jag ofta 
nöjer mig med en identifierad individ per art för att kunna ha prio på nytt. 

 
 

Resrutt 
19 dec Arlanda, Stockholm => 
20 dec Acacia Tree Lodge, Nairobi 
21 dec Masai Mara 
22 dec Masai Mara 
23 dec Acacia Tree Lodge, Nairobi 
24 dec Serena Mountain Lodge, Mount Kenya 
25 dec Serena Mountain Lodge, Mount Kenya  
26 dec Mwamba Ecolodge and Conservation Center, Watamu 
27 dec Turtle Bay Beach Club, Watamu 
28 dec Turtle Bay Beach Club, Watamu 
29 dec Turtle Bay Beach Club, Watamu 
30 dec Sun Villa, Watamu 
31 dec Sun Villa, Watamu 
1 jan    Sun Villa, Watamu 
2 jan    Acacia Tree Lodge, Nairobi 
3 jan    Rondo Retreat, Kakamega Forest 
4 jan    Rondo Retreat, Kakamega Forest 
5 jan    => Stockholm     



 

Dag 1, 20 december. Vi anländer till Acacia Tree 
Lodge sen eftermiddag och gör inget annat än 
pustar ut efter resan och laddar för kommande 
äventyr. Stället ligger bra till i det lugna Karen i 
utkanten av Nairobi och vi använder det här stället 
som ”base camp” mellan olika utflyktsmål. 

 
 

          Acacia	Tree	Lodge	

Dag	2, 21 december. Idag blir vi upphämtade inför en tredagars safari till Masai Mara. På 
vägen till den stora savannen börjar arterna trilla in, genom vindrutan artas två Marabou 
Stork och vid vårt första rastställe ses ett litet gäng Streaky Seedeater och en seglande 
Bateleur. Vi installeras så småningon i en ganska enkel camp strax utanför reservatet bredvid 
en masajby.  

Masajerna får inte ta in sina kor i reservatet men gör det ändå nattetid. Efter skymningen 
kommer de på bred front och släpper ut minst 1 000 kossor i reservatet. De försöker hålla 
lejonen borta med ficklampor och tjut. Saknar de någon ko vid inräkningen hemma så vänder 
några krigare tillbaka och letar reda på kon. Är halva kon uppäten tar dom den andra halvan 
med sig hem. De grabbarna har sisu dom. 

. 
 
Fantastisk förstakväll i vackert släpljus! 
 
 
	
	
	
	
	

	 	 	 Cheetah	
	
	
Dag	3, 22 december. Dag två blir en dusk-to-dawn 
safari med lite mer drama än önskat. Vi är i slutet av 
den andra regnperioden och vägarna är ofta 
bortspolade så att man får åka i lera eller uppblöt 
gräsmark. Vi åker i en stor fyrhjulsdriven Toyota 
Landcruiser men det gör tyvärr inte alla varför vi får 
bogsera upp fyra olika tvåhjulsdrivna minivans vilket 
förtar något av nöjet. Vid en passage är det helt 
oöverfarbart varför ca 10 olika ekipage hjälps åt att 
fylla igen hålet med stenar. Pust och puh 
 
 
          Egyptian	Goose	
 
 



Mycket djur och fåglar där bl a arter som Sooty Chat, Purple Grenadier, Grey Kestrel, Silverbird, 
Mosque Swallow, Grey‐capped Warbler och Wahlberg´s Eagle gör intryck på mig. 

 
Ayre´s	Hawk‐Eagle     Goliath	Heron	

 
Dag	4, 23 december. Sovmorgon och bara en korttur i närområdet. Några roliga arter att 
nämna är Goliath Heron, Northern Black Flycatcher och Ayre´s Hawk‐Eagle. 
 
En extra trevlig obs var en hane ängshök som kom patrullernade och plötsligt gjorde att man 
kände sig som hemma  
 

 
Montagus	Harrier	
	

Transfer tillbaka till Nairobi och vårt base camp, Acacia Tree Lodge. På vägen dit blir vi 
rammade rakt i sidan av en motorcyklist. Det år ett über matbud som tappar kontrollen. 
Polisen kommer och haffar blådåren, sätter honom i vår trunk bak och ber oss köra honom 
till finkan. Sagt och gjort. 
 
Trafiken i Kenya är ka-ta-stro-fal!!! Min resplan kommer att gå käpprätt åt helvete. Vägarna 
är okej men trängseln odräglig. Motorvägarna är knökade med lastbilar och ofta står man helt 
still. Många blir desperata och kör som dårar. Jag gillar utmanande bilkörning men kommer 
att få mer än mitt lystmäte i morgon då vi ska ta oss från Nairobi upp till Mt Kenya dan före 
deras julafton. Folk har varnat oss och sagt att trots att det bara är 16 mil så kan vi i värsta fall 
få tillbringa julaftonsnatten sovande i bilen på motorvägen.  



 
Det sista som händer idag när vår hyrbil levereras är att den saknar utlovad GPS. Det är 
omöjligt att ta sig fram utan satellitnavigering här varför vi är tvungna att sticka iväg och 
köpa ett SIM-kort så att vi kan google mapsa oss fram i morgon. 
	
Dag	5, 24 december och julafton.  Vi lämnar Nairobi för att åka upp i bergen. Vi har blivit 
varnade att trafiken skulle kunna vara ogenomtränglig men det går förhållandevis bra. 16 mil 
på fyra timmar kan låta mycket men det kunde varit värre. Bra kardiovaskulär träning att ta 
sig igenom Nairobi, maxpuls hela tiden med fullt kaos och trefiliga rondeller i vänstertrafik; 
men vindrutetorkaren åker på hela tiden av ren reflex så fort jag ska blinka  
 
Vi  installerar oss på Serena Mountain Lodge. Boendet är väldigt coolt här där alla rum har en 
egen balkong med utsikt över ett vattenhål med allehanda djur. En skitjobbig apa, Sykes 
Monkey, gör ibland blixtattacker in i vårt rum och lyckas första dagen få med sig både sockret 
och Malenas virusmedicin. 
 
 
	

Utsikt	från	rummet	på	Serena	Mountain	Lodge	
	

På eftermiddagen får vi en kollektivt arrangerad guidning i regnskogen, med följer en tungt 
beväpnad personal då bufflarna är mordiska och överallt här. Fåglar hördes mer än syntes, t 
ex Montane Oriole, Joyful Greenbul, Hartlaub´s Turaco och Grey‐backed Caramoptera. Vi såg 
oxå ett lustigt djur, nära släkt med elefant, titta fram ur en trädstam: 

	



Tree	Hyrax	
 
På kvällen lyser de diskret upp vattenhålet och de mer skygga djuren kommer fram, t ex 
mungos, genetter och hyenor. Det jagar även två Verreaux´s Eagle‐Owl över vattnet, de måste 
vara ganska utsvultna för bytetna är i huvudsak inte alltför stora nattfjärilar. Plötsligt slår sig 
den ena uven ned ganska nära hotellet och jag rusar ner i ett gömsle på bottenvåningen. Nu 
ska min gamla 7D:a få bekänna färg tänker jag, drar på allt ISO jag har(6 400), bländar ner två 
steg och kilar fast telet mellan gallren så att jag kommer ner till 1/15 sek. Hyfsat resultat om 
jag får säga det själv: 
 

Verreaux´s	Eagle‐Owl		
	
	
	



Dag	6, 25 december.	Fan, jag kommer att dö en vacker dag p g a min oförsiktighet. Jag steg 
upp i ottan i morse för att skåda lite runt hotellet. Det går ju inte att promenera i regnskogen 
utan machete så man får gå längs vägarna. Inga lejon här och skogselefanter brukar höras när 
dom är på g. MEN. Jag hade glömt bufflarna! :-O Plötsligt brakar en buffel ut på vägen och blir 
som tur var lika paff som jag och hoppar skrämt över på andra sidan. Men shit pommes frites 
tänker jag, det här blev lite fel, kommer en till buffel ut mellan mig och campen och på sämre 
humör har jag satt min sista potatis. Jag lägger benen på ryggen men känner mig inte direkt 
som Usain Bolt på den här höjden. Men slutet gott allting gott. 
 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Inte	min	kompis	
	
	

Efter det känns det närande med frukost, lyx rakt igenom här, t ex fem olika juicer där ingen 
är apelsin; utan mango, passion, ananas, vattenmelon och hibiskus(!). 

 
 
Idag på juldagen har vi sedan vilodag och uppladdning inför morgondagens monstertransfer, 
Malena tar en massage och jag håller span från taket. Några arter från idag är Silver‐cheeked 
Hornbill, Mountain Buzzard, Scaly Francolin, Woodland Kingfisher och Red‐fronted Parrot. 
 
 



Cinnamon‐breasted	Bee‐eater	
	

 
 

Dag	7, 26 december. Idag var som väntat en pärs med resans längsta endagsförflyttning, 
Mount Kenya-Nairobi-Mombasa-Malindi, en sträcka på 76 mil tillryggaläggs. Vi startar kl 
08:30 och är framme kl  23:15. Jag älskar att köra bil, aktivt och fort, men här får jag mer än 
vad jag behöver. Mellan Mount Kenya och Nairobi är man tvungen att kötta igenom ett litet 
hell hole till by/marknadsplats med så hög densitet av människor, moppar, getter, stånd, lera 
och halvmeterdjupa pot holes så att även hälften är dubbelt för mycket; Nairobi är en cirkus 
och väl ute från centrum slappnar jag av för mycket och vi råkar hamna på flygplatsen där 
vakterna lovar att arrestera mig om jag gör en repris på det insticket. Väl ute igen på 
motorvägen till Mombasa flyter det på riktigt bra, största felbeslutet är dock att gena över en 
nationalpark(Tsavo East) vilket innebär 10 mil på gropig stenväg. Hyrbilsfirman kommer att 
gråta när de får se bilen. Malena börjar nu känna att hon får mer drama än hon beställt och 
jag känner en air av dålig stämning sprida sig i kupén. 

Det fina i kråksången med ”genvägen” är dock att vi helt ensamma i parken stöter på flera 
elefanthjordar, tre sällskap med giraffer, en flodhäst, bufflar och sebror samt att jag bara på 
denna strip får 16 nya researter, t ex Harlequin Quail, Black‐faced Sandgrouse, Jacobin Cuckoo, 
Fisher´s Sparrow‐Lark, Spotted Thick‐knee och Red‐billed Hornbill. 

Slutdestinationen är en exotisk halvö, Watamu, med långa sandstränder för sol och bad samt 
fina och omväxlande skådarbiotoper. 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eastern	Pale	Chanting	Goshawk	
	

	
Dag	8, 27 december. Idag tar vi det chill, badar av oss resdammet och för min del lite lugnet 
före stormen. Till de närmaste dagarna bokar jag en solstol till Malena och en välrenommerad 
fågelguide för ett tre dagars clean sweep i Watamuregionen för mig. Reselistan ligger idag på 
modesta 131 arter men ska nu boostas rejält.  
 
 
Vi bor lyxigt på Turtle Bay Resort, all inclusive, 
pool och allsköns faciliteter. Läckert ställe med en 
lummig patio med en damm full av koi-karpar och 
massa vävare. De senare är läckra att iaktta med 
sitt frenetiska bobyggande och där hannarna 
fladdrar och prålar för att locka till sig någon villig 
hona. 

Golden	Palm	Weaver	 	 	 	 African	Golden	Weaver	
	 	 	 	 	 	 	 	 		

	



Dag	9, 28 december. Första dagen med min guide Albert. Vi tillbringar dagen i Araboku-
Sokoke Forest, ett 42 kvadratkilometer stort skogsreservat där biotopen kallas ”coastal dry 
forest”. Ganska tuff skådning i tät snårig skog och där temperaturen redan efter de första 
morgontimmarna tar sig ett par grader över 30-strecket. Vi besöker även en liten våtmark i 
reservatet med bättre översikt men där solvärmen gör det rejält påfrestande. I skogen hör 
och ser vi flera av den trevliga Little Yellow Flycatcher och en hel del andra karaktärsarter för 
området: Scaly Babbler, Eastern Nicator, Amani Sunbird, Common Scimitarbill, Crowned 
Hornbill, Green Barbet, Fisher´s Turaco, Narina Trogon och sist men inte minst en East Coast 
Acalat. 
	
Vid våtmarken adderas bl a White‐backed Duck, Lizard Buzzard och Pin‐tailed Whydah, Striped 
Kingfisher och en ung African Crowned Eagle till min reselista. 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

African	Crowned	Eagle	(juv)	
	
	

Dag	10, 29 december. Andra dagen är både ros och ris. En riktad insats efter den rara Sokoke 
Scops Owl lyckas väl men efter det är planen att skåda runt Jalori Lake, en klassisk ”fågelsjö” 
mitt i ett jordbrukslandskap. Den är tyvärr översvämmad och därför utan matiga 
strandkanter eller bra utsiktsplatser. Vi skrapar dock ihop lite gott och blandat i form av t ex 
Black‐crowned Tchagra, Zanzibar Red Bishop, Red‐cheeked Cordonbleu, African Harrier‐Hawk 
och Carmine Bee‐eater. En överflygande Wood Sandpiper och en hona Red‐backed Shrike ger 
nostalgikänsla. 

 
Dag	11, 30 december. Tredje dagen med guide tillbringas vid Mida Creek. Tidvattnet är fel för 
vadare men dom kan jag ta själv i morgon, några feta russin i kakan här är Collared Palm 
Thrush och Bare‐eyed Thrush. Lesser Honeyguide och Spotted Mourning Thrush behöver inte 
skämmas för sig de heller. 
 
Tidigt avslut för dagen då vi checkar ut och omgrupperar till ett hak några stenkast norrut på 
Watamuhalvön(se nedan). 

 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	



Dag	12, 31 december. Vi checkar in på ett hak precis i kanten av ett stort marinreservat. När 
det är ebb kan man vandra ut och titta närmare på sjögurkor, -stjärnor och -borrar samt 
allehanda vattenlevande djur. Fascinerande. Bara slöskådande ut mot havet idag. En flock på 
45 Grey Plover stod och rastade på en klippö några timmar under flodperioden. 
 
Dag	13, 1 januari. Har tappat skådartempo lite av olika anledningar. Idag var plan A ett besök 
i Mida Creek när flodbankarna låg 
blottade men det blev till att fixa bilen 
istället. Däcken fick rejält med stryk på 
nervägen med punka på höger bak och 
ett par riktiga sår på båda framdäcken. 
Att laga tre hål på bakdäcket och att 
switcha plats på fram- och bakdäck 
gick på 120 svenska riksdaler. 
Arbetstid är billigt att köpa här men i 
övrigt ligger priserna högt, ungefär 
som i sverige. 
 
 
Dag	14, 2 januari. Sista dagen i Watamu och jag åker runt halvön till Mida Creek, ett stort 
lerbanksområde som hyser ett tusental övervintrande vadare. Förutom dragplåstret Crab 
Plover var det för oss nordbor mer bekanta vadare så som småsnäppa, större strandpipare, 
öken- och mongolpipare, tereksnäppa och en ensam storspov. Vanligaste måsfågeln var Gull‐
billed Tern och över flög resans enda obs av tre stycken Greater Flamingo. 

Terek	Sandpiper	

 
Tidig avgång mot Nairobi med övernattning i Acacia Tree Lodge igen. Vi ett matstopp i Voi 
flyger turligt en Taita Falcon spikrakt och med en lite udda jizz halvhögt rakt över huvudet på 
oss. 

 
 
Dag	15, 3 januari. Idag åker vi till vår sista destination på resan, Kakamegaregnskogen. Den 
ligger 35 mil nordväst om Nairobi och är 240 kvadratkilometer stor, en tiondel kvar av vad 
som en gång bredde ut sig här. Den sista milen tar vi av på en riktigt dålig väg rakt in i 
djungeln och kommer fram till ett gammalt stugområde i engelsk konlialstil, Rondo Retreat, 



en riktig oas med en jättefin trädgård och regnskogen in på knuten. På tomten häckar ett par 
African Crowned Eagle. Alla pratar tyst här, går sakta och man blir uppassad av butlerliknande 
servitörer som serverar frukost, två trerätters middagar(lunch och kvällsmål) samt såklart 
afternoon tea. Lite skådning från stället hinns med där Lühders Bush‐shrike, Vieillot´s Black 
Weaver samt	Black‐and‐white‐casqued Hornbill	tacksamt	bockas av. 
	
Dag	16, 4 januari. Stället erbjuder en billig guidad fågelexkursion i närområdet vilket jag 
skriver upp mig på. Guiden är inte den vassaste skådaren jag träffat men man får väl ändå 
kalla den här line-upen för prisvärd: Great Sparrowhawk, Dusky Tit, Yellow‐billed Barbet, 
African Braodbill, Red‐bellied Paradise Flycatcher, Ansorge´s Greenbul och Turners Eremomela! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Hobarts	Red	Glider	(tung	endem!)	
	

Dag	17, 5 januari. Allra sista dagen och innan återfärd mot Nairobi och vidare till Svedala fylls 
det på med en hel drös endemer och kvalitetsarter. Vad tycks om Bar‐tailed Trogon, Least 
Honeyguide, Yellowbill, White‐tailed Ant Thrush, Scaly‐breasted Illadopsis och en både hörd och 
sedd White‐spotted Flufftail? Jag kallar avslutningen First Claes! 	

  



Artlista (281	arter) 
 

	
Gull‐billed	Tern	Sterna	nilotica 
Ca 20 ex Mida Creek 
	
Lesser	Crested	Tern	Sterna	bengalensis 
Vanligaste vitfågeln längs kusten 
	
Sooty	Gull	Larus	hemprichii	
Kenyas ”fiskmås” 
	
White	Stork	Ciconia	ciconia	
400 ex Ii en skruv Masai Mara 
	
Woolly‐necked	Stork	Ciconia	episcopus	=>	
3 ex Mida Creek 

 
Marabou	Stork	Leptoptilos	crumeniferus	
2 ex i en by från bilen på väg till Masai Mara 
	
Grey	Crowned	Crane	Balearica	regulorum	
gibbericeps	
> 5 ex Masai Mara 
	
Hadada	Ibis	Bostrychia	hagedash	
No comments 
	
African	Spoonbill	Platalea	alba	
Enstaka sedda fåglar, ofta överflygande på lite höjd 
	
Sacred	Ibis	Threskiornis	aethiopicus. 
Spridda obsar 

 
Greater	Flamingo	Phoenicopterus	roseus	
3 ex överflygande Mida Creek 

 
Black‐headed	Heron	Ardea	melanocephala	
Vanligaste hägern 
	
Goliath	Heron	Ardea	goliath	
1 ex Masai Mara 
	
Grey	Heron	Ardea	cinerea	
Enstaka ex bestämda, t ex en ”hushäger” i koikarpsdammen vid Turtle Bay Beach resort 
	
Hammerkop	Scopus	umbretta	
Sammanlagt ca 10 ex från bilen 
	
Green‐backed	Heron	Butorides	striatus	atricapillus	
1 ex Masai Mara 
	
Cattle	Egret	Bubulcus	ibis	
Tämligen allmän.  

 
Little	Egret	Egretta	garzetta	
Enstaka ex på inlandslokaler. 

 

White‐faced	Whistling‐Duck	Dendrocygna	viduata	
Ett tiotal i en våtmark Araboku-Sokoke Forest 

 
	
	



Egyptian	Goose	Alpochen	aegyptiacus	
Enstaka obsar 
	
White‐backed	Duck	Thalassornis	leoconutos	
2 ex Araboku-Sokoke Forest 

 
Comb	Duck	Sarkidiornis	melanotos	
2 ex ASFR och 1 ex utanför Watamu  
	
Red‐billed	Teal	Anas	erythrorhyncha	
Några ex på de översvämmade vägarna i Masai Mara 

 
Spotted	Thick‐knee	Burhinus	capensis	
20-30 ex från bilen i Tsavo East 
	
Crowned	PloverVanellus	coronatus	
1 ex Masai Mara 

 
African	Wattled	Lapwing	Vanellus	senegallus	
En dryg handful i Masai Mara  

 
Spur‐winged	Lapwing	Vanellus	spinosus	
1 ex Mara river 

 
Grey	Plover	Pluvialis	squatarola	
15 ex Mida Creek och en flock på 45 ex rastande på en ö utanför Watamu 

 
Common	Ringed	Plover	Charadrius	hiaticula	
20 ex Mida Creek 

 
Three‐banded	Plover	Charadrius	tricollaris	
Minst 10 ex Masai Mara  

 
Lesser	Sand‐Plover	Charadrius	mongolus	
20 ex Mida Creek 

 
Greater	Sand‐Plover	Charadrius	leschenaultii	
5 ex Mida Creek 

 
Little	Stint	Calidris	minuta	
20 ex Mida Creek 

 
Sanderling	Calidris	alba	
4 ex Mida Creek 

 
Curlew	Sandpiper	Calidris	ferruginea	
35 ex Mida Creek 
 
Terek	Sandpiper	Xenus	cinereus	=>	
6 ex Mida Creek 

	

Common	Sandpiper	Actitis	hypoleucus	
Sporadiska och spridda obsar 

 
Wood	Sandpiper	Tringa	glareola	
1 ex Jalori Lake 

 
Green	Sandpiper	Tringa	ochropus	
2 ex Masai Mara, 1 ex Mount Kenya och 1 ex Tsavo East 

 
Common	Greenshank	Tringa	nebularia	
15 ex Mida Creek 
	



Whimbrel	Numenius	phaeopus	
5 ex Mida Creek plus ett par ströobsar 

 
Eurasian	Curlew	Numenius	arquata	
1 ex Mida Creek 

 
Ruddy	Turnstone	Arenaria	interpres	
2 ex Mida Creek 
	
Crab	Plover	Dromas	ardeola	=>	
200 ex Mida Creek 
	
African	Jacana	Actophilornis	africanus	
Ca 10 ex i Araboku-Sokoke Forest 
 
White‐spotted	Flufftail	Sarothrura	pulchra	
1 ex Kakamega Forest 
	

Harlequin	Quail	Coturnix	delegorguei	
2 ex Tsavo East	

 
Crested	Francolin	Francolinus	sephaena	
1 ex Masai Mara och 1 ex Jalori Lake 

 
Coqui	Francolin	Francolinus	coqui	
2 ex Masai Mara 	
	
Scaly	Francolin	Francolinus	squamatus	
3 ex Mount Kenya 
	
Red‐necked	Spurfowl	Francolinus	afer	
3 ex Masai Mara 
	
Helmeted	Guineafowl	Numida	meleagris	
Vanlig men i få antal 

 
Crested	Guineafowl	Guttera	pucherani	
1 ex Kakamega 

 
Black‐bellied	Bustard	Lissotis	melanogaster	
1 ex Masai Mara 
	
Common	Ostrich	Struthio	camelus	massaicus	=>	
Minst 10 ex Masai Mara 

 
White‐backed	Vulture	Gyps	africanus	
I ex juv Masai Mara 
	
Lappet‐faced	Vulture	Torgos	tracheliotus	
2 ex Masai Mara 
	
Wahlberg’s	Eagle	Hieraaetus	wahlbergi	
1 ex Masai Mara 

 

	

	

	

	

	

	

	

	



Mountain	Buzzard	Buteo	oreophilus	
1 ex Mount Kenya 
	
African	Crowned	Eagle	Stephanoaetus	coronatus	=>	
1 ex ad Kakamega Forest och 1 ex juv Araboku-Sokoke Forest 

 

Short‐toed	Snake‐Eagle	Circaetus	gallicus	
1 ex Masai Mara 
	
African	Fish	Eagle	Haliaeetus	vocifer	
1 ex Masai Mara 
	
Bateleur	Terathopius	ecaudatus	
En handfull i Massai Mara 
	
Eastern	Pale	Chanting	Goshawk	Melierax	poliopterus	
1 ex Tsavo East 
	
Ayre´s	Hawk‐Eagle	Hieraaetus	ayresii	=>	
1 ex juv Masai Mara 
	
African	Goshawk	Accipiter	tachiro	
1 ex Arabuko-Sokoke Forest 
	
Great	Sparrowhawk	Accipiter	melanoleucus	
1 ex Kakamega Forest 
	
Black‐shouldered	Kite	Elanus	caeruleus	
1 ex Masai Mara 
	
Lizard	Buzzard	Kaupifalco	monogrammicus	
1 ex Arabuko-Sokoke Forest 
	
Black	Kite	Milvus	migrans	aegytius	
Överallt 
	
African	Harrier‐Hawk	Polyboroides	typicus	=>	
2 ex Jalori Lake 
	
Montagu’s	Harrier	Circus	pygargus	
1 ex Masai Mara  
	
Grey	Kestrel	Falco	ardosiaceus	
1 ex Masai Mara 

 
Taita	Falcon	Falco	fasciinucha	
1 ex Voi 

 
Red‐fronted	Parrot	Poicephalus	gulielmi	
15 ex Mount Kenya 
	
Black‐faced	Sandgrouse	Pterocles	decoratus	
30 ex Tsavo East 
 
Laughing	Dove	Streptopelia	senegalensis	
Vanlig 

 
Ring‐necked	Dove	Streptopelia	capicola	
Vanlig 
 
African	Mourning	‐Dove	Streptopelia	decipiens	
Flera obsar vid kusten 
 
	



Red‐eyed	Dove	Streptopelia	semitorquata	
Vanlig 

 
African	Green‐Pigeon	Treron	calvus	
2 ex Masai Mara, 1 ex Araboku-Sokoke Forest och 1 ex Mount Kenya 

 
Feral	Pigeon	Columba	livia	domesticus	
Inte lika vanlig som i Sverige 

 
Olive	Pigeon	Columba	arquatrix	
Ca 10 ex överflygande i Mount Kenya 
	
Speckled	Pigeon		Columba	guinea	
Några större flockar från bilen Nairobi-Mombasa 
	
Namaqua	Dove	Oena	capensis	
7 ex Tsavo East 

 
Emerald‐spotted	Wood‐Dove	Turtur	chalcospilos	
Hörd på alla lokaler 

 
Blue‐spotted	Wood‐Dove	Turtur	afer	
1 ex Masai Mara 

 
Tambourine	Dove	Turtur	tympanistria	
2 ex Kakamega Forest, 1 ex Mida Creek och 1 ex Araboku-Sokoke Forest 

 
White‐bellied	Go‐away‐bird	Corythaixoides	leucogaster	
3 ex Masai Mara 

 
Bare‐faced	Go‐away‐bird	Corythaixoides	personatus	=>	
2 ex Masai Mara  

 
Hartlaub’s	Turaco	Tauraco	hartlaubi	
Minst 2 ex Mount Kenya 

 
Fisher’s	Turaco	Tauraco	fischeri	
1 ex Araboku-Sokoke Forest 
	
Diederik	Cuckoo	Chrysococcyx	caprius	
1 ex Masai Mara, 1 ex Araboku-Sokoke Forest och 1 ex Jalori Lake 

 
Eurasian	Cuckoo	Clamator	canorus	
1 ex Tsavo East 

 
Black	Cuckoo	Cuculus	clamosus	
1 ex hörd Kakamega  

 
Red‐chested	Cuckoo	Cuculus	solitarius	
Hörd på 3-4 platser 

 
Jacobin	Cuckoo	Oxylophus	jacobinus	
2 ex Tsavo East 
	
Yellowbill	Ceuthmochares	aereus	
1 ex Kakamega 
	
White‐browed	Coucal	Centropus	superciliosus	
Vanlig. 



 
Nightjar	sp	Caprimulgus	sp	
10-20 ex från bilen Tsavo East 

 
African	Wood	Owl	Strix	woodfordii	
1 ex från Bilen Tsavo East-Malindi 

 
Verreaux’s	Eagle‐Owl	Bubo	lacteus	
2 ex Serena Mountain Lodge 

 

Sokoke	Scops‐Owl	Otus	ireneae	=>	
2 ex Arabuko-Sokoke Forest 26.11. 

 
Little	Swift	Apus	affinis	
Mycket vanlig 

 
White‐rumped	Swift	Apus	caffer	
10 ex Masai Mara  

 
African	Palm‐Swift	Cypsiurus	parvus	
Vanlig i Watamu 

 
Speckled	Mousebird	Colius	striatus	
Vanlig, ofta i mindre sällskap. 

	
Narina	Trogon	Apaloderma	narina	
1 ex Arabuko-Sokoke Forest 

 
Bar‐tailed	Trogon		Apaloderma	vittatum	
1 ex Kakamega 

 
Woodland	Kingfisher	Halcyon	senegalensis	
1 ex Mount Kenya 
	
Striped	Kingfisher	Halcyon	chelicuti	
1 ex Araboku-Sokoke Forest 
	
Grey‐headed	Kingfisher	Halcyon	leucocephala	
1 ex Masai Mara 
	
Brown‐hooded	Kingfisher	Halcyon	albiventris	
orientalis	
1 ex Masai Mara 
	
Pied	Kingfisher	Ceryle	rudis	
Sedd vid alla besökta lokaler vid eller i närheten av kusten. 

 
Cinnamon‐chested	Bee‐eater	Merops	oreobates	
Vanligaste biätaren 

 
Carmine	Bee‐eater	Merops	nubicus	
1 ex Jalori Lake 
	
White‐throated	Bee‐eater	Merops	albicollis	=>	
Ca  10 ex Arabuko-Sokoke Forest 

 
European	Bee‐eater	Merops	apiaster	
Hörd vid Mida Creek 

 
European	Roller	Coracias	garrulus	
4 ex Tsavo East 

	

	



Lilac‐breasted	Roller	Coracias	caudatus	
Vanlig i Masai Mara och ett flertal obsar längs vägarna 

 
Eurasian	Hoopoe	Upupa	epops	
2 ex Tsavo East 

 
Common	Scimitarbill	Rhinopomastus	cyanomelas	
4 ex Arabuko-Sokoke Forest 

 
African	Grey	Hornbill	Tockus	nasutus	
2 ex Masai Mara 
	
Red‐billed	Hornbill	Tockus	erythrorhynchus	=>	
4 ex Tsavo East 

 
Crowned	Hornbill	Tockus	alboterminatus	
2 ex Araboku-Sokoke Forest 

 
Black‐and‐white‐casqued	Hornbill	Bycanistes	subcylindricus	
4 ex Kakamega 

 
Silvery‐cheeked	Hornbill	Bycanistes	brevis	
1 ex Mount Kenya 

 
Green	Barbet	Stactolaema	olivacea	
1 ex Arabuko-Sokoke Forest  
	
Grey‐throated	Barbet	Gymnobucco	bonapartei	
Vanlig i Kakamega 
	
Yellow‐billed	Barbet	Trachyphonus	purpuratus	
1 ex Kakamega 
	
Yellow‐rumped	Tinkerbird	Pogoniulus	bilineatus	
Vanlig 

 
Red‐fronted	Tinkerbird	Pogoniulus	pusillus	
1 ex Masai Mara 

 
Cardinal	Woodpecker	Dendropicos	fuscescens	
1 ex Mount Kenya 
	
Pallid	Honeyguide	Indicator	meliphilus	
1 ex Arabuko-Sokoke Forest och 1 ex Kakamega 
	
Least	Honeyguide	Indicator	exilis	pachyrhynchus	
1 ex Kakamega Forest 
	
Lesser	Honeyguide	Indicator	minor	=>	
1 ex Mida Creek 
 
Thick‐billed	Honeyguide	Indicator	conirostris	
1ex Kakamega Forest 

 
Yellow‐throated	Longclaw	Macronyx	croceus	
Ganska vanlig i ”piplärksbiotoper” 
 
African	Broadbill	Smithornis	capensis	
1 ex Kakamega Forest 

 
Grey	Wagtail	Motacilla	cinerea	
2 ex Mount Kenya och 3 ex Kakamega 



	
African	Pied	Wagtail	Motacilla	aguimp	
Vanlig 

 
Cape	Wagtail	Motacilla	capensis	
1 ex Mount Kenya 

 
Grassland	Pipit	Anthus	cinnamomeus	lacuum	=>	
5 ex Mida Creek 
	
Chestnut‐headed	Sparrow‐Lark	Eremopterix	signatus	
50 ex Tsavo East 

 
Red‐capped	Lark	Calandrella	cinerea	
Flera stycken i Masai Mara 
	
Rock	Martin	Ptyonoprogne	fuligula	
Ca 20 ex Mount Kenya 

 
Plain	Martin	Riparia	paludicola	duci	
4 ex Karen, Nairobi 
	
Mosque	Swallow	Cecropis	senegalensis	
4 ex Masai Mara  
	
Lesser	Striped‐Swallow	Cecropis	abyssinica	
Ca 30 ex Masai Mara 
	
Wire‐tailed	Swallow	Hirundo	smithii	
Ca 10 ex på ett par olika lokaler i Masai Mara 
	
Barn	Swallow	Hirundo	rustica	
Allmän. 
	

Black	Saw‐wing	Psalidoprocne	pristoptera	
20 ex Mount Kenya och en liknande numerär i Kakamega 
	
White‐headed	Saw‐wing	Psalidoprocne	albiceps	
2 ex Masai Mara 10.11 och 3-4 ex Kakamega 
	
Common	Bulbul	Pycnonotus	barbaus	
Mycket vanlig 
	
Dodson´s	Bulbul	Pycnonotus	dodsoni	=>	
Allmän i Arabuko-Sokoke Forest 
	
Eastern	Nicator	Nicator	gularis	
1 ex Arabuko-Sokoke Forest 

 
Shelley´s	Greenbul	Andropadus	masukuensis	
kakamegae	
1 ex Kakamega Forest 
	
Red‐tailed	Bristlebill	Bleda	syndactyla	woosnami	
1 ex Kakamega Forest 
	
Zanzibar	Sombre	Greenbul	Andropadus	importunus	
2 ex Araboku-Sokoke Forest 
	
Joyful	Greenbul	Chlorocichla	laetissima	
5 ex Kakamega och 2 ex Mount Kenya 
	
	
	



Yellow‐bellied	Greenbul	Chlorocichla	flaviventris	
2 ex Arabuko-Sokoke Forest 
	
Ansorge’s	Greenbul	Andropadus	gracilis	kavirondensis	
1 ex Kakamega 
	
Little	Grey	Greenbul	Andropadus	gracilis	ugandae	
1 ex Kakamega 
	
Yellow‐whiskered	Greenbul	Eurillas	latirostris	
2 ex Kakamega 
	
Slender‐billed	Greenbul	Andropadus	gracilirostris	
1 ex Kakamega 
	
Cameroon	Sombre	Greenbul	Eurillas	curvirostris	
1 ex Kakamega 
	
Little	Greenbul	Andropadus	virens	
1 ex Arabuko-Sokoke Forest 
	
Cabanis’s	Greenbul	Phyllastrephus	cabanisi	
1 ex Kakamega  
	
Northern	Brownbul	Phyllastrephus	strepitans	
1 ex Mida Creek 

 
Hildebrandt’s	Starling	Lamprotornis	hildebrandti	
2 ex Masai Mara  

 
Superb	Starling	Lamprotornis	superbus	
Mycket vanlig 
	
Black‐bellied	Starling	Lamprotornis	corrusca	
10 ex Arabuko-Sokoke Forest  

 
Red‐billed	Oxpecker	Buphagus	erythrorhynchus	
Ganska vanlig i Masai Mara och ett par ytterligare obsar på strölokaler 
	
Yellow‐billed	Oxpecker	Buphagus	africanus	
2 ex Masai Mara 

 
Eurasian	Golden	Oriole	Oriolus	oriolus	
4 ex Arabuko-Sokoke Forest 
 
African	Black‐headed	Oriole	Oriolus	larvatus	
Ganska vanlig 

 
Montane	Oriole	Oriolus	percivali	
2 ex Mount Kenya 

 
Cape	Rook	Corvus	capensis	
Enstaka obsar från bilen 
	
House	Crow	Corvus	splendens	
Allestädes närvarande vid kusten 

 
Pied	Crow	Corvus	albus	
Vanlig och spridd 

 
Square‐tailed	Drongo	Dicrurus	ludwigii	sharpei	
1 Araboku-Sokoke Forest och 1 ex Kakamega 

	



Common	Drongo	Dicrurus	adsimilis	
3 ex Masai Mara 

		
Black‐crowned	Tchagra	Tchagra	senegala	
1 ex Jalori Lake 

 
Green‐grey	Bushshrike	Malaconutus	bocagei	jacksoni	
1 ex Kakamega 
	
Black‐backed	Puffback	Dryoscopus	cubla	
3 ex Araboku-Sokoke Forest 
	
Tropical	Boubou	Laniarius	aethiopicus	=>	
Ganska vanlig, högljudd men skulkig 
	
Lüders	Bush‐shrike	Laniarius	luehderi	
1 ex Kakamega Forest 
	
Long‐tailed	Fiscal	Lanius	cabanisi	=>	
2 ex Jaluri Lake 
	
Grey‐backed	Fiscal	Lanius	excubitoroides	
6-7 ex Masai Mara 

 
Red‐backed	Shrike	Lanius	collurio	
1 ex Watamu och 1 ex Jalori Lake 

 

Northern	White‐crowned	Shrike	Eurocephalus	rueppelli	
3 ex Masai Mara och 6 ex Tsavo East 

 
Common	Wattle‐eye	Platysteira	cyanea	
Ganska allmän och spridd 
 
Chin‐spot	Batis	Batis	molitor	
Hörd eller sedd på de flesta lokaler 

 
East	Coast	Batis	Batis	soror	
1 ex Arabuko-Sokoke Forest 

 
Silverbird	Empidornis	semipartitus	
1 ex Masai Mara  

 
Pale	Flycatcher	Bradornis	pallidus	

Sporadiska fåtaliga obsar 

	
Ashy	Flycatcher	Muscicapa	caerulescens	
2 ex Arabuko-Sokoke Forest  

	
African	Dusky	Flycatcher	Muscicapa	adusta	

Vanlig 

	

White‐eyed	Slaty‐Flycatcher	Melaenornis	fischeri	=>	
Ganska vanlig 

 
Spotted	Flycatcher		Muscicapa	striata	
Sedd på lokalerna runt Watamu 
	
Red‐bellied	Paradise‐Flycatcher	Terpsiphone	rufiventer	emini	
1 ex Kakamega Forest 
	
	



African	Paradise‐Flycatcher	Terpsiphone	viridis	
Hörd eller sedd på flera lokaler 

 
Northern	Black	Flycatcher	Trochocercus	cyanomelas	
1 ex Masai Mara 
 
African	Blue‐Flycatcher	Elminia	longicauda	
2 ex Kakamega Forest  

 
Scaly	Babbler	Turdoides	squamulatus	
4 ex Arabuko-Sokoke Forest  
	
Scaly‐breasted	Illadopsis	Illadopsis	albipectus	
1 ex hörd och sedd Kakamega Forest 

 
Brown‐chested	Alethe	Pseudalethe	poliocephala	=>	
2 ex Kakamega Forest  
	
Sooty	Chat	Myrmecocichla	nigra	
1 ex Masai Mara 
	
White‐tailed	Ant‐Thrush	Neocossyphus	poensis	
1 ex Kakamega Forest 
	
African	Bare‐eyed	Thrush	Turdus	tephronotus	
1 ex Mida Creek 
	
Olive	Thrush	Turdus	abyssicinus	
Ganska allmän men hyfsat diskret och i små antal 
	
African	Thrush	Turdus	pelios	
2 ex Kakamega Forest  
	
Eastern	Bearded	Scrub‐Robin	Cercothricas	quadrivirgata	
2-3 obsar 
	
Spotted	Morning	Thrush	Cichladusa	guttat	
1 ex Mida Creek 
	
Collared	Palm	Thrush	Cichladusa	arquata	=>	
1 ex Mida Creek 
	
White‐browed	Robin‐Chat	Cossypha	heuglini	
1 ex Karen, Nairobi 
	
Whinchat	Saxicola	rubetra	
1 ex Masai Mara  
	
Northern	Wheatear	Oenanthe	oenanthe	
Enstaka sedda från bilen i Tsavo East 
	
East	Coast	Akalat	Sheppardia	gunningi	
1 ex Arabuko-Sokoke Forest  
	
Uganda	Woodland	Warbler	Phylloscopus	budongoensis	
4-5 ex Kakamega Forest 
	

Hunter’s	Cisticola	Cisticola	hunteri	
Flera duellsjungande fåglar i Mount Kenya 



 
Chubb’s	Cisticola	Cisticola	chubbi	
1 ex Kakamega Forest 
	
Winding	Cisticola	Cisticola	galactotes	=>	
1 ex Araboku-Sokoke Forest 
 
Grey	Apalis	Apalis	cinerea	
2 ex Mount Kenya 

 
Black‐headed	Apalis	Apalis	melanocephala	
1 ex Araboku-Sokoke Forest 

 
Black‐collared	Apalis	Apalis	pulchra	
3ex Kakamega Forest 

 
White‐chinned	Prinia	Schistolais	leucopogon	
1 ex Kakamega 

 
Tawny‐flanked	Prinia	Prinia	subflava	
1 ex Jalori Lake och 1 ex Mida Creek 

 
Black‐faced	Rufous‐Warbler	Bathmocercus	rufus	
5 ex Kakamega Forest 
 
Grey‐capped	Warbler	Eminia	lepida	
1 ex Masai Mara 

 
Turner’s	Eremomela	Eremomela	turneri	
1 ex Kakamega Forest  
	
Little	Yellow	Flycatcher	Erythrocercus	holochlorus	
5 ex Arabuko-Sokoke Forest 

 
Abyssinian	White‐eye	Zosterops	abyssinicus	flavilateralis	
5 ex på rastplats på väg till Masai Mara 

 
Grey‐backed	Camaroptera	Camaroptera	brachyura	
1 ex Mount Kenya 
 
Olive‐green	Camaroptera	Camaroptera	chloronota	
1 ex Kakamega 
 
Dusky	Tit	Parus	funereus	
3 ex Kakamega Forest 

 
Malachite	Sunbird	Nectarinia	famosa	
10 ex Karen, Nairobi 

 
Bronze	Sunbird	Nectarinia	kilimensis	=>	
2 ex Karen, Nairobi plus ett par ströobsar 

 
Collared	Sunbird	Hedydipna	collaris	
Ganska vanlig 
	
Variable	Sunbird	Cinnyris	venustus	
Ganska vanlig 

 
Purple‐banden	Sunbird	Cyanomitra	verticalis	
1 ex Mida Creek 

 
	



Green‐headed	Sunbird	Cyanomitra	verticalis	
2 ex Kakamega 

 
Hunter’s	Sunbird	Chalcomitra	hunteri	
5 ex Kakamega 
	
Amethyst	Sunbird	Chalcomitra	amethystina	
1 ex Mida Creek 
	
Scarlet‐chested	Sunbird	Chalcomitra	senegalensis	
1 ex Kakamega 
	

Green‐throated	Sunbird	Chalcomitra	rubescens	
1 ex Kakamega 
	
Amani	Sunbird		Hedydipna	pallidigaster	
1 ex Araboku-Sokoke Forest 
	
Olive	Sunbird	Cyanomitra	olivacea	
1 ex Kakamega 
	
Olive‐bellied	Sunbird	Nectarinia	chloropygia	orphogaster	
1 ex Kakamega Forest  

 
 
House	Sparrow	Passer	domesticus	
Sporadiska obsar 

 
Kenya	Rufous	Sparrow	Passer	rufocinctus	
2 ex Karen, Nairobi 

 
Grey‐headed	Sparrow	Passer	griseus	
Vanlig runt Watamu 

 
Parrot‐billed	Sparrow	Passer	gongonensis	
2 ex Karen, Nairobi och 5 ex Tsavo East 
	
Paradise	Whydah	Vidua	paradisaea	
4 ex Masai Mara 

 
Pin‐tailed	Whydah	Vidua	macroura	
1 ex Araboku-Sokoke Forest 
 
	
Long‐tailed	Widowbird	Euplectes	progne	
5 ex Masai Mara 

 
Long‐tailed	Widowbird	Euplectes	progne	
5 ex Masai Mara 
	
Jackson´s	Widowbird	Euplectes	jacksoni	
10 ex Masai Mara 

 
Fan‐tailed	Widowbird	Euplectes	axillaris	
4 ex Jalori Lake 

 
Zanzibar	Red	Bishop	Euplectes	nigroventris	=>	
2 ex Jalori Lake 

 
Black‐winged	Red	Bishop	Euplectes	hordeaceus	
1 ex Jalori Lake 
	



African	Golden	Weaver	Ploceus	subaureus	
20 ex Turtle Bay Beach Club, Watamu 
	
Golden	Palm	Weaver	Ploceus	bojeri	
20 ex Turtle Bay Beach Club, Watamu 

 
Dark‐backed	Weaver	Ploceus	bicolor	
2 ex Kakamega Forest och 2 ex Araboku-Sokoke Forest 
	

Brown‐capped	Weaver	Ploceus	insignis	
1 ex Kakamega Forest och 1 ex Mount Kenya 
	
Baglafecht	Weaver	Ploceus	baglafechti	=>	
Ganska vanlig 
	
Vieillot’s	Black	Weaver	Ploceus	nigerrimus	
2 ex Kakamega 
	
Black‐billed	Weaver	Ploceus	melanogaster	
5 ex Kakamega 

 
Village	Weaver	Ploceus	cucullatus	
Vanlig 

 
Speke’s	Weaver	Ploceus	spekei	
2 ex Masai Mara 

 
Common	Waxbill	Estrilda	astrild	
Vanlig 
	
Black‐crowned	Waxbill	Estrilda	nonnula	
3 ex Kakamega Forest 

 
Red‐cheeked	Cordonbleu	Uraeginthus	bengalus	
1 ex Jalori Lake 
	
Black‐and‐white	Mannikin	Spermestes	bicolor	
1 ex Jalori Lake 

 
Purple	Grenadier	Uraeginthus	ianthinogaster	
2 ex Masai Mara 
	
Bronze	Mannikin	Spermestes	cucullata	
Obsad på flera lokaler 
	
Grey‐headed	Negrofinch	Nigrita	canicapillus	
1 ex Kakamega Forest 

 
Red‐headed	Bluebill	Spermophaga	ruficapilla	
1 ex Kakamega Forest  

 
African	Citril	Serinus	citrinelloides	
1 ex på rastplats på väg till Masai Mara 
 
Streaky	Seedeater	Serinus	striolatus	
2 ex på rastplats på väg till Masai Mara 

 
Yellow‐fronted	Canary	Serinus	mozambicus	
Ganska vanlig 
	 	



Däggdjur (33 arter) 
 
Rock	Hyrax	Procavia	capensis	

 
Southern	Tree	Hyrax	Dendrohyrax	arboreus	

 
Bush	Elephant	Loxodonta	africana	

 
Guereza	Black‐and‐white	Colobus	Colobus	guereza	
	
Olive	Baboon		Papio	anubis	

 
Yellow	Baboon	Papio	cyanocephalus	

 
Vervet	Monkey	Chlorocebus	pygerythrus	

 
Blue	Monkey	Cercopithecus	mitis	
	
Red‐tailed	Monkey	Cercopithecus	ascanius	=>	

 
Red‐legged	Sun	Squirrel	Heliosciurus	rufobrachium	

 
Cheetah	Acinonyx	jubatus	

 
Lion	Panthera	leo	

 
Side‐striped	Jackal	Canis	adustus	
	
Spotted	Hyena	Crocuta	crocuta	
	
White‐tailed	Mongoose	Ichneumia	albicauda	

	

Banded	Mongoose	Mungos	mungo	
 
Common	Zebra	Equus	quagga	

 
Warthog	Phacochoerus	africanus	

 
Common	Hippopotamus	Hippopotamus	amphibius	

 
Giraffe	Giraffa	camelopardalis	

 
African	Buffalo	Syncerus	caffer	

 
Bushbuck	Tragelaphus	scriptus	
	
Common	Eland	Tragelaphus	oryx	

 
Suni	Nesotragus	moschatus	

 
Blue	Duiker	Philantomba	monticola	
	
Kirk’s	Dikdik	Madoqua	kirki	
	
Thomson’s	Gazelle	Gazella	thomsoni	
	

Grant’s	Gazelle	Gazella	granti	
	
Waterbuck	Kobus	ellipsiprymnus	

 
Impala	Aepyceros	melampus	
	



Topi	Damaliscus	lunatus	
	
Hartebeest	Alcelaphus	buselaphus	
	
Common		Wildebeest	Connochaetes	taurinus	
	
	

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Albert	Baya	Mwamure (albert_baya@yahoo.com)	
	

Jag kan starkt rekommendera denna trevliga och ytterst kompetenta fågelguide! Han bor i 
Watamu och jobbar där aktivt och lokalt i olika hållbarhetsprojekt men kan även ta 
fågelguidningar varhelst i landet. Av Kenyas 1 099 sedda fågelarter har han 938 på sin lista. 
 
Se även här: www.spinetailsafaris.com 
 


