Kenya
12. november - 7. december 2010

Af Søren Skov
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Forord:
Det blev et sandt afrikansk eventyr, da DOF Travel i dagene 12. november - 7. december 2010
besøgte Kenya i Østafrika.
Vi fik set nogle af de fineste naturområder i Afrika. Savannerne i Masai Mara, Tsavo og Samburu,
de enestående søer i Rift Valley, regnskovene i Kakamega og på Mount Kenya samt kysten med
mangrover og vadefugle.
Undervejs fik vi en lang række uforglemmelige oplevelser med Afrikas dyr og fugle. I alt sås 575
fuglearter og 54 pattedyrarter på rejsen.
Det er en næsten umulig opgave at afgøre, hvilke der har gjort størst indtryk. Det var jo nærmest
som at træde ind i en naturfilm i fjernsynet.
Også mødet med kenyanerne og deres kultur var en stor oplevelse.
Det succesrige udfald af vores rejse i Kenya skyldes ikke mindst det gode kammeratskab blandt
deltagerne på rejsen. Alle var gode til at hjælpe hinanden med at få fuglene at se og dermed få
mange gode oplevelser, som vi kunne være fælles om.
Netop det gode humør og det gode kammeratskab, der traditionelt er på DOF Travels storture gør,
at det altid er en fornøjelse at rejse med DOF.
Rejsen var rent praktisk blevet tilrettelagt i samarbejde med Ben´s Ecological Safaris, der både
stod for vores to safaribiler med chauffører, vores lokale guide og havde arrangeret vores
overnatninger. Det hele lykkedes til fulde.
Ben´s Ecological Safaris er da også specialister i safarier, hvor der er fokus på både fugle og dyr.
Derfor benyttes Ben´s Ecological Safaris også af kendte fuglerejseselskaber som Tropical Birding
og Rockjumper.
Ben´s Ecological Safaris kan varmt anbefales. Hvis man vil have flere informationer om selskabet,
kan man gå ind på deres hjemmeside, der har adressen http://www.bensecologicalsafaris.com.
Vejret undervejs var ganske afvekslende. Vi rejste i Kenya i den lille regntid i november-december,
og havde derfor flere dage med regn, men ikke i et omfang, så det for alvor generede os. Dog
måtte vi aflyse køreturen hen over Aberdares.
For den fugleintereserede er den lille regntid i november-december et gunstigt tidspunkt at besøge
Kenya. Regntiden er yngletid, og de lokale afrikanske arter er derfor i yngledragt samtidig med, at
der er mange trækfugle på besøg fra Europa og Asien.
Deltagerne i dette storslåede afrikanske fugleeventyr var: Lis og Aage Johansen, Lise Pedersen og
Robert Bent Ottosen, Karen Hauge Mikkelsen og Jørgen Mørup Jørgensen, Kirsten og Karsten
Hansen, Anders Dam Pedersen. Kaj Kampp, Merete Crone, Aase Avnsbjerg samt Søren Skov,
(turleder).
Desuden deltog vores guide Simon Leparsalaach samt chauffførerne Peter Kimunya og George
Mbugua.
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Dagbog:

12. november
Hovedparten af holdet mødte forventningsfulde op i Københavns Lufthavn i Kastrup kl. 14.30.
Herfra fløj vi med KLM til Amsterdam, hvor vi blev forenet med vores fire jyske deltagere. Fra
Amsterdam fløj vi planmæssigt videre med Kenya Airways til Nairobi.
13. november
Efter en begivenhedsløs, men behagelig flyrejse ankom vi om morgenen til et gråt og regnfuldt
Nairobi. Her blev vi mødt med en noget langsommelig indrejseprocedure, hvor vi skulle aflevere
fingeraftryk og fotograferes samt købe vores visum, men til sidst nåede vi alle igennem
formaliteterne, og dermed var vi klar til at opleve Østafrika.
I lufthavnen blev vi hentet af vores to chauffører, Peter og George, og i to safari-minibusser kørte vi
gennem de regnvåde gader til det nærliggende Red Court Hotel, hvor Frank Kieni fra Bens´s
Ecological Safaris og vores guide, Simon, stod klar til at tage imod os.
Derefter slappede vi af i et par timer på hotellet, mens vejret klarede op, og solen brød igennem.
Efter frokosten besøgte vi Nairobi National Park, hvor vi så næsehorn, eland-antiloper og fine
giraffer plus et væld af nye spændende afrikanske fugle. En glimrende introduktion til vores
forestående safari.
14. november
Tidligt op og af sted mod nord gennem det tæt befolkede højland. Første stop var nogle damme
ved et rensningsanlæg nær Thika. På trods af vådområdets formål var det ren idyl med mængder
af ænder og vadefugle. Vi fortsatte til Thika Blue Post Hotel, hvor parken er kendt som et godt sted
for flere skovfugle, men da vi besøgte stedet midt på dagen, var her næsten fugletomt. Der var dog
ganske kønt – bl.a. var der flere små vandfald.
Næste stop var rismarkerne nord for Thika, der til gengæld var meget fuglerige. Her sås flere arter
hejrer samt Village Indigo bird og farvestrålende biskopper.
Vi ankom til en lidt sen frokost ved vores lidt primitive, men meget hyggelige overnatningssted,
Castle Forest Lodge, der ligger i bjergregnskoven ved Mount Kenya. Om eftermiddagen gik vi en
fin tur ad de omkringliggende stier i den fine bjergregnskov omkring lodgen, mens vi nød udsigten
til Mount Kenya. Undervejs sås mange fine fugle, bl.a. Narina Trogon.
Om aftenen kunne vi høre Montane Nightjars langtrukne kald. Da Castle Forest ligger højt, er der
køligt om natten, og derfor tændte lodgens medarbejdere op i pejsen i vores hytter om aftenen.
Da vi lagde os til at sove kunne vi derfor kigge på den hyggelige ild i karminen, mens vi udenfor
hørte de larmende Tree Hyrax.
15. november
Før morgenmaden var der tid til endnu en vellykket morgentur i den fine skov ved Castle Forest
Lodge. Her sås bl.a. Hartlaubs Turaco og Red-fronted Parrot meget fint. Derpå var det tid til at
køre mod Samburu, der i daglig tale er fællesbetegnelsen for de to sammenhængende
naturreservater Samburu/Buffalo Springs.
Undervejs passerede vi for første gang på rejsen Ækvator, hvor der naturligvis var en stor
souvenirbutik, som vi besøgte, mens bilerne blev tanket op. Derefter fortsatte vi mod nord ad en
udmærket asfaltvej, indtil vi nord for isiolo kørte fra mod Samburu.
Da vi nåede frem til gaten, kørte vi langsomt game-drive med åbent tag frem mod vores lodge den udmærkede Samburu Simba Lodge. Undervejs sås bl.a. gribbeperlehøne, netgiraffer og
Grevys Zebra.

3

16. november
Hele dagen i Samburu, der med sine enestående kombination af landskabelig skønhed og en stor
rigdom på såvel fugle som pattedyr er et af de fineste naturområder i Afrika, og derfor bød på
mange store oplevelser.
De mange nye fugle med tørlands-specialiteter som White-headed Mousebird og Goldenbreasted
Starling imponerede. Også Afrikas mindste fugl, Mouse-coloured Penduline Tit, gjorde et stort
indtryk, da den sås ved sin lille rede i en akacie ved lodgen.
Den største overraskelse var imidlertid, da vi fandt en fin Bat Hawk siddende i et træ.
Her var også mange elefanter, men den største pattedyr-oplevelse var uden tvivl en meget flot
gepard med sin store unge.
Mens vi kørte rundt i reservatet, passerede vi Samburu Serena Lodge, hvor det oprindeligt var
meningen, at vi skulle bo, men lodgen var sammen med flere andre blevet ødelagt af en voldsom
oversvømmelse i regntiden i maj-juni.
17. november
Morgen og formiddag blev brugt til endnu et flot game-drive i Samburu. Her sås bl.a. Pygmy
Falcon.
Efter frokost kørte vi til det nærliggende Shaba Game Reserve, der ligger umiddelbart øst for
Samburu.
Fra vores lodge i Shaba, kunne vi høre adskillige eksplosioner længere mod nord, da området
benyttes som øvelsesterræn for den britiske hær. Selve naturreservatet var heldigvis både fredeligt
og smukt. Udover den landskabelige skønhed huskes Shaba også for en meget fin leopard, der
sås ligge på en sten få meter fra vores biler.
18.november
Om morgenen tog vi afsked med det tørre nordlige Kenya og kørte tilbage til det frodige højland
omkring Mount Kenya.
Syd for Isiolo var vi på en lille bjergtur for at kigge efter Boran Cisticola, men desuden uden held.
Vi fortsatte derpå med et par små stop undervejs til den charmerende Naro Moru River Lodge på
Mount Kenyas vestlige skråninger. Om eftermiddagen gik vi i en tur i den idylliske have og det
omkringliggende mosaiklandskab med agerland, græsmarker og småskove. Et rigtigt fint sted for
mange af højlandets småfugle. Desuden sås en trækkende amurfalk.
19. november
Da intensivt regnvejr havde gjort det umuligt at krydse Aberdares jordveje i bil, lagde vi den
planlagte rute om. I stedet for at krydse højlandet i Aberdares, kørte vi udenom Aberdaresmassivet, idet vi først kørte mod nordvest til Nyahururu – det tidligere Thomson´s Falls. Undervejs
standsede vi ved et kendt yngletid for den flotte Mackinders Eagle Owl, som vi så meget fint.
Efter frokost med udsigt til det over 70 meter høje Thomson´s Falls, kørte vi videre mod syd til
Naivasha, hvor vi ankom midt om eftermiddagen. Her tog vi ud på en fin sejltur i den store fuglerige
sø. Trods det lidt grå og disede vejr var det en rigtig god oplevelse med mange fugle og flodheste,
der parrede sig.
Derpå installerede vi os på vores luksuriøse overnatningssted – Lake Naivasha Sopa Lodge, der
er bygget ved den gamle Safariland Lodge, hvor DOF lå i telt på Kenya-turene i 1983.
20. november
Om morgenen tog ud på endnu en sejltur ved Naivasha-søen - denne gang i solskin. Turen foregik
i en afsnøret del af Naivasha-søen, der ligger umiddelbart vest for selve søen. I modsætning til
selve Naivasha-søen, der er fersk, udgøres den afsnørede sø af saltvand, og fuglelivet er derfor
anderledes. Vi så bl.a. tusinder af flamingoer og hundredvis af Cape Teal.
Derpå kørte vi videre til Nakuru-søen lidt længere mod nord i Rift Valley. Vandstanden var
usædvanlig høj i Nakuru som følge af den megen regn i maj-juni, og derfor var der ikke så mange
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flamingoer som normalt, men på trods af det havde vi en fantastisk eftermiddag med et væld af
fugle og dyr i den storslåede nationalpark.
Udover de mange vandfugle sås også godbidder som Long-tailed Widowbird og Red-throated
Wryneck. Vi overnattede i den udmærkede Lake Nakuru Lodge, hvor der var underholdning med
dans om aftenen.
21. november
Vi tog os tid til et fint morgen game-drive ved Nakuru. Her havde vi bl.a et langt stop ved
søbredden, hvor det var tilladt at gå ud og nyde den fantastiske stemning med flamingoer,
pelikaner, skestorke og meget mere, mens et hvidt næsehorn gik og græssede kun godt 100 meter
fra os.
Derpå fortsatte vi til Lake Bogoria, der er en enestående smuk saltvandssø mellem Nakuru og
Baringo. Selv om vandstanden også her var højere end normalt, var her enorme mængder af
flamingoer. De vulkanske kilder var desværre oversvømmede, men kunne dog ses på afstand som
”boble-springvand” ude i søen.
Herfra fortsatte vi til Lake Baringo, hvor vi skulle bo i de næste nætter i den udmærkede Lake
Baringo Country Club lige ned til søen. Inden det blev mørkt, var der tid til en lille tur i haven og de
nærmeste omgivelser. Her sås bl.a. White-faced Scops Owl og Afrikansk Dværghornugle.
22. november
En kanon-dag. Første punkt i dagens tre-trins raket af gode fugleoplevelser var en lille gåtur før
morgenmaden ved kløften bag lodgen. Her sås flere fine tørlandsarter, men det bedste var uden
tvivl det lokale par Verreaux`s ørne, der sås meget fint. Også et par Greyish Eagle Owls
imponerede, da de sås siddende i et træ.
Efter morgenmaden drog vi ud på en utrolig flot sejltur på søen. Her sås mange hejrer og isfugle,
men det, der gjorde størst indtryk, var flodørnene.
Bådførerne havde lært at kalde flodørnene til sig, idet de først fløjtede og derpå smed en fisk i
vandet. Flodørnene reagerede prompte ved at flyve hen til fisken - og dermed hen mod os - for at
samle fisken op fra vandoverfladen. Dermed kunne vi nyde synet af de flotte ørne på klods hold.
Midt på dagen var der så varmt, at vi tog en lille pause, inden det var tid til tredje trin i dagens
oplevelsesraket i form af en guidet rundtur med den lokale guide Francis, der foreviste os nataktive
fugle som man ellers kun sjældent ser - bl.a. et par Heuglins Courser, Spotted Thick-knee og
Slender-tailed Nightjar.
23. november
Lidt vemodige måtte vi nu tage afsked med den fuglerige Lake Baringo. Efter morgenmaden kørte
vi derfor med flere små stop undervejs til Kakamega regnskoven i det vestligste Kenya. Dagen var
præget af megen transporttid, og da vi nåede Kakamega sidst på eftermiddagen, nøjedes vi derfor
med lidt afslappet fuglekiggeri i den store frodige have ved Ronda Retreat Center, inden det blev
mørkt.
Da Ronda Retreat Center ligger midt i regnskoven, kan mange typiske regnskovsfugle ses ved blot
at drysse lidt omkring i haven. På trods af at det er et religiøst center, der driver lodgen, og vi i de
næste tre dage derfor ikke kunne købe hverken vin eller øl til maden, var det et af de fineste steder
vi boede på rejsen med hyggelige værelser og utrolig god mad.
24 – 25. november
Vi havde to hele dage til at udforske regnskoven i Kakamega, der er den østligste bid af den store
centralafrikanske regnskov. Første dag fik vi hjælp af en lokal fugleguide Ben, mens vi den sidste
dag var os selv - men det gik nu meget godt endda, idet vi fik set et væld af spændende fuglearter,
der ikke kan ses i det øvrige Kenya.
Størst indtryk gjorde nok de store flotte Blue Turaco, men også de mange barbets (skægfugle),
blue flycatchers og vrimlen af de store næstehornsfugle Black-and-white-Casqued Hornbill
imponerede. Det samme gjorde godbidder som Red-headed Malimbe og Yellow-bellied Wattleeye.
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Og så skal det naturligvis også med, at det omsider lykkedes at se Emerald Cuckoo, som vi havde
hørt mange gange, og at mængden af aber og egern også var fascinerende.
Vores to dage i Kakamega regnskoven var med andre ord meget vellykkede.
26. november
En transportdag. Efter morgenmaden kørte vi til det berømte Masai Mara Game Reserve, der
økologisk set er den nordligste del af Serengeti-sletten. Undervejs havde vi nogle korte stop nær
Kisumu.
Vi standsede først ved Lake Victoria, hvor vi kunne konstatere at fortidens store papyrussumpe var
borte, idet papyrussen – ligesom ved Lake Naivasha – er blevet fortrængt af de indførte
vandhyacinter. Derpå standsede vi ved nogle fuglerige rismarker udenfor Kisumu, hvorefter vi
fortsatte til Masai Mara.
Da vi nærmede os reservatet, blev vi mødt med tusindtallige gnuflokke. Desværre havde vi kun tid
til et enkelte forjaget stop, da vi skulle nå frem til vores lodge inden det blev mørkt. Det lykkedes
lige akkurat, idet vi i det begyndende tusmørke blev installeret i Mara West Tented Camp, som
ligger på kanten af Rift Valley med en storslået panoramaudsigt over Masai Mara. Her skulle vi bo
de to næste nætter.
.
27 - 28. november
Igen to fantastiske dage. Masai Mara er et af de fineste naturområder i Afrika, så vi havde store
forventninger, men vi blev ikke skuffede. Den første dag brugte vi udelukkende i Mara Triangle, der
er betegnelsen for den sydvestlige del af reservatet, der regnes for at være den bedste. Her
oplevede vi et sandt Drømme-Afrika med løver, geparder og den største koncentration af gribbe på
hele rejsen.
Næste dag kørte vi gennem hele Masai Mara på langs. I Mara Triangel kom vi helt ned til grænsen
mod Serengeti og dermed Tanzania, hvor vi kørte gennem et hav af gnuer, der var på vandring
mod syd. En kanon-oplevelse.
Vi overnattede i den lille hyggelige teltcamp Mara Sentrim ved den østlige gate til reservatet.
29. november
En dag, som var præget af megen kørsel, da der fra Masai Mara er seks timers køretid til Nairobi.
Det var meningen, at vi skulle have besøgt et vådområde undervejs, men da det var udtørret og
der dermed ikke var noget at se, kørte vi i stedet til Karens Blixens gamle kaffefarm, der ligger i
Karen lige nord for Nairobi. Et stykke dansk kulturhistorie i Østafrika.
Om aftenen spiste vi alle sammen på Red Court Hotel i Nairobi, inden Aase og Merete rejste hjem
til et vinterligt Danmark med sne og hård frost.
I Nairobi udskiftede vi også den ene chauffør, idet Peter blev udskiftet med Allan, da han måtte
tage sig af nogle familieanliggender.
30. november
Om morgenen kørte vi til Amboseli ved grænsen til Tanzania. Her var meget tørt. Selv om der var
pænt med elefanter, var her overraskende få store pattedyr, da en lang tørke året før havde gjort et
dramatisk indhug i bestanden af store dyr. Førhen kunne dyrene trække mellem Amboseli og
Nairobi National Park, men i dag er store dele af området mellem de to nationalparker opdyrket, og
dyrene kan ikke mere trække frit.
Desværre var der overskyet hele dagen, så vi fik ikke set den enestående udsigt til Kilimanjaro
Vi overnattede på den fine Ol Tukai Lodge
1. december
Da vi kørte ud af Amboseli om morgenen var der et lille hul i skydækket, hvor man akkurat kunne
se en del af den sneklædte top på Kilimanjaro. Det var ikke den store oplevelse, men den var der.
Vi fortsatte nu til Tsavo West National Park. Allerede ved indkørslen til gaten bemærkede vi de
mange europæiske ellekrager.
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Jo længere vi kørte ind i Tsavo, jo større blev koncentrationen af ellekrager. Tsavo er i novemberdecember et utroligt godt sted palæarktiske trækfugle. Vores mål var Ngulia Safari Lodge, der
ligger omgivet af lave bjerge, som er kendt for sine mange trækfugle ved nymåne.
Sidst på eftermiddagen havde vi fornøjelse af en stor flok amurfalke, der foruragerede lavt hen
over vejen, men det var først da det blev mørkt, at eventyret for alvor begyndte.
Først så vi to leoparder, der blev lokket til lodgen ved hjælp af kød, der blev hængt op i et stativ.
Derefter ventede vi på, om tågen kom, så vi kunne opleve et af de store småfuglefald, som Ngulia
er kendt for. De fleste af os gik i seng, inden småfuglefaldet kom, men bl.a. Jørgen var oppe midt
om natten og oplevede her travlheden, da tågen kom, og en snes ringmærkede forsøgte at holdte
trit med de mange hundrede småfugle, der blev fanget i nettene.
2. december
Om morgenen var der trækfugle her, der og alle vegne. Der sad natravne inde i restauranten, og
på stenene foran lodgen, hoppede hvidhalsene rundt.
Der bliver ringmærket 20.000 småfugle på 14 dage ved Ngulia, hvilket er enestående på
verdensplan, og ringmærkerne havde derfor travlt i haven bag restauranten. Vi fik lov til at kigge
med, mens de ringmærkede de mange fugle. Den mest almindelige var kærsanger, men der var
også godt med hvidhalse, nattergale samt flodsanger, høgesanger, europæisk natravn, Basra
Reed Warbler, Europæisk Løbehøne, Shikra og mange flere.
De mange trækfugle ved Ngulia var så fascinerende, at vi droppede den planlagte køretur til Mzina
Springs. I stedet nøjedes vi med en lille tur til det nærliggende næsehornsreservat, men desværre
så vi ingen næsehorn. Dermed var chancen for at få set sort næsehorn på turen reelt udtømt.
3. december
Om natten svigtede tågen, og der var derfor slet ikke de samme mængder rastende småfugle, som
vi havde oplevet dagen før.
Vi kørte langsomt ud af Tsavo West ved Ngulia gate, og fortsatte derefter ad den store landevej
mod Mombasa, inden vi drejede fra mod Tsavo East.
Her kørte vi ad en lille jordvej videre mod øst. Efterhånden skiftede landskabet karakter, idet det
blev stadig mere tørt og åbent, men her var også frodige pletter. I et idyllisk vådområde langs en
flod sås en stor flok elefanter.
Vi overnattede på den lille hyggelige teltlodge Tsavo Sentrim Camp.
4. december
Efter den obligatoriske morgentur og efterfølgende morgenmad fortsatte vi mod øst og dermed
mod Malindi. Det blev stadig mere tørt. Vi så bl.a. Somali Bee-eater, som vi havde misset i
Samburu. Desuden var der gensyn med flere Samburu-arter - bl.a. Somali-struds.
Ved middagstid nærmede vi os kysten, og nu blev landskabet helt anderledes frodigt.
Vi var nu i den grønne tropiske kystzone. Vi fortsatte til Mia Creek, hvor vi ankom ved begyndende
højvande. Der stod mængder af vadefugle, bl.a. godt med krabbeædere og terekklirer på de
blotlagte mudderflader. Vi mødte et hold fra Rockjumper, der ligeledes var tur rundt i Kenya med
Ben´s Ecological Safaris og som meget belejligt havde fuglebogen med, som Anders havde glemt i
Nairobi.
Da højvandet kom ind, forsvandt alle vadefuglene og vi kørte derfor til vores overnatningssted –
Eden Rock Hotel i Malindi, der med sine mange turister og charter-stemning var et mindre
kulturchok.
5. december
Tidligt op og af sted til Sokoke-kystregnskoven. Da vi nåede frem, måtte vi imidlertid vente i
halvanden time for at få vores entrebilletter til skoven, og dermed gik vi glip af den bedste tid om
morgenen.
Ved hjælp af vores lokale guide fik vi heldigvis set flere af skovens fine fugle - bl.a. Sokoke Scops
Owl, men det som vi husker bedst er uden tvivl den ensomme han-elefant, som på klods hold først
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trompeterede af os, da vi kørte forbi, og siden fulgte efter os, så vi kunne høre den få meter fra os,
mens vi stod inde i skoven og kiggede på Sokoke Scops Owl.
Om eftermiddagen var vi på tur til Sabaki River. Det var kvælende varmt, og da floden havde
oversvømmet stien, kunne vi ikke nå ud til havet. Selv vi fik set mange fugle, så vi derfor ikke helt
så mange måger og terner, som man normalt gør, hvis man kan kommer helt ud til flodens
udmunding.
6. december
Afrejsedagen. Om morgenen tog vi endnu en gang til Mida Creek, hvor vi endnu en gang havde en
fin oplevelse med de mange vadefugle. Efter frokost på vores hotel, kørte vi til Mombasa, da det er
nødvendigt at være i endog meget god tid, da trafikken er så intens, at den kan stå helt stille i
myldretiden om eftermiddagen.
Fra Mombasa fløj vi til Nairobi, hvor vi ved midnatstid fløj videre mod Amsterdam. Vores afrikanske
eventyr var nu forbi.
7. december
Efter en begivenhedsløs flyrejse ankom vi til Amsterdam om morgenen. Her skiltes vi, idet jyderne
fortsatte til Billund og resten af holdet fløj til København

Kaj Kampp har udarbejdet en fin oversigt over vores rejse med GPS-punkter. Højden over
havet er angivet i fod, der omregnes til meter med faktoren 0,3048.

Dato
13-nov
14-nov
15-nov
16-nov
18-nov
18-nov
19-nov
20-nov
21-nov
21-nov
23-nov
23-nov
26-nov
26-nov
28-nov
29-nov
29-nov
30-nov
02-dec
03-dec
04-dec
04-dec
06-dec

Nord
-1,331
-0,380
0,000
0,594
0,665
-0,154
-0,810
-0,424
0,332
0,610
0,606
0,227
-0,138
-1,265
-1,536
-1,352
-1,324
-2,666
-3,014
-3,369
-3,326
-3,203
-4,033

Øst
36,925
37,310
37,070
37,623
37,709
37,011
36,393
36,130
36,075
36,023
35,374
34,884
34,741
34,970
35,354
36,713
36,833
37,283
38,211
38,683
39,966
40,122
39,603

højde
5338
6814
6441
2826
2647
6419
6248
5972
3273
3186
7147
5276
3725
6120
5836
6050
5454
3740
3105
1624
7
14
185

Sted
J K Airport, Nairobi
Castle Forest Lodge
Ækvator
Samburu Simba Lodge
Sarova Shaba Game Lodge
Naro Moru River Lodge
Lake Naivasha Sopa Lodge
Lake Nakuru Lodge
Lake Bagoria, nordlige ende
Lake Baringo C.C.
lunch-sted
Rondo Retreat Centre
Lake Victoria
Mara West Camp
Mara Sentrim T. Camp
Karen Blixen museet
Red Court Hotel, Nairobi
Ol Tukai Lodge
Ngulia Safari Lodge
Tsavo Sentrim Camp
Midi Creek
stranden ud for Eden Roc Hotel, Malindi
Moi International Airport, Mombasa
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Fugle
Systematikken følger Birds of East Africa af Stevenson og Fanshawe.

Common Ostrich (Struthio camelus)
Masai-struds
Almindelig i den åbne savanne i nationalparkerne. Set på 10 af rejsens dage med op til fugle 10
fugle om dagen. Ikke set i Samburu og i Tsavo East, hvor den afløses af nedenstående søsterart.
Somali Ostrich (Struthio molybdophanes)
Alm. i Samburu og i Tsavo East, hvor der sås henholdsvis 10 og otte fugle.

Somali-struds

Great White Pelican (Pelecanus onocrotalus)
Hvid Pelikan
Alm. i søerne i Rift Valley. Her så vi 250 Naivasha og mindst 5000 Nakuru. Desuden sås 150 i
søerne i Amboseli og 10 ved Sabaki River.
Pink-backed Pelican (Pelecanus rufescens)
Rosapelikan
Blot to iagttalelser af denne ellers ret almindelige fugl. Vi så 1 i floden ved Shaba og 6 Naivasha
Little Grebe (Tachybaptus ruficollis)
Alm. i søerne i Rift Valley. Vi så 100 Naivasha og 200 nakuru.

Lille Lappedykker

Black-necked Grebe (Podiceps ruficollis)
Sorthalset Lappedykker
Er i Østafrika en ret lokal ynglefugl. Vi så den på fem af rejsens dage. Det højeste antal var 6 fugle
Lake Bogoria.
Great Crested Grebe (Podiceps cristatus)
Toppet Lappedykker
1 Naivasha og 6 Nakuru. En fåtallig fugl i Kenya, der især ses i de store søer i Rift Valley
Darter (Anhinga melanogaster rufa)
Slangehalsfugl
3 Lake Baringo. Den afrikanske race, rufa, regnes af mange eksperter som en egen art - African
Darter Anhinga rufa Afrikansk Slangehalsfugl
Great Cormorant (Phalacrocorax carbo lucidus)
Skarv
Ret almindelig i søerne i Rift Valley. Set på fem af rejsens dage. Det højeste antal var 500 Lake
Naivasha og 150 Lake Nakuru. Den afrikanske race lucidus har et karateristisk hvidt bryst. Den
regnes af mange eksperter for en egen art - White-breasted Cormorant (Phalacrocorax lucidus).
Long-tailed Cormorant (Phalacrocorax africanus)
Rørskarv
Sås ret fåtalligt. Vi noterede den på seks af rejsens dage. Det højeste antal var 20 Lake Naivasha
Grey Heron (Ardea cinerea)
Almindelig i vådområder. Set på 11 af rejsens dage med op til 6 fugle om dagen.
Black-headed Heron (Ardea melanocephala)
Almindelig i tørt land. Set på 10 af rejsens dage med op til 8 fugle om dagen.
Goliath Heron (Ardea goliath)
I Kenya ret fåtallig og lokal. Vi så i alt 9 fugle. Det højeste antal var 4 Amboseli.
Purple Heron (Ardea purpurea)
Blot tre fugle i alt.

Fiskehejre

Sorthovedet Hejre

Goliathejre

Purpurhejre
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Great Egret (Ardea alba)
Almindelig. Set på otte af rejsens dage. Det højeste antal var 10 Amboseli

Sølvhejre

Intermediate Egret (Egretta intermedia)
Mellemhejre
Almindelig. Set på ni af rejsens dage. Det højeste antal var 15 rismarker nær Kisumu.
Little Egret (Egretta garzetta)
Almindelig. Set på 11 af rejsens dage. Det højeste antal var 20 Lake Nakuru

Silkehejre

Western Reef Heron (Egretta gularis)
1 Mida Creek

Revhejre

Dimorphic Egret (Egretta demorpfa)
1 Mida Creek

Mascarenerhejre

Cattle Egret (Bubulcus ibis)
Kohejre
Uhyre almindelig. Set på alle rejsens dage med op til 1000 fugle om dagen – lige med undtagelse
af 25. november, hvor vi udelukkende opholdt os inde i Kakamega-regnskoven. Set både på
savannen, hvor den følger de store vilde pattedyr, samt i kulturlandskabet, hvor den følger
tamkvæg.
Squacco Heron (Ardeola ralloides)
Tophejre
Lokalt ret almindelig. Set på fire af rejsens dage. De højeste antal var 15 Lake Nakuru og 13
Amboseli.
Striated Heron (Butorides striata)
Ved Baringo-søen sås i alt 7 fugle.

Mangrovehejre

Black-crowned Night-Heron (Nycticorax nycticorax)
Lokalt ret almindelig. Set på fire af rejsens dage. Det højeste antal var 15 Thika
Hamerkop (Scopus umbretta)
Almindelig. Set på 18 af rejsens dage med op til otte fugle om dagen.
African Openbill (Anastomus lamelligerus)
4 nær Kisumu
Abdim's Stork (Ciconia abdimii)
6 Amboseli
Woolly-necked Stork (Ciconia episcopus)
I alt sås seks fugle. Det højeste antal var 3 ved Ngulia Lodge i Tsavo West.
White Stork (Ciconia ciconia)
150 Amboseli.

Nathejre

Hammerhoved

Afrikansk Gabenæb

Abdimstork

Uldhalsstork

Hvid Stork

Saddle-billed Stork (Ephippiorhynchus senegalensis)
Saddelnæb
Fåtallig og lokal. Set på fem af rejsens dage. De højeste antal var 2 Nairobi National Park og 2
Amboseli
Marabou Stork (Leptoptilos crumeniferus)
Maraboustork
Almindelig, Set både i vådområder, på savannen og som affaldsædende fugl i byerne. Set på 16 af
rejsens dage. Det højeste antal var 125 Amboseli.
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Yellow-billed Stork (Mycteria ibis)
Afrikansk Skovstork
Almindelig i vådområder. Set på 10 af rejsens dage. Det højeste antal var 75 Lake Nakuru.
Glossy Ibis (Plegadis falcinellus)
Set på seks af rejsens dage. Det højeste antal var 40 Amboseli.
Sacred Ibis (Threskiornis aethiopicus)
Almindelig. Set på 19 af rejsens dage. Det højeste antal var 200 Nairobi.
Hadada Ibis (Bostrychia hagedash)
Almindelig. Set på 18 af rejsens dage med op til 25 fugle om dagen.

Sort Ibis

Hellig Ibis

Hadadaibis

African Spoonbill (Platalea alba)
Afrikansk Skestork
Alm. i vådområder. Set på 11 af rejsens dage. Det højeste antal var 75 Lake Nakuru.
Lesser Flamingo (Phoenicopterus minor)
Lille Flamingo
Talrig ved saltsøerne i Rift valley, men flytter meget rundt fra sted til sted. Yngler i Østafrika kun
ved Lake Natron i det nordlige Tanzania. Ved Lake Bogoria så vi mindst 100.000 fugle. Desuden
sås der ved Nakuru 50.000 fugle og ved den afsnørede sø vest for Naivasha yderligere 5000.
Endelig sås 300 ved Sabaki River og 20 Mida Creek.,
Greater Flamingo (Phoenicopterus roseus)
Flamingo
Mellem de mange små flamingoer ved Bogoria, Nakuru og Naivasa sås flere hundrede af dens
større fætter. Det højeste antal var 300 Lake Nakuru. Desuden sås 10 ved Sabaki River.
Egyptian Goose (Alopochen aegyptiaca)
Nilgås
Almindelig. Ses ved de fleste vådområder. Vi har noteret den på 19 af rejsens dage. Det højeste
antal var 200 Amboseli.
Spur-winged Goose (Plectropterus gambensis)
Fåtallig. Vi matte nøjes med 2 Masai Mara og 1 Amboseli.

Sporegås

Knob-billed Duck (Sarkidiornis melanotos)
85 Sabaki River

Knopgås

White-faced Whistling-Duck (Dendrocygna viduata)
Set på seks af rejsens dage. De højeste antal var 75 Thika og 70 Sabaki.

Nonnetræand

Fulvous Whistling-Duck (Dendrocygna bicolor)
Set på fem af rejsens dage. Det højeste antal var 15 Naivasha.
,
Macoa Duck (Oxyura maccoa)
1 Naivasha

Okkertræand

African Black Duck (Anas sparsa)
2 Naro Moro

Afrikansk Skarveand

Sodfarvet And

Red-billed Duck (Anas erythrorhyncha)
Almindelig. Set på otte af rejsens dage med op til 40 fugle om dagen

Rødnæbbet And

Yellow-billed Duck Anas undulata
4 Thika, 5 ved et stop ved en stop mellem Castle Forest og Samburu.

Gulnæbbet And
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Hottentot Teal (Anas hottentota)
Set på fem af rejsens dage med op til 20 fugle om dagen

Hottentotand

Cape Teal (Anas capensis)
I den afsnørede saltsø vest for Naivasha sås 700 fugle. Desuden sås 20 Nakuru.

Kapand

Northern Shoveler (Anas clypetea)
Skeand
I den afsnørede saltsø vest for Naivasha sås 75 fugle. Desuden sås enkelte ved Nakuru og
Bogoria.
Garganey (Anas querquedula)
1 hun sås ved Thika

Atlingand

Pintail (Anas acuta)
I den afsnørede saltsø vest for Naivasha sås 4 fugle.

Spidsand

Southern Pochard (Netta erythrophthalma)
I den afsnørede saltsø vest for Naivasha sås 500 fugle
Secretary-bird (Sagittarius serpentarius)
Ret almindelig på savannen. Set på ni af rejsens dage med 1-4 fugle om dagen.

Mørk Taffeland

Sekretærfugl

Black Kite (Milvus migrans paraciticus)
Sort Glente
Meget almindelig - især ved byerne. Set på 20 af rejsens dage med op til 50 fugle om dagen. Alle
fugle var af den gulnæbbede afrikanske race paraciticus, der ofte regnes for en selvstændig art:
Yellow-billed Kite (Milvus paraciticus) Gulnæbbet Glente
Black-shouldered Kite (Elanus caeruleus)
Blå Glente
Ret almindelig - især på udyrkede områder i det centrale højland. Set på 10 af rejsens dage med
op til 12 fugle om dagen.
African Fish-Eagle (Haliaeetus vocifer)
Afrikansk Flodørn
Ret almindelig ved søer. Set på 10 af rejsens dage med op til 6 fugle om dagen.
Palm-nut Vulture (Gypohierax angolensis)
En enkelt sås i Samburu.

Palmegrib

Hooded Vulture (Necrosyrtes monachus)
15 sås i Masai Mara

Hættegrib

African White-backed Vulture (Gyps africanus)
Hvidrygget Grib
Almindelig i Masai Mara, hvor vi så 350 fugle. Derudover sås den ret fåtalligt og lokalt. I alt blev
den noteret på otte af rejsens dage.
Rüppell's Griffon Vulture (Gyps rueppellii)
Kun set i Masai Mara, hvor vi alt så 25 fugle.
Lappet-faced Vulture (Torgos tracheliotus)
Ligeledes kun set i Masai Mara. Her så vi 9 fugle.
White-headed Vulture (Trigonoceps occipitalis)
En enkelt fugl sås fint i Masai Mara.

Savannegrib

Øregrib

Hvidhovedet Grib
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Black-breasted Snake-Eagle (Circaetus pectoralis)
Ret fåtallig på savannen. I alt sås 5 fugle.

Hvidbuget Slangeørn

Brown Snake-Eagle (Circaetus cinereus)
Ligeledes set ret fåtalligt på savannen. I alt sås 4 fugle.

Mørk Slangeørn

Bateleur (Terathopius ecaudatus)
Ret almindelig på savannen. Set på 12 af rejsens dage med 1-4 fugle om dagen.
Western Marsh-Harrier (Circus aeruginosus)
Ses især ved vådområder. Vi sås i alt 6 fugle fordelt på fem af rejsens dage.,

Rørhøg

Pallid Harrier (Circus macrourus)
Set spredt på savannen. Vi så i alt 7 fugle fordelt på seks af rejsens dage.

Steppehøg

Montagu's Harrier (Circus pygargus)
Ligeledes en savanne-kærhøg. Vi så i alt 14 fugle fordelt på otte af rejsens dage.
African Harrier-Hawk (Polyboroides typus)
Ret almindelig. Set på ni af rejsens dage med 1-3 fugle om dagen.

Gøglerørn

Hedehøg

Afrikansk Klatrehøg

Eastern Chanting-Goshawk (Melierax poliopterus)
Somalisanghøg
Set på savannen i den nordlige og østlige del af Kenya. I alt sås den på otte af rejsens dage med
1-5 fugle om dagen.
Dark Chanting-Goshawk (Melierax metabates)
1 Masai Mara

Mørk Sanghøg

Gabar Goshawk (Micronisus gabar)
I alt sås 3 fugle – 1 Nairobi National Park, 1 Samburu og 1 Masai Mara.

Gabarhøg

Shikra (Accipter badius)
1 Samburu og 1 Tsavo West, hvor vi så den blive ringmærket ved Ngulia Lodge.
African Goshawk (Accipiter tachiro)
En skovfugl. Vi så i alt 3 fugle - 1 ved Mt. Kenya og 2 Kakamega.
Rufous-breasted Sparrow-hawk (Accipiter rufiventris)
1 Thika

Shikra

Afrikansk Duehøg

Brunbrystet Spurvehøg

Bat Hawk (Macheiramphus alcinus)
Flagermusglente
Vi var heldige at se tre fugle af denne ellers ret svære art. 1 Samburo og 2 Naivasha.
Grasshopper Buzzard (Butastur rufipennis)
Vi så 2 fugle i Tsavo.

Græshoppevåge

Honey Buzzard (Pernis apivorus)
1 Kakamega

Hvepsevåge

Eurasian Buzzard (Buteo buteo vulpinus)
Set på seks af rejsens dage med 1-2 fugle om dagen.

Steppevåge
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Mountain Buzzard (Buteo oreophilus)
1 Mt. Kenya ved Castle Forest

Bjergvåge

Augur Buzzard (Buteo augur)
Almindelig. Set på 12 af rejsens dage op til 7 fugle om dagen.

Augurvåge

Verreaux's Eagle (Aquila verreauxii)
2 Kløften ved Baringo

Verreauxørn

Tawny Eagle (Aquila rapax)
Almindelig. Set på ni af rejsens dage med 1-5 fugle om dagen.

Rovørn

Steppe Eagle (Aquila nipalensis)
Almindelig. Set på 13 af rejsens dage med op til 10 fugle om dagen.

Steppeørn

Wahlberg's Eagle (Aquila wahlbergi)
Set på seks af rejsens dage med op til 5 fugle om dagen

Savanneørn

Lesser Spotted Eagle (Aqila pommarina)
1 Masai Mara
African Hawk-Eagle (Aquila spilogaster)
1 Samburu samt i alt 4 fugle Tsavo.

Lille Skrigeørn

Afrikansk Høgeørn

Martial Eagle (Polemaetus bellicosus)
Ret almindelig på savannen. Set på syv af rejsens dage med 1-2 fugle om dagen.
Long-crested Eagle (Lophaetus occipitalis)
Ret almindelig. Set på 12 af rejsens dage med op til 4 fugle om dagen.
Pygmy Falcon (Polihierax semitorquatus)
4 Samburu, 2 Baringo og 2 Tsavo. Ses ofte i par.
Lesser Kestrel (Falco naumanni)
2 Samburu og 12 Masai Mara.
Eurasian Kestrel (Falco tinnunculus)
1 vest for Naivasa og 1 nær Masai Mara

Kampørn

Topørn

Afrikansk Pygmæfalk

Lille Tårnfalk

Tårnfalk

Greater Kestrel (Falco rupicoloides)
Afrikansk Tårnfalk
7 fugle sås på tør savanne vest for Naivasha. Desuden sås 11 fugle i Masai Mara
Amur Falcon (Falco amurensis)
1 Naro Moro samt i alt 60 fugle i Tsawo West
Peregrine Falcon (Falco peregrinus)
1 Mt. Kenya ved Castle Forest

Østlig Aftenfalk

Vandrefalk

Crested Francolin (Francolinus sephaena)
Topfrankolin
En ret almindelig savanne-frankolin. Set på syv af rejsens dage med op til 6 fugle om dagen.
Scaly Francolin (Francolinus squamatus)
1 Mt. Kenya ved Castle Forest.

Skælfrankolin
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Hildebrandt´s Francolin
Set I Nakuru

(Francolinus hildebrandti)

Hildebrandt´s Frankolin

Coqui Frankolin (Francolinus coqui)…
Set i Nakuru

Coqui Frankolin

Yellow-necked Spurfowl (Francolinus leucoscepus)
Gulstrubet Sporehøne
Almindelig til talrig på savannen. Set på otte af rejsens dage med op til 50 fugle om dagen.
Red-necked Spurfowl (Francolinus afer)
3 Masai Mara

Rødhalset Sporehøne

Common Quail (Coturnix coturnix)
1 hørt syngende ved græsmarker på den nordlige del af Mt. Kenya:

Vagtel

Harlequin Quail (Coturnix delegorguei)
I alt seks fugle sås i Tsavo West - de fleste ved ringmærkning på Ngulia Lodge.
Helmeted Guineafowl (Numida meleagris)
Almindelig på savannen. Set på 11 af rejsens dage med op til 50 fugle om dagen.

Harlekinvagtel

Perlehøne

Vulturine Guineafowl (Acyllium vulturinum)
Gribbeperlehøne
En specialitet for det tørre nordlige og østlige Kenya. Vi noterede den på fire af rejsens dage. I alt
sås 45 i Samburu og 35 i Tsavo, hvor den sås i både Tsavo West og i Tsavo East.
Common Button-Quail (Turnix Sylvaticus)
1 sås blive ringmærket ved Ngulia Lodge i Tsavo West.

Andalusisk Løbehøne

Black Crake (Amaurornis flavirostra)
Sort Rørvagtel
Ret almindelig i vådområder. Set på seks af rejsens dage. Det højeste antal var 10 Baringo.
Purple Swamphen (Porphyrio porphyrio)
I alt sås tre fugle - 1 Thika og 2 ved en sø mellem Samburu og Naro Moru.
Den afrikanske race, madagascariensis, anses af nogle eksperter som en egen art.

Sultanhøne

Common Moorhen (Gallinula chloropus)
Grønbenet Rørhøne
I alt sås otte fugle. Det jhøjeste antal var 4 ved en sø mellem Samburu og Naro Moru
Red-knobbed Coot (Fulica cristata)
Kamblishøne
Set på fire af rejsens dage. Kan lokal være ret talrig ved de østafrikanske søer. De højeste antal
var 1000 ved en sø mellem Samburu og Naro Moro og 800 Lake Naivasha.
African Jacana (Actophilornis africanus)
Afrikansk Bladhøne
Ret almindelig i vådområder. Set på otte af rejsens dage. Det højeste antal var 40 Amboseli.
Grey Crowned-Crane (Balearica regulorum)
Almindelig. Set på 10 af rejsens dage. Det højeste antal var 200 Amboseli.

Grå Krontrane

Kori Bustard (Ardeotis kori)
Ret almindelig på savannen. Set på fem af rejsens dage med 1-3 fugle om dagen.
White-bellied Bustard (Eupodotis senegalensis)
I Samburu sås ialt 18 fugle.

Koritrappe

Rusttoppet Trappe

15

Buff-crested Bustard (Eupodotis gindiana)
1 Samburu og 4 Tsavo.

Okkertoppet Trappe

Black-bellied Bustard (Lissotis melanogaster)
I Masai Mara sås i alt 9 fugle.

Sortbuget Trappe

Black-winged Stilt (Himantopus himantopus)
Stylteløber
Almindelig i vådområder. Set på 14 af rejsens dage med op til 150 fugle om dagen. De største
antal sås ved søerne i Rift Valley.
Crab Plover (Dromas adeola)
300 Mida Creek

Krabbeæder

Water Thick-knee (Burhinus vermiculatus)
Vandtriel
Ret almindelig ved floder og søer. Set på syv af rejsens dage med op til 6 fugle om dagen.
Senegal Thick-knee (Burhinus senegalensis)
Senegaltriel
2 Baringo. En nordlig art, der kun forekommer i det nordvestlige Kenya – bl.a. ved Baringo, hvor
man kan se både Senegal og Water Thick-knee.
Spotted Thick-knee (Burhinus capensis)
Plettet Triel
En tørlands-triel, der er ret almindelig, men svær at se. Vi så 3 Baringo og 4 Amboseli
Temminck's Courser (Cursorius temminckii)
I Masai Mara sås i alt 5 fugle

Sortøret Ørkenløber

Somali Courser (Cursorius somalensis)
16 Samburu.
Two-banded Courser (Rhinoptilus africanus)
15 Amboseli
Heuglin´s Courser (Rhinoptilus cinctus)
2 Baringo

Somaliørkenløber

Tobåndet Ørkenløber

Mangebåndet Ørkenløber

Collared Pratincole (Glareola pratincola)
350 Amboseli
Long-toed Lapwing (Vanellus crassirostris)
2 sås i rismarker nær Kisumu og 11 i Amboseli.

Braksvale

Langtået Vibe

Blacksmith Plover (Vanellus armatus)
Broget Vibe
Almindelig ved vådområder. Set på syv af rejsens dage med op til 60 fugle om dagen.
Spur-winged Plover (Vanellus spinosus)
Almindelig. Set på 16 af rejsens dage med op til 10 fugle om dagen.
Black-winged Lapwing (Vanellus melanopterus)
En højlandsart. Vi så 30 mellem Naivasha og Nyahururu samt 4 i Masai Mara.
Crowned Lapwing (Vanellus coronatus)
En tørlandsart. Set på 14 af rejsens dage med op til 25 fugle om dagen.

Sporevibe

Lys Sørgevibe

Kronvibe
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Black-headed Lapwing (Vanellus tectus)
6 Tsavo
African Wattled Lapwing (Vanellus senegallus)
5 Masai Mara og 12 Amboseli
Kittlitz's Plover (Charadrius pecuarius)
14 Nakuru og 150 Amboseli
Chestnut-banded Plover (Charadrius pallidus)
1-2 Amboseli
Lesser Sand Plover (Charadrius mongolus)
500 Mida Creek
Greater Sand Plover (Charadrius leschenaultii)
25 Mida Creek

Sorttoppet Vibe

Savanne Lapvibe

Kittlitz´s Præstekrave

Rustbåndet Præstekrave

Mongolsk Præstekrave

Ørkenpræstekrave

Common Ringed Plover (Charadrius hiaticula)
Stor Præstekrave
Set bade ved kysten og ved saltsøerne i Rift Valley. Vi noterede den på seks af rejsens dage med
op til 50 fugle om dagen.
Three-banded Plover (Charadrius tricollaris)
Almindelig. Set på ni af rejsens dage med op til 20 fugle om dagen.
White-fronted Plover (Charadrius marginatus)
10 Sabaki River
Caspian Plover (Charadrius asiaticus)
1 Masai Mara

Trebåndet Præstekrave

Sandpræstekrave

Kaspisk Præstekrave

Grey Plover (Pluvialis squatarola)
30 Mida Creek, 25 Sabaki River

Strandhjejle

Ruddy Turnstone (Arenaria interpres)
8 Sabaki River

Stenvender

Whimbrel (Numenius phaeopus)
45 Mida Creek, 10 Sabaki River

Småspove

Eurasian Curlew (Numenius arquata)
10 Mida Creek, 3 Sabaki River

Storspove

Black-tailed Godwit (Limosa limosa)
1 Nakuru, 2 Amboseli

Stor Kobbersneppe

Bar-taied Godwit (Limosa lapponica)
10 Mida Creek, 1 Sabaki River.

Lille Kobbersneppe

Common Snipe (Gallinago gallinago)
Sås med tre af rejsens dage med i alt tre fugle

Dobbeltbekkasin
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Terek Sandpiper (Xenus cinererus)
250 Mida Creek

Terekklire

Common Sandpiper (Actitis hypoleucos)
Almindelig ved vandløb. Set på 13 af rejsens dage med op til 9 fugle om dagen.

Mudderklire

Green Sandpiper (Tringa ochropus)
Svaleklire
Ret almindelig ved vandløb og mindre søer. Set på syv af rejsens dage med op til 10 fugle om
dagen.
Wood Sandpiper (Tringa glareola)
Tinksmed
Almindeliglig ved vådområder. Set på 14 af rejsens dage med op til 40 fugle om dagen.
Marsh Sandpiper (Tringa stagnatilis)
Fåtallig. Fire spredte iagttagelser af 1-2 fugle var det hele.

Damklire

Common Greenshank (Tringa nebularia)
Ret almindelig. Set på otte af rejsens dage med op til 15 fugle om dagen.

Hvidklire

Sanderling (Calidris alba)
15 Mida Creek.

Sandløber

Little Stint (Calidris minuta)
Dværgryle
Ret almindelig ved søerne i Rift Valley og ved kysten. Set på seks af rejsens dage med op til 50
fugle om dagen.
Temminck´s Stint (Calidris temminckii)
2 Sabaki River
Curlew Sandpiper (Calidris ferruginea)
1 Nakuru, 150 Sabaki River, 700 Mida Creek.

Temminksryle

Krumnæbbet Ryle

Ruff (Philomachus pugnax)
Brushane
Ret almindelig i vådområder. Set på otte af rejsens dage. De højeste antal var 250 Amboseli og
200 Nakuru.
Grey-hooded Gull (Chroicocephalus cirrocephalus)
20 Naivasha-søen, 50 Nakuru-søen
Sooty Gull (Larus hemprichii)
70 Sabaki River, 20 Mida Creek
Heuglin´s Gull (Larus heuglini)
1 Naivasha, 15 Sabaki River. Kaldes også Sibirean Gull
Saunders's Tern (Sternula saundersi)
3 Mida Creek
Roseate Tern (Sterna dougallii)
5 Mida Creek

Gråhovedet Måge

Sodfarvet Måge

Sibirisk Måge

Persisk Dværgterne

Rosenterne

18

Gull-billed Tern (Gelochelidon nilotica)
Sandterne
Enkelte ved søerne i Rift Valley. Ret talrig ved kysten. I alt noterede vi den på seks af rejsens
dage. Det højeste antal var 150 Mida Creek
Caspian Tern (Hydroprogne caspia)
2 Nakuru, 10 Sabaki River, 6 Mida Creek
Great Crested Tern (Thalasseus bergii)
10 Mida Creek
Lesser Crested Tern ((Thalasseus bengalensis)
2 Sabaki River
White-winged Tern (Chlidonias leucopterus)
1000 i den afsnørede saltsø vest for Naivasha. Desuden sås 2 Baringo

Rovterne

Bergiusterne

Bengalterne

Hvidvinget Terne

Whiskered Tern (Chlidonias hybrida)
Hvidskægget Terne
Lokalt var den ret almindelig i vådområder som søerne i Rift valley og i Amboseli. Set på fem af
rejsens dage med op til 50 fugle om dagen.
Chestnut-bellied Sandgrouse (Pterocles exustus)
70 Samburu

Brunbuget Sandhøne

Yellow-throated Sandgrouse (Pterocles gutturalis)
25 Amboseli

Gulstrubet Sandhøne

Lichtenstein´s Sandgrouse (Pterocles lichtensteinii)
6 Samburu

Akaciesandhøne

Black-faced Sandgrouse (Pterocles decoratus)
Hvidbrystet Sandhøne
I alt sås 140 Samburu og Shaba. Desuden sås den i både Tsavo West og East med i alt 8 fugle
Rock Pigeon (Columba livia)
Forvildede tamduer sås i flere byer, bl.a. Nairobi

Klippedue

Speckled Pigeon (Columba guinea)
Guineadue
Almindelig. Ses især ved bygninger og i byer. Set på 17 af rejsens dage med op til 100 fugle om
dagen
Emerald-spotted Wood-Dove (Turtur chalcospilos)
Smaragdpletdue
Almindelig i den tørre savanne. Set på 17 af rejsens dage med op til 30 fugle om dagen.
Blue-spotted Wood-Dove (Turtur afer)
Stålpletdue
En skovfugl. Almindelig i Kakamega, hvor vi så og hørte 15 fugle. Desuden 3 i Sokokekystregnskoven.
Tambourine Dove (Turtur tympanistria)
2 fugle i bjergregnskoven på Mt. Kenya ved Castle Forest var det hele.

Tamborindue

Dusky Turtle-Dove (Streptopelia lugens)
Mørk Turteldue
6 fugle sås meget fint på Mt. Kenya, da de sad i et træ ved siden af vores frokost-plads, da vi holdt
pause på turen fra Castle Forest til Samburu
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African Mourning Dove (Streptopelia decipiens)
Guløjet Skoggerdue
Almindelig i tør savanne – især i den nordlige og østlige del af Kenya. Set på 10 af rejsens dage
med op til 50 fugle om dagen.
Red-eyed Dove (Streptopelia semitorquata)
Rødøjet Skoggerdue
Almindelig i frodig bevoksning såsom skov, galleriskov, haver ved lodges mv. Set på 11 af rejsens
dage med op til 10 fugle om dagen.
.
Ring-necked Dove (Streptopelia capicola)
Savanneskoggerdue
En karakterfugl i den tørre savanne. Set på 21 af rejsens dage med op til 75 fugle om dagen.
Laughing Dove (Streptopelia senegalensis)
Almindelig. Set på 17 af rejsens dage med op til 30 fugle om dagen

Senegaldue

Namaqua Dove (Oena capensis)
En tørlandsart. Set på 12 af rejsens dage med op til 20 fugle om dagen.

Namaquadue

African Green-Pigeon (Treron calvus)
Fåtallig. 4 Kakamega og 1 Masai Mara var det hele.

Papegøjedue

Fischer's/Yellow-collared Lovebird (Agapornis fischeri/ personatus)
Hybrid-dværgpapegøjer
Forvildede hybrider af disse to dværgpapegøjer, der lever vildt i Tanzania, men er udsatte i Kenya
sås på tre af rejsens dage med 2-4 fugle om dagen.
Brown Parrot (Poicephalus meyeri)
5 Masai Mara og 2 nær Naivasha.

Meyers Papegøje

Red-fronted Parrot (Poicephalus gulielmi)
Congopapegøje
Almindelig i højlandsskov. Vi så i alt 6 fugle på Mt. Kenya - 4 Caste Forest og 2 Naro Maro
Orange-bellied Parrot (Poicephalus rufiventris)
Rødbuget Brunpapegøje
Ret almindelig på savannen i det nordlige og østlige Kenya. Set på seks af rejsens dage med op til
8 fugle om dagen.
Great Blue Turaco (Corythaeola cristata)
Vi så i alt 20 fugle i Kakamega ved Rondo Retreat Center
Hartlaub's Turaco (Tauraco hartlaubi)
Vi så i alt 8 fugle på Mt Kenya - 5 ved Castle Forest og 3 ved Naro Moro

Kæmpeturako

Hartlaub's Turako

White-bellied Go-away-bird (Corythaixoides leucogaster)
Hvidbuget Larmfugl
Almindelig på savannen. Set på 10 af rejsens dage med op til 7 fugle om dagen.
Bare-faced Go-away-bird (Corythaixoides personatus)
Maskelarmfugl
2 fugle sås i Masai Mara. Afløser White-bellied Go-Away-bird i det vestligste Kenya.
Eastern Grey Plantain-eater (Crinifer zonurus)
2 fugle sås ved Kisumu
Great Spotted Cuckoo (Clamator glandarius)
7 fugle sås i Samburu. Desuden yderligere tre spredte iagttagelser af tre fugle.

Østlig Larmfugl

Skadegøg
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Black & White Cuckoo (Clamator jacobinus)
Jacobinergøg
Vi kunne glæde os over 6 fugle i Tsavo - bl.a. en, der blev ringmærket ved Ngulia Lodge - samt en
enkelt i Masai Mara.
Red-chested Cuckoo (Cuculus solitarius)
1 Naro Moro.
Common Cuckoo (Cuculus canorus)
Vi så i alt 5 fugle - primært i Samburu og Tsavo.
African Cuckoo (Cuculus gularis)
Vi så en enkelt i Tsavo.

Eremitgøg

Gøg

Afrikansk Gøg

Black Cuckoo (Cuculus clamosus)
Sortgøg
Vi så en enkelt i Tsavo West nær Ngulia, der ikke blot er et fremragende sted for palæarktiske
trækfugle, men som også tiltrækker mange intra-afrikanske trækfugle i november-december.
Klaas's Cuckoo (Chrysococcyx klaas)
Set og navnligt hørt på ni af rejsens dage med 1-2 fugle om dagen.

Hvidbuget Smaragdgøg

African Emerald Cuckoo (Chrysococcyx cupreus)
Gulbuget Gøg
En skovfugl. Set og navnlig hørt på syv af rejsens dage med 1-2 fugle om dagen. Set meget fint i
Kakamega af hele holdet.
Dideric Cuckoo (Chrysococcyx caprius)
Smaragdgøg
Almindelig. Set og hørt på otte af rejsens dage med 1-3 fugle om dagen. Vores ene chauffør,
Peter, havde sangen af Dideric Cuckoo som ringetone på sin mobil-telefon, hvorfor det nogle dage
lød som om der var Dideric Cuckoo her, der og alle vegne.
White-browed Coucal (Centropus superciliosus)
Almindelig. Set på 11 af rejsens dage med 1-2 fugle om dagen.
Sokoke Scops Owl (Otus ireneae)
2 set fint ved siden af hinanden i Sokoke-kystregnskoven.

Hvidbrynet Sporegøg

Sokokedværghornugle

African Scops Owl (Otus senegalensis)
Savannedværghornugle
1 sås meget fint i haven ved Baringo. Desuden hørtes 1-2 fugle kalde i både Masai Mara og i
Tsavo East.
White-faced Scops-Owl (Otus leucotis)
Hvidmasket Dværghornugle
1 set fint i haven ved Baringo. Kaldes også for Northern White-faced Scops-Owl, da nogle
eksperter skiller racen granti, der forekommer syd for Ækvator og dermed også i det sydlige
Kenya, ud som en egen art.
Spotted Eagle-Owl (Bubo africanus cinarescens)
Plettet Hornugle
2 set i en akacie ved kløften vest for vores lodge ved Baringo. Fuglene var af den nordlige race
cinarescens med brune øjne. Racen skilles af mange eksperter ud som en egen art - Greyish
Eagle-Owl Bubu cinarescens
Verreaux’s Eagle-Owl Bubu lacteus
Savannehornugle
2 fugle sås fint i en akacie i Samburu. Desuden blev den hørt ved vores camp i Tsavo East
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Cape Eagle Owl (Bubu capensis mackinderi)
Kaphornugle
2 fugle sås meget fint i en kløft i højlandet mellem Naivasha og Nyahururu. Racen i Østafrika bliver
af mange eksperter regnet som en anden art end den mindre race, der kan ses i Sydafrika. I så
fald bliver vores fugle til: Mackinder´s Eagle-Owl Bubu mackinderi. Bjerghornugle
Pearl-spotted Owlet (Glaucidium perlatum)
Plettet Spurveugle
Set fint i Baringo. Desuden blev dens karakteristiske sang hørt i både Samburu og Tsavo East
Slender-tailed Nightjar (Caprimulgus clarus)
2 sås meget fint siddende på jorden i dagslys ved Baringo
Montane Nightjar (Caprimulgus poliocephalus)
3 - 4 fugle hørtes kalde ved Castle Forest Lodge om aftenen
Plain Nightjar (Caprimulgus inornatus)
2-3 fugle sås ved Ngulia Lodge i Tsavo West

Kilehalenatravn

Ethiopisk Natravn

Sahelnatravn

Dusky Nightjar (Caprimulgus fraenatus)
Sørgenatravn
1 fugl sås fint siddende på en bjælke inde i restauranten ved Ngulia Lodge i Tsavo west
European Nightjar (Caprimulgus europaeus)
1 sås blive ringmærket og derefter siddende på en sten ved Ngulia Lodge i Tsavo West

Natravn

Donaldson-Smiths Nightjar (Caprimulgus donaldsoni)
Østafrikansk Natravn
To fugle sad som “julepynt” i et lille træ inde I restauranten på Ngulia Lodge i Tsavo West.
Little Swift (Apus affinis)
Lille Sejler
Meget almindelig. Især i byer og ved bygninger. Set på 20 af rejsens dage. Det højeste antal var
1000 Nairobi.
White-rumped Swift (Apus caffer)
Kaffersejler
Enkelte fugle blev bestemt i Tsavo, men den er formentlig blevet overset, da vi ikke brugte megen
tid på at tjekke sejlere.
Nyanza Swift (Apus niansae)
Nyanzasejler
50 Naivasha. Desuden blev enkelte bestemt i Samburu-Shaba-området. Ved flere lejligheder sås
også ensfarvede mørke sejlere, der var enten Nyanza eller vores egen mursejler (Common Swift).
Vi fik dog aldrig bestemt vores egen mursejler med sikkerhed.
African Black Swift (Apus barbatus)
Afrikansk Sort Sejler
5-10 fugle sås ved en bjergknold på den nordlige del af Mt. Kenya, da vi forgæves ledte efter
Boran Cisticoloa.
Alpine Swift (Tachymarptis melba)
1 Samburu, 1-2 Tsavo,
African Palm-Swift (Cypsiurus parvus)
Almindelig. Set på 12 af rejsens dage med op til 100 fugle om dagen.

Alpesejler

Afrikansk Palmesejler

Speckled Mousebird (Colius striatus)
Brun Musefugl
Almindelig - ses især i frodigt krat. Set på 18 af rejsens dage med op til 25 fugle om dagen
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White-headed Mousebird (Colius leucocephalus)
Hvidhovedet Musefugl
5 Samburu. Er i Kenya knyttet til den tørre savanne i den nordlige og østlige del af landet.
Blue-naped Mousebird (Urocolius macrourus)
Blånakket Musefugl
Almindelig i tør savanne. Set på 10 af rejsens dage med op til 20 fugle om dagen.
Narina Trogon (Apaloderma narina)
1 sås fint i bjergregnskoven på Mt. Kenya ved Castle Forest.

Narinatrogon

Pied Kingfisher (Ceryle rudis)
Almindelig. Set på 11 af rejsens dage. Det højeste antal var 40 Lake Baringo.

Gråfisker

Striped Kingfisher (Halcyon chelicuti)
2 Nairobi National Park var det hele. En tørlands-isfugl.

Stribet Isfugl

Gray-headed Kingfisher (Halcyon leucocephala)
Gråhovedet Isfugl
Almindelig. Set på 13 af rejsens dage med op til 8 fugle om dagen. Ligeledes en tørlands-isfugl.
Woodland Kingfisher (Halcyon senegalensis)
1 Kisumu.

Skovisfugl

Malachite Kingfisher (Alcedo cristata)
Almindelig i vådområder. Set på syv af rejsens dage med 1-3 fugle om dagen.

Malakitisfugl

Little Bee-eater (Merops pusillus)
Almindelig på savannen. Set på 10 af rejsens dage med op til 5 fugle om dagen

Dværgbiæder

Cinnamon-chested Bee-eater (Merops oreobates)
Okkerbrystet Biæder
Almindelig i skovene i det centrale højland samt i Kakamega. Set på seks af rejsens dage med op
til 20 fugle om dagen.
White-throated Bee-eater. (Merops albicollis)
Hvidstrubet Biæder
Lokalt ret almindelig. Set på syv af rejsens dage med op til 15 fugle om dagen.
Somali Bee-eater (Merops revoilii)
4 Tsavo East.

Somalibiæder

Blue-headed Bee-eater (Merops muelleri)
Brunrygget Biæder
2 sås fint i Kakamega. Det eneste sted, hvor denne fine skov-biæder yngler i Østafrika.
White-fronted Bee-eater (Merops bullockoides)
Tre spredte iagttagelser af 1-2 fugle.

Hvidpandet Biæder

Blue-cheeked Bee-eater (Merops persicus)
Grøn Biæder
Set på tre af rejsens dage. Det højeste antal var 15 fugle ved rismarker nær Kisumu.
European Bee-eater (Merops apiaster)
Set på fem af rejsens dage. Det højeste antal var 20 Naivasha.
Northern Carmine Bee-eater (Merops nubicus)
4 Baringo og i alt 7 fugle ved marker og på telefon-ledninger ved kysten

Europæisk Biæder

Karminbiæder
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European Roller (Coracias garrulus)
Europæisk Ellekrage
Almindelig trækgæst. Set på syv af rejsens dage. I Samburu-området sås i alt 4 fugle. Meget talrig
i Tsavo, hvor der sås op til min. 150 fugle om dagen.
Lilac-breasted Roller (Coracias caudatus)
Lillabrystet Ellekrage
Almindelig på savannen. Set på 16 af rejsens dage med op til 15 fugle om dagen.
Rufous-crowned Roller (Coracias noevius)
I Samburu og Baringo sås i alt 7 fugle.

Blåvinget Ellekrage

Broad-billed Roller (Eurystomus glaucurus)
1 Nakuru og 1 Kakamega

Rosaellekrage

Green Wood-hoopoe (Phoeniculus purpureus)
Lokalt almindelig. Set på fem af rejsens dage med op til 7 fugle om dagen.

Purpurskovhærfugl

Violet Wood-hoopoe (Phoeniculus damarensis granti)
Violet Skovhærfugl
I alt sås 8 fugle i Samburu-Shaba området. Den østafrikanske race granti bliver af nogle eksperter
regnet for en anden art end den sydafrikanske nominatform damarensis
Common Scimitar-bill (Rhinopomastus cyanomelas)
1 Masai Mara
Abyssinian Scimitar-bill (Rhinopomastus minor)
1 Masai Mara

Seglhærfugl

Rødnæbbet Seglhærfugl

African Hoopoe (Upupa africana)
Almindelig. Set på otte af rejsens dage med op til 4 fugle om dagen.
Eurasian Hoopoe (Upupa epops)
2 hærfugle i Samburu blev med sikkerhed bestemt til at være europæere.
Eastern Yellow-billed Hornbill (Tockus flavirostris)
I alt sås 6 fugle i Samburu og 4 i Tsavo.

Afrikansk Hærfugl

Hærfugl

Gulnæbbet Toko

Red-billed Hornbill (Tockus erythrorhynchus)
Rødnæbbet Toko
Almindelig. Set på 11 af rejsens dage med op til 25 fugle om dagen. Er udbredt over det meste af
Afrika syd for Sahara, men bliver i dag af de fleste eksperter splittet op i flere arter. I så fald bliver
nominatformen og dermed fuglene i Kenya til Northern Red-billed-Hornbill.
Von der Decken's Hornbill (Tockus deckeni)
Sortvinget Toko
Almindelig i de tørre nordlige og østlige savanner. Set på seks af rejsens dage med op til 5 fugle
om dagen.
Jackson´s Hornbill (Tockus jacksonii)
Savannetoko
I alt sås 6 fugle i Baringo-området. Er tæt beslægtet med Von der Decken´s Hornbill, som den
erstatter i det nordvestlige Kenya.
African Grey Hornbill (Tockus nasutus)
Almindelig. Set på 10 af rejsens dage med op til 3 fugle om dagen.

Grå Toko

Crowned Hornbill (Tockus alboterminatus)
Set på fem af rejsens dage. Det højeste antal var 5 Naro Moro

Krontoko
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Trumpeter Hornbill (Bycanistes bucinator)
2 sås fint i bjergregnskoven på Mt. Kenya

Trompetérhornfugl

Silvery-cheeked Hornbill (Bycanistes brevis)
I alt sås 18 fugle i det centrale højland.

Sølvkindet Hornfugl

Black-and-White-Casqued Hornbill (Bycanistes subcylindricus)
Gråkindet Hornfugl
Almindelig i Kakamega, hvor vi så op til 50 fugle dagligt. Desuden sås en enkelt i Masai Mara.
Southern Ground-Hornbill (Bucorvus leadbeateri)
2 sås fint i Tsavo.

Kafferhornravn

Yellow-rumped Tinkerbird (Pogoniulus bilineatus)
Gulgumpet Tinkerfugl
I Kakamega sås og hørtes op til 10 fugle dagligt. Desuden sås 2 i Castle Forest på Mt. Kenya.
Red-fronted Tinkerbird (Pogoniulus pusillus)
Fem spredte iagttagelser af til sammen 5 fugle.

Rødpandet Tinkerfugl

Grey-throated Barbet (Gymnobucco bonapartei)
Almindelig i Kakamega

Gråstrubet Skægfugl

Red-fronted Barbet (Tricholaema diademata)
1 Masai Mara

Diademskægfugl

Spot-flanked Barbet (Tricholaema lacrymosa)
Tre spredte iagttagelser af til sammen 4 fugle.

Dråbeskægfugl

Black-throated Barbet (Tricholaema melanocephala)
1 Baringo

Sortkronet Skægfugl

Hairy-breasted Barbet (Tricholaema hirsuta)
I Kakamega sås 2 fugle.

Sortkindet Skægfugl

Yellow-spotted Barbet (Buccanodon duchaillui)
I Kakamega sås op til 10 fugle dagligt.
Black-billed Barbet (Lybius guifsobalito)
2 Kisumu

Gulspættet Skægfugl

Sortnæbbet Tandskægfugl

Double-toothed Barbet (Lybius bidentatus)
I haven ved Rondo Retreat Center i Kakamega sås op til 5 fugle dagligt.

Tandskægfugl

D'Arnaud's Barbet (Trachyphonus darnaudii)
4 fugle sås i Tsavo.

Perleskægfugl

Usambiro Barbet (Trachyphonus usambiro)
I Masai Mara sås I alt 8 fugle.
Red-and-yellow Barbet (Trachyphonus erythrocephalus)
Set på fem af rejsens dage med 1-3 fugle dagligt.
Yellow-billed Barbet (Trachyphonus purpuratus)
3 fugle sås fint i Kakamega.

Usambiroskægfugl

Pragtperleskægfugl

Gulnæbbet Perleskægfugl
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Lesser Honeyguide (Indicator minor)
1 Naivaha og 1 Nakuru
Red-throated Wryneck (Jynx ruficollis)
2 sås fint i skoven ved Lake Nakuru.
Nubian Woodpecker (Campethera nubica)
Almindelig. Set på syv af rejsens dage med 1-2 fugle om dagen.
Mombasa Woodpecker (Campethera mombassica)
2 sås fint i Sokoke-kystregnskoven..
Cardinal Woodpecker (Dendropicos fuscescens)
1 Samburu og 1 Baringo var det hele.
Bearded Woodpecker (Dendropicos namaquus)
1 Samburu og 1 Nakuru.
Yellow-crested Woodpecker (Dendropicos xantholophus)
1 Kakamega.
Grey Woodpecker (Dendropicos goertae)
2 Amboseli

Gråbrystet Honninggøg

Rødstrubet Vendehals

Nubisk Spætte

Mombasaspætte

Kardinalspætte

Skægspætte

Gulkronet Spætte

Gulbuget Askespætte

Rufous-naped Lark (Mirafra africana)
Rødnakket Busklærke
Almindelig. Set på syv af rejsens dage. Det højeste antal var 15 Nairobi National Park.
Pink-breasted Lark (Calendulauda poecilosterna)
Rosabrystet Busklærke
Almindelig i Samburu, hvor vi så op til 15 fugle dagligt. Desuden sås 7 fugle i Tsavo East.
Fawn-colored Lark (Calendulauda africanoides)
1 Samburu

Steppebusklærke

Red-capped Lark (Calandrella cinerea)
Rødisset Lærke
Set på fire af rejsens dage. Det højeste antal var 6 fugle på græsningssletter mellem Naro Moro og
Maivasha.
Fischer's Sparrow-Lark (Eremopterix leucopareia)
Savannelærke
Almindelig i tørre savanner. Set på ti af rejsens dage. Det højeste antal var 100 Amboseli.
Chestnut-headed Sparrow-Lark (Eremopterix signata)
En flok på 50 sås i Tsavo East.

Brunisset Lærke

African Rock Martin (Ptyonoprogne fuligula)
Bleg Klippesvale
Almindelig ved høje klipper. Set på fem af rejsens dage. Det højeste antal var 50 Nakuru.
Plain Martin (Riparia paludicola)
Set på seks af rejsens dage. Det højeste antal var 100 Naivasha.
Eurasian Sand Martin (Riparia riparia)
Set på fem af rejsens dage med op til 15 fugle om dagen.

Brunstrubet Digesvale

Digesvale
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Banded Martin (Riparia cincta)
Stor Digesvale
Set på fem af rejsens dage med op til 8 fugle om dagen. Hovedparten af fuglene sås i Masai Mara.
Barn Swallow (Hirundo rustica)
Meget talrig. Set på 21 af rejsens dage.med op til 1000 fugle om dagen.

Landsvale

Wire-tailed Swallow (Hirundo smithii)
Trådhalesvale
Ses jævnligt ved vådområder. Set på af rejsens dage med op til 8 fugle om dagen..
Red-rumped Swallow (Cecropis daurica)
Almindelig. Set på 11 af rejsens dage med op til 10 fugle om dagen.

Rødrygget Svale

Lesser Striped-Swallow (Cecropis abyssinica)
Almindelig. Set på ni af rejsens dage med op til 20 fugle om dagen.

Stribesvale

Mosque Swallow (Cecropis senegalensis)
Set på fire af rejsens dage med op til seks fugle om dagen..

Savannesvale

Rufous-chested Swallow (Hirundo semifufa)
2 Masai Mara.

Rødbrystet Svale

House Martin (Delichon urbicum)
Enkelte fugle sås på to af af rejsens dage,

Bysvale

Black Sawwing (Psalidoprocne pristoptera)
Blå Skovsvale
Almindelig i Kakamega, hvor vi så op til 50 fugle dagligt. Desuden sås 30 i bjergregnskoven ved
Castle Forest samt en enkelt i skoven ved Nakuru. Endelig sås en enlig fugl i den frodige skov ved
gaten til Nairobi National Park.
White-headed Sawwing (Psalidoprocne albiceps)
Almindelig i Kakamega, hvor vi så op til 25 fugle dagligt.

Hvidhovedet Skovsvale

Gray-rumped Swallow (Pseudhirundo griseopyga)
3 fugle sås ved et frokost-stop ved en højtliggende mose på vej til Kakamega.
African Pied Wagtail (Motacilla aguimp)
Almindelig. Set på 21 af rejsens dage med 1-5 fugle om dagen.

Grågumpet Svale

Afrikansk Vipstjert

Mountain Wagtail (Motacilla clara)
Afrikansk Bjergvipstjert
To fugle sås på Mt Kenya i Castle Forest. Desuden sås to fugle i det centrale højland, da vi kørte
fra Naro Moro til Nyahururu.
Yellow Wagtail (Motacilla flava)
Almindelig. Set på ni af rejsens dage med op til 75 fugle om dagen.

Gul Vipstjert

Grey Wagtail (Motacilla cinerea)
Bjergvipstjert
1 fugl sås på Mt. Kenya nær Castle Forest. Desuden sås yderligere to fugle i en bæk i Kakamega
Golden Pipit (Tmetothylacus tenellus)
4 fugle sås i Samburu. Desuden sås yderligere 3 fugle fint i Tsavo.
Yellow-throated Longclaw (Macronyx croceus)
Set på fem af rejsens dage med 1-2 fugle om dagen.

Guldpiber

Gulbrystet Sporepiber

27

Pangani Longclaw (Macronyx aurantiigula)
2 sås i Tsavo.
Grassland Pipit (Anthus cinnamomeus)
Almindelig. Set på syv af rejsens dage med 1-4 fugle om dagen.
Plain-backed Pipit (Anthus leucophrys)
Set på fire af rejsens dage med 1-2 fugle om dagen
Tree Pipit (Anthus trivialis)
4 Naivasha.
Red-throated Pipit (Anthus cervinus)
1 Sabaki River
,
Grey Cuckoo-shrike (Coracina caesia)
1 Kakamega

Panganisporepiber

Savannepiber

Afrikansk Storpiber

Skovpiber

Rødstrubet Piber

Ensfarvet Gråfugl

Black Cuckoo-shrike (Campephaga flava)
Set på fire af rejsens dage med 1-2 fugle om dagen.

Sort Larveæder

Petit´s Cuckoo-Shrike (Campephaga petitii)
1 Kakamega

Glanslarveæder

Common Bulbul (Pycnonotus barbatus)
Berberbulbul
Uhyre almindelig. Set på alle rejsens dage. I Samburu og i Tsavo sås racen dodsoni, der har hvid
øreplet og hvide halesider og som af nogle eksperter regnes for en egen art - Dodson´s Bubul
Pycnonotus dodsoni Hvidøret Somalibulbul
Yellow-whiskered Greenbul (Andropadus latirostris)
Gulskægget Bulbul
Almindelig i Kakamega. Desuden sås enkelte i bjergregnskoven på Mt. Kenya ved Castle Forest
og ved Naro Moro.
Mountain Greenbul (Andropadus nigriceps)
Kilimanjarobulbul
Mangelfuldt noteret, men blev bl.a. set i bjergregnskoven på Mt. Kenya ved Castle Forest.
Little Greenbul (Andropadus virens)
1 Kakamega.
Slender-billed Greenbull (Andropadus gracilirostris))
5 Kakamega

Lille Grønbulbul

Tyndnæbbet Bulbul

Shelley's Greenbul (Andropadus masukuensis)
Malawibulbul
Mindst 10 fugle af racen Kakamegae sås I Kakamega. Racen bliver af mange eksperter regnet for
en egen art - Kakamega Greenbul Andropadus kakamegae Kakamegabulbul
Fischer´s Greenbul (Phyllastrephus fisheri)
2 sås i Sokoke-kystregnskoven.

Lysøjet Bulbul

Northern Brownbull (Phyllastrephus strepitans)
Nordlig Brunbulbul
2 fugle sås fint i haven ved vores lodge i Shaba. Desuden sås 2-3 fugle i Tsavo.
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Cabanis's Greenbul (Phyllastrephus cabanisi)
1 Naro Moro
Little Grey Greenbul (Andropadus gracilis)
4 fugle sås i Kakamega.
Cameroon Sombre Greenbul (Andropadus curvirostris)
1 Kakamega

Lysstrubet Bulbul

Dværgbulbul

Løvbulbul

Joyful Greenbul (Chlorocichla laetissima)
Almindelig i Kamega, hvor vi så 10 fugle om dagen.

Sangbulbul

Red-tailed Bristlebill Bleda syndactylus
2 Kakamega

Børstenæb

Equatorial Akalat (Sheppardia aequatorialis)
3 Kakamega

Bjergakalat

East Cost Akalat (Sheppardia gunningi)
1 Sokoke-kystregnskoven
Brown-chested Alethe (Stiphrornis erythrothor
2 Kakamega
White-browed Robin-Chat (Cossypha heuglini)
Set på fire af rejsens dage med 1-2 fugle om dagen

Sokokeakalat

Brunbrystet Alethe

Drosselsanger

Cape Robin-Chat (Cossypha caffra)
Kapdrosselsanger
Set på tre af rejsens dage med 1-2 fugle om dagen. Alle observationer var fra det centrale højland.
Rueppell's Robin-Chat (Cossypha semirufa)
2 Naro Moro
Snowy-crowned Robin-Chat (Cossypha niveicapilla)
3 Kakamega
Grey-winged Robin-Chat (Cossypha polioptera)
3 Kakamega

Højlandsdrosselsanger

Hvidisset Drosselsanger

Gråskuldret Drosselsanger

Olive Thrush (Turdus olivaceus abyssinicus)
Olivendrossel
Almindelig i højt beliggende skove og haver. Set på syv af rejsens dage med op til 6 fugle om
dagen. Nogle eksperter splitter Olive Thrush op i flere arter. I så fald bliver vores fugle til Montane
Thrush Turdus abyssinicus Etioperdrossel
Spotted Morning-Thrush (Cichladusa guttata)
Almindelig. Set på 10 af rejsens dage med op til 5 fugle om dagen
Common Rock-Thrush (Monticola saxatilis)
Almindelig. Set på otte af rejsens dage med op til 4 fugle om dagen
Little Rock-Thrush (Monticola rufocinereus)
2 sås mellem Naivasha og Nakuru

Spættet Palmedrossel

Stendrossel

Lille Stendrossel

29

Northern Anteater-Chat (Myrmecocichla aethiops)
Myrepikker
Almindelig mark-fugl i Rift Valley - eksempelvis omkring Naivasha og Nakuru. Set på syv af rejsens
dage med op til 50 fugle om dagen..
Sooty Chat (Myrmecocichla nigra)
Almindelig i Masai Mara, hvor vi så op til 25 fugle om dagen.
Cliff-Chat (Thamnolaea cinnamomeiventris)
3 Nakuru

Sort Myrepikker

Klippedrossel

Stonechat (Saxicola torquatus)
Sortstrubet Bynkefugl
Almindelig i højlandet. Set på fem af rejsens dage med op til 10 fugle om dagen. Den afrikanske
race rubicula bliver af nogle eksperter regnet som en egen art - African Stonechat Saxicola
rubicola Afrikansk Bynkefugl
Northern Wheatear (Oenanthe oenanthe)
Almindelig. Set på 18 af rejsens dage med op til 25 fugle om dagen.

Stenpikker

Pied Wheatear (Oenanthe pleschanka)
Almindelig. Set på 12 af rejsens dage med op til 15 fugle om dagen

Nonnestenpikker

Schalow's Wheatear (Oenanthe schalowi)
3 fugle sås ved et stop i et klippeområde mellem Naivasha og Nakuru. Bliver af nogle eksperter
betragtet som en race af Mourning Wheatear (Oenanthe lugens) Klippestenpikker
Isabelline Wheatear (Oenanthe isabellina)
Set på syv af rejsens dage med op til 4 fugle om dagen.
Common Nightingale (Luscinia megarhynchos)
2 sås blive ringmærket ved Ngulia Lodge

Isabellastenpikker

Sydlig Nattergal

Thrush Nightingale (Sprosser) (Luscinia luscinia)
15 sås blive ringmærket ved Ngulia Lodge.

Nattergal

White-throated Robin (Irania gutturalis)
I alt sås 20 fugle i Tsavo. Hovedparten ved Ngulia Lodge.

Hvidhals

Rufous Bush Chat (Cercotrichas galactotes)
3 Tsavo East
White-browed Scrub Robin (Cercotrichas leucophrys)
Tre spredte iagttagelser af i alt tre fugle.
Brown-tailed Rock-Trush (Cercomela scotocerca)
2 Baringo
Dark-Capped Yellow Warbler (Chloropeta natalensis)
1 Nairobi National Park
Mountain Yellow Warbler (Chloropeta similis)
2 Castle Forest

Trænattergal

Plettet Trænattergal

Brunhalet Stensmutte

Afrikansk Gulbug

Bjerggulbug
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Marsh Warbler (Acrocephalus palustris)
50 Ngulia Lodge i Tsavo West.– næsten alle sås ved ringmærkning

Kærsanger

Eurasian Reed-Warbler (Acrocephalus scirpaceus)
1 Tsavo

Rørsanger

Basra Reed-Warbler (Acrocephalus griseldis)
1 sås, da den blev ringmærket ved Ngulia Lodge

Basradrosselrørsanger

River Warbler (Locustella fluviatilis)
5 sås ved ringmærkningen på Ngulia Lodge
Eastern Olivaceous Warbler (Hippolais pallida)
Tre spredte iagttagelser af til sammen 7 fugle.

Flodsanger

Østlig Bleg Gulbug

Upcher´s Warbler ((Hippolais languida)
2 sås, da de blev ringmærket på Ngulia Lodge

Orientgulbug

Olive-tree Warbler (Hippolais olivatorum)
1 sås, da den blev ringmærket på Ngulia Lodge

Olivensanger

Barred Warbler (Sylvia nisoria)
1 sås ved ringmærkningen på Ngulia Lodge

Høgesanger

Common Whitethroat (Sylvia communis)
4 sås ved ringmærkningen på Ngulia Lodge

Tornsanger

Blackcap (Sylvia atricapilla)
Fem spredte iagttagelser af i alt 13 fugle.

Munk

Willow Warbler (Phylloscopus trochilus)
Tre spredte iagttagelser af i alt 13 fugle. Hørtes bl.a. syngende ved Naro Moro. .
Buff-bellied Warbler (Phyllolais pulchella)
Tre spredte iagttagelser af i alt 8 fugle
Northern Crombec (Sylvietta brachyura)
I Baringo, Samburu og Tsavo sås i alt 5 fugle.
Red-faced Crombec (Sylvietta whytii)
I Navaisha og Nakuru sås i alt 4 fugle
Somali Long-billed Crombec (Sylvietta isabellina)
2 Samburu
Black-faced Rufous Warbler (Bathmocercus rufus)
2 Kakamega.
Banded Parisoma (Parisoma boehmi)
1 sås ved et stop mellem Shaba og Mt. Kenya.
African Moustached Warbler (Melocichla mentalis)
1 Nairobi National Park

Løvsanger

Akaciesanger

Okkercrombec

Rødbuget Crombec

Somalicrombec

Sortmasket Rustsanger

Sortbrystet Sanger

Skæggræssanger
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Pectoral-patch Cisticola (Cisticola brunnescens)
Set i Nairobi National Park, på slette vest for Naivasha og i Masai Mara
Zitting Cisticola (Cisticola juncidis)
2 Nairobi National Park, 2 Thika og 15 i Amboselis vådområder

Brun Cisticola

Cistussanger

Desert Cisticola (Cisticola aridulus)
Set i Masai Mara

Ørkencisticola

Stout Cisticola (Cisticola robustus)
Set i Masai Mara

Stor Cisticola

Rattling Cisticola (Cisticola chiniana)
Akaciecisticola
Den talrigste Cisticola-art på savannen. Set på 13 af rejsens dage med op til 20 fugle om dagen.
Ashy Cisticola (Cisticola cinereolus)
1 Masai Mara

Askecisticola

Winding Cisticola (Cisticola marginatus)
Sortrygget Cisticola
Almindelig i vådområder. Set på fem af rejsens dage med op til 5 fugle om dagen.
Hunter's Cisticola (Cisticola hunteri)
25 fugle sås og ikke mindst hørtes ved Castle Forest på Mt. Kenya.
Chubb´s Cisticola (Cisticola chubbii)
10 Kakamega
Red-fronted Warbler (Spiloptila rufifrons)
4 Baringo
Tawny-flanked Prinia (Prinia subflava)
Set på seks af rejsens dage med 1-3 fugle om dagen.
Pale Prinia (Prinia somalica)
I Samburu og ved Baringo sås i alt 4 fugle
White-chinned Prinia (Schistolais leucopagon)
2 Kakamega‘
Gray-capped Warbler (Eminia lepida)
1 Naro Moro og 1 ved et stop mellem Baringo og Kakamega
Grey-backed Camaroptera (Camaroptera brachyura)
Set på seks af rejsens dage med op til 5 fugle om dagen.
Olive-green Camaroptea (Camaroptera chloronota)
I Kakamega sås i alt 4 fugle
Grey-Wren-Warbler (Calamonastes simplex)
1 Tsavo
Yellow-breasted Apalis (Apalis flavida)
En savannefugl. Set på fire af rejsens dage med 1-3 fugle om dagen

Kilimanjarocisticola

Højlandscisticola

Rødmasket Apalis

Almindelig Prinia

Savanneprinia

Hvidhaget Prinia

Papyrusgråsanger

Askegråsanger

Oliven Gråsanger

Gråsanger

Gulbrystet Apalis
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Grey Apalis (Apalis cinerea)
En skovfugl. Set på Mt. Kenya ved Castle Forest og Naro Moro.

Grå Apalis

Black-headed Apalis (Apalis melanocephala)
2 sås i Sokoke-kystregnskoven.

Sorthovedet Apalis

Black-collared Apalis (Apalis pulchra)
6 Kakamega

Halsbåndsapalis

Black-throated Apalis (Apalis jacksoni)
2 Castle Forest på Mt. Kenya

Sortstrubet Apalis

White-eyed Slaty-Flycatcher (Melaenornis fischeri)
Brillefluesnapper
Almindelig i højlandet og det vestlige Kenya. Set på ni af rejsens dage med op til 20 fugle om
dagen.
Southern Black-Flycatcher (Melaenornis pammelaina)
Drongofluesnapper
Har en anden stemme end Northern Black Flycatcher, men er ellers så godt som umulig at skelne
fra denne. Er heldigvis geografisk adskilt, idet Southern ses øst for Rift Valley samt i den nordlige
del af landet. Set på fem af rejsens dage med 1-3 fugle om dagen
Northern Black-Flycatcher (Melaenornis edolioides)
Sort Fluesnapper
Ses i Kenya kun vest for Rift Valley. På vores tur blev den ses på i Masai Mara og Kakamega med
i alt 3 fugle.
African Gray Flycatcher (Bradornis microrhynchus)
En tørlands-art. Set på ni af rejsens dage med 1-3 fugle om dagen.

Askegrå Fluesnapper

African Dusky Flycatcher (Muscicapa adusta)
Mørk Fluesnapper
Almindelig i højlandsskov. Set på syv af rejsens dage med op til 5 fugle om dagen.
Lead-coloured Flycatcher (Muscicapa plumbeus)
2 sås ved et stop mellem Samburu og Mt. Kenya

Grå Mejsefluesnapper

Spotted Flycatcher (Muscicapa striata)
Set på fem af rejsens dage med 1-4 fugle om dagen.

Grå Fluesnapper

Swamp Flycatcher (Muscicapa aquatica)
1 Kisumu

Sumpfluesnapper

Chin-spot Batis (Batis molitor)
Almindelig. Set på seks af rejsens dage med op til 7 fugle om dagen.

Brunstrubet Batis

Pygmy Batis (Batis perkeo)
Ses i det tørre nordlige og østlige Kenya. Vi så 4 fugle i Samburu og Baringo

Pygmæbatis

Black-throated Wattle-eye (Platysteira peltata)
En sås i haven ved Karen Blixens hus ved Nairobi

Sortstrubet Lapøje

Brown-throated Wattle-eye (Platysteira cyanea)
I Kakamega sås i alt 9 fugle

Brunstrubet Lapøje
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Yellow-bellied Wattle-eye (Dyaphorophyia concreta)
1 Kakamega. En lille guldklump.

Gulbuget Lapøje

African Paradise-Flycatcher (Terpsiphone viridis)
Set på 10 af rejsens dage med op til 5 fugle om dagen

Afrikansk Paradismonark

Red-bellied Paradise Flycatcher (Terpsiphone rufiventer)
2 Kakamega

Rødbuget Paradismonark

African Blue Flycatcher (Elminia longicauda)
I Kakamega sås i alt 15 fugle. Desuden sås 2 i Masai Mara

Blå Monark

Little Yellow Flycatcher (Erythrocercus holochlorus)
10 fugle sås i Sokoke-kystregnskoven.

Gulgrøn Monark

Mountain Illadopsis (Illadopsis pyrrhoptera)
1 Kakamega

Bjergskovtimalie

Rufous Chatterer (Turdoides rubiginosa)
Set på fire af rejsens dage med op til 5 fugle om dagen.

Rødbrun Larmdrossel

Black-lored Babbler (Turdoides sharpei)
Set på tre af rejsens dage med op til 5 fugle om dagen

Victorialarmdrossel

Arrow-marked Babbler (Turdoides jardineii)
Set på fem af rejsens dage med op til 10 fugle om dagen.

Plettet Larmdrossel

Northern Pied Babbler (Turdoides hypoleuca)
15 Nairobi National Park

Broget Larmdrossel

White-bellied Tit (Parus albiventris)
Set på fem af rejsens dage med 1-2 fugle om dagen.
African Penduline-Tit ((Anthoscopus caroli)
1 ved stop mellem Nairobi og Amboseli
Mouse-colored Penduline-Tit (Anthoscopus musculus)
1 set ved rede i Samburu, 3 Baringo.
Montane White-eye (Zosterops poliogastrus)
Set på Mt. Kenya i såvel Castle Forest som ved Naro Moro

Hvidbuget Sodmejse

Gulpandet Pungmejse

Lysbuget Pungmejse

Bredringet Brillefugl

African Yellow White-eye (Zosterops senegalensis)
5 Kakamega

Gul Brillefugl

Bronze Sunbird (Nectarinia kilimensis)
Bronzesolfugl
Almindelig i Kakamega og i det centrale højland. Set på otte af rejsens dage med op til 5 fugle om
dagen.
Tacazze Sunbird (Nectarinia tacazze)
Almindelig i højlandet. Set på fire af rejsens dage med op til 5 fugle om dagen.

Tacazzesolfugl
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Green-headed Sunbird (Cyanomitra verticalis)
1 Naro Moro og 10 Kakamega

Gråbuget Solfugl

Eastern Double-collared Sunbird (Cinnyris medioc
Østlig Halsbåndsolfugl
Almindelig på Mt. Kenya, hvor den både sås i Castle Forest og ved Naro Moro.
Northern Double-collared Sunbird (Cinnyris reichenowi)
Ligeledes almindelig på Mt. Kenya, men sås også dagligt i Kakamega
Amethyst Sunbird (Chalcomitra amethystina)
Sås ved Naivasha og Nakuru

Nordlig Halsbåndsolfugl

Amethystsolfugl

Scarlet-chested Sunbird (Chalcomitra senegalensis)
Skalagenbrystet Solfugl
Almindelig i den centrale og vestlige del af Kenya. Set på seks af rejsens dage.
Hunter's Sunbird (Chalcomitra hunteri)
Violetgumpet Solfugl
Erstatter Scarlet-chested Sunbird i den tørre nordlige og østlige del af Kenya. Set på fem af
rejsens dage
Olive Sunbird (Cyanomitra olivacea)
Olivensolfugl
1 Castle Forest af racen olivacea + 2 i Kakamega af racen vincenti. De to racer regnes af nogle
eksperter som to arter - Eastern Olive Sunbird Cyanomitra olivacea og Western Olive Sunbird
Cyanomitra cincenti.
Marico Sunbird (Cinnyris mariquensis)
En sås ved stop mellem Mt. Kenya og Samburu
Beautiful Sunbird (Cinnyris pulchellus)
5 Baringo
Red-chested Sunbird (Cinnyris erythrocerus)
4 Kisumu
Variable Sunbird (Cinnyris venustus)
Almindelig. Set på syv af rejsens dage med op til 4 fugle om dagen.

Mariquasolfugl

Langhalet Pragtsolfugl

Rift Valley Solfugl

Savannesolfugl

Collared Sunbird (Hedydipna collaris)
Set på tre af rejsens dage med 1-2 fugle om dagen.

Kravesolfugl

Amani Sunbird (Hedydipna pallidigaster)
2 sås i Sokoke-kystregnskoven.

Amanisolfugl

Eastern Violet-backed Sunbird (Anthreptes orientalis)
Østafrikansk Solfugl
Almindelig i den tørre nordlige og østlige del af Kenya. Set på fire af rejsens dage med op til 5
fugle om dagen.
Common Fiscal (Lanius collaris)
Sortrygget Tornskade
Almindelig. Set på 15 på af rejsens dage. Mangler i det tørre nordlige og østlige Kenya.
Taita Fiscal (Lanius dorsalis)
Almindelig i Samburu og Tsavo East, hvor den erstatter Common Fiscal.

Taitatornskade
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Long-tailed Fiscal (Lanius cabanisi)
Almindelig. Set på ni af rejsens dage.

Langhalet Tornskade

Gray-backed Fiscal (Lanius excubitoroides)
Almindelig. Set på otte af rejsens dage.

Grårygget Tornskade

Mackinnon´s Fiscal (Lanius mackinnoni)
Set dagligt i Kakamega med 1-3 fugle om dagen.

Sortvinget Tornskade

Red-backed Shrike (Lanius collurio)
Ret almindelig. Set på fem af rejsens dage med op til 15 fugle om dagen.

Rødrygget Tornskade

Isabelline Shrike (Lanius isabellinus)
Almindelig. Set på ni af rejsens dage med op til 25 fugle om dagen.

Isabellatornskade

Tropical Boubou (Laniarius aethiopicus)
Bubu
Almindelig i frodig vegetation. Set og ikke mindst hørt på otte af rejsens dage med op til 5 fugle om
dagen.
Slate-colored Boubou (Laniarius funebris)
Almindelig i tør savanne. Set på ni af rejsens dage med op til 4 fugle om dagen.
Black-headed Gonolek (Laniarius erythrogaster)
1-2 Kisumu
Papyrus Gonolek (Laniarius mufumbiri)
1 Kisumu
Lühder´s Bush Shrike (Laniarius luhderi)
I alt 5 fugle sås i Kakamega.
Brubru (Nilaus afer)
Tre spredte iagttagelser af i alt 4 fugle.
Black-backed Puffback (Dryoscopus cubla)
Enkeltte sås i Samburu og Baringo
Northern Puffback (Dryoscopus gambensis)
Set på fem af rejsens dage med 1-2 fugle dagligt.
Black-crowned Tchagra (Tchagra senegalus)
Set på fire af rejsens dage med op til 5 fugle dagligt.

Sodbubu

Skarlagengonolek

Papyrusgonolek

Brunkronet Busktornskade

Nilaus

Sortrygget Kvastryg

Kvastryg

Krattornskade

Brown-crowned Tchagra (Tchagra australis)
Set på tre af rejsens dage med 1-2 fugle dagligt.

Brunkronet Kratskade

Three-streaked Tchagra (Tchagra jacksoni)
2 Baringo

Lyshovedet Kratskade

Rosy-patched Bush-shrike (Rhodophoneus cruentus)
Rosabrystet Busktornskade
Ret almindelig i de tørre nordlige og søtlige dele af Kenya. Set på fem af rejsens dage med op til 3
fugle dagligt.

36

Sulphur-breasted Bush-shrike (Malaconotus sulfureopectus)
1 Nairobi National Park
Grey-headed Bush-shrike (Malaconotus blanchoti)
1 sås mellem Samburo - Mt. Kenya. Desuden 1 Masai Mara
Bocage´s Bush-shrike (Malaconotus bocageri)
I alt 5 fugle i Kakamega.

Svovlbrystet Busktornskade

Gråhovedet Skovtornskade

Grågrøn Busktornskade

Northern White-crowned Shrike (Eurocephalus rueppelli)
Hvidgumpet Tornskade
En talrig karakterfugl i den tørre savanne. Set på 12 af rejsens dage med op til 100 fugle om
dagen.
Gray-crested Helmetshrike (Prionops poliolophus)
2 Lake Nakuru

Gråtoppet Hjælmtornskade

Chestnut-fronted Helmetshrike (Prionops scopifrons)
15 Sokoke-kystregnskoven.

Brunpandet Hjælmtornskade

Retz´s Helmet Shrike (Prionops retzsi)
10 Sokoke-kystregnskoven

Sortbrystet Hjælmtornskade

Square-tailed Drongo (Dicrurus ludwigii)
5 Kakamega
Fork-tailed Drongo (Dicrurus adsimilis)
Almindelig. Set på 17 af rejsens dage med op til 25 fugle om dagen.
House Crow (Corvus splendens)
Almindelig ved kysten. Bl.a. sås 150 fugle, da vi kørte fra Malindi til Mombasa

Rethalet Drongo

Gaffelhalet Drongo

Huskrage

Cape Rook (Corvus capensis)
Afrikansk Råge
Set på tre af rejsens dage med op til 20 fugle om dagen. Er lokalt ret almindelig i højlandet.
Pied Crow (Corvus albus)
Broget Krage
Meget almindelig. Set på 12 af rejsens dage med op til 75 fugle om dagen. Ses især i byer.
Fan-tailed Raven (Corvus rhipidurus)
1 Shaba, 5 Baringo

Korthalet Ravn

White-necked Raven (Corvus albicollis)
Hvidhalset Ravn
2 sås mellem Masai Mara og Nairobi samt yderligere 3 mellem Nairobi og Amboseli
Eurasian Golden Oriole (Oriolus oriolus)
1 Tsavo

Pirol

African Black-headed Oriole (Oriolus larvatus)
Østafrikansk Hættepirol
Set på seks af rejsens dage med op til 4 fugle om dagen. En savanne-fugl.
Montane Oriole (Oriolus percivali)
2 Castle Forest

Bjergpirol
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Western Oriole (Oriolus brachyrhynchus)
5 Kakamega

Olivenrygget Hættepirol

Red-billed Oxpecker (Buphagus erythrorhynchus)
Set på ni af rejsens dage med op til 25 fugle om dagen

Rødnæbbet Oksehakker

Yellow-billed Oxpecker (Buphagus africanus)
Gulnæbbet Oksehakker
Er mere fåtallig og lokal end sin rødnæbbede fætter. Vi så den på fire af rejsens dage med op til 10
fugle om dagen.
Kenrick's Starling (Poeoptera kenricki)
4 fugle sås ved Castle Forest på Mt. Kenya.
Stuhlmann´s Starling (Poeoptera stuhlmanni)
Almindelig i Kakamega, hvor vi op mod 100 fugle dagligt.

Østlig Bjergstær

Bjergstær

Red-winged Starling (Onychognathus morio)
Rødvinget Sortstær
Ret almindelig – ses især ved bygninger. Set på seks af rejsens dage med op til otte fugle dagligt.
Sås blive ringmærket på Ngulia Lodge, hvor den også yngler.
Waller's Starling (Onychognathus walleri)
50 Castle Forest på Mt. Kenya.

Korthalet Stær

Slender-billed Starling (Onychognathus tenuirostris)
10 fugle sås i en landsby på Mt. Kenya.

Tyndnæbbet Sortstær

Bristle-crowned Starling (Onychognathus salvadorii)
12 Shaba, 25 Baringo.

Paryksortstær

Greater Blue-eared Glossy-Starling (Lamprotornis chalybaeus)
Almindelig. Set på 11 af rejsens dage med op til 50 fugle om dagen.

Blåøret Glansstær

Rüppels Starling (Lamprotornis purpuropterus)
Almindelig. Set på syv af rejsens dage med op til 25 fugle om dagen.

Blågrøn Glansstær

Golden-breasted Starling (Lamprotornis regius)
4 Samburu og 6 Tsavo.
Superb Starling (Lamprotornis superbus)
Meget almindelig. Set på 20 af rejsens dage.
Hildebrandt's Starling (Lamprotornis hildebrandti)
Set på otte af rejsens dage med op til 5 fugle om dagen.
Violet-backed Starling (Cinnyricinclus leucogaster)
6 Masai Mara og 3 Amboseli
Magpie Starling (Speculipastor bicolor)
10 Shaba, 5 Baringo, 3 Tsavo

Kongeglansstær

Trefarvet Glansstær

Masaiglansstær

Amethyststær

Skadeglansstær

Fischer's Starling (Spreo fischeri)
Askestær
Almindelig i det tørre nordlige og østlige Kenya. Set på seks af rejsens dage med op til 75 fugle om
dagen.
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Wattled Starling (Creatophora cinerea)
Almindelig. Set på ni af rejsens dage med op til 500 fugle om dagen.

Lappestær

House Sparrow (Passer domesticus)
Almindelig i byerne.

Gråspurv

Rufous Sparrow (Passer rufocinctus)
Almindelig. Set på 10 af rejsens dage med op til 6 fugle om dagen.
Chestnut Sparrow (Passer eminibey)
3 Samburu

Kenyaspurv

Kastanjebrun Spurv

Gray-headed Sparrow (Passer griseus)
Gråhovedet Spurv
Set på fem af rejsens dage. Alle observationer var fra det sydvestlige Kenya, hvor den er ret
almindelig.
Parrot-billed Sparrow (Passer gongonensis)
Tyknæbbet Spurv
Almindelig. Set på 15 af rejsens dage. Blev førhen betragtet som en race af Grey-headed Sparrow.
Swahili Sparrow (Passer suahelicus)
Set i Masai Mara. Blev førhen betragtet som en race af Grey-headed Sparrow.
Yellow-spotted Petronia (Petronia pyrgita)
2 Samburu og 2 Tsavo
Speckle-fronted Weaver (Sporopipes frontalis)
20 Masai Mara

Swahilispurv

Pyrgitastenspurv

Skælhovedet Finkevæver

White-browed Sparrow-Weaver (Plocepasser mahali)
Spurvevæver
Almindelig - især i det tørre nordlige og østlige Kenya. Set på 10 af rejsens dage med op til 200
fugle om dagen.
Donaldson-Smith´s Sparrow-Weaver (Plocepasser donaldsoni)
25 Samburu
Black-capped Social-Weaver (Pseudonigrita cabanisi)
Set på seks af rejsens dage med op til 50 fugle om dagen.
Grey-capped Social-Weaver (Pseudonigrita arnaudi)
50 Masai Mara

Hvidkindet Spurvevæver

Sorthættet Ørkenvæver

Ørkenvæver

Red-billed Buffalo-Weaver (Bubalornis niger)
Almindelig. Set på syv af rejsens dage med op til 50 fugle om dagen.

Rødnæbbet Bøffelvæver

White-billed Buffalo-Weaver (Bubalornis albirostris)
10 Baringo

Hvidnæbbet Bøffelvæver

White-headed Buffalo-Weaver (Dinemellia dinemelli)
Hvidhovedet Bøffelvæver
Almindelig - især i det tørre nordlige og østlige Kenya. Set på ni af rejsens dage med op til 100
fugle om dagen.
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Black-headed Weaver (Ploceus cucullatus)
Stor Maskevæver
Almindelig. Set på syv af rejsens dage med op til 100 fugle om dagen. Kaldes også for Village
Weaver.
Lesser Masked Weaver (Ploceus intermedius)
Kun en enkelt i Samburu.
Vitelline Masked Weaver (Ploceus vitellinus)
Set på fire af rejsens dage med op til 10 fugle om dagen.
Northern Masked Weaver (Ploceus taeniopterus)
2 Baringo
Spectacled Weaver (Ploceus ocularis)
5 Castle Forest på Mt. Kenya.
Black-necked Weaver (Ploceus nigricollis)
5 Kakamega og 1 Sokoke

Lille Væver

Blommegul Maskevæver

Nordlig Maskevæver

Brillevæver

Sortnakket Væver

Speke's Weaver (Ploceus spekei)
Somalivæver
Ret almindelig i det centrale Kenya. Set på seks af rejsens dage. Det højeste antal var 150 Nairobi
National Park.
Baglafecht Weaver (Ploceus baglafecht)
Baglafecht Væver
Almindelig i højlandet. Set på ni af rejsens dage med op til 200 fugle om dagen.
Chestnut Weaver (Ploceus rubiginosus)
Set på fire af rejsens dage med 10 Samburu, og i alt 80 Tsavo.
Little Weaver (Ploceus luteolus)
10 Baringo
Slender-billed Weaver (Ploceus pelzelni)
5 Kisumu

Rødbrun Væver

Dværgvæver

Tyndnæbbet Væver

Golden-backed Weaver (Ploceus jacksoni)
4 Baringo, 10 Kisumu

Gulrygget Væver

Holub`s Golden Weaver (Ploceus xanthops)
2 Masai Mara, 1 Nairobi

Safrangul Væver

Golden Palm Weaver (Ploceus bojeri)
5 Samburu, 10 nær Malindi

Palmevæver

Taveta Golden Weaver (Ploceus castaneiceps)
15 Amboseli

Tavetavæver

Dark-backed Weaver (Ploceus bicolor)
Sås dagligt i Kakamega med op til 5 fugle. Desuden 2 Sokoke
Brown-capped Weaver (Ploceus insignis)
3 Castle Forest på Mt. Kenya, 5 Kakamega

Sortrygget Skovvæver

Brunkronet Væver
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Black-billed Weaver (Ploceus melanogaster)
2 Kakamega

Sortbuget Væver

Vieillot´s Black Weaver (Ploceus nigerrimus)
10 Kakamega

Sortvæver

Red-headed Weaver (Anaplectes rubricollis)
1 sås ved et stop mellem Baringo og Kakamega
Red-billed Quelea (Quelea quelea)
Set på fire af rejsens dage med op til 50 fugle om dagen.
Red-headed Malimbe (Malimbus rubricollis)
3 Kakamega
Long-tailed Widowbird (Euplectes progne)
60 Nakuru. Desuden sås 4 mellem Naivasha og Nakuru

Rødhovedet Væver

Blodnæbsvæver

Rødnakket Pragtvæver

Hanehalet Vidafinke

Jackson's Widowbird (Euplectes jacksoni)
Jacksons Vidafinke
Set på tre af rejsens dage med op til 15 fugle om dagen. Alle observationer var fra det centrale
højland - bl.a. Nairobi National Park.
Red-collared Widowbird (Euplectes ardens)
Rødhalset Vidafinke
2 sås ved stop i et vådområde på Mt. Kenya 15. november. Desuden sås 3 ved Naro Moro.
Fan-tailed Widowbird (Euplectes axillaris)
10 sås syd ved en rismark syd for Kisumu. Desuden sås 2 Amboseli

Rødskuldret Vidafinke

Hartlaub´s Marsh Widowbird (Euplectes hartlaubi)
Sumpvidafinke
5 sås, da vi undervejs til Kakamega stoppede ved en mose i det vestlige højland.
White-winged Widowbird (Euplectes albonotatus)
Ret almindelig. Set på fem af rejsens dage med op til 25 fugle om dagen.
Yellow-mantled Widowbird (Euplectes macrourus)
En enkelt sås i det vestlige højland

Hvidvinget Vidafinke

Gulrygget Vidafinke

Yellow Bishop (Euplectes capensis)
Fløjlsvæver
Set på tre af rejsens dage. Det højeste antal var 4 fugle ved vores camp Mara Sentrim i det
østligste Masai Mara.
Yellow-crowned Bishop (Euplectes afer)
8 sås i en rismark nær Thika
Southern Red Bishop (Euplectes orix)
2 hanner i pragtdragt i en rismark syd for Kisumu.

Napoleonsvæver

Oryxvæver

Gray-headed Negrofinch (Nigrita canicapillus)
Skovastrild
2 ad sås sammen med flyvefærdige unger i Castle Forest på Mt. Kenya. Desuden sås yderligere
en fugl i Kakamega.
Green-winged Pytilia (Pytilia melba)
2 Amboseli

Broget Astrild
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Red-headed Bluebill (Spermophaga ruficapilla)
1 Kakamega
Red-cheeked Cordon-bleu (Uraeginthus bengalus)
Almindelig. Set på 10 af rejsens dage med op til 10 fugle om dagen.
Purple Grenadier (Granatina ianthinogaster)
Almindelig. Set på ni af rejsens dage med op til 8 fugle om dagen.

Rødhovedet Frøknækker

Sommerfuglefinke

Violbuget Granatastrild

Red-billed Firefinch (Lagonosticta senegala)
Set på tre af rejsens dage med 2-3 fugle om dagen.

Amarant

African Firefinch (Lagonosticta rubricata)
Set på tre af rejsens dage med 1-2 fugle om dagen.

Mørkerød Amarant

Yellow-bellied Waxbill (Coccopygia quartinia)
50 Castle Forest på Mt. Kenya

Grønrygget Astrild

Common Waxbill (Estrilda astrild)
Helena-astrild
Set på seks af rejsens dage. Det højeste antal var 20 ved vores camp Mara Sentrim i det østligste
Masai Mara.
Crimson-rumped Waxbill (Estrilda rhodopyga)
30 Samburu
Black-crowned Waxbill (Estrilda nonnula)
5 Kakemega
Black-headed Waxbill (Estrild atricapilla)
6 Castle Forest på Mt. Kenya

Tøjleastrild

Nonneastrild

Sortkappet Astrild

Black-faced Waxbill (Estrild erythronotus)
2 sås nær Nairobi

Fea-astrild

Black-cheeked Waxbill (Estrilda charmosyna)
Set i Samburu

Alfe-astrild

African Silverbill (Lonchura cantans)
15 Shaba

Afrikansk Sølvnæb

Bronze Mannikin (Spermestes cucullatus)
Skadefinke
Almindelig. Set på seks af rejsens dage med op til 50 fugle dagligt. Ses ofte i kulturlandskab med
marker og landsbyer.
Black-and-white Mannikin (Spermestes bicolor)
Glansskadefinke
15 i Castle Forest på Mt. Kenya og 10 Kakamega. Fuglene i Kakamega var af racen poensis med
sort ryg, mens fuglene på Mt. Kenya var af den rødryggede race nigriceps, der af nogle eksperter
regnes som en egen art – Red-backed Mannikin Spermestes nigriceps Brunrygget Skadefinke
Cut-throat (Amadina fasciata)
Set to dage i Samburu med i alt 20 fugle.

Båndfinke

42

Pin-tailed Whydah (Vidua macroura)
Almindelig. Set på syv af rejsens dage med op til 15 fugle om dagen.
Eastern Paradise-Whydah(Vidua paradisaea)
1 Amboseli, 30 Tsavo
Steel-blue Whydah (Vidua hypocherina)
1 Samburu

Dominikanerenke

Paradisenke

Langhalet Atlaskfinke

Straw-tailed Whydah (Vidua fischeri)
1 Amboseli, 5 Tsavo

Stråvidafinke

Village Indigobird (Vidua chalybeata)
1 Thika

Atlaskfinke

Yellow-fronted Canary (Serinus mozambicus)
Set på fem af rejsens dage med op til 4 fugle om dagen
White-bellied Canary (Serinus dorsostriatus)
Set på seks af rejsens dage med op til 30 fugle om dagen

Mozambiquesisken

Hvidbuget Sisken

African Citril (Serinus citrinelloides)
Finnæbbet Sisken
1 Kakamega, 1 ved vores højtbeliggende camp i det vestlige Masai Mara 1 ved Karen Blixens hus
nær Nairobi. Alle var af formen frontalis, der af nogle eksperter regnes som en egen art - Western
Citril Serinus frontalis Diademsisken
Streaky Seed-eater (Serinus striolatus)
Set på fem af rejsens dage med til 10 fugle om dagen
Yellow-rumped Seed-eater (Serinus reichenowi)
Set på fire af rejsens dage med op til 10 fugle om dagen.
Oriole Finch (Linurgus olivaceus)
1 Castle Forest på Mt. Kenya
Cinnamon-breasted Rock-bunting Emberiza tahapisa
1 Baringo
Golden-breasted Bunting (Emberiza flaviventris)
1 sås ved et stop mellem Baringo og Kakemage, 1 Masai Mara
Somali Golden-brested Bunting (Emberiza poliopleura)
2 Samburu, 2 Tsavo

Stribet Sisken

Gulgumpet Sisken

Pirolfinke

Afrikansk Klippeværling

Gulbuget Værling

Somaliværling
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Pattedyr
Yellow-winged Bat Lavia frons
4 Amboseli.
Fruit Bat sp.
Flere sås hængende i loftet på Samburu Simba Lodge.
Greater Gelago Gelago crassecaudatus
1 Ngulia Lodge - sås om natten, når den kravlede ned fra loftet for at æde sukker ved kaffebordet.
Vervet Monkey (Cercopithecus aethiops)
Almindelig. Set på 11 af rejsens dage med op til 50 dyr om dagen.

Grøn Marekat

Blue/Syke´s Monkey (Cercopithecus mitis)
I Castle Forest på Mt. Kenya sås en enkelt af formen Syke´s Monkey. I Kakamega var formen Blue
Monkey almindelig. Her sås op til 50 dyr om dagen.
Red-tailed Monkey (Cerocebus ascanius)
15 Kakamega
Black and White Colobus (Colubus guerezza)
Sort-hvid Colobus abe
Almindelig i det centrale højland, hvor en halv snes sås ved både Naivasha og Nakuru samt i
Kakamega, hvor vi så op til 30 dyr om dagen
Yellow Baboon (Papio cyanocephalus
Almindelig i Tsavo, hvor vi så op til 150 dyr om dagen.

Gul Bavian

Olive Baboon (Papio anubis)
Anubisbavian
Almindelig i størstedelen af Kenya, men mangler i det sydøstlige hjørne, hvor den afløses af
Yellow Baboon. Vi så arten på 13 af rejsens dage med op til 150 dyr om dagen.
Black-backed Jackal (Canis mesomelas)
Set på syv af rejsens dage med op til 6 dyr om dagen. Ses ofte i par.
Small-spotted Genet (Genetta genetta)
1 Shaba

Skaberaksjakal

Genette

Dwarf Mongoose (Helogale pervula)
30 Masai Mara

Dværgmangust

Banded Mongoose (Mungus mungo)
100 Masai Mara

Zebramangust

Slender Mongoose (Herpestes sanguineus)
1 Naivasha
Spotted Hyena (Crocuta crocta)
Almindelig. Set på syv af rejsens dage med 1-3 dyr om dagen.

Plettet Hyæne

Striped Hyena (Hyaena hyaena)
1 Nakuru

Stribet Hyæne
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Cheetah (Acinonyx jubatus)
Gepard
Her var vi overraskende heldige med hele tre observationer. I Samburu sås to dyr - en hun med en
stor unge. I Masai Mara så vi først en familie på 4 dyr og siden en enlig - i alt 7 styk.
Leopard (Panthera pardus)
Leopard
1 stor han sås kanon-godt i Shaba. Desuden 1 i Masai Mara og 3 i Tsavo West - heraf 2 ved
Ngulia Lodge, hvor de hver aften blev lokket til med en klump kød, der blev hængt op i et stativ.
Lion (Panthera leo)
4 Samburu og mindst 10 Masai Mara

Løve

African Elephant (Loxodonta africana)
Afrikansk Savanneelefant
Almindelig. Set på 12 af rejsens dage. De højeste antal var 250 Samburu og 200 Tsavo
White Rhinoceros (Ceratotherium simum)
Hvidt Næsehorn
4 Nairobi National Park og 7 Nakuru. Den oprindelige bestand af den nordlige underart er uddød i
Kenya – og formentlig også i verden. Den nuværende bestand udgøres af udsatte dyr fra
Sydafrika.
Rock Hyrax (Procavia capensis)
Klippegrævling
Set på seks af rejsens dage med op til 20 dyr om dagen. Er udbredt i store dele af Afrika og
Melleøsten og opdeles af nogle eksperter i op til fem forskellige arter.
Yellow-spotted Bush Hyrax (Heterohyrax brucei)
Sås med sikkerhed i Masai Mara. Er let at forveksle med Rock Hyrax, men har lyse øjenbryn og en
mere spids snude samt hvid underside. Kan leve i samme kolonier som klippegrævlinger.
Eastern Tree Hyrax (Dendrohyrax validus)
1 sovende sås fint i et træ i parken ved Karen Blixens Hus. Desuden hørtes mange af dem skrige i
natten ved Castle Forest på Mt. Kenya.
Warthog (Phacocherus africanus)
Almindelig. Set på 10 af rejsens dage med op til 30 dyr om dagen.

Vortesvin

Hippopotamus (Hippopotamus amfibius)
Flodhest
Almindelig. Set på 10 af rejsens dage. De højeste antal var 75 Masai Mara og 40 Naivasha.
Giraffe (Giraffa camelopardalis)
Giraf
Almindelig. Set på 14 af rejsens dage op med til 30 dyr om dagen. Er opdelt i flere racer. I
størstedelen af Kenya sås Masaigiraffen tippelskirchi, men i Samburu sås den smukke Netgiraf
reticulata og ved Nakuru Rothschild´s Giraf rothchildi
Hartebeest (Kongoni) (Alcelaphus buselaphus)
Koantilope
Set på fem af rejsens dage. De højeste antal 50 Nairobi National Park og 40 Masai Mara. Næsten
alle observationer var af racen Coke´s Hartebeest cokii, men på en stor farm nær Naivasha sås et
enligt dyr af den sjældne Kenya Highland Hartebeest, der regnes for en hybridform mellem
racerne lelwel og cokii.
Wildebeest (White-bearded Gnu) Connochaetes taurinus
I Masai Mara sås mindst 50.000 dyr. Desuden så en enkelt i Nairobi og 5 i Amboseli,

Gnu

Topi (Damaliscus korrigum)
5000 Masai Mara
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Impala (Aepyceros melampus)
Almindelig. Set på 14 af rejsens dage med op til 500 dyr om dagen.

Impala

Thomson´s Gazelle (Gazella thomsonii)
Thomsons Gazelle
Meget almindelig - især i Msai Mara og Amboseli. Set på 11 af rejsens dage med op til 1000 dyr
om dagen.
Grant´s Gazelle (Gazella granti)
Almindelig. Set på 11 af rejsens dage med op til 300 dyr om dagen.

Grants Gazelle

Gerenuk (Litocranius walleri)
50 Samburu-Shaba, 1 Amboseli og 3 Tsavo East.

Girafantilope

Bushbuck (Traelaphus scriptus)
1 Nairobi National Park

Skriftantilope

Lesser Kudu (Traelaphus imberbis)
1 Tsavo
Eland (Traelaphus oryx)
90 Masai Mara, 20 Nairobi National Park samt 2 Nakuru.
Common Duiker (Sylvicapra grimmia)
1 Masai Mara
Kirk´s dik-dik (Madoqua kirki)
Almindelig. Set på ti af rejsens dage med op til 10 dyr om dagen
Guenther´s Dik-dik (Madoqua guentherii)
En enkelt blev med sikkerhed bestemt til denne art i Samburu
Bohor Reedbuck (Redunca redunca)
8 Masai Mara, 3 Amboseli.
Beisa Oryx (Oryx beisa)
80 Samburu

Elsdyrantilope

Almindelig Dykkerantilope

Kirk´s dik-dikantilope

Guenther´s Dik-dikantilope

Bohor Rørbuk

Oryxantilope

Waterbuck (Kobus ellipsiprymnus)
Vandbuk
Almindelig. Set på 11 af rejsens dage. Vi så både racen Common Waterbuck K. e. ellipsiprymnus
og racen Defassa Waterbuck K. e. defassa.
Klipspringer (Oreotragus oreutragus)
1 Shaba
Cape Buffalo (Syncerus caffer)
Almindelig. Set på 11 af rejsens dage med op til 500 dyr om dagen.

Klippespringer

Kafferbøffel

Common Zebra (Equus burchelli)
Almindelig Zebra
Almindelig. Set på 14 af rejsens dage. Det højeste antal var 10.000 Masai Mara
Grevy´s Zebra (Equus grevyi)
50 Samburu

Grevys Zebra
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Scrub Hare (Lepus fangani)
Set i Samburu og Nakuru
Cape Hare (Lepus capensis)
1 Masai Mara. Den afrikanske race regnes normalt som samme art som vores egen hare.

Hare

Striped Ground Squirrel Euxerus erytropus
Set i Samburu
Unstriped Ground Squirrel Xerus rutilus
Sås i Samburu, Shaba samt i Tsavo.
Red-legged Sun Squirrel (Heliosciurus rofobrachium)
Flere sås i Kakamega.
Giant Forest Squirrel (Paraxerus stangeri)
Flere sås i Kakamega.
Huet Ochre Bush Squirrel (Paraxerus ochraceus)
1 Tsavo

Andre dyr:
Nilkrokodille sås i bl.a. Masai Mara, Samburu, Tsavo og i Baringo.
Nilvaran (Monitor Lizard) sås i bl.a. Masai mara og Nairobi National Park. Desuden sås
Steppevaran (Savannah/whitethroated Lizard) i Tsavo Øst, og en netop dræbt Sort Mamba mellem
Nakuru og Baringo.
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