
Reserapport Kenya 2009-12-19 – 2010-01-10 

 0 

 

  

KENYA 
2009-12-19 – 2010-01-10 

Anders Dahl 

Andreas Viberg 

Stellan Bygård 



Reserapport Kenya 2009-12-19 – 2010-01-10 
 

 1 

 

Deltagare 

Anders Dahl, Arlöv dahl_anders@hotmail.com  
Andreas Viberg, Stockholm andreas.viberg@tele2.se  
Stellan Bygård, Dalstorp stellan.bygard@svedbergs.se  

Program 

(Siffror inom parentes hänvisar till kartan på nästa sida) 

19/12 Nairobi – Limuru wetland (1) - Kinangop plateau (2) - Molo grassland - Nakuru 
20/12 Lake Nakuru NP (3) - Lake Baringo (4) 
21/12 Lake Baringo – Kapedo (5) 
22/12 Kapedo-Baringo – Kitale (6) 
23/12 Kitale - Kongelai Escarpment - Kitale  
24/12 Kitale - Kongelai - Kakamega forest (7) 
25/12 Kakamega forest 
26/12 Kakamega forest – Busia (8) 
27/12 Busia – Matayos – Kisumu (9) 
28/12 Kisumu – Dunga - Mara West Camp 
29/12 Masai Mara (10) 
30/12 Masai Mara – Naivasha (11) 
31/12 Gatamaiyu forest (12) - Kinangop plateau - Lake Naivasha - Naivasha 
1/1 Aberdare NP (13) – Gatarakwa – Wajee – Thika (14) 
2/1 Thika – Garissa (15) 
3/1 Garissa - Mado Gashi (16) 
4/1 Mado Gashi – Garissa - Nairobi 
5/1 Nairobi NP (17) - Nairobi Jockey Club - Olorgesaille (18) 
6/1 Olorgesaille – Nairobi - Voi 
7/1 Taita Hills (19) - Tsavo East NP (20) – Mombasa - Malindi 
8/1 Arabuko Sokoke Forest (21) - Mida Creek (22) 
9/1 Roka Ponds - Lake Chem Chem – Malindi – Gongoni - Sabaki river delta (23) - Jilore 
10/1 Malindi - Shimba Hills (24) 
11/1 Hemfärd, Nairobi - Amstedam-Stockholm 
 

Inledning 

Under planeringen av årets skådarresa funderade vi på att återigen tillbringa julen i Sydamerika, och i 

så fall Peru, men efter lite funderande föll valet på Afrika och Kenya. Kenya är lite konstigt nog inte så 

välbesökt av skådare som man skulle kunna tro, men några områden i södra delen av landet är 

välkända för sina däggdjur och därför ofta besökta av vanliga naturintresserade människor.  

Landet är relativt lätt att resa i, men vägarna är i många fall mycket tröttsamma med oändliga 

mängder av stora hål och ojämnheter. Trots detta lyckades guiden och chauffören Chege hålla en i 

många fall förbluffande hög hastighet. Att inte vår bil helt skakade sönder varje dag under resan får 

betraktas som ett mirakel. Under långa sträckor var det bättre att köra i dikesrenen än på den yta 

som kallades för väg.    

Även om landet i mångas ögon har ett gott rykte för att vara Afrika, är den inrikespolitiska 

situationen något orolig. Senast större oroligheter med något tusental dödsoffer blossade upp var 

efter valet 2007. Nu är situationen åter lugn och turister börjar återvända, men i vissa områden i 

mailto:dahl_anders@hotmail.com
mailto:andreas.viberg@tele2.se
mailto:stellan.bygard@svedbergs.se
http://www.kws.org/parks/parks_reserves/LNNP.html
http://www.kws.org/parks/parks_reserves/KNFR.html
http://www.marawest.com/
http://www.maasaimara.com/
http://www.kws.org/parks/parks_reserves/ABNP.html
http://www.kws.org/parks/parks_reserves/NANP.html
http://www.kws.org/parks/parks_reserves/TENP.html
http://www.kws.org/parks/parks_reserves/ASNP.html
http://www.kws.org/parks/parks_reserves/SHNR.html
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landet, framför allt i norr och nordost, bör man vara försiktig och känna till de lokala förhållandena. 

Guideböckerna avråder nästan helt att besöka de nordöstra delarna, vi upplevde dock inga problem 

där själva men hade bra guider med kunskaper om de aktuella förhållandena. 
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Dagbok 

17/12 Anders och Stellan reste upp genom ett snöigt Sverige och kom upp till Andreas i 
Stockholm under kvällen.  

18/12 Tidigt uppvaknande och taxi till Arlanda för att ta British Airways flight till Heathrow 
klockan 06.50. Innan bordning kom beskedet att eftersom det kanske skulle kunna tänkas komma 
snö på Heathrow under förmiddagen kunde vi inte lyfta som planerat utan sannolikt först vid lunch! 
Vårt anslutande flyg från Heathrow till Nairobi skulle avgå 10.50 så detta var ju nästan katastrof. Hur 
som helst kom vi iväg från Arlanda och landade i ett soligt och snöfritt London. Kaptenen kunde dock 
berätta att molnen vi kunde ana på ena sidan flygplatsen minsann kunde ha medfört snö. 

När vi efter lång väntan kommit av planet hade vårt anslutande flyg mot Nairobi redan avgått. I 

ankomsthallen var det totalt fullpackat med strandsatta resenärer, en del låg till och med och sov i 

stillastående köer. Hela flygplatsen var ett kaos, inga informationstavlor fungerade och ingen visste 

något. Vår taktik blev att Anders ställde sig i den monsterlånga kön till informationsdisken, Stellan 

försökte få tag på någon från British Airways och Andreas höll sambandet och fixade mat och dryck. 

Mirakulöst nog lyckades Stellan få tag på en BA-manager för informationsavdelningen och med 

gråten i halsen förklarade Stellan att det var total katastrof och att vi skulle missa vårt livs safari om vi 

inte var i Nairobi i morgon bitti. På något vis blev vi ombokade på ett plan mot Paris som skulle avgå 

typ nu, för att där ha ganska god marginal för att ta kvällsflyget med Kenyan Airways mot Nairobi. Vi 

sprang mot gaten och gick ombord. Då fanns ingen avisningsmaskin att tillgå, personalen måste 

bytas, vi fick inget starttillstånd mm, så vi kom inte iväg förrän tre timmar för sent, först vid 17.30.  

Vi började inse att det skulle bli extremt bråttom i Paris, vi var heller inte incheckade på flighten med 

Kenyan Airways och behövde få våra boardingkort utskrivna. Det fanns några lediga säten längre 

fram i planet och de bytte vi till, sedan rusade vi av planet, åkte en buss till en annan terminal och 

möttes av en lång kö vid incheckningsdisken. Det tog vi ingen hänsyn till utan haffade första bästa 

anställd och sa att vi måste få våra biljetter NU. Då fanns vi inte i datasystemet, och dessutom var det 

redan för sent för planet går nu var beskedet.  Vi bönade och bad om att de skulle hålla planet och 

titta lite extra i systemet om vi inte ändå fanns där. Ett telefonsamtal och en del knappande i datorn, 

och plötsligt hade vi våra biljetter i handen. Kön vid säkerhetskontrollen sprang vi förbi, tokrusade 

genom hela terminalen och slängde oss på planet som var lite försenat, precis när gaten stängde. 

Helt sjukt! Väl ombord på det halvfulla planet fick vi varsin tre-sits rad, en bärs och en gin och tonic, 

och efter en fruktansvärd dag kunde vi äntligen andas ut. Vi förstod dock att vårt bagage knappast 

hängt med i svängarna, men vi var på rätt väg och det var ändå huvudsaken. 

19/12 Bagaget hade förstås inte kommit med 
och vi anmälde det efter att vi hade landat. När vi 
gick ut ur terminalen såg vi först ingen skymt av vår 
guide, typiskt för denna resa efter mardrömsstarten. 
Men efter en halv timmes väntande såg jag att en av 
de som stod och väntade på gäster höll sin lapp bak 
och fram. I solljuset på lappen kunde jag ändå ana att 
Birdwatching East Africa lös genom och det visade sig 
att det var vår guide Chege! Äntligen var vi 
någorlunda på spåret, visserligen 12 timmar sena och 
utan bagage, men det var ju ändå detaljer i 
sammanhanget. 

http://www.birdwatchingeastafrica.com/
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Eftersom det redan var tidig förmiddag hade vi missat morgonen vi skulle haft i en skog intill 

Naivasha, i stället åkte vi mot Limuru Wetlands, strax nordväst om Nairobi, och började bekanta oss 

med den afrikanska avifaunan. Några korta stopp vid några våtområden gav bl.a. Hunter´s Cisticola, 

Speke´s Weaver, Streaky Seed-eater. Tråkigast med det uteblivna bagaget var att där låg våra stativ. 

Tubarna hade vi dock haft i handbagaget, men Cheges stativ var väldigt dåligt. 

Därefter åkte vi upp mot Kinangop Plateau som är en bra lokal för den endemiska och starkt hotade 

Sharpe´s Longclaw. Efter en 

stunds letande i 

gräsmarkerna invid vägen 

hittade Anders en Sharpe´s 

och vi fick fina obsar. I 

övrigt hade vi en Red-

capped Lark. Efter lite 

mekaniska problem med 

bilen, en fyrhjulsdriven 

sliten Mitsubishi Danica, 

åkte vi vidare längs A104 

på kanten av Great Rift 

Valley, en väg av god 

kvalitet. Ett kort stopp 

längs vägen i backen ner 

mot Lake Nakuru gav ett 

par Schalow´s Wheatear på 

ett hus. Eftersom vi inte hade hunnit ta ut dollars i London som tänkt, stannade vi i Nakuru och tog ut 

dollar på en bank med relativt dålig växelkurs. Chege ville ha dollars, inte Kenyanska Shillings och vi 

hade fått en bättre växelkurs i London eller Sverige, men nu var det som det var. Vi åkte ner till 

entrén till Lake Nakuru National Park och löste inträde för morgondagen. Sedan skådade vi i 

omgivningarna och ner mot reningsverksdammarna. Ganska mycket fågel och väldigt varmt och en 

brännande sol på vårt bleka skinn. Solskydd och andra kläder än de vi hade på oss befann sig i vårt 

bagage på för oss okänd plats i världen.  

På eftermiddagen åkte vi upp till Molo Grasslands, ett område beläget på 2700 möh med åkrar, fält 

och små sjöar. Resan hit tog ca en och en halv timme med stopp för någon vacker stäpphök. Väl uppe 

skådade vi vid en sjö på vänster sida vägen tills solen gick ner, med ca 20 av traktens nyfikna barn i 

släptåg.  Målarten Aberdare Cisticola hittades snart, i övrigt hade vi African Quail-Finch, Lesser 

Jacana, Knob-billed Duck, Cape Teal, Maccoa Duck, Great Crested Grebe, Black Crake och African 

Snipe. 

På vägen från grasslands spelade Chege fram en Montane Nightjar som både svarade och flög runt 

oss ett par varv. 

När vi var tillbaka i Nakuru handlade vi mat för kommande dagar och checkade sedan in på hotellet 

Midland. Duschade och åt en sen middag, vi var mycket trötta och hungriga, hade inte ätit något på 

hela dagen förutom lite kakor, än mindre druckit kaffe. Chege var också trött och somnade vid 

Sharpe’s Longclaw Hemimacronyx sharpei 
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matbordet. Men vi var riktigt glada med att överhuvudtaget vara här, det kunde vi inte tro igår när 

allt såg så mörkt ut.  

125 arter sågs under dagen. 

20/12 Lämnade hotellet 6.30 och åkte direkt ner till Lake Nakuru NP. Inne i parken fick man 

inte gå runt eftersom det bl.a. fanns lejon och noshörningar, och vi skådade från bilen som hade 

stora uppfällbara takluckor. Området var mycket torrt, och sodasjön Nakuru Lake var mycket mindre 

än vad den varit de senaste åren. Kenya ligger i område som påverkats mycket av klimatförändringar. 

Exakt vad det beror på är inte helt 

känt, men en kombination av lokal 

avskogning och global växthuseffekt 

är väl en bra gissning. En hel del 

flamingos fanns i sjön i alla fall, 

uppskattningsvis något 10000-tal 

och på håll såg sjön helt rosa ut. 

I parken finns ett återinplanterat 

bestånd av både vit och svart 

noshörning, och en hel del gaseller, 

apor och andra djur. Vi såg även ett 

lejon i skuggan av ett träd. Under 

vår tid i nationalparken åkte vi ett 

varv runt sjön och bitvis var det 

mycket fågel. Vi letade rätt länge 

efter den mycket lokala Grey-crested Helmetshrike, och på sista stoppet (picknick-siten) innan 

utfärden hittade vi äntligen några tillsammans med den betydligt vanligare White-crested 

Helmetshrike. I övrigt hade vi Secretary bird, Rüppel´s Vulture, mörk form av Gabar Goshawk, Tawny 

Eagle, White-fronted Bee-eater, Southern Ground Hornbill, Greater Honeyguide, Northern Puffback, 

Arrow-marked Babbler, Pectoral-patch Cisticola, Mocking Cliff Chat, Bearded Woodpecker, African 

Grey-headed Woodpecker Black Cuckooshrike. 

Efter att vi kört ur parken åkte vi upp 

till Midland hotel för en sen lunch 

innan vi påbörjade resan norrut mot 

Lake Baringo dit vi anlände sent på 

eftermiddagen. Vid Lake Baringo 

hade Chege stämt möte med en 

lokal guide, 22-årige Francis 

CherutWich, som visade oss tre 

stycken vilande Three Banded 

Courser och en Northern White-

faced Owl på dagkvist. Dessa fåglar 

hade i princip varit helt omöjliga att 

hitta för oss utan hjälp eller kunskap 

om var de brukade tillbringa 

White Rhinoceros Ceratotherium simum female with young and Red-billed 
Oxpecker Buphagus erythrorhynchus. 

Three-banded Courser Rhinoptilus cinctus 
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dagarna. Sedan gick vi ner till stranden av sjön och när solen gick ner kom ganska många flodhästar 

upp ur vattnet för att beta. Vi inkvarterade oss på Lake Baringo Club, duschade och åt middag.  

Totalt under dagen såg vi 139 arter, 208 arter totalt efter två dagar i Kenya. 

21/12 Upp klockan 06 och iväg direkt med 

bilen, åkte upp till stora vägen och sedan norrut en 

liten bit. På vänster sida hade vi en långsträckt 

klippvägg och mycket passande upptäckte Stellan 

en Verreaux´s Eagle som gled längs väggen för att 

sedan sätta sig på en klippa. Enligt Francis, som 

även var med idag, var klippörn ingen lätt art i 

området, så det var en bra start. Vid den 

hoppingivande skylten ”All birds availiable” 

svängde vi ner mot foten av bergväggen. 

Vegetationen under branten var som så ofta i Baringoområdet mycket torr och bestod mest av vassa 

taggbuskar och kaktusar, uppblandat med en del träd som på något märkligt sätt lyckats växa till sig 

bland termit-skorstenarna. Vi gick nedanför branten och skådade någon timme i behaglig temperatur 

innan solen stigit för högt. Ett par killar med en skock getter passerade, det verkade finnas hur 

mycket getter som helst i detta land. I fågelväg hade vi Shikra, Dideric Cuckoo, Red-fronted Barbet, 

Pygmy Batis, Mouse-colored Penduline Tit, Brown-tailed Apalis, Northern White-crowned Shrike, 

Grey Tit-Flycatcher (ledcolored), Beautiful Sunbird, Red-fronted Apalis (warbler) och White-bellied 

Canary. 

Tillbaka till Club Baringo för sen frukost, i ett av trädgårdens träd satt två African Scops Owl väl 

kamouflerade, och när vi stod och tittade på dem rusade 

två stora Monitor Lizards förbi. I ett annat träd satt en 

sömnig Verreaux´s Eagle-Owl. Sedan visste Francis var 

man kunde se Slender-tailed Nightjar som brukade ligga 

i sanden på dagen. Två stycken låg där öppet på ca 5 

meters håll men var otroligt svåra att få syn på. En bit 

intill låg dock en död hund och jäste i solen och luktade 

pyton. Francis hade också ett område där Greyish Eagle-

Owl brukade sitta på dagen och efter ett tag hittade vi 

trädet där paret satt, en rätt bra uggle-dag! Vi hade dock 

missat Bristle-crowned Starling och Baringo var vår 

chans att se denna art, och på vägen ner mot Club 

Baringo fick vi syn på en lämplig kandidat som flög över 

och försvann ner mot de höga träden vid Cluben. Efter 

intensivt letande hittade vi två Bristle-crowned Starling i 

ett träd samt White-billed Buffalo-Weaver, Northern 

Brownbul och Yellow-bellied Eremomela. 

Efter att ha ätit lunch åkte vi norrut mot Kapedo. Denna 

tur var egentligen oplanerad eftersom boendet däruppe 

var av det enklare slaget och vi skulle få laga middag 

Bristle-crowned Starling Onychognathus salvadorii 
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själv. Dessutom kunde det ibland vara lite stökigt i området med boskapsstölder och påföljande bråk. 

Chege frågade oss om vi ville åka upp dit istället för en till natt i Baringo och vi behövde inte lång 

betänketid för att tycka att det var en bra idé eftersom där fanns en del arter vi bara kunde få där. 

Förutom Francis följde en lokal guide som hette Cliff med, han kunde även den lokala varianten av 

språket som pratades norr om Kapedo vilket skulle visa sig vara användbart. Grusvägen upp till 

Kapedo var stundtals mycket dålig, och landskapet väldigt torrt, hett, dammigt och kargt. Vi tänkte 

att här kan ingen bo, men stannade vi och gick ut och skådade så hade vi efter 10 minuter typ 20 

personer runt oss som envist hävdade att de ville ha pengar för något, vad som helst kändes det som. 

Folket här, en del med traditionella 

kläder och vackra utsmyckningar, var 

misstänksamma mot besökare, och det 

gick absolut inte att ta några kort, varken 

på människorna, deras boskap eller 

landskapet om de såg på. Längs vägen 

hade vi Pygmy Falcon, Lichtenstein´s 

Sandgrouse, Grey-headed Bushshrike, 

Slate-colored Boubou och strax innan 

Kapedo hörde vi Crested Lark.  

Vi anlände till byn Kapedo efter 

skymningen och skulle bo i ett betonghus en finsk missionär (!) lät bygga på 70-talet, givetvis utrustat 

med bastu (vilket våra guider inte hade en aning om vad det var för ett rum, kanske inte så konstigt 

då temperaturen ute kl 23 var 33 grader och vår bastulängtan starkt begränsad. Men klart finnen 

skulle ha en bastu).  Vi lagade mat tillsammans med två lokala killar, stekte lamm (grymt segt), lök 

och kokade spagetti. Efter maten tog killarna med oss till en å intill som rann ut från en varm källa. 

Vattnet var väldigt hett och det var en helt fantastisk känsla att i det totala mörkret ligga i hett vatten 

under en enormt klar stjärnhimmel. Helt klart en av resans höjdpunkter, och mycket oväntad. Anders 

försökte, lite väl optimistiskt i beckmörkret, skölja upp sitt enda par strumpor men det slutade tyvärr 

med att ena strumpan flöt i väg och inte gick att återfinna.   

Dagen gav 139 arter vilket var resans högsta dagssumma, 209 arter totalt hittills. 

22/12 Direkt efter uppgång kvart 

i fem gick vi ut i byn för att försöka se 

Somali Sparrow, och efter en kort stunds 

letande hittade vi ca 30 stycken, 

dessutom Somali Bunting och Magpie 

Shrike. Ett antal nyfikna bybor följde oss 

på håll, det kändes verkligen att det inte 

var vanligt med turister i denna del av 

Kenya. Efter att ha letat genom byn åkte 

vi ca 15 km norrut i det torra området på 

dålig väg, hade längs vägen Somali Fiscal, 

Ethiopian Swallow, Singing Bush Lark, 

Pale Prinia, Desert Cisticola, Straw-tailed Whydah. I området finns några relativt traditionellt levande 

folkstammar, Pokhot och Turkana, som inte kommer speciellt bra överens med varandra och som 
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inte brukar uppskatta övriga besök. När vi kom åkandes längs vägen stod en man på vägen där den 

korsade en uttorkad flodfåra och mannen vinkade att vi skulle stanna. Vad vi inte såg just då var att 

en annan figur, beväpnad med en AK-47, hade lagt sig intill vägen bakom en buske. Som tur var hade 

vi vår lokale guide Cliff som på det lokala språket frågade mannen vad han ville. Uppenbarligen 

förvånad över att det fanns någon i bilen som kunde prata deras språk svarade mannen att han ville 

ha lift till en annan by längre fram. Cliff förklarade att vi inte skulle dit utan avsåg leta efter fåglar 

ungefär här. Mannen nöjde sig med det och hans beväpnade kumpan kom fram från sitt gömställe 

och de båda lommade iväg. Cliff berättade för oss att vi sannolikt hade blivit rånade om han inte 

kunnat deras språk, de rånar tydligen inte varandra åtminstone. Vi hade inte svårt att tro Cliff, men 

sådana detaljer som överfall och rån hade vi inte tid att fundera på nu, utan vi fortsatta till fots in i 

buskarna i den uttorkade flodfåran i jakt på nya fåglar. 

Tyvärr hittade vi inte målarterna Fox Kestrel och Swallow-

tailed Kite, och det började bli sjukt varmt i den stekande 

solen fram på förmiddagen. 

På vägen tillbaka kom två tjejer i spännande kläder och 

vackra halsringar gående och ville ha lift med oss. De var 

på väg till Kapedo och tillbaka under dagen, en promenad 

på ca 40 km. Cliff förklarade att de kunde åka med en liten 

bit men att vi sedan skulle stanna och skåda fåglar, något 

tjejerna inte alls trodde på. 

Vi körde av vägen och in i buskmarken fram till en flod som 

märkligt nog rann genom det torra landskapet. Nere vid 

floden hade vi en del välbekanta vadare samt Striated 

Heron och Senegal Thick-knee. 

Sedan tillbaka till Kapedo och den långa och otroligt 

skumpiga vägen ner till Baringo dit vi anlände på 

eftermiddagen. Vi hade inte ätit något alls under dagen förutom några torra kakor, så vi hade sett 

fram mot mat på Baringo Club. Chege hade även ringt och meddelat vår ankomst. Men när vi kom dit 

satt hela personalstyrkan i trädgården och strejkade, någon slags aktion mot ledningen som tvingats 

till en del nedskärningar bland annat tack vare det vikande antalet besökare sedan oroligheterna i 

landet vid senaste valet. Efter viss förvirring stod det klart att det enda vi kunde få serverat var 

vatten.  

Vi fortsatte därför hungriga den långa resan mot Kitale som vi kom till strax före 22. Strax innan Kitale 

hände det lite kittlande att bilens motor på ett ögonblick la av helt mitt på vägen, och allt blev svart. 

Jag satt i passagerarsätet fram och greppade den ficklampa som låg mellan mig och Chege och lös 

framåt för att vi skulle se något i beckmörkret, och inte riskera att bli påkörda. Det visade sig att en 

sladd till batteriet skakat loss i ett gupp och det kunde fixas snabbt. Med tanke på det konstanta och 

mycket tröttsamma skumpandet i hål och vägbulor kändes det otroligt att inte fler saker i bilen 

skakat sönder.  

 Vi checkade in på Kitale Golf Club i trevliga bungalower och åt en pepparstek, första maten för idag. 

En riktigt givande dag, men lite ansträngande med lång transportsträcka, ingen mat och hög värme. 
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Men vad gör det när vi kan summera 108 arter idag, och 290 totalt under resan hittills. Dessutom var 

det kul att se lite spännande människor.         

23/12 När vi skulle åka iväg på tidigt på morgonen var Chege inte där. Vi hade inte sett var 

han skulle sova och bilen såg vi inte heller till så vi antog att han bott någonstans intill och försökte 

förgäves ringa honom. Efter nästan en timme dök han upp, han hade sovit på golfklubben han med 

men gömt bilen väl. Varför han hade försovit sig fick vi aldrig någon klarhet i och det var väl för övrigt 

betydelselöst nu, men det var självklart irriterande att missa en viktig morgontimme. På grund av 

detta ändrades planen för förmiddagen och efter ett kort stopp i en skogsdunge som gav Ross 

Turaco, begav vi oss mot området Kongelai Escarpment, ett bergigt område som sluttar ner mot ett 

lågland på gränsen mot Uganda. I bakgrunden bland molnen kunde Mount Elgon, 4321 möh, 

skymtas. 

Vi körde över berget längs den slingriga 

vägen mot Kongelai och gick ur och 

skådade då vi såg något eller där det såg 

ut att finnas fågel. Bland det vi hittade 

fanns Mottled Swift, Hemprich’s 

Hornbill, White-headed Barbet, Double-

toothed Barbet, Scaly-throated 

Honeyguide, Orangebreasted 

Bushshrike, Yellow-throated Leaflove, 

Bronze-tailed Starling,  Eastern Double-

collared Sunbird,  Little Sparrowhawk, 

Black Crake och African Emerald Cuckoo.  

Området var väldigt torrt med flera helt 

uttorkade flodbäddar. Vid en av de uttorkade flodbäddarna hade vi Yellow-billed Shrike och Black-

headed Gonolek. Vi passerade genom några byar och innan vi vände kom vi fram till en flod, Suam, 

med vatten där lokalbefolkningen tvättade och badade. I området och vid floden såg vi Abyssinian 

Scimatarbill, Abyssinian Roller, Silverbird, Grey Kestrel, Eastern Plantaineater och Purple-banded 

Sunbird. 

När vi vände började det skymma och längs vägen tillbaka lös vi på träden för att försöka hitta ugglor, 

och ibland stannade vi för att lyssna efter 

nattskärror men tyvärr utan resultat. 

134 arter under dagen och 337 totalt. 

24/12 Julaftonen inleddes tio i fem 

med avfärd mot en by intill där några 

Heughlin´s Masked Weavers  bodde i ett 

träd mitt i byn, en vävare som annars är rätt 

svår. Efter lite väntan kom vävarna 

inflygande och satte sig i trädet innan de 

försvann in i sina bon. Även ca 30 Chestnut 

Weaver sågs i samma by. Därefter skådade 

D’Arnauds Berbet Trachyphonus darnaudii 
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vi i landskapet omkring, längs  en delvis uppodlad sluttning och vi hade Gabar Goshawk, Black-

crowned Tchagra och Singing Cisticola. Tyvärr fick vi inte syn på den White-Crested Turaco som 

Chege hörde på håll. En damm intill innehöll bl.a en Purple Heron, Purple Swamphen, Brown 

Parisoma. 

Vid lunch åkte vi in till staden Kitale och G4S kontor dit 2 på flyget borttappade väskor skulle ha 

levererats, och vi var alla spända på vilka som skulle få sin väska och vem som skulle bli utan 

julklapp… Till Stellans stora förvåning 

fick han sin väska, och även Andreas, 

som dock inte var särskilt förvånad. 

Anders väska var däremot fortfarande 

borta. Vi åkte ner till Kitale Golf Club 

för lunch och skådning intill golfbanan 

som låg bakom restaurangen. Över 

golfbanan flög mängder av svalor runt 

och Stellan kunde snart plocka ut 

några Grey-rumped Swallow. Även en 

Red-throated Wryneck satt i ett träd. 

Sedan bar det, med ett stopp vid en 

viadukt där Angola Swallow häckade, 

av mot Kakamega 3 timmar bort. Vi 

checkade snabbt in på ett hotel i staden och övervägde för en liten stund att ta ett tidigt avslut på 

dagen, men Chege var påstridig att vi skulle köra de 16 km upp till Kakamega-skogen för en timmes 

skådning innan skymningen. Det var nog bra för vi såg några arter på resan endast vid detta tillfälle. 

Vi åkte alltså upp till Kakamegaskogens kant och skådade sedan längs huvudvägen in i skogen och 

hade bl.a. Purple-throated Cuckooshrike, Chapin´s Flycatcher och en hörd Yellow-spotted Barbet . 

Tillbaka vid hotellet var det riktigt skönt att efter en vecka i Afrikas värme få byta strumpor (i Anders 

fall att få på sig ett par strumpor) och kalsonger. Anders kunde ha Andreas kläder så även han fick ett 

rent ombyte och var nog egentligen rätt nöjd att slippa kånka på en stor väska resten av resan. På 

hotellet pågick någon form av juldisco hela natten med hög musik och fruktansvärda blinkande och 

spelande julgranar. 

Dagen summerade 130 arter och totalt 

för resan var vi uppe i 365. 

25/12 Vi gick upp halv sex och 

begav oss direkt mot Kakamega Forest. 

Kakamega är en av de få kvarvarande 

rester av den skog som en gång sträckte 

sig ända ut till atlantkusten och innehåller 

ett antal arter som i Kenya bara finns här. 

Skogen är ganska liten och man skådar 

från den väg som leder genom, samt från 

en del stigar och andra öppna områden. 

Med oss idag hade vi även en mycket 

Red-tailed Bristlebill Bleda syndactylus 

Blue Monkey Cercopithecus mitis 
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duktig och sympatisk lokal guide som hette Ben Obanda och som hade skådat i Kakamega i över tio 

år. Vi började i gryningen vid en plantskola, Tree Nursery och KEEP, sedan gick vi en stig därifrån ut 

till grusvägen som leder genom skogen. Hade här Slender-billed Greenbul, Lühder´s Bushshrike,  

Western Olive Sunbird,  Redheaded Malimbi , Black-and-White Mannikin,  Black-billed Weaver, 

Stuhlmann´s Starling, Black-faced Rufous Warbler, Yellow-billed Barbet (hörd), Scaly-breasted 

Illadopsis, Chestnut Wattle-eye, Equatorial Akalat, Dusky Crested Flycatcher, Olive-green 

Camaroptera, Mountain Illadopsis, Buff-throated Apalis, Kakamega Greenbul, Banded Prinia, Black-

crowned Waxbill  och ett gäng roliga Blue Monkey som jagade varandra i träden.  

Sedan åkte vi ner mot Rondo Retreat 

Center, där det egentligen hade varit 

bäst att bo för att slippa åka till och 

från skogen. Att vi inte bodde här 

berodde sannolikt på att det var fullt, 

eller så var det mycket billigare att bo 

nere i samhället. I de stora träden vid 

RRC hade vi en av resans målarter 

Great Blue Turaco samt Vieillot´s Black 

Weaver.   

Därefter åkte vi vidare längs grusvägen 

ca en km och därefter gick vi in på en 

väg till höger och hade Chubb´s 

Cisticola, Blue Malkoha, Petit´s Cuckooshrike och 2 ex av en annan målart Blue-headed Bee-eater, 

framvisslad Bartailed Trogon, African Broadbill, Toro Olive Greenbul, Yellow-crested Woodpecker i 

hål, Little Grey Greenbul, och hörde White-tailed Rufous Thrush. Tyvärr började det regna på 

eftermiddagen och det fortsatte hela kvällen. Vi höll ut ändå och var inte tillbaka förrän vid 19-tiden. 

Vi åt middag och även ikväll pågick juldiscot med enorm volym på hotellet. 

Dagen gav 79 arter och 418 totalt, många var nya för resan och sågs endast här. Kakamega är ett 

måste om man vill få en bra artlista och vi hade tur att vädret ändå var så pass bra som det var idag. 

Till det vi tyvärr missade hörde bl.a. Grey Parrot. 

26/12 Uppstigning halv sex och återigen upp mot Kakamega Forest. Det hade regnat hela 

natten och gjorde det fortfarande så vägen var mycket lerig. Även idag var Ben med oss och vi 

skådade mestadels längs vägen i regnet, tyvärr var det ganska lite fågel. Regnet upphörde först vid 

11-tiden. Idag gick vi även in i trädgården på Rondo Retreat Centre och när regnet nu hade slutat fick 

vi in en del bra arter. Speciellt kan nämnas Palm-nut Vulture (tydligen rätt svår här), White-spotted 

Flufftail (hörd), African Pygmy Kingfisher, Blue-headed Bee-eater, White-headed Wood Hoopoe, 

Thick-billed Honeyguide, Tullberg´s Woodpecker, Bocage´s Bushshrike,  Mackinnon´s Shrike, Red-

bellied Paradise-flycatcher, Dusky Tit, Honeyguide Greenbul, Green Hylia, Turner´s Eremomela, Grey-

winged Robin-Chat, Grey-chinned Sunbird, Black-necked Weaver och ett par Oriole Finch.  

Vi hade haft en och en halv dag i Kakamega, plus första kvällen, och tack vare hårt slit både från oss 

själva samt våra duktiga guider hade vi sett de flesta av målarterna. Men det hade inte varit fel att 

haft en heldag till här, speciellt som en del skådning kan försämras vid intensivt regn. För maximal 

utdelning är nog Rondo Retreat Centre bäst att bo på, och se till att boka upp Ben som guide! 

Chubb’s Cisticola Cisticola chubbi 
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Vid halv fyra var vi tillbaka vid hotellet för en sen lunch och sedan åkte vi mot staden Busia på 

gränsen mot Uganda. Vid bron över Nzoia efter staden Mumias stannade vi för att hänga in Rock 

Pratincole som alltid brukade stå på några stenar i det forsande vattnet. Men idag var vadarsvalorna 

irriterande nog borta trots att vi letade ganska länge på båda sidor om bron som skakade rejält när 

lastbilar körde över den. Däremot hade vi bättre lycka med nattskärror på ett öppet område strax 

innan Busia i skymningen. Vi såg och hörde Swamp Nightjar samt en annan nattskärra, men den 

senare lyckades vi inte identifiera säkert . Väl i Busia tog vi ut pengar i en automat och anlände 

därefter till Blue York Hotel strax efter åtta. Här genomled vi resans sämsta middag, något som 

kallades Chicken Maryland och som förmodligen hade legat i fritösen sedan lunch och serverades 

med en sådan där äcklig korv och friterad banan. 

Dagen gav 103 arter och totalt var vi uppe i 438. 

27/12 Under natten vräkte regnet ner, vårt beställda frukostpaket var försenat så vi kom inte 

iväg innan halv sju. Vi åkte direkt, med kort stopp för den Senegal Coucal som flög över vägen, 

tillbaka till bron över Nzoia för att återigen 

försöka på Rock Pratincole. Tyvärr samma 

nedslående resultat som igår men i alla fall 

Western Citril och Angola Swallow sågs 

under den timme vi var där. Sedan 

skådade vi oss tillbaka längs vägen mot 

Busia och nu tittade solen återigen fram, vi 

hade Marsh Tchagra, Purple Starling, 

Moustached Grass Warbler, Black-bellied 

Firefinch. Vi hade även en lång obs av två 

rovfåglar som skruvade och långsamt gled 

över vägen och vi hade vissa bekymmer 

med att identifiera dem, men att den ena 

som var en ormörn var en Beaudouin´s Snake Eagle stod klart efter läsning av den litteratur vi hade 

med.   

I anslutning till en lite större å som vägen korsade gick vi runt någon timme i ett delvis uppodlat 

landskap och fick äntligen se White-crested Turaco riktigt fint i toppen av ett träd. Här även Alpine 

och Mottled Swift, Bar-breasted Firefinch, Compact Weaver, Fawn-breasted Waxbill, Cardinal 

Quelea, Klaas´s Cuckoo och en skruv med ca 300 Open-billed Stork. 

När vi kom tillbaka till bilen upptäckte vi att någon hade krossat en sidobakruta. Ingenting i bilen var 

dock stulet, kanske hade marodören blivit avbruten i sin gärning. Några av oss hade tubarna kvar i 

bilen, i och för sig täckta med filtar, och det var en lättnad att de var kvar. Chege blev däremot väldigt 

butter resten av dagen. 

Vi åkte via en polisstation för skadeanmälan tillbaka till Blue York Hotel för lunch, och sedan 

påbörjade vi resan ner mot Kisumu vid Victoriasjöns östra strand. Vid Rio Sio stannade vi och 

spanade över några öppna fält efter Blue-breasted Bee-eater, och efter en stund fick vi syn på en 

liten flock. Hörde även Lesser Moorhen och såg Black-headed Weaver (Yellow-backed) här. Längs 

vägen även Black Bishop från bilen.  

Nzoia 
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Vi fortsatte men tog av första höger efter Rio Sio, körde kanske 1 km och parkerade bilen vid en gård 

och gick upp mot några trädlösa höga gräskullar. Ett mycket trivsamt område, benämnt Busia 

Grasslands eller Matayos, och en väldigt fin kväll. Hittade målarten Whistling Cisticola samt Long-

billed Pipit och Copper Sunbird.   

Resan ner mot Kisumu tog sedan ytterligare 2 timmar i mörker på samma tröttsamma vägar med 

stora hål, tvära fartgupp och trafikanter utan lampor. Samtidigt som en Barn Owl skrek till checkade 

vi in på Sunset Hotel, och åt slutligen en sen middag.  

Dagen gav 115 arter och vi var uppe i 469 totalt. 

28/12 Uppstigning halv sex 

och direkt iväg mot området Dunga 

vid Victoriasjöns stora 

papyrusbälten. På vägen dit 

stannade vi kort vid skymten av 

siluetten av en Broad-billed Roller 

på en ledning. I papyrusen skulle ett 

antal specialer in, och vi skådade 

från några stigar i utkanten av 

vassen. Vi lyckades med den vackra 

Papyrus Gonolek, hade Greater 

Swamp Warbler, African Reed 

Warbler, Swamp Flycatcher, White-

winged Swamp Warbler (hörd), 

Slender-billed Weaver, Northern Brown-throated Weaver, Papyrus Canary och Carruthers´s Cisticola 

men dippade tyvärr Papyrus Yellow Warbler. Även Little Bittern och ett gäng Fulvous Whistling Duck 

flög förbi, annars var det den otroliga mängden svalor som övernattade i vassen och nu flög runt i 

stora moln som var fascinerande. Bland husen intill hittade vi Village Indigobird, och en Eastern 

Plantain-eater satt och åt upp ett träd i en trädgård. 

Sedan åkte vi upp till hotellet för en något sen frukost. I en trädgård intill hotellet hade vi en Yellow-

fronted Tinkerbird. Rent allmänt hade vi 

bra flyt på tinkerbirds och barbets under 

resan tyckte Chege. 

Chege var tvungen att fixa något okänt 

ärende inne i stan och vi kom därför iväg 

lite sent mot Masai Mara. På väg ut ur 

Kisumu satt en Abdim Stork på ett tak och 

en African Cuckoo på en ledning, och på 

ett risfält till höger om vägen ganska nära 

Kisumu hade vi Long-toed Lapwing och 

Southern Red Bishop. En sen lunch intogs 

i Kisuu, och därefter tog vi en genväg över 

Oloololo Escarpment mot Masai Mara, en 

Papyrus Gonolek Laniarius mufumbiri 

Papyrus och svalor 
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mindre väg som efter en stund blev helt 

förvandlad till svart lervälling av den senaste 

tidens intensiva regnande. Chege körde bitvis 

på vägen, bitvis väldigt långt från vägen, bitvis 

i diket och vi trodde flera gånger att vi satt 

totalt fast, speciellt när bilen uppe på den 

snorhala vägbanken närmast gjorde en 

centrumsväng och befann sig stående med 

branta diken både framför och bakom. Vi såg 

framför oss en intressant natt med lejonen 

krafsande på bilens trasiga sidoruta, men på 

något vis lyckades Chege få bilen ur leran, otroligt skickligt gjort, och vi kunde mycket lättade anlända 

till Masai Mara West Camp efter mörkrets inbrott. Det hade varit otroligt tråkigt att missa Masai 

Mara, och ett tag såg det mörkt ut. 

Efter lite administrativt trassel kunde vi checka in i två bungalowsliknande tält och äta en väldigt fin 

middag i den lyxiga huvudbyggnaden. Helt klart en kontrast mot både oss själva som vid detta laget 

var ganska skitiga (jag och Anders hade tack vare väskstrulet t.ex. bara de enda par byxor vi hade på 

oss hela tiden under hela resan) , och de ställen vi hittills bott på.  

Under dagen såg vi 117 arter, totalen var uppe i 491.  

29/12 Vi inledde dagen med skådning runt campen och längs sluttningen ner mot Masai 

Mara. Det var nästan lite overkligt att stå och titta ut över den enorma slätten och på långt håll se 

giraffer, zebror, bufflar och andra djur. Längs sluttningens sida kom en hel del rovfåglar och gamar 

svävande när termiken började, däribland Brown Snake Eagle, Booted Eagle och en lite mer oväntad 

Asian Imperial Eagle. Av fåglar omkring campen kan nämnas Thick-billed (Grosbeak)Weaver, White-

necked Raven, Familiar Chat, Miombo Wren-Warbler, Schalow´s Turaco (hörd), Trilling Cisticola, 

Rock-loving Cisticola och Icterine 

Warbler. 

Vid klockan två åkte vi ner till Oloololo 

Gate för en tur i parken, till stor del för 

att se de djuren och då framförallt 

gepard som vi alla saknade. Chege tyckte 

dock det var trist med stora djur, han 

ville helst leta tättingar istället. Tack vare 

det omfattande regnandet (ovanligt för 

denna årstid) gick det bara att köra på 

vissa av vägarna och däggdjuren var 

svårlokaliserade när det fanns vatten att 

dricka överallt. Efter en stund mötte vi 

dock en jeep som sa att de hade sett en 

gepard en bit härifrån. Vi satte av i hög hastighet och efter en stund fick vi syn på den långa katten 

när den lommade iväg i gräset. Ingen porrobs direkt, men vid några tillfällen vände den på huvudet 

Lion Panthera leo 
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och de karakteristiska mörka tårarna kunde tydligt ses i ansiktet. Riktigt skönt att äntligen få se 

gepard tyckte framförallt jag som speciellt gillar katter. 

Vi fortsatte genom MM och en stund senare kom vi fram till en jordhög där 3 lejoninnor låg och lät 

sig fotograferas på rätt nära håll. ”Can we go back to the birdwatching business now?” var Cheges 

kommentar när vi fotat oss mätta. Under tiden vi tittade på lejonen blev himlen djupt blåsvart och en 

molnfront drog in med en enorm regnskur som följd, som tur var blev den kortvarig. Vi körde ut ur 

parken och upp mot Masai Mara West och hoppades att inte regnet spolat bort vägen dit. Precis vid 

gaten gick en svart noshörning och sedan skådade vi i det sista ljuset längs sluttningen upp mot 

campen. Speciellt Usambiro Barbet (ras av D’Arnaud´s Barbet) kan nämnas. 

Även denna kväll var middagen 

utsökt, och vi lyxade till det med en 

skön dusch innan. Dagen gav 126 

arter, 519 totalt. 

30/12 Ut strax efter 06, 

skådade från campen i riktning mot 

Oloololo. Soluppgången över Masai 

Mara var fullständigt magisk med 

låga dimmoln över slätten och 

vackra regnmoln som drog bort när 

solen började värma. Några 

luftballonger lyfte även från 

slättlandet framför oss. Vi körde ner 

i parken och direkt genom via 

Serena Lodge där vi stannade kort. Vi var glada att vi inte bodde här, stället kändes kommersiellt och 

lyxigt och gästerna verkade inte vara intresserade av naturen utanför områdets swimmingpool. I MM 

hade vi Kurrichane (Common) Buttonquail,  Black-bellied Bustard, Red-breasted (Rufous-chested) 

Swallow (ny för Chege), Black-backed Cisticola, Croaking Cisticola, Goliath Heron, African Quail-Finch, 

Grey-capped Social Weaver, och efter lite riktat eftersök i lämplig biotop till sist Rosy-throated 

Longclaw och White-tailed Lark.  

Lunchen åt vi på biltaket i skuggan av 

ett träd och fick då syn på en vacker 

Cerval som smög omkring i gräset en 

bit bort. 

Vi lämnade Masai Mara via Sekenani 

gate där vi blev mer eller mindre 

överfallna av ett gäng grymt jobbiga 

Masai-kvinnor som tryckte upp filtar, 

smycken, trädskulpturer och annat 

krimskrams i ansiktet på oss trots att vi 

vänligt sa att vi inget ville ha. Som så 

Masai Mara 

Red-breasted Swallow Cecropis semirufa 
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ofta när en nationalpark lämnas blir kontrasten mot civilisationens nackdelar lite väldigt påtaglig. 

Därefter följde en lång transport mot Naivasha på inledningsvis dåliga vägar. Från bilen lyckades vi 

strax utanför MM hitta White-bellied Bustard, Double-banded Courser, Fischer´s Sparrow-Lark. Vi tog 

ut pengar i den ruffiga staden Narok, sedan blev vägen lite bättre. Runt omkring oss syntes stora 

regnmoln och vi såg hur det åskade och regnade kraftigt på flera ställen, och på flera ställen kunde vi 

se spår av översvämningar och bortspolade vägbankar och vi hoppades att vår färd inte skulle störas 

ytterligare av regnet. Vid åtta kom vi fram till lodgen i Naivasha där vi fick klättra upp för en lång 

trappa innan vi kom till vårt rum. Fint ställe med utsikt och ganska bra mat, men ingen öl! Vi avtalade 

med en av killarna i restaurangen att han skulle fixa öl till oss till i morgon som ju faktiskt var 

nyårsafton. 

125 arter under dagen, totalen uppe på 532. 

31/12 Upp strax efter fem och iväg mot Nairobi-hållet och sedan en timmes färd upp mot 

Gatamaiyu Forest, belägen ganska nära stora vägen. Denna skog skulle vi egentligen besökt första 

morgonen men fick då strunta i den då tack vare flygförseningen. På väg upp mot skogen körde vi 

över en liten å och längst bort i kröken låg en African Black Duck. Vi parkerade vid ”the office 

building” och promenerade längs vägen genom skogen. Efter några dagars bilburen skådning var det 

skönt att få gå runt och skåda igen, och skogen var riktigt fin och vi hade bra flyt med målarterna där 

ett flertal endast sågs här under resan. Green Ibis skulle ha häckat här i år, men boet var tyvärr tomt 

nu. Efter att ha skådat genom skogen åt vi medhavd lunch i gräset vid Office Building. I Gatamaiyu 

hade vi bl.a. Lemon Dove, Hartlaub´s Turaco, Scarce Swift, Bar-tailed Trogon, Silvery-cheeked 

Hornbill, Moustached Tinkerbird, Black-fronted Bushshrike, Grey Cuckooshrike, Mountain Oriole, 

White-tailed Crested Flycatcher, Black-throated Apalis, Chestnut-throated Apalis, Grey Apalis, Black-

collared Apalis, Olive-breasted Greenbul, African Hill Babbler, Abbott´s Starling, Sharpe´s Starling, 

Waller´s Starling, White-starred Robin, Grey-headed Nigrita, Yellow-bellied Waxbill och Thick-billed 

Seedeater. 

Därefter åkte vi till Kinangop 

Plateau där vi var första dagen, 

detta för att komplettera med 

Black-winged Plover som vi 

hittade 10 exemplar av ganska 

omgående. Även 2 stycken 

Sharpe´s Longclaw och Long-tailed 

Widowbird sågs. Efter det åkte vi 

ner till Lake Naivasha och tog en 

båttur i den södra delen av sjön 

bort till Elsamere. Längs 

stränderna stod mycket vadare, 

bl.a. Kittlitz´s Plover och i sjön 

fanns det en del flodhästar och 

pelikaner och Grey-hooded Gull. 

Visserligen var det lite skönt att få vara ute på sjön ett tag, men båtturen kan strykas från 

programmet utan att man missar något. 

Common Hippopotamus Hippopotamus amphibius 
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Uppe vid lodgen pågick något slags nyårsfirande, en betydande del av de andra gästerna var 

Babtister från USA och vi började på en gång ana oråd angående vår avtalade öl. Vår öl skulle dock 

komma, det var inga bekymmer lovade öl-killen oss. Underhållningen denna nyårsafton bestod av 

Discovery Channel på duk och hög (lokal?) musik, det eldades även kol i tunnor inne i matsalen så 

luften var minst sagt dålig. Rätt var det var kom det in ett gäng Masaier och hoppade upp och ner till 

Babtisternas förtjusning. Maten var tyvärr ungefär lika dålig som luften och när vi pressade öl-killen 

lite så stod det klart att någon öl inte skulle komma, man fick inte dricka alkohol på detta ställe. Efter 

det chockbeskedet, det var ju ändå nyårsafton, återvände vi till vårt rum där vi hade ett annat litet 

lager öl, tyvärr ca 30 grader varmt. Jag pratade kort med dem hemma i Sverige på telefon, där var det 

just nu kallare än minus 30 grader. 

116 arter sågs under dagen, totalt var vi uppe i 568. 

1/1 Avfärd kvart i sex upp mot Aberdare National Park, en stigning upp till över 3200 

meter över havet. För att vara nyårsdagen var vi anmärkningsvärt fräscha, vi mindes med fasa förra 

årets mycket jobbiga baksmälla i Ecuadors amazonas.  Vädret var nu fint men det kändes riktigt kallt 

häruppe och långkalsongerna åkte på. Längs stigningen innan NP-gränsen fick vi in några målarter, 

bl.a. Jackson´s Francolin, Tacazze Sunbird, 

Scarlet-tufted Sunbird och Mountain 

Yellow Warbler, men tyvärr missade vi vår 

sista chans på Green Ibis som tydligen kan 

ses flygande över skogen på morgonen. 

Bergsryggen Aberdare är till ganska stor 

del täckt av tät skog och det var en väldigt 

vacker morgon. Inne i nationalparken får 

man inte lämna bilen eftersom det finns 

leoparder, elefanter och annat. Precis vid 

Mutubio West Gate där vi åkte in flög 

några Slender-billed Starling över, tyvärr 

missade jag dem. Annars var vår lista på 

starar rätt bra nu. 

Vi åkte genom parken, fina vyer men rätt lite fågel och sedan ut genom Arch´s gate. I parken hade vi 

bl.a. Red-fronted Parrot, White-headed Wood Hoopoe, Levaillant´s Cisticola, , Moorland (Alpine) 

Chat, Abyssinian Crimsonwing samt elefant, bushbuck och waterbuck. 

Sedan svängde vi norrut, hade Jackson´s Widowbird från bilen, och plockade upp en lokal kille som 

visste var det fanns ett häckande par Cape Eagle Owl (ras Mackinder). Uvarna satt på plats på en 

klipphylla i ett annars uppodlat landskap. Chege berättade att folket tidigare försökte skrämma bort 

ugglor eftersom de förknippades med döden. Nu informerade frivilliga krafter bönderna om att 

ugglorna är bra på att ta smågnagare och därmed gynnar bönderna, samt att de kan tjäna lite extra 

pengar på att skådare kommer hit och tittar på ugglorna.  

Efter att ha gett grabben bra lön för mödan fortsatte vi via Nyeri ner till Wajee Nature Park Camp Site 

för två målarter, endemen Hinde´s Babbler och African Wood Owl. Vi letade i en trädklädd ravin och 

efter en stund hittade vi 4 stycken Hinde´s, och efter en stund kom en lokal kille och visade in oss på 

Jackson’s Francolin Pternistis jacksoni 
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2 stycken African Wood-Owl som satt på dagkvist i den mycket täta och låga skogen. Vid det här laget 

var vi rätt trötta och hungriga, hade bara fått ett litet frukostpaket bestående av en skiva sockerkaka, 

ett blått ägg, en äcklig korv, en liten banan och småkakor och chips på hela dagen. Anlände till Thika 

och Blue Post Hotel vid åtta. Här packade vi om lite inför turen upp i nordost. Vi ville inte släpa på för 

mycket saker i de trakterna, och dessutom skulle vi få sällskap i bilen förstod vi. Eftersom Chege 

bodde i Thika kunde vi lämna lite grejor hos honom. 

Dagen gav 90 arter och totalt var vi uppe i 585. 

2/1 Lite sovmorgon till halv sju och sedan promenad från hotellet ner mot en å och Thika 

Falls. Precis när vi kommit ner till vattnet får vi se en hona African Finfoot snabbt simma över ån, 

bara det oväntat och häftigt. Strax 

därpå kommer hanen och han går i 

land i strandkanten på andra sidan 

och knatar omkring helt öppet på 

stenarna! Ska inte detta vara en 

superskulkare? Vi fortsätter ner längs 

ån och har bl.a. Grey-Olive Greenbul, 

Sombre Greenbul , Redfaced 

Cisticola, African Citril. 

Tillbaka till hotellet för frukost och 

sedan åkte Chege ner till staden för 

att laga bilen, (sidorutan och 

hastighetsmätaren) samt handla mat 

enligt Stellans inköpslista inför vår trip upp till de nordöstra delarna av landet. Handlingen tog tid och 

vi kom iväg först kl 13 på vår färd mot Garissa. Vägen var dock med Kenyanska mått mätt av god 

kvalitet och vi körde genom ödsliga områden där de fåtaliga byarna såg väldigt spartanska och fattiga 

ut, till och med med Kenyanska mått mätt. Eftersom vi började närma oss gränstrakterna mot 

Somalia och dess problem fanns det rätt mycket vägspärrar och automatvapenutrustade poliser. 

Några korta stopp för skådning längs vägen gav bl.a. Red-bellied Parrot och African Bare-eyed Thrush. 

Under eftermiddagen såg vi en hel 

del europeiska blåkråkor som alla 

flög åt samma håll, i riktning mot dit 

vi skulle. Chege sa att de flyger mot 

områden där det har regnat för att 

det samlas mycket insekter där. 

Den sista biten in mot Garissa var 

annorlunda mot det Kenya vi sett 

hittills. Detta var muslimskt område 

och många kvinnor var klädda i 

nikhab med endast ögonen synliga. 

Vi åkte direkt till polisstationen där 

Chege skulle förhöra sig om det 

aktuella säkerhetsläget samt ordna 

African Finfoot Podica senegalensis 

European Roller Coracias garrulus 
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med beväpnad eskort inför i morgon. Vi kom till Nomad Place Hotel vid halv åtta och checkade in 

samtidigt som böneutroparen drog igång. Det var fruktansvärt varmt, fortfarande ca 35 grader på 

kvällen, men hotellet var rätt fint och hade luftkonditionering. Vi åt bra biff och pommes, men vår 

medhavda öl fick vi dricka i smyg på hotellrummet. 

Under dagen sågs 78 arter och vi hade nu efter 15 dagar passerat 600 och nått 608 arter. Vi började 

inse att det gick riktigt bra. 

3/1 Nomadhotellet hade 

riktigt fin frukost som vi fick kasta i 

oss för att komma iväg snabbt. På 

väg ut från hotellet plockade vi upp 

två poliser som hoppade in i bilen 

och satt längst bak med sina 

automatkarbiner i knät. Dessa 

herrar skulle stå för vårt närskydd 

de kommande två dagarna uppe i 

de bandittrakter vi skulle skåda i, 

området är inte direkt hyllat i 

guideböckerna (typ ”don´t go 

there”). Chege sa att det för 

tillfället var relativt lugnt, men att 

det ibland var skärmytslingar mellan byarna som beboddes av ett särdeles tjuvaktigt och ondsint 

folkslag(!). Dessutom kom det in en del flyktingar från krigets Somalia samt att piraterna ute till sjöss 

kommer hit och säljer sina byten vilket drar till sig ytterligare kriminalitet. Det kändes lite spännande 

att åka upp hit, både med tanke på fåglarna och att inte så många andra turister brukade hänga här. 

I Garissas utkanter var det otroligt skräpigt och många Marabou-storkar gick runt och slet i skräpet. 

Vi passerade några vägspärrar och något som såg ut som flyktingläger på vår väg upp mot 

Habaswein. Området var mycket ödsligt, sandigt och torrt och vägen blev snart endast en 

försänkning i sanden. De fåtaliga byar som fanns bestod av hus gjorda av torra kvistar och lera. Dock 

hade det regnat nyligen och växtligheten var delvis grön, något som var mycket ovanligt och Chege 

och poliserna hade aldrig sett området så här. Ett enormt antal vitfjärilar var på flytt och det verkade 

dra till sig fåglar. Bland annat såg vi ca 150 Grasshopper Buzzard som normalt ses i rätt få antal. 

Att det var otroligt varmt även här kanske inte behöver nämnas, och vi tog faktiskt siesta under ett 

träd vid lunchtid. Vi skådade från bilen och stannade då och då för att undersöka närområdet lite 

mer noggrant, hade bl.a. Upcher´s Warbler, White-throated Robin. Några månader innan vår resa 

hade några skådare från Birdwatching Eastafrica varit upp hit och sett en del bra arter, annars var det 

ganska okänd terräng även för Chege. På ett av stoppen lyckades vi få in en av de svåraste arterna, 

Collared Lark, som vi hörde först hörde men sedan även fick fina obsar på, sannolikt var det två ex. 

Hade i övrigt Pringle´s Puffback, Three-streaked Tchagra, Red-naped Bushshrike, Upcher´s Warbler, 

Somali Crombec, Shelley´s Starling, Pale Flycatcher (Wajir), Northern Grosbeak-Canary,  Levant 

Sparrowhawk, Spotted Thick-knee, Great Spotted Cuckoo, och på ett ställe rusade en Somali Ostrich 

över vägen. 

Grasshopper Buzzard Butastur rufipennis 
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Innan det blev skymning körde vi av vägen och ut i ett buskigt 

område för att slå upp våra enkla campingtält på behörigt 

avstånd från vägen. Där lagade vi mat på gasolkök och tittade 

på den fantastiska stjärnhimmel som fanns över oss. Våra 

poliser blev väldigt fascinerade av att få titta på planeterna i 

tubarna och höra oss berätta om himlakropparna, de sa sig 

aldrig ha funderat närmare över sådant. De hade heller aldrig 

tidigare blivit serverade spagetti och Stellans pastasås, men 

gillade maten lika mycket som vi andra. Poliserna hade nu 

släppt lite på sin till en början något formella stil och det var 

väldigt intressant att sitta och prata med dem om våra 

väldigt olika länder, livssituationer och valmöjligheter. 

I tältet var det trots den sena kvällen bisarrt varmt, så varmt 

att vi låg och tokskrattade åt att det var så varmt. Kanske 

hjälpte den öl vi drack till, den var så varm att det kändes 

som att drycken förångades innan den nådde svalget. 

Utanför tältet hördes Donaldson-Smith´s Nightjar spela. 

91 arter idag, 630 totalt under resan. 

4/1 Tidig uppgång, och utanför sjöng fåglarna intensivt från de torra buskarna. Efter en 

enkel frukost med kaffe och vitt bröd åkte vi vidare mot Mado Gashi. Vi körde genom en liten by och 

stannade efter några hundra meter vid en liten skogsdunge och gick in i den för att skåda. När vi kom 

tillbaka till bilen var vår ena polis som vaktat bilen inbegripen i en högljudd diskussion med ett 

femtontal bybor, där vissa var utrustade med klubbor och stenar. Polisen berättade för oss att 

byborna befarade att vi skulle ta deras mark och skogsdungen ifrån dem och tänkte därför 

naturligtvis slå sönder vår bil. Situationen kändes dock snarare märklig än hotfull, och vi förklarade 

via polisen att vi var här för att titta på fåglar och visade lite bilder på fåglar i böckerna. Efter en 

stunds betraktande av 

fågelböckernas bilder frågade 

byborna efter malariapiller och 

smärtstillande piller, och vi 

skänkte dem en pillerkarta 

varpå alla blev enormt 

tacksamma och byäldsten 

skakade hand med oss.  När vi 

åkte därifrån vinkade alla 

farväl och vi kunde 

koncentrera oss på fåglarna 

igen. Ett fascinerande land 

minst sagt. 

Vägen, eller fördjupningen i 

sanden, var nu ännu sämre 

och lösare och vi körde nästan fast vid något tillfälle. Alldeles innan Mado Gashi körde vi ut i 

Chestnut-bellied Sandgrouse Pterocles exustus 
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buskmarken, hade Chestnut-bellied Sandgrouse, Taita Fiscal, Donaldson-Smith´s Sparrow-Weaver 

och plötsligt skriker Stellan ”Scissor-tailed Kite”! Vår drömart kommer flygande rakt framför oss och 

passerar på kanske 100 meters håll. Chege blir tokig av lycka, detta var den fågelart han hade velat se 

allra helst sedan han började skåda. Vi fortsatte genom Mado Gashi, fick en hel del misstänksamma 

blickar på oss från folket här, och 

fortsatte en liten bit norrut för att leta 

Heuglin´s Bustard men tyvärr utan 

framgång. Däremot Somali Courser, 

Three-banded Plover, Somali Bee-eater 

och 10 Red-billed Quelea i ett träd. Det 

hade varit intressant att fortsätta ännu 

längre upp i detta av västerländska 

skådare outforskade område, men vi 

var tvungna att vända tillbaka och 

körde den långa vägen utan särskilt 

många stopp ner till Garissa där vi 

tackade våra poliser för trevligt sällskap 

och släppte av dem.  

På Nomadhotellet åt vi en god Club Sandwich innan vi, via ett snabbt stopp för Northern Carmine 

Bee-eater på ledning, fortsatte ner mot Thika för att hämta den packning vi lämnat där tidigare. Vi 

passerade säkert 10 vägspärrar under dagen innan vi slutligen vid 23-tiden anlände till Sirona Hotel i 

Nairobi, ett riktigt sunkigt ställe. Det kändes lite skönt att ha lämnat den del av Kenya vi kände lite 

osäkerhet inför innan resan. Samtidigt var det på ett sätt den mest fascinerande delen av landet att 

se. 

77 arter under dagen, 651 totalt 

5/1 Uppgång före klockan sex, hotellpersonalen låg och sov i lobbyn och någon frukost 

fanns inte att uppbringa. Chege som sovit på okänd ort var en halvtimme sen med förklaringen att 

han tvingats köra en annan väg eftersom det var strejk bland Matuto-förarna och han ville inte bli 

misstänkt för att vara strejkförbrytare. När Chege slutligen dök upp åkte vi direkt mot Nairobi 

National Park där vi skådade till klockan 

tre.  

Nairobi NP, som ligger alldeles intill 

staden och rakt under inflygningen till 

flygplatsen, har en hel del djur och 

känns inte alls så djurparksaktig som 

man först skulle kunna tro. Och 

skådningen är bra med ett antal 

målarter, i parken hade vi bl.a. African 

Finfoot, Saddle-billed Stork, 

Secretarybird, Hartlaub´s Bustard, 

Temminck´s Courser, Greater 

Honeyguide, Brown-backed 

Somali Courser Cursorius somalensis 

Kori Bustard Ardeotis kori 
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Woodpecker, Fawn-coulored Lark, Athi Short-toed Lark, Short-tailed Lark, Dark-Capped Yellow 

Warbler, Northern Pied Babbler, Abyssininan White-eye och Nairobi Pipit. 

Efter det körde vi till Nairobi Jockey Club för att leta upp Brown-backed Scrub Robin. 

Eftersom vi skulle laga mat själva till kvällen handlade vi mat i förorten Karen, och fortsatte mot 

Olorgesailie. Under färden dit regnade det mycket kraftigt, och en del vatten rann rakt ner i bilens 

kupé, och på flera 

ställen forsade vatten 

fram över vägbanan och 

stenar och annan bråte 

hade spolats med. Det 

kändes en aning läskigt 

att passera genom det 

bruna vattnet eftersom 

det var svårt att säga hur 

det såg ut under, säkert 

skulle hela vägen kunna 

spolas iväg om regnet 

fortsatte. Väl framme så 

slutade regnet, även om 

blixtar fortfarande 

syntes runtomkring oss, 

och vi kunde med sällskap av ett gäng hungriga katter laga mat på gasolkök under ett stort plåttak. 

Sov gjorde vi i fasta tält intill och utanför sågs och hördes Sombre (Dusky) Nightjar. Chege som natten 

innan rensat bilens kylare från ökensand och bara fått en timmes sömn, somnade på bordet under 

middagen. 

Vi såg 135 arter under dagen.  

6/1 Hela natten satt 

en Red-chested Cuckoo och 

visslade utanför tälten, och vi 

steg till sist upp vid halv sju. Åt 

enkel frukost med vitt bröd, 

honung och kaffe från 

gasolköket samtidigt som solen 

gick upp över Olorgesailie, en 

platt slätt som i förhistorisk tid 

var en sjö. Här har arkeologer 

gjort omfattande utgrävningar 

och hittat yxor som tillverkats 

för ca 900 000 år sedan. Vi skådade lite i den omgivande terrängen och det var lite coolt att tänka att 

här på samma plats hade någon gått runt och skådat för 900 000 år sedan, undrar vad de hade sett 

för arter då? Vi nutida skådare hade i alla fall Spotted Eagle Owl, Spotted Palm Thrush och Grey-

capped Social Weaver. 

Grey-capped Social Weaver Pseudonigrita arnaudi 

Olorgesailie 
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Vi åkte tillbaka mot Nairobi på förmiddagen och gjorde några stopp här och var och fick in några bra 

arter, Ashy Cisticola, Tiny Cisticola, Great Reed Warbler, Banded Parisoma och Southern Grosbeak 

Canary samt tog upp en liftande pojke i skoluniform som verkat missat skolbussen. Av gårdagens 

skyfall syntes det grus och de stenar vattnet fört med sig upp på vägen, och på ett ställe hade hela 

vägbanken lagats under morgonen. Till Cheges frustration missade vi några normalt vanliga arter här 

som sannolikt regnet hade skrämt väg, t.ex. Steel-bue Whydah och Cut-throat Finch. Vi fortsatte ner 

mot staden Voi, en lång transportsträcka där vi tog vägen via Nairobi eftersom vi misstänkte att den 

kortare genvägen över bergen var bortspolad. 

Fortfarande saknade vi Pangani Longclaw, trots att vi letat intensivt igår i Nairobi NP, så när vi 

passerade några lämpliga fält (”Machapes Area”, intill avtagsvägen från A104) stannade vi och Chege 

hittade en Pangani omgående! Sedan vidare iväg mot Voi, med snabbt stopp vid Hunter´s Lodge där 

vi hade African Golden Weaver. När vi kom till Voi hade vi inget bokat boende och Chege verkade 

inte riktigt veta vart vi skulle ta vägen. Efter lite väntan och telefonsamtal checkade vi sent och trötta 

in på Silent Guest Resort. 

96 arter sågs under dagen, totalt under resan var vi uppe i 660, det började se riktigt bra ut för en 

fantastisk totalsumma. 

7/1 Upp före klockan 

05 för att komma iväg tidigt mot 

Taita hills där några av resans 

viktigaste målarter fanns. Vägen 

upp blev till sist mycket smal och 

enormt brant, men till sist var vi 

uppe och kunde börja leta efter 

Taita Thrush i skogen som växte 

på berget. 2 lokala killar hjälpte 

även till, men den första timmen 

såg vi knappt en fågel trots att vi 

verkligen jobbade hårt. Sedan 

hittade en av de som hjälpte till 

en Taita Thrush inne i ett risigt 

område, och vi andra fick åla oss 

fram på mage för att få en hyfsad skymt av den skulkande trasten som hoppade runt tyst och diskret. 

Taita White-eye gick lättare och Taita Apalis tog ca 20 minuter att hitta en bit upp i de höga träden. 

Dessutom hade vi Yellow-throated Woodland Warbler och Stripe-faced Greenbul. Därefter frukost 

vid bilen omgivna av ett par Hartlaub´s Turacos och sedan nerfärd efter en lyckad morgon. 

Efter första backen tog vi nu vänster och körde en annan väg ner. Plötsligt fick vi syn på en stor 

rovfågel som gled över en bergssida, en Crowned Eagle! En lite oväntad men väldigt fin obs på denna 

örn som vi tre år tidigare missade försmädligt i Sydafrika. Här sågs även Striped Pipit hoppande på ett 

fält och Pallid Honeyguide. Sedan ner till Voi, hämtade väskorna och fortsatte ner mot kusten, men 

först ett stopp vid en buske utanför samhället för Tsavo Sunbird  

Von der Decken's Hornbill Tockus deckeni 
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Lunch åt vi på Ngutuni Lodge och hade här även Martial Eagle, en flock Cut-throat Finch, innan vi 

fortsatte ner mot Malindi. En lång och tröttsam resa, speciellt omkring Mombasa där det var mycket 

trafik. 

87 arter idag, 672 totalt. 

8/1 Upp tidigt och direkt till Arabuko-Sokoke Forest, en av de större fåtaliga resterna av 

den kustnära regnskog som en gång täckte kusten. I skogen finns en hel del viktiga arter, och inte 

minst det märkliga djuret Elephant Shrew, en slags tvåfärgad långbent fet råtta med elefantsnabel. Vi 

gick runt i skogen intill huvudentrén och skådade tillsammans med den lokale och mycket skicklige 

guiden Willie. Även om vi tittade upp mot trädkronorna för det mesta började jag leta efter Elephant 

Shrewen som naturligt höll sig längs marken och ofta avslöjades genom lövprassel. 

 Vi hade Green Barbet, Scaly Babbler, Little Yellow Flycatcher, Retz´s Helmetshrike, Verreaux´s Eagle 

Owl, Eastern Bearded Scrub Robin, de svåra East Coast Akalat och Forest Batis invisslade på mycket 

nära håll av Willie, Plain-backed Sunbird, Pale Batis, Chestnut-fronted Helmetshrike, Terrestrial 

Greenbul, Ashy Flycatcher, Blue-mantled Crested Flycatcher, ett par Amani Sunbird plus juv, och 

sedan letade vi länge efter Sokoke Pipit tills vi såg den bra, hörde Mombasa Woodpecker. Och mitt i 

allt hade en Elephant Shrew rusat rakt över stigen framför mig, total lycka!  

Därefter åkte vi ner till Mida Creek och spanade vadare, hade bl.a. gott om Crab Plover och sedan 

Lesser Sand Plover, Greater Sand Plover, White-fronted Plover, Lesser Crested Tern. Till Cheges stora 

lycka kunde vi hitta honom 

en vanlig strandskata, nytt 

kryss! Vid Mida 

Community Bandas där vi 

bodde hittade Stellan en 

Mottled Spinetail när vi 

inkvarterade oss i 

Bungalows. 

Sedan åkte vi runt 

Arabuko-Sokoke Forest och 

in vid Jilore Gate. 1 km 

innanför den hade vi ett 

par Peter´s Twinspot, 

Green Malkoha, Four-

colered Bushshrike och 

Fischer´s Turaco. Vid skymningen gjorde vi ett lyckat försök på den endemiska Sokoke Scops Owl. Vi 

ställde oss på vägen i ett område där ugglan brukade hålla till och väntade, samtidigt som Willie 

visslade. Efter en ganska lång stund behagade ugglan svara och vi kunde smyga in i den täta skogen 

och med en ficklampas hjälp få syn på den när den satt bara några meter bort! Samtidigt spelade 

Fiery-necked Nightjar och en Bushbaby skrek. 

Sedan middag på restaurang inne i Malindi. 

Dagen gav ”endast” 81 arter men riktigt många nya och vi var uppe i 713. 

Sokoke Scops Owl Otus ireneae 
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9/1 Iväg mot Roka Ponds vid 06 för att leta 

Collared Palm Thrush, och en sådan hittades rätt 

omgående under en palm. Hade även Golden Palm 

Weaver, Brown-headed Parrot och Water Thick-knee. 

Ringmärkning av vadare pågick här. Sedan åkte vi 

bakom Arabuko-Sokoke och till Lake Chemchem, 

parkerade i en by och promenerade ner till sjön där vi 

bl.a. hade Zanzibar Red Bishop. Därefter sen frukost vid 

bilen och vidare ner mot Malindi hamn för att spana 

vitfågel, bl.a. Sooty Gull. Därefter iväg till Gongoni, 

ovanför de stora saltanläggningarna, eftersom detta är 

en bra lokal för Malindi Pipit. Efter en stunds letande 

på gräsfälten hittade vi den eftersökta piplärkan. I 

övrigt Coastal Cisticola, Cuckoo Weaver och ett gäng 

snygga Carmine Bee-Eaters. 

Sedan till Sabaki River delta där vi tyvärr dippade på 

Skimmer, men såg Ethiopian Swallow.  

Lunch på samma hak i Malindi som vi ätit middag på 

kvällen innan, de hade en fruktansvärd god isad 

mangojuice! Efter det körde vi åter in i området Jilore bakom Arabuko-Sokoke och spanade ivrigt 

efter rovfåglar, och till sist fick vi äntligen in två av våra målarter Southern Banded Snake Eagle och 

Ayre´s Hawk- Eagle som seglade över oss. I en sjö låg några African Pygmy Goose, Southern Pochard 

och White-backed Duck. 

Vid vår camp satt vi ute och pratade med två 

holländare som också bodde här. Listan summerade nu 

739 arter, 113 under dagen. 

10/1 Tidig start vid 04 för att åka ner längs 

kusten till Shimba Hills. Vid utfarten från campen satt 

en African Wood Owl på en gren. Efter att ha passerat 

genom Mombasa, tagit färjan över floden så nådde vi 

Shimba Hills National Park vid 08. Körde runt på 

vägarna och försökte denna resans sista dag att krama 

ur det sista ur Kenya. På några ställen sinkade elefanter 

vår framfart men annars gick väl skådningen hyfsat. 

Rätt fin skog och på några ställen vacker utsikt. Vi hade 

Brown-hooded Kingfisher, Broad-billed Roller, White-

eared Barbet, Green-headed Oriole och Green-backed 

Camaroptera.  

Lunchade på Shimba Lodge innan vi skådade en sista 

timme, fick in Brown-breasted Barbet. Vi började känna 

oss lite slitna och mätta efter att ha kört hårt i 23 dagar 

Chege 

African Bush Elephant Loxodonta africana 
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och började tänka lite på hemresan. Från Mombasa skulle vi flyga till Nairobi, men när vi kom fram till 

Mombasa visade det sig att den ena av de två färjorna gått sönder och kön av fordon som skulle över 

vattnet var kilometerlång. Vi insåg att vi skulle missa vårt plan om vi skulle stå i denna kö, så Anders 

fick simulera allvarligt sjuk och sitta och se riktigt trött ut (alltså se ut som han normalt gör under 

bilfärd) medans Chege försökte övertyga köns vakter att släppa förbi oss så vi kunde åka till sjukhus. 

Det lyckades mirakulöst nog fram till sista vakten som behövde mutas innan vi kunde skeppas över. 

Kunde vi nu andas ut? Inte riktigt visade det sig, när vi kom till incheckningen fanns våra namn inte 

med i datasystemet. Efter lite palaver visade det sig att namnen förväxlats och vi kunde checka in och 

lyfta mot Nairobi som planerat. 

På Nairobi International Airport fick vi besked om att det fortfarande var snökaos i London och vårt 

kvällsflyg dit var inställt. Istället hade British Airways varit vänliga att boka in oss på en flight om två 

dygn. Det var vi inte så sugna på och lyckades skälla till oss en plats med KLM redan morgonen därpå. 

Så det fick bli en natt på hotell i Nairobi. Flygresorna hade verkligen strulat denna resa men på något 

vis ordnade det alltid upp sig för oss. 

Under den sista dagen sågs 55 arter och totalt slutade vi på 748 arter. 

11/1 KLM till Stockholm via Amsterdam.

Sammanfattning och restips 

Trots problemen med våra flygresor var resan mycket lyckad. Vi såg det mesta av våra förväntade 

målarter, och totalsumman på 748 arter översteg våra vildaste fantasier.  

Vi valde att anlita en lokal firma för att sköta bokningar och stå för guidandet. Efter tips i andra 

reserapporter på nätet föll valet på Birdwatching EastAfrica och speciellt guiden Chege wa Kariuki. 

Chege motsvarade alla förväntningar och jobbade stenhårt för att vi skulle få se allt. 

Kommunikationen med BirdwatchingEastAfrica innan resan var lite bristfällig och sporadisk eftersom 

det kunde ta flera veckor innan vi fick svar på mail. Detta förklarade Chege med att de var relativt 

nyetablerade i nya lokaler och inte hade fått igång rutinerna riktigt, men att det skulle bli bättre. Vi 

upplevde inte några egentliga problem av detta men nämnde för dem att vi européer gärna vill få 

snabba svar på det mesta vi undrar över, särskilt inför en resa. Ibland kanske den medhavda 

frukosten eller lunchen var lite snålt tilltagen men detta är detaljer. Vi kan mer än gärna 

rekommendera företaget som ett prisvärt alternativ, och det är trevligt att kunna gynna en lokal 

arrangör. Chege var en mycket trevlig person och förstod snabbt att vi i första hand ville ha någon 

med lokalkännedom som höll problemen borta, inte någon som gick först och pekade ut alla fåglar. 

För resan Nairobi-Nairobi, 23 dagar betalade vi 3833 US dollar, ca 27.500 kr per man, och då ingick 

allt utom öl. 

Att resa runt själva i Kenya skulle inte vara något större problem, förutom då kanske uppe i nordost. 

Men för att veta var man kan parkera, var arterna brukar finnas, kontakter med lokala guider mm så 

var det självklart oslagbart att ha Chege som guide. 

Anders väska? Den dök upp hemma i Arlöv någon månad senare och hade av allt att döma varit runt i 

Kenya men vi måste ha missat den på något sätt. 
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Information 

www.birdwatchingeastafrica.com 

Francis Cherutich, guide i Baringo, frankrutich (at) yahoo.co.uk 

Ben Obanda, guide i Kakamega, obandaben (at) yahoo.com 

Willy Nganda, guide i Arabuko, willyndanda (at) gmail.com (willynganda (at) gmail.com?) 

 Birds of Kenya & Northern Tanzania (Zimmerman, Turner 

and Pearson) 

 Birds of East Africa (Stevenson and Fanshawe) 

 The Kingdon Pocket Guide to African Mammals (Kingdon) 

 Birds of the World (Larsson et.al.)  

http://www.birdwatchingeastafrica.com/
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Bird List 

The taxonomy follows Larsson et.al. 2008. Birds of the World ver. 2.0 (BW). Subspecies name is 

added after species name when possible. When more than one subspecies seen these are separated 

in the record list. Subspecies mainly identified by geographical distribution. English name in brackets 

indicate name used in Birds of Kenya & Northern Tanzania by Zimmerman et.al. Taxanomic notes are 

included in square brackets.  

Species endemic to Kenya are highlighted with green. Species restricted to Endemic Bird Areas 

according to BirdLife International1) are highlighted in yellow.  

The Endemic Bird Areas in Kenya visited during this trip are: 

EBA 108 Serengeti plains 

EBA 109 Kenyan mountains 

EBA 111 East African coastal forests 

1) BirdLife International 2003 BirdLife's online World Bird Database: the site for bird 

conservation.Version 2.0. Cambridge, UK: BirdLife International. Available: http://www.birdlife.org 

(accessed 5/4/2010)

Common Ostrich Struthio camelus massaicus 

Seen 6 days (Baringo, Masai Mara and Nairobi 

NP). 

Somali Ostrich Struthio molybdophanes 

1 ♂  near Mado Gashi. 

Fulvous Whistling Duck Dendrocygna 

bicolor 

Ca 200 Dunga wetland, Kisumu. 

White-faced Whistling Duck Dendrocygna 

viduata 

Seen 5 days (Dunga wetland, Masai Mara, 

Malindi). 

White-backed Duck Thalassornis l. 

leuconotus 

3 Lake Gilore. 

Egyptian Goose Alopochen aegyptiaca 

Seen 14 days, widespread. 

Spur-winged Goose Plectropterus g. 

gambensis 

4 + 1 Masai Mara. 

Knob-billed Duck Sarkidiornis m. melanotos 

1♀ and 2 ♂♂ Molo grasslands. 

African Pygmy Goose Nettapus auritus 

12 Lake Gilore. 

 

African Black Duck Anas sparsa leucostigma 

2 ad and 3 pull Gatamaiyu Forest. 

Cape Teal Anas capensis 

2 Limuru wetland.  

Yellow-billed Duck Anas u. undulata 

Few birds seen 2 days (e.g. Molo grasslands). 

Red-billed Teal Anas erythrorhyncha 

Seen 3 days (Limuru wetlands and Lake 

Naivasha). 

Hottentot Teal Anas hottentota 

Seen 4 days. 

Garganey Anas querquedula 

1 pair Limuru wetland. 

Northern Shoveler Anas clypeata 

4 Limuru wetland and 10 Lake Naivasha. 

Southern Pochard Netta erythrophthalma 

brunnea 

1 ♂ Lake Gilore. 

Maccoa Duck Oxyura maccoa 

5 Molo grasslands. 

Helmeted Guineafowl Numida meleagris 

Seen 6 days (Baringo, Masai Mara, Nairobi NP 

etc.). 

 

http://www.birdlife.org/datazone/ebas/index.html?action=EbaHTMDetails.asp&sid=99&m=0
http://www.birdlife.org/datazone/ebas/index.html?action=EbaHTMDetails.asp&sid=98&m=0
http://www.birdlife.org/datazone/ebas/index.html?action=EbaHTMDetails.asp&sid=100&m=0
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Vulturine Guineafowl Acryllium vulturinum 

Ca 10 seen 2 days Garissa – Mado Gashi. 

Coqui Francolin Peliperdix coqui hubbardi 

Heard 4 days (Lake Nakuru NP, Masai Mara). 

Crested Francolin Peliperdix sephaena  

ssp. grantii 1 heard along the road from Busia 

to Kisumu; 

ssp. spilogaster 1 near Mado Gashi. 

Jackson's Francolin Pternistis jacksoni  

Common at Aberdare NP. 

Red-necked Spurfowl Pternistis afer cranchii 

1 seen 2 days in Masai Mara. 

Yellow-necked Spurfowl Pternistis 

leucoscepus 

2 N. of Nyeri and ca 20 Nairobi NP. 

Little Grebe Tachybaptus ruficollis capensis 

Seen 6 days in suitable wetlands. 

Great Crested Grebe Podiceps cristatus 

infuscatus 

4 Molo grasslands. 

Greater Flamingo Phoenicopterus roseus 

Ca 50 Nakuru sewage farm, 2 Lake Naivasha. 

Also observed at Mida Creek and Sabaki river 

delta. 

Lesser Flamingo Phoenicopterus minor 

Ca 50000 Lake Nakuru and ca 100 Sabaki 

river delta. 

Yellow-billed Stork Mycteria ibis 

Widespread , seen 12 days. 

African Openbill Anastomus l. lamelligerus 

Seen 5 days. Largest flock ca 500 Busia 

grasslands. 

Black Stork Ciconia nigra 

Seen 6 days. 

Abdim's Stork Ciconia abdimii 

1 seen on roof near Kisumu. 

Woolly-necked Stork Ciconia episcopus 

microscelis 

Ca 20 Lake Nakuru NP, 2+2 Masai Mara and 2 

Mida Creek. 

 

White Stork Ciconia c. ciconia 

Ca 60 between Masai Mara and Naivasha and 

ca 50 between Garissa and Mado Gashi. 

Saddle-billed Stork Ephippiorhynchus 

senegalensis 

2 Nairobi NP. 

Marabou Stork Leptoptilos crumeniferus 

Common and widespread, seen 17 days. 

African Spoonbill Platalea alba 

Seen 5 days, few birds (Molo grasslands, Lake 

Baringo, Kisumu and Thika). 

Sacred Ibis Threskiornis a. aethiopicus 

Common and widespread, seen 12 days. 

Hadada Ibis Bostrychia hagedash nilotica 

Very common, seen 17 days. 

Glossy Ibis Plegadis falcinellus 

7 Limuru wetland and 4 Dunga wetland, 

Kisumu. 

Grey Heron Ardea c. cinerea 

Common, seen 15 days. 

Black-headed Heron Ardea melanocephala 

Very common, seen 18 days. 

Goliath Heron Ardea goliath 

1 Masai Mara and 1 Sabaki river delta. 

Purple Heron Ardea p. purpurea 

1 Kongelai escarpment and 1 Lake Gilore. 

Great Egret Casmerodius albus 

melanorhynchos 

Seen 9 days. 

Yellow-billed Egret Mesophoyx intermedius 

brachyrhyncha 

Ca 20 Kongelai escarpment and a few birds 

seen Masai Mara. 

Little Egret Egretta g. garzetta 

Seen 9 days. 

Cattle Egret Bubulcus i. ibis 

Very common, seen 19 days. 

Squacco Heron Ardeola ralloides 

Seen 8 days. 

Malagasy Pond Heron Ardeola idae 

1 Kongelai escarpment. 
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Striated Heron Butorides striata atricapilla 

(Green-backed Heron) 

1 along a river N. of Kapedo. 

Black-crowned Night Heron Nycticorax n. 

nycticorax 

Seen 4 days. 

Little Bittern Ixobrychus minutus 

1 Dunga wetland, Kisumu. 

Hamerkop Scopus u. umbretta 

Common and widespread, seen 15 days. 

Great White Pelican Pelecanus onocrotalus 

Seen 3 days (Lake Nakuru, Lake Naivasha and 

Malindi). 

Pink-backed Pelican Pelecanus rufescens 

Seen 4 days (Nakuru sewage farm, Lake 

Baringo, Garissa and Malindi). 

Great Cormorant Phalacrocorax carbo 

lucidus 

Few birds seen 3 days (Lake Nakuru NP and 

Lake Naivasha). 

Reed Cormorant Phalacrocorax a. africanus 

(Long-tailed Cormorant) 

Seen 6 days. 

Secretarybird Sagittarius serpentarius 

Seen 4 days (Lake Nakuru NP, Masai Mara 

and Nairobi NP). 

Osprey Pandion h. haliaetus 

1 Mida creek. 

Black-winged Kite Elanus c. caeruleus 

(Black-shouldered Kite) 

Single birds seen 5 days. 

Scissor-tailed Kite Chelictinia riocourii 

(African Swallow-tailed Kite) 

1 seen just S. of Mado Gashi. 

African Harrier-Hawk Polyboroides t. typus 

Seen 6 days. 

Palm-nut Vulture Gypohierax angolensis 

1 imm. Kakamega forest and 2 ad. Shimba 

hills NR. 

European Honey Buzzard Pernis apivorus 

2 Shimba hills NR. 

White-headed Vulture Trigonoceps 

occipitalis 

1 Lake Nakuru NP. 

Lappet-faced Vulture Torgos t. tracheliotus 

3-4 Masai Mara and 2 Nairobi NP. 

Hooded Vulture Necrosyrtes monachus 

2-3 Masai Mara and 1 Shimba hills NR. 

White-backed Vulture Gyps africanus 

(African White-backed Vulture) 

Common, seen 7 days. 

Rüppell's Vulture  Gyps r. rueppellii 

2 Lake Nakuru NP. 

Bateleur Terathopius ecaudatus 

Seen 5 days (Masai Mara, Nairobi NP, 

Olorgesailie and Shimba hills NR). 

Southern Banded Snake Eagle Circaetus 

fasciolatus 

1 ad Arabuko Sokoke NR. 

Black-chested Snake Eagle Circaetus 

pectoralis 

1 between Busia and Kisumu, 1 + 1 Masai 

Mara and 3 + 1 between Mado Gashi and 

Garissa. 

Beaudouin's Snake Eagle Circaetus 

beaudouini 

1 ad Busia grasslands. 

Brown Snake Eagle Circaetus cinereus 

1 Mara west camp and 3 Masai Mara. 

Dark Chanting Goshawk Melierax m. 

metabates 

Seen 4 days in the west (Lake Baringo, 

Kongelai escarpment and Masai Mara). 

Eastern Chanting Goshawk Melierax 

poliopterus 

Seen 5 days in the east (Thika – Garissa – 

Mado Gashi, Voi). 

Gabar Goshawk Micronisus gabar 

aequatorius 

2 grey morph + 1 dark morph Lake Nakuru 

NP, 1 Kongelai escarpment and 1 Nairobi NP. 
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African Goshawk Accipiter tachiro 

sparsimfasciatus 

1 pair Gatamaiyu forest and 1 imm. Arabuko 

Sokoke forest. 

Shikra Accipiter badius sphenurus 

1 ad Baringo and 1 Kisumu. 

Levant Sparrowhawk Accipiter brevipes 

1 ♂ + 1 Garissa – Mado Gashi. 

Little Sparrowhawk Accipiter minullus 

1 Kongelai escarpment. 

Black Sparrowhawk Accipiter m. 

melanoleucus 

(Great Sparrowhawk) 

1 ad Kongelai escarpment, 1 ad Kakamega 

forest, 1 +1 Masai Mara, 1 ad Nairobi NP, 1 ad 

Taita Hills and 1 Arabuko Sokoke forest. 

Western Marsh Harrier Circus a. 

aeruginosus 

Common, seen 10 days. 

African Marsh Harrier Circus ranivorus 

1 ad between Kisumu and Mara. 

Pallid Harrier Circus macrourus 

Seen 5 days (many left unidentified). 

Montagu's Harrier Circus pygargus 

Seen 5 days (many left unidentified). 

Black Kite Milvus migrans 

Very common, seen 22 days. (ssp. migrans and 

parasitus) 

African Fish Eagle Haliaeetus vocifer 

Common, seen 12 days. 

Grasshopper Buzzard Butastur rufipennis 

Ca 50 seen between Garissa and Mado Gashi. 

Lizard Buzzard Kaupifalco m. 

monogrammicus 

1 Arabuko Sokoke forest and 1 N of Malindi. 

Common Buzzard Buteo buteo vulpinus 

Fairly common, seen 8 days. 

Mountain Buzzard Buteo oreophilus 

1 Gatamaiyu forest and 2 Aberdare NP. 

Augur Buzzard Buteo augur 

Common, seen 11 days. 

Crowned Eagle Stephanoaetus coronatus 

1 ad Taita hills. 

Martial Eagle Polemaetus bellicosus 

1 ad Ngutuni lodge, Tsavo East NP. 

Long-crested Eagle Lophaetus occipitalis 

1 + 1 Kongelai escarpment and 2 Busia 

grasslands 

Lesser Spotted Eagle Lophaetus pomarinus 

1 Lake Nakuru NP, 1 Masai Mara and 2 along 

the road from Olorgesailie. 

Booted Eagle Hieraaetus pennatus 

1 Mara west camp. 

Ayres's Hawk-Eagle Hieraaetus ayresii 

1 subad Arabuko Sokoke forest. 

Wahlberg's Eagle Hieraaetus wahlbergi 

1 imm. + 2 ad Kongelai escarpment,  2 Masai 

Mara, 2 (1 pale morph) Mida creek and 1 

Shimba hills NR. 

Verreaux's Eagle Aquila verreauxii 

1 subad Lake Baringo. 

African Hawk-Eagle Aquila spilogastra 

1 ad feeding 1 imm Lake Nakuru NP, 2 

Kongelai escarpment, 2 Olorgesailie and 1 2K 

Taita hills. 

Steppe Eagle Aquila nipalensis 

Common, seen 8 days. 

Tawny Eagle Aquila r. rapax 

1 Lake Nakuru NP and 1 Garissa – Mado 

Gashi. 

Asian Imperial Eagle Aquila heliaca 

1 1K Mara west camp. 

Pygmy Falcon Polihierax semitorquatus 

3 Baringo – Kapedo and 2 N of Kapedo. 

Common Kestrel Falco tinnunculus 

Seen 8 days. 

Grey Kestrel Falco ardosiaceus 

1 Kapedo and 1 Kongelai escarpment. 

Lanner Falcon Falco biarmicus 

ssp. biarmicus 1 ad Lake Nakuru NP; 

ssp. abyssinicus 2 imm and 1 ad Lake Baringo 

and 1 Kapedo. 



Reserapport Kenya 2009-12-19 – 2010-01-10 
 

 32 

 

Peregrine Falcon Falco peregrinus 

1 Limuru wetland, 1 N of Kapedo, 1 Kongelai 

escarpment, 1 Mombasa and 1 Sabaki river 

delta. 

Grey Crowned Crane Balearica regulorum 

gibbericeps 

Common, seen 10 days. 

White-spotted Flufftail Sarothrura pulchra 

centralis 

1 heard Kakamega forest. 

Black Crake Amaurornis flavirostra 

2 Molo grasslands, 1 + 1 Kongelai escarpment 

and 2 Nairobi NP. 

Purple Swamphen Porphyrio porphyrio 

madagascariensis 

2 Molo grasslands and 2 Kongelai escarpment. 

Common Moorhen Gallinula chloropus 

meridionalis 

Seen 3 days (Molo grasslands, Kongelai 

escarpment). 

Lesser Moorhen Gallinula angulata 

1 along the road from Busia to Kisumu. 

Red-knobbed Coot Fulica cristata 

Seen 5 days in suitable wetlands. 

African Finfoot Podica senegalensis somereni 

1 pair Thika (Blue Post Hotel) and 1 Nairobi 

NP. 

Kori Bustard Ardeotis kori struthiunculus 

1 Masai Mara, 1 Garissa – Mado Gashi and 2 

Nairobi NP. 

White-bellied Bustard Eupodotis 

senegalensis erlangeri 

2 ♂ + 1 ♀ along the road from Masai Mara to 

Naivasha. 

Buff-crested Bustard Lophotis gindiana 

(Crested Bustard) 

1 ♀ + 1 pull Thika – Garissa and ca 10 Garissa 

– Mado Gashi. 

Black-bellied Bustard Lissotis m. 

melanogaster 

1 ♂ + 3 + 2 Masai Mara. 

 

Hartlaub's Bustard Lissotis hartlaubii 

Ca 10 Nairobi NP and 1 along the road from 

Nairobi to Voi. 

Senegal Thick-knee Burhinus senegalensis 

1 at a river N of Kapedo. 

Water Thick-knee Burhinus v. vermiculatus 

5 Roka ponds. 

Spotted Thick-knee Burhinus capensis 

maculosus 

1 heard Garissa – Mado Gashi. 

Grey Plover Pluvialis squatarola 

Common at Mida creek and Sabaki river delta. 

Black-winged Stilt Himantopus h. himantopus 

Common, seen 8 days. 

Pied Avocet Recurvirostra avosetta 

Seen 3 days (Nakuru sewage farm, Lake 

Nakuru NP and Lake Naivasha). 

Eurasian Oystercatcher Haematopus 

ostralegus longipes 

4 Mida creek. 

Crab-plover Dromas ardeola 

Ca 300 Mida creek. 

Long-toed Lapwing Vanellus c. crassirostris 

10 along the road between Kisumo and Masai 

Mara. 

Blacksmith Lapwing Vanellus armatus 

Common, seen 7 days. 

Spur-winged Lapwing Vanellus spinosus 

Common, seen 12 days. 

Black-headed Lapwing Vanellus tectus 

latifrons 

2 Garissa – Mado Gashi and ca 20 N of Mado 

Gashi. 

Black-winged Lapwing Vanellus m. 

melanopterus 

Ca 20 Kinangop plateau. 

Crowned Lapwing Vanellus c. coronatus 

Seen 4 days (Lake Nakuru NP, Masai Mara, 

Mado Gashi and Nairobi NP). 
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African Wattled Lapwing Vanellus 

senegallus lateralis 

2 Molo grasslands and 2 Masai Mara. 

Common Ringed Plover Charadrius hiaticula 

tundrae 

Seen at Mida creek and Sabaki river delta. 

Little Ringed Plover Charadrius dubius 

curonicus 

2 Lake Nakuru NP and 1 N of Kapedo. 

Kittlitz's Plover Charadrius pecuarius 

6 Lake Naivasha. 

Three-banded Plover Charadrius t. tricollaris 

Seen 6 days (Molo grasslands, Masai Mara, 

Nairobi NP). 

White-fronted Plover Charadrius marginatus 

mechowi 

1 Mida creek and 2 Sabaki river delta. 

Lesser Sand Plover Charadrius mongolus 

3 Mida creek. 

Greater Sand Plover Charadrius 

leschenaultii 

Ca 100 Mida creek and ca 50 Sabaki river 

delta. 

Lesser Jacana Microparra capensis 

2 Molo grasslands. 

African Jacana Actophilornis africanus 

Widespread, seen 7 days in suitable wetlands. 

African Snipe Gallinago nigripennis 

aequatorialis 

1 Molo grasslands. 

Black-tailed Godwit Limosa limosa 

1 Lake Nakuru NP. 

Whimbrel Numenius phaeopus 

Ca 50 Mida creek and ca 10 Sabaki river delta. 

Eurasian Curlew Numenius arquata 

Ca 10 Mida creek and ca 50 Sabaki river delta. 

Terek Sandpiper Xenus cinereus 

Ca 10 Mida creek and ca 10 Sabaki river delta. 

Common Sandpiper Actitis hypoleucos 

Common, seen 13 days. 

 

Green Sandpiper Tringa ochropus 

Fairly common, seen 9 days. 

Spotted Redshank Tringa erythropus 

1 Lake Naivasha and 5 Sabaki river delta. 

Common Greenshank Tringa nebularia 

Fairly common, seen 7 days. 

Marsh Sandpiper Tringa stagnatilis 

Seen 5 days.  

Wood Sandpiper Tringa glareola 

Common, seen 10 days. 

Sanderling Calidris alba 

Ca 15 N of Kapedo and ca 100 Lake Naivasha. 

Little Stint Calidris minuta 

Common Lake Nakuru NP and ca 100 Sabaki 

river delta. 

Temminck's Stint Calidris temminckii 

5 Mida creek. 

Curlew Sandpiper Calidris ferruginea 

Ca 50 Sabaki river delta. 

Broad-billed Sandpiper Limicola falcinellus 

Ca 20 Mida creek. 

Ruff Philomachus pugnax 

Seen 4 days (Lake Nakuru NP, Lake Naivasha 

and Garissa – Mado Gashi). 

Kurrichane Buttonquail Turnix sylvaticus 

lepuranus 

(Common Button-Quail) 

1 Masai Mara. 

Somali Courser Cursorius somalensis 

littoralis 

1 N of Mado Gashi. 

Temminck's Courser Cursorius t. temminckii 

2 Nairobi NP. 

Double-banded Courser Rhinoptilus 

africanus gracilis 

(Two-banded Courser) 

1 E of Masai Mara. 

Three-banded Courser Rhinoptilus c. cinctus 

(Heuglin's Courser) 

3 Lake Baringo. 

 



Reserapport Kenya 2009-12-19 – 2010-01-10 
 

 34 

 

Gull-billed Tern Gelochelidon n. nilotica 

Fairly common, seen 6 days. 

Caspian Tern Hydroprogne caspia 

1 Mida creek and 3 Malindi harbor. 

White-winged Tern Chlidonias leucopterus 

1 1K Lake Naivasha. 

Whiskered Tern Chlidonias hybrida 

delalandii 

Fairly common, seen 6 days. 

Swift Tern Thalasseus bergii 

(Greater Crested Tern) 

Ca 20 Malindi harbor. 

Sandwich Tern Thalasseus s. sandvicensis 

1 Malindi harbor. 

Lesser Crested Tern Thalasseus b. 

bengalensis 

Ca 10 Mida creek and ca 10 Sabaki river delta. 

Grey-hooded Gull Larus cirrocephalus 

poiocephalus 

(Grey-headed Gull) 

Ca 100 Lake Naivasha. 

Sooty Gull Larus hemprichii 

Ca 50 Malindi harbor. 

Lesser Black-backed Gull Larus f. fuscus 

2 Malindi harbor. 

West-Siberian Gull Larus heuglini 

Ca 30 Malindi harbor. 

Chestnut-bellied Sandgrouse  Pterocles 

exustus olivascens 

Ca 30 around Mado Gashi. 

Black-faced Sandgrouse Pterocles decoratus 

ellenbecki 

Seen 5 days (Thika – Garissa – Mado Gashi 

and Nairobi – Voi). 

Lichtenstein's Sandgrouse Pterocles 

lichtensteinii sukensis 

1 ♀ + 7 ♂♂ N of Baringo. 

Speckled Pigeon Columba g. guinea 

Very common, seen 19 days. 

 

 

African Olive Pigeon Columba arquatrix 

(Olive Pigeon) 

Seen 4 days (Mara west camp, Gatamaiyu 

forest and Aberdare NP). 

Lemon Dove Columba l. larvata 

3 heard Gatamaiyu forest. 

Laughing Dove Stigmatopelia s. senegalensis 

Common, seen 14 days. 

Dusky Turtle Dove Streptopelia lugens 

Seen 7 days (e.g. Molo grasslands, Masai 

Mara, Nairobi NP). 

Mourning Collared Dove Streptopelia 

decipiens 

(African Mourning-Dove) 

Seen 8 days. Possibly over-looked. 

Red-eyed Dove Streptopelia semitorquata 

Seen 7 days. Possibly over-looked. 

Ring-necked Dove Streptopelia capicola 

Seen 5 days. Possibly over-looked (ssp. 

somalica in north and east and ssp. tropica in 

west). 

Emerald-spotted Wood Dove Turtur 

chalcospilos 

Common, seen 12 days. 

Blue-spotted Wood Dove Turtur afer 

Seen 5 days in the west (e.g. Kongelai 

escarpment, Busia grassland). 

Tambourine Dove Turtur tympanistria 

Widespread, seen 8 days. 

Namaqua Dove Oena c. capensis 

Seen 7 days in dryer areas of NE and E. 

African Green Pigeon Treron calvus granviki 

Seen 4 days in the west (Kakamega forest, 

Busia grassland and Kisumu). 

Red-headed Lovebird Agapornis pullarius 

ugandae 

2 ad + 1 juv Dunga wetland, Kisumu.  

Lovebirds were seen in a few other places but 

due to extensive hybridisation the introduced 

species (Fischer’s and Yellow-coolared) are 

difficult to separate. 
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Red-fronted Parrot Poicephalus gulielmi 

massaicus 

1 seen + 2 heard Aberdare NP. 

Meyer's Parrot Poicephalus meyeri saturatus 

(Brown Parrot) 

Fairly common in the west, seen 7 days. 

Brown-headed Parrot Poicephalus 

cryptoxanthus tanganyikae 

6 Roka ponds. 

Red-bellied Parrot Poicephalus r. rufiventris 

(African Orange-bellied Parrot) 

2 + 1 Nguni between Thika and Garissa. 

Great Blue Turaco Corythaeola cristata 

2 Kakamega forest. 

Schalow's Turaco Tauraco schalowi 

1 heard Mara west camp. 

Fischer's Turaco Tauraco f. fischeri 

1 + 1 heard Arabuko Sokoke forest and ca 10 

Shimba Hills NR. 

White-crested Turaco Tauraco leucolophus 

1 Kongelai escarpment and 1 Busia grasslands. 

Hartlaub's Turaco Tauraco hartlaubi 

2 Gatamaiyu forest and 3 Taita hills. 

Ross's Turaco Musophaga rossae 

3 Kongelai escarpment and 2 along the road 

from Kisumu to Mara. 

Bare-faced Go-away-bird Corythaixoides 

personatus leopoldi 

2 + 1 Mara west camp. 

White-bellied Go-away-bird Corythaixoides 

leucogaster 

Fairly common, seen 10 days. 

Eastern Plantain-eater  Crinifer zonurus 

(Eastern Grey Plantain-eater) 

1 Kongelai escarpment and 2 Dunga wetland, 

Kisumu. 

Jacobin Cuckoo Clamator jacobinus pica 

(Black-and-White Cuckoo) 

1 Thika – Garissa and 6 Garissa – Mado Gashi. 

Great Spotted Cuckoo Clamator glandarius 

1 + 1 ad Garissa – Mado Gashi. 

Red-chested Cuckoo Cuculus solitarius 

2 heard Kisumu – Mara, 1 heard Olorgesailie 

and 1 heard Taita hills. 

African Cuckoo Cuculus gularis 

1 ad Kisumu – Mara and 1 Olorgesailie – 

Nairobi. 

Klaas's Cuckoo Chrysococcyx klaas 

1 Busia grasslands and 1 heard Olorgesailie. 

African Emerald Cuckoo Chrysococcyx 

cupreus 

1 Kongelai escarpment. 

Dideric Cuckoo Chrysococcyx caprius 

2 Lake Nakuru NP and 3 Lake Baringo. 

Blue Malkoha Ceuthmochares a. aereus 

(Yellowbill) 

1 + 1 Kakamega forest.  

Green Malkoha Ceuthmochares australis 

(Yellowbill) 

1 Arabuko Sokoke forest.  

Blue-headed Coucal Centropus monachus 

ssp. fischeri 2 Busia grasslands, 1 Dunga 

wetland, Kisumu; 

ssp. monachus 1 Aberdare NP. 

Senegal Coucal Centropus s. senegalensis 

4 Busia grasslands. 

White-browed Coucal Centropus 

superciliosus 

Singles or pairs seen 5 days (Kongelai 

escarpment, Busia grasslands, Kisumu, 

Arabuko Sokoke forest and Lake Chem 

Chem). 

Barn Owl Tyto alba affinis 

1 heard Kisumu Sunset Hotel. 

Sokoke Scops Owl Otus ireneae 

1 heard + 1 grey morph Arabuko Sokoke 

forest. 

African Scops Owl Otus s. senegalensis 

1 Lake Baringo. 

Northern White-faced Owl Ptilopsis leucotis 

(White-faced Scops-Owl) 

1 Lake Baringo. 
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Cape Eagle-Owl Bubo capensis mackinderi 

1 pair Gatarakwa, N of Nyeri.  

Spotted Eagle-Owl Bubo a. africanus 

1 Olorgesailie. 

Greyish Eagle-Owl Bubo cinerascens 

(Spotted Eagle-Owl) 

2 Lake Baringo. 

Verreaux's Eagle-Owl Bubo lacteus 

1 Lake Baringo and 1 pair Arabuko Sokoke 

forest. 

African Wood Owl Strix woodfordii 

nigricantior 

2 Wajee Nature Park, 1 Mida community 

bandas and 2 Shimba hills NR. 

Sombre Nightjar Caprimulgus fraenatus 

(Dusky Nightjar) 

2 Olorgesailie. 

Donaldson-Smith's Nightjar Caprimulgus 

donaldsoni 

1 heard and the same? + 1 more seen the next 

morning close to Mado Gashi, also one found 

dead on the road in the same area. 

Fiery-necked Nightjar Caprimulgus 

pectoralis shelleyi 

1 heard Arabuko Sokoke forest. 

Montane Nightjar Caprimulgus 

poliocephalus 

1 heard and seen Molo grasslands. 

Swamp Nightjar Caprimulgus n. natalensis 

(African White-tailed Nightjar) 

2 heard and seen Busia grasslands. 

Slender-tailed Nightjar Caprimulgus clarus 

2 Lake Baringo. 

Scarce Swift Schoutedenapus m. myoptilus 

5 Gatamaiyu forest. 

Mottled Spinetail Telacanthura ussheri 

stictilaema 

1 Mida community bandas and 1 Malindi 

town. 

Böhm's Spinetail Neafrapus boehmi 

sheppardi 

2 Shimba hills NR. 

African Palm Swift Cypsiurus parvus 

Common, seen 13 days. 

ssp. myochrous in west; 

ssp. laemostigma in east and along the coast. 

Alpine Swift Tachymarptis melba 

2 Busia grasslands. 

Mottled Swift Tachymarptis a. aequatorialis 

1 Kongelai escarpment and 1 Busia grasslands. 

Common Swift Apus apus 

Seen 7 days (e.g. Busia, Masai Mara, Mado 

Gashi and Nairobi). 

African Black Swift Apus barbatus roehli 

Flocks seen 3 days.Molo Grasslands, Aberdare 

N.P ( Thousands ) and Olorgesailie. 

Little Swift Apus affinis 

Very common, seen 19 days. 

Horus Swift Apus h. horus 

2 Kinangop plateau. 

White-rumped Swift Apus caffer 

Fairly common, seen 8 days. 

Speckled Mousebird Colius striatus 

ssp. kikuyensis very common, seen 16 days; 

ssp. mombassicus seen 2 days at the coast 

(Malindi area, Shimba hills). 

Blue-naped Mousebird Urocolius macrourus 

pulcher 

Seen 5 days (Lake Nakuru NP, Lake Baringo, 

Garissa – Mado Gashi, Olorgesailie). 

Bar-tailed Trogon Apaloderma vittatum 

1 Kakamega forest and 1 heard Gatamaiyu 

forest. 

Grey-headed Kingfisher Halcyon 

leucocephala 

Fairly common, seen 7 days. 

Brown-hooded Kingfisher Halcyon 

albiventris orientalis 

5 Shimba hills NR. 

Striped Kingfisher Halcyon c. chelicuti 

Seen 5 days (e.g. 5 Lake Nakuru NP, 1 

Kongelai escarpment, 1 Nairobi NP). 
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Woodland Kingfisher Halcyon s. 

senegalensis 

2 Lake Baringo and 3 Kongelai escarpment. 

African Pygmy Kingfisher Ispidina picta 

pictus 

1 Kakamega forest, 2 Busia grasslands and 1 

Blue Post Hotel, Thika. 

Malachite Kingfisher Corythornis c. cristata 

1 Lake Nakuru NP, 2 Baringo, 1 Kongelai 

escarpment and 1 Nairobi NP. 

Giant Kingfisher Megaceryle m. maxima 

1 Kinangop plateau and 1 Blue Post Hotel, 

Thika. 

Pied Kingfisher Ceryle r. rudis 

Fairly common, seen 10 days. 

Blue-headed Bee-eater Merops m. muelleri 

2 + 1 Kakamega forest. 

Little Bee-eater Merops pusillus 

Fairly common, seen 8 days. 

Blue-breasted Bee-eater Merops variegatus 

loringi 

8 along the road from Busia to Kisumu. 

Cinnamon-chested Bee-eater Merops 

oreobates 

Fairly common, seen 7 days. 

White-fronted Bee-eater Merops 

bullockoides 

1 Lake Nakuru NP. 

Somali Bee-eater Merops revoilii 

1 + 10 around Mado Gashi. 

White-throated Bee-eater Merops albicollis 

Fairly common, seen 7 days. 

Blue-cheeked Bee-eater Merops p. persicus 

1 Baringo, 4 Busia grasslands and 3 Garissa – 

Mado Gashi. 

European Bee-eater Merops apiaster 

Common, seen 9 days. 

Northern Carmine Bee-eater Merops nubicus 

1 Garissa and ca 20 Gongoni. 

 

 

Purple Roller Coracias n. noevius 

(Rufous-crowned Roller) 

3 Lake Nakuru NP, 1 Kisumu – Mara and 1 

Thika – Garissa. 

Lilac-breasted Roller Coracias c. caudatus 

Common, seen 10 days.  

Abyssinian Roller Coracias abyssinicus 

1 Kongelai escarpment. 

European Roller Coracias garrulus 

Common in the east (Garissa – Mado Gashi, 

Tsavo, Malindi). 

Broad-billed Roller Eurystomus glaucurus 

ssp. afer 1 Dunga wetland, Kisumu; 

ssp. suahelicus 6 Shimba Hills NR. 

Eurasian Hoopoe Upupa epops 

ssp. africana and ssp. epops fairly common, 

seen 7 days. 

White-headed Wood Hoopoe Phoeniculus 

bollei jacksoni 

3 Kakamega forest and 2 Aberdare NP. 

Green Wood Hoopoe Phoeniculus purpureus 

marwitzi 

Seen 7 days, most common in the west (Lake 

Nakuru NP, Baringo, Kongelai escarpment and 

Arabuko Sokoke forest). 

Common Scimitarbill Rhinopomastus 

cyanomelas schalowi 

3 Kongelai escarpment 

Abyssinian Scimitarbill Rhinopomastus 

minor cabanisi 

3 Kongelai escarpment, 3 Garissa – Mado 

Gashi and 2 Tsavo East NP. 

Southern Ground Hornbill Bucorvus 

leadbeateri 

1 Lake Nakuru NP and 5 Masai Mara. 

Crowned Hornbill Tockus alboterminatus 

5 Kongelai escarpment, 1 Masai Mara, 2 

Arabuko Sokoke forest and 4 Shimba Hills 

NR. 

Hemprich's Hornbill Tockus hemprichii 

3 Kongelai escarpment. 
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African Grey Hornbill Tockus n. nasutus 

Seen 5 days (Baringo, Kongelai escarpment 

and Thika – Garissa). 

Red-billed Hornbill Tockus erythrorhynchus 

Seen 7 days (Baringo, Kongelai escarpment 

and Garissa – Mado Gashi). 

Northern Yellow-billed Hornbill Tockus 

flavirostris 

(Eastern Yellow-billed Hornbill) 

Seen 5 days (Kapedo, Thika – Garissa – Mado 

Gashi). 

Von der Decken's Hornbill Tockus deckeni 

4 Thika – Garissa, 5 Garissa – Mado Gashi, 1 

Olorgesailie and 2 Tsavo East NP. 

Jackson's Hornbill Tockus jacksoni 

Ca 15 Baringo, 5 Kapedo and 2 Kongelai 

escarpment. 

Trumpeter Hornbill Bycanistes bucinator 

Ca 10 Arabuko Sokoke forest and 2 Shimba 

Hills NR. 

Black-and-white-casqued Hornbill  

Bycanistes subcylindricus subquadratus 

1 along the road from Baringo to Kitale, ca 5 

Kakmega forest and 2 Masai Mara. 

Silvery-cheeked Hornbill Bycanistes brevis 

2 Gatamaiyu forest, 1 Taita hills and 2 Shimba 

Hills NR. 

Yellow-billed Barbet Trachyphonus 

purpuratus elgonensis 

1 seen + ca 5 heard Kakamega forest. 

Red-and-yellow Barbet Trachyphonus 

erythrocephalus 

ssp. versicolor 5 Baringo, 2 Kongelai 

escarpment; 

ssp. erythrocephalus 2 Olorgesailie. 

D'Arnaud's Barbet Trachyphonus darnaudii 

ssp. darnaudii 2 Baringo – Kapedo and ca 5 

Kongelai escarpment; 

ssp. boehmi 2 Mado Gashi; 

ssp. usambiro 2 Masai Mara. 

Grey-throated Barbet Gymnobucco 

bonapartei cinereiceps 

5 + 2 Kakmega forest. 

White-eared Barbet Stactolaema leucotis 

kilimensis 

1 Shimba Hills NR. 

Green Barbet Stactolaema o. olivacea 

2 Arabuko Sokoke forest and 2 Shimba Hills 

NR. 

Green Tinkerbird Pogoniulus simplex 

(Eastern Green Tinkerbird) 

1 Arabuko Sokoke forest. 

Moustached Tinkerbird Pogoniulus 

leucomystax 

(Moustached Green Tinkerbird) 

1 Arabuko Sokoke forest. 

Yellow-rumped Tinkerbird Pogoniulus 

bilineatus jacksoni 

Seen 7 days (E.g. Kongelai escarpment, 

Kakamega forest and Gatamaiyu forest). 

Red-fronted Tinkerbird Pogoniulus pusillus 

affinis 

1 Baringo and app. 5 seen during two visits to 

Kongelai escarpment. 

Yellow-fronted Tinkerbird Pogoniulus c. 

chrysoconus 

1 heard Dunga wetland, Kisumu. 

Yellow-spotted Barbet Buccanodon 

duchaillui 

1 seen + 1 heard Kakamega forest. 

Red-fronted Barbet Tricholaema diademata 

ssp. diademata 2 Baringo; 

ssp. massaica 1 Mara west camp. 

Spot-flanked Barbet Tricholaema lacrymosa 

ssp. lacrymosa seen 4 days (N of Kapedo, 

Kongelai escarpment and Tsavo East NP); 

ssp. radcliffei ca 10 Mara west camp. 

Black-throated Barbet Tricholaema 

melanocephala stigmatothorax 

Seen 6 days (Baringo – Kapedo, Thika – 

Garissa – Mado Gashi and Tsavo East NP). 

White-headed Barbet Lybius l. leucocephalus 

1 + 1 Kongelai escarpment. 

Brown-breasted Barbet Lybius melanopterus 

1 Shimba Hills NR. 
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Double-toothed Barbet Lybius bidentatus 

aequatorialis 

3 Kongelai escarpment, 2 + 2 Kakamega forest 

and 2 Dunga wetland. 

Pallid Honeyguide Indicator m. meliphilus 

1 Taita Hills and 1 Lake Chem Chem. 

Thick-billed Honeyguide Indicator c. 

conirostris 

1 Kakamega forest. 

Lesser Honeyguide Indicator minor teitensis 

2 Baringo, 1 N of Kapedo, 1 Kongelai 

escarpment, 1 + 1 Busia grasslands and 1 

Thika. 

Scaly-throated Honeyguide Indicator 

variegatus 

1 heard Kongelai escarpment and 1 Arabuko 

Sokoke forest. 

Greater Honeyguide Indicator indicator 

1 Lake Nakuru NP and 1 Nairobi NP. 

Red-throated Wryneck Jynx r. ruficollis 

1 Kitale club. 

Nubian Woodpecker Campethera n. nubica 

Seen 7 days (e.g. Lake Nakuru NP, Kongelai 

escarpment and Garissa – Mado Gashi). 

Mombasa Woodpecker Campethera 

mombassica 

1 heard Arabuko Sokoke forest. 

Tullberg's Woodpecker Campethera tullbergi 

taeniolaema 

(Fine-banded Woodpecker) 

1 Kakamega forest.  

Brown-eared Woodpecker Campethera c. 

caroli 

1 + 3 Kakamega forest. 

Cardinal Woodpecker Dendropicos 

fuscescens 

Seen 5 days (Lake Nakuru NP, Kapedo, 

Aberdare NP and Nairobi NP). 

Bearded Woodpecker Dendropicos n. 

namaquus 

1 heard + 1 Lake Nakuru NP and 1 Gatamaiyu 

forest. 

Yellow-crested Woodpecker Dendropicos 

xantholophus 

2 Kakamega forest. 

African Grey Woodpecker Dendropicos g. 

goertae 

(Grey Woodpecker) 

1 + 1 Kongelai escarpment.  

African Grey-headed Woodpecker 

Dendropicos spodocephalus rhodeogaster 

1 + 1 Lake Nakuru NP. 

Brown-backed Woodpecker Dendropicos 

obsoletus ingens 

1 Kongelai escarpment and 1 at the Jockey 

Club, Nairobi. 

African Broadbill Smithornis capensis 

meinertzhageni 

1 Kakamega forest. 

Forest Batis Batis mixta ultima 

1 pair Arabuko Sokoke forest. 

Chinspot Batis Batis molitor puella 

Seen 6 days (e.g. Lake Nakuru NP, Kongelai 

escarpment, Mara west camp and Nairobi NP). 

Pale Batis Batis soror 

1 pair Arabuko Sokoke forest. 

Western Black-headed Batis Batis e. 

erlangeri 

(Black-headed Batis) 

1 Kongelai escarpment. 

Pygmy Batis Batis perkeo 

Fairly common in the Baringo – Kapedo area 

and 4 Garissa – Mado Gashi. 

Chestnut Wattle-eye Dyaphorophyia c. 

castanea 

5 Kakamega forest. 

Brown-throated Wattle-eye Platysteira 

cyanea nyansae 

Ca 10 Kakamega forest and 2 Dunga wetland, 

Kisumu. 

Brubru Nilaus afer 

Fairly common in dry area (e.g. Baringo, 

Kapedo, Kongelai escarpment and Garissa – 

Mado Gashi). 
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Grey-headed Bushshrike Malaconotus 

blanchoti 

ssp. catharoxanthus 1 Lake Baringo; 

ssp. approximans 1 heard Gongoni. 

Pink-footed Puffback Dryoscopus angolensis 

nandensis 

2 pair + 5 heard Kakamega forest. 

Black-backed Puffback Dryoscopus cubla 

ssp. hamatus 1 pair Mara west camp, 1 Blue 

Post Hotel, Thika and 1 Taita hills; 

ssp. affinis 2 Arabuko Sokoke forest.  

Northern Puffback Dryoscopus gambensis 

malzacii 

Ca 15 Lake Nakuru NP. 

Pringle's Puffback Dryoscopus pringlii 

4 heard + 1 pair along Garissa to Mado Gashi 

road. 

Marsh Tchagra Bocagia minuta 

2 + 2 Busia grassland. 

Brown-crowned Tchagra Tchagra australis 

minor 

1 Mara west camp, 1 Aberdare NP, 1 along the 

Olorgesailie – Nairobi road and 2 Arabuko 

Sokoke forest. 

Three-streaked Tchagra Tchagra j. jamesi 

1 pair along Garissa to Mado Gashi road. 

Black-crowned Tchagra Tchagra senegalus 

armenus 

1 Kongelai escarpment and 1 Mara west camp. 

Slate-colored Boubou Laniarius funebris 

1 along the Baringo to Kapedo road, 1 

Kongelai escarpment, 1 heard Nairobi NP and 

2 Olorgesailie. 

Lühder's Bushshrike Laniarius luehderi 

Heard + 2 seen Kakamega forest. 

Red-naped Bushshrike Laniarius ruficeps 

rufinuchalis 

2 Garissa – Mado Gashi. 

Tropical Boubou Laniarius aethiopicus 

Fairly common, seen 8 days. 

Papyrus Gonolek Laniarius mufumbiri 

2 Dunga wetland, Kisumu. 

Black-headed Gonolek Laniarius 

erythrogaster 

3 Kongelai escarpment and 1 + 1 Busia 

grassland. 

Black-fronted Bushshrike Chlorophoneus n. 

nigrifrons 

1 pair Gatamaiyu forest. 

Bocage's Bushshrike Chlorophoneus bocagei 

jacksoni 

2 + 1 Kakamega forest. 

Orange-breasted Bushshrike Chlorophoneus 

sulfureopectus similis 

(Sulphur-breasted Bushshrike) 

1 Baringo and 2 Kongelai escarpment. 

Rosy-patched Bushshrike Telophorus 

cruentus hilgerti 

1 pair + 1 imm. along Thika – Garissa road and 

2 + 2 along Garissa – Mado Gashi road. 

Four-colored Bushshrike Telophorus 

quadricolor nigricauda 

2 Arabuko Sokoke forest. 

White-crested Helmetshrike Prionops 

plumatus 

Fairly common, seen 8 days. 

Grey-crested Helmetshrike Prionops 

poliolophus 

2 Lake Nakuru NP (together with white-

crested). 

Retz's Helmetshrike Prionops retzii 

graculinus 

Ca 5 Arabuko Sokoke forest. 

Chestnut-fronted Helmetshrike Prionops 

scopifrons kirki 

Ca 20 Arabuko Sokoke forest. 

Grey Cuckooshrike Coracina caesia pura 

1 + 1 Gatamaiyu forest. 

Petit's Cuckooshrike Campephaga petiti 

2 pair Kakamega forest. 

Black Cuckooshrike Campephaga flava 

1 ♀ Lake Nakuru NP and 2 ♂♂ Kongelai 

escarpment.  
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Purple-throated Cuckooshrike Campephaga 

quiscalina martini 

1 ♂ Kakamega forest. 

Yellow-billed Shrike Corvinella corvina 

affinis 

3 Kongelai escarpment. 

Northern White-crowned Shrike 

Eurocephalus rueppelli 

Common around Baringo, 2 Kongelai 

escarpment and 2 Tsavo East NP. 

Rufous Shrike Lanius phoenicuroides 

Fairly common in the drier areas in the east, 

seen 5 days. 

Isabelline Shrike Lanius isabellinus 

1 along the Garissa – Mado Gashi road. 

Mackinnon's Shrike Lanius mackinnoni 

(Mackinnon's Fiscal) 

1 ad Kakamega forest. 

Grey-backed Fiscal Lanius excubitoroides 

Common, seen 10 days in the west and central. 

Long-tailed Fiscal Lanius cabanisi 

Ca 30 Nairobi NP and ca 20 Gongoni. 

Taita Fiscal Lanius dorsalis 

1 along Thika – Garissa road and 2 close to 

Mado Gashi. 

Somali Fiscal Lanius somalicus 

Ca 10 N of Kapedo. 

Common Fiscal Lanius collaris humeralis 

Common, seen 10 days. 

Eurasian Golden Oriole Oriolus oriolus 

Seen and heard 4 days (Kongelai escarpment, 

Arabuko Sokoke forest and Shimba Hills NR). 

Green-headed Oriole Oriolus chlorocephalus 

amani 

1 heard Shimba Hills NR. 

Western Oriole Oriolus brachyrhynchus 

laetior 

(Western Black-headed Oriole) 

3 heard + 1 seen Kakamega forest. 

Mountain Oriole Oriolus percivali 

5 Gatamaiyu forest.  

Black-headed Oriole Oriolus larvatus 

ssp. rolleti seen 4 days in the northwest and 

west (Lake Nakuru NP, Baringo and Kongelai 

escarpment). 

ssp. reichenowi 2 Arabuko Sokoke forest. 

Square-tailed Drongo Dicrurus ludwigii 

sharpei 

Ca 10 Kakamega forest. 

Fork-tailed Drongo Dicrurus adsimilis fugax 

Very common, seen 17 days. 

Blue-mantled Crested Flycatcher 

Trochocercus cyanomelas bivittatus 

1 heard + 1 ♂ Arabuko Sokoke forest. 

Red-bellied Paradise-flycatcher Terpsiphone 

rufiventer emini 

1 Kakamega forest. 

African Paradise Flycatcher Terpsiphone 

viridis ferreti 

Both white and rufous morph common, seen 

11 days. 

African Blue Flycatcher Elminia longicauda 

teresita 

Seen 6 days in the west (Kongelai escarpment, 

Kakamega forest, Busia and Masai Mara). 

Dusky Crested Flycatcher Elminia n. 

nigromitrata 

2 + 1 Kakamega forest. 

White-tailed Crested Flycatcher Elminia 

albonotata 

1 ♂ Gatamaiyu forest. 

Little Yellow Flycatcher Erythrocercus 

holochlorus 

1 Arabuko Sokoke forest. 

Cape Crow Corvus capensis kordofanensis 

(Cape Rook) 

Seen 4 days (Kinangop plateau and along the 

Voi – Malindi road). 

Pied Crow Corvus albus 

Very common, seen 19 days. 

Fan-tailed Raven Corvus r. rhipidurus 

Seen 3 days (Baringo, Kapedo and Kongelai 

escarpment). 
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White-necked Raven Corvus albicollis 

2 Mara west camp, 5 along the Nairobi – Voi 

road and 2 Taita hills. 

Dusky Tit Parus f. funereus 

2 Kakamega forest. 

White-bellied Tit Parus albiventris 

Seen 4 days (e.g. Lake Nakuru NP, Mara west 

camp and Gatumaiyu forest). 

Acacia Tit Parus thruppi barakae 

(Northern Grey Tit) 

Ca 20 Baringo and 5 along the Garissa – Mado 

Gashi road. 

Mouse-colored Penduline Tit Anthoscopus 

musculus 

5 Baringo and 5 N of Kapedo. 

White-headed Saw-wing Psalidoprocne a. 

albiceps 

Seen 5 days (Kakamega forest, Busia 

grasslands and Masai Mara). 

Black Saw-wing Psalidoprocne pristoptera 

massaica 

Fairly common, seen 12 days. 

Grey-rumped Swallow Pseudhirundo g. 

griseopyga 

Ca 10 Kitale Club. 

Brown-throated Martin Riparia paludicola 

ducis 

(Plain Martin) 

Fairly common, seen 8 days. 

Sand Martin Riparia riparia 

Seen 4 days.  

Banded Martin Neophedina cincta suahelica 

2 Nakuru sewage farm. 

Barn Swallow Hirundo rustica 

Very common, seen all days. 

Angola Swallow Hirundo angolensis 

Seen 3 days (Kitale – Kakamega, Kakamega – 

Busia and Busia grasslands). 

Ethiopian Swallow Hirundo a. aethiopica 

2 N of Kapedo and 2 Gongoni. 

Wire-tailed Swallow Hirundo s. smithii 

Fairly common in the west, seen 9 days. 

Rock Martin Ptyonoprogne fuligula rufigula 

Common, seen 8 days. 

Common House Martin Delichon urbicum 

Fairly common, seen 6 days. 

Lesser Striped Swallow Cecropis abyssinica 

unitatis 

Common, seen 10 days. 

Red-breasted Swallow Cecropis semirufa 

gordoni 

(Rufous-chested Swallow) 

2 Masai Mara. 

Mosque Swallow Cecropis senegalensis 

saturatior 

Seen 6 days (Molo grasslands, Masai Mara and 

Thika – Garissa). 

Red-rumped Swallow Cecropis daurica emini 

Seen 4 days (e.g. Mara west camp, Nairobi NP 

and Olorgesailie). 

Singing Bush Lark Mirafra cantillans 

marginata 

1 at Kapedo and 1 pair (the male singing) in 

Olorgesailie 

White-tailed Lark Mirafra albicauda 

1 seen in Masai Mara N.P. 

Rufous-naped Lark Mirafra africana 

ssp. tropicalis fairly common Masai Mara NP; 

ssp. athi fairly common in Lake Nakuru and 

Nairobi N.P. 

Flappet Lark Mirafra rufocinnamomea 

kawirondensis 

2 along the road between Busia and Kisumu 

and 2 at Mara West Camp. 

Collared Lark Mirafra collaris 

3 seen and heard app 30 km south of Mado 

Gashi. 

Pink-breasted Lark Calendulauda 

poecilosterna 

2 at Lake Baringo, fairly common in the desert 

area north of Garissa and 1 along the road 

between Voi and Malindi. 

Abyssinian Lark Calendulauda i. intercedens 

(Fawn-coloured Lark) 

1 at Nairobi N.P. 
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Chestnut-headed Sparrow-Lark Eremopterix 

signatus 

App. 10 at Kapedo and common around 

Garissa and north of Garissa.  

Fischer's Sparrow-Lark Eremopterix 

leucopareia 

4 along the road between Masai Mara and 

Lake Naivasha, fairly common in Nairobi N.P 

and Olorgesailie. 

Red-capped Lark Calandrella cinerea 

williamsi 

5 at Molo grasslands, App. 10 in Lake Nakuru 

and 5 in Nairobi N.P. 

Athi Short-toed Lark Calandrella athensis 

(Somali Short-toed Lark) 

2 at Nairobi N.P.  

Short-tailed Lark Pseudalaemon fremantlii 

delamerei 

2 at Nairobi N.P. 

Crested Lark Galerida cristata somaliensis 

1 singing + app. 10 at Kapedo. 

Tawny-flanked Prinia Prinia subflava 

ssp. melanorhyncha seen 6 days; 

ssp. tenella seen 2 days along the coast. 

Pale Prinia Prinia somalica erlangeri 

5 at Kapedo and app.10 north of Garissa. 

Banded Prinia Prinia bairdii melanops 

A few seen two days in Kakamega Forest. 

Regarding Cisticolas. You will see a lot of 

them. We ignored many of them because it 

takes time to identify them. Therefore the 

comments are not really correct. We have of 

course seen a lot of spieces more days but not 

identified them. Just make sure to KNOW 

where you should see the rare spieces. 

Red-faced Cisticola Cisticola erythrops sylvia 

1 at the water fall trail at Blue post hotel in 

Thika. 

Singing Cisticola Cisticola cantans 

pictipennis 

1 at Kitale and 1 in Nairobi N.P. 

 

Whistling Cisticola Cisticola lateralis 

antinorii 

1 singing along the road between Busia and 

Kisumu. 

Trilling Cisticola Cisticola w. woosnami 

5 seen close to Mara West Camp. 

Chubb's Cisticola Cisticola c. chubbi 

4 + 2 in Kakamega Forest. 

Hunter's Cisticola Cisticola hunteri 

1 at Limuru Wetland and common in Aberdare 

N.P. 

Rock-loving Cisticola Cisticola e. emini 

1 close to Mara West Camp. 

Rattling Cisticola Cisticola chiniana 

Seen and heard 7 days. 

Ashy Cisticola Cisticola cinereolus schillingsi 

1 along the road between Olorgesailie and 

Nairobi. 

 Lynes's Cisticola Cisticola distinctus 

(Wailing Cisticola) 

1 seen 2 days in Olorgesailie. 

Winding Cisticola Cisticola marginatus 

nyansae 

Seen 5 days. Limuru Wetland, Lake Nakuru 

and Kisumu. 

Coastal Cisticola Cisticola haematocephala 

(Winding Cisticola) 

1 at Gongoni. 

Carruthers's Cisticola Cisticola carruthersi 

5 at Lake Victoria. 

Levaillant’s Cisticola Cisticola tinniens 

oreophilus 

2 in Aberdare N.P. 

Stout Cisticola Cisticola robustus nuchalis 

Fairly common in Masai Mara N.P. 

Aberdare Cisticola Cisticola aberdare 

2 at Molo grasslands and 2 in Aberdare N.P. 

Croaking Cisticola Cisticola natalensis 

strangei 

1 in Masai Mara and 1 Shimba Hills. 
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Tiny Cisticola Cisticola nanus 

2 along the road between Olorgesailie and 

Nairobi. 

Short-winged Cisticola Cisticola 

brachypterus reichenowi 

(Siffling Cisticola) 

1 at Lake Chem Chem and 1 at Shimba Hills. 

Zitting Cisticola Cisticola juncidis uropygialis 

App. 10 in Nairobi N.P, 2 in Olorgesailie and 2 

along the road between Voi and Malindi. 

Desert Cisticola Cisticola aridulus tanganyika 

1 app. 10 km N of Kapedo and 3 in Nairobi 

N.P. 

Black-backed Cisticola Cisticola eximius 

eximia 

1 in Masai Mara. 

Pectoral-patch Cisticola Cisticola 

brunnescens 

ssp. nakuruensis 3 at Lake Nakuro; 

ssp. hindii 2 at Nairobi N.P. 

Wing-snapping Cisticola Cisticola ayresii 

mauensis 

2 at Molo grasslands. 

Black-faced Rufous Warbler Bathmocercus 

rufus vulpinus 

App 10 seen two days in Kakamega Forest. 

Grey-capped Warbler Eminia lepida 

2 heard and 1 seen in Busia and 1 at the water 

fall trail at Blue post hotel in Thika. 

Taita Apalis Apalis fuscigularis 

(Bar-throated Apalis) 

2 seen well at Taita Hills.  

Yellow-breasted Apalis Apalis flavida 

ssp. pugnax common in Lake Nakuru; 

ssp. caniceps a few seen around Kisumu. 

Brown-tailed Apalis Apalis viridiceps 

flavocincta 

(Yellow-breasted Apalis) 

App. 5 at Lake Baringo and 2 at Kitale.  

Black-throated Apalis Apalis j. jacksoni 

App. 10 at Gatamaiyu Forest. 

Black-headed Apalis Apalis m. 

melanocephala 

2 in Arabuko Sokoke Forest and 1 Shimba 

hills. 

Chestnut-throated Apalis Apalis 

porphyrolaema 

App 10 in Gatamaiyu Forest. 

Buff-throated Apalis Apalis rufogularis 

nigrescens 

3 one day and 5 one day in Kakamega Forest. 

Grey Apalis Apalis c. cinerea 

2 in Gatamaiyu Forest. 

Black-collared Apalis Apalis p. pulchra 

1 seen and 5 heard in Gatamaiyu Forest and 2 

at Nairobi Jockey club. 

Green-backed Camaroptera Camaroptera 

brachyura pileata 

(Grey-backed Camaroptera) 

1 at Arabuko Sokoke Forest.  

Grey-backed Camaroptera Camaroptera 

brevicaudata 

Seen 5 days. Lake Baringo, Lake Nakuru, 

Kitale, Kisumu and Nairobi N.P.  

Olive-green Camaroptera Camaroptera 

chloronota toroensis 

2 in Kakamega Forest. 

Grey Wren-Warbler Calamonastes simplex 

App. 10 during the 2 days north of Garissa and 

3 in Ologersailie. 

Miombo Wren-Warbler Calamonastes u. 

undosus 

(Pale Wren-Warbler) 

3 at Mara West Camp.  

White-chinned Prinia Schistolais leucopogon 

reichenowi 

Fairly comman in Kakamega Forest.  

Red-fronted Apalis Urorhipis rufifrons smithi 

(Red-fronted Warbler) 

2 at Lake Baringo, 4 at Kapedo and 2 along the 

road between Ologersailie and Nairobi. 

Buff-bellied Warbler Phyllolais pulchella 

1 at Lake Nakuru, 3 at Lake Baringo and 4 at 

Nairobi N.P. 
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Dodson's Bulbul Pycnonotus dodsoni 

(Common Bulbul) 

Fairly common from Garissa and North, 1 in 

Tsavo East N.P. 

Dark-capped Bulbul Pycnonotus t. tricolor 

(Common Bulbul) 

Very common except from Garissa and North. 

Kakamega Greenbul Andropadus k. 

kakamegae 

(Shelley’s Greenbul) 

A few seen every day in Kakamega Forest.  

Olive-breasted Greenbul Andropadus 

kikuyuensis 

(Mountain Greenbul) 

App. 10 at Gatamaiyu Forest and  1 at 

Aberdare N.P. 

Stripe-faced Greenbul Andropadus striifacies 

(Stripe-cheeked Greenbul) 

2 at Taita Hills. 

Little Grey Greenbul Andropadus gracilis 

ugandae 

1 in Kakamega Forest. 

Ansorge's Greenbul Andropadus ansorgei 

kavirondensis 

2 + 1 two days in Kakamega Forest. 

Plain Greenbul Andropadus c. curvirostris 

(Cameroon Sombre Greenbul) 

3 seen one day in Kakamega Forest. 

Slender-billed Greenbul Andropadus g. 

gracilirostris 

App. 5 seen one day in Kakamega Forest. 

Yellow-whiskered Greenbul Andropadus l. 

latirostris 

The most common Greenbul in Kakamega. 

Also Fairly common in Gatamaiyu Forest. 

Sombre Greenbul Andropadus importunus 

insularis 

(Zanzibar Sombre Greenbul) 

1 at the water fall trail at Blue post hotel Thika, 

2 at Lake Chem Chem and 2 at Shimba hills. 

Honeyguide Greenbul Baeopogon i. indicator 

1 at Kakamega Forest. 

 

Joyful Greenbul Chlorocichla l. laetissima 

App. 10 seen 2 days in Kakamega. 

Yellow-bellied Greenbul Chlorocichla 

flaviventris centralis 

2 in Arabuko Sokoke Forest. 

Yellow-throated Leaflove Chlorocichla 

flavicollis flavigula 

3 at Kitale, 2 at Kongelai escarpment and 2 at 

Busia Grassland (in a small patch of forest) 

Terrestrial Brownbul Phyllastrephus 

terrestris suahelicus 

1 in Arabuko Sokoke Forest. 

Northern Brownbul Phyllastrephus strepitans 

2 at Lake Baringo and heard at Gongoni. 

Grey-olive Bulbul Phyllastrephus c. 

cerviniventris 

(Grey-olive Greenbul) 

2 at the waterfall trail at Blue Post hotel Thika. 

Toro Olive Greenbul Phyllastrephus 

hypochloris 

2 in Kakamega Forest. 

Fischer's Greenbul Phyllastrephus fischeri 

4 at Arabuko Sokoke forest. 

Cabanis's Greenbul Phyllastrephus cabanisi 

sucosus 

2 in Kakamega Forest and 2 in Gatamaiyu 

Forest. 

Tiny Greenbul Phyllastrephus debilis rabai 

3 at Arabuko Sokoke Forest. 

Red-tailed Bristlebill Bleda syndactylus 

woosnami 

4 seen in total two days in Kakamega Forest 

Eastern Nicator Nicator gularis 

A few seen all three days in Arabuko Sokoke 

Forest and Shimba hills. 

Little Rush Warbler Bradypterus baboecala 

elgonensis 

1 in Kitale. 

White-winged Swamp Warbler Bradypterus 

carpalis 

2 in Dunga Wetland, Kisumu – Lake Victoria. 
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Cinnamon Bracken Warbler Bradypterus c. 

cinnamomeus 

2 in Gatamaiyu Forest and 3 in Aberdare N.P. 

Moustached Grass Warbler Melocichla 

mentalis amauroura 

(African Moustached Warbler) 

2 at Busia Grassland. 

Greater Swamp Warbler Acrocephalus 

rufescens ansorgei 

2 in Dunga Wetland, Kisumu – Lake Victoria 

Lesser Swamp Warbler Acrocephalus 

gracilirostris parvus 

1 singing Limuru wetland and 2 in Kitale. 

Great Reed Warbler Acrocephalus 

arundinaceus 

1 in a small pond along the road between 

Ologersailie and Nairobi. 

Sedge Warbler Acrocephalus schoenobaenus 

2 seen two days along a river close to Busia. 

African Reed Warbler Acrocephalus 

baeticatus cinnamomeus 

1 seen very well at Dunga Wetland, Kisumu – 

Lake Victoria. 

Eastern Olivaceous Warbler Hippolais 

pallida 

App. 10 at Lake Baringo. 

Upcher's Warbler Hippolais languida 

2 along the road north of Garissa. 

Icterine Warbler Hippolais icterina 

1 at Mara West Camp. 

Dark-capped Yellow Warbler Chloropeta 

natalensis massaica 

1 in Nairobi N.P. 

Mountain Yellow Warbler Chloropeta similis 

2 in Aberdare N.P. 

Green Hylia Hylia p. prasina 

3 seen one day in Kakamega Forest. 

Yellow-throated Woodland Warbler 

Phylloscopus ruficapilla minullus 

3 + 1 imm that just had jumped / fallen out of 

the nest in Taita Hills. 

Uganda Woodland Warbler Phylloscopus 

budongoensis 

Fairly common in Kakamega Forest. 

Brown Woodland Warbler Phylloscopus 

umbrovirens mackensianus 

3 in Gatamaiyu Forest and 5 in Aberdare N.P. 

Willow Warbler Phylloscopus trochilus 

Seen 8 days. 

Common Chiffchaff Phylloscopus collybita 

1 at Aberdare N.P. 

Yellow-bellied Eremomela Eremomela 

icteropygialis 

2 at Lake Baringo, 1 at Nairobi N.P and 2 at 

Olorgesailie. 

Yellow-vented Eremomela Eremomela 

flavicrissalis 

1 seen two days in Lake Baringo. 

Turner's Eremomela Eremomela t. turneri 

3 the last day in Kakamega Forest. 

Northern Crombec Sylvietta brachyura 

leucopsis 

5 at Lake Baringo and app.8 north of Garissa. 

Red-faced Crombec Sylvietta whytii 

The most common Crombec. Seen 6 days. 

Somali Crombec Sylvietta isabellina 

(Somali Long-billed Crombec) 

1 north of Garissa. 

White-browed Crombec Sylvietta l. 

leucophrys 

1 at Kakamega Forest and 2 at Gatamaiyu 

Forest. 

African Hill Babbler Sylvia a. abyssinica 

App. 10 at Gatamaiyu Forest. 

Eurasian Blackcap Sylvia atricapilla 

Fairly common. Seen 8 days. 

Garden Warbler Sylvia borin 

1 in Busia. 

Barred Warbler Sylvia nisoria 

1 ♂ along the road between Thika and Garissa. 

App. 8 north of Garissa. 
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Brown Parisoma Sylvia lugens jacksoni 

2 at Kongelai escarpment. 

Banded Parisoma Sylvia b. boehmi 

1 along the road between Ologersailie and 

Nairobi. 

Common Whitethroat Sylvia communis 

3 north of Garissa. 

Scaly-breasted Illadopsis Illadopsis 

albipectus barakae 

3 in Kakamega Forest. 

Mountain Illadopsis Illadopsis p. pyrrhoptera 

4 in Kakamega Forest. 

Rufous Chatterer Turdoides r. rubiginosa 

A few seen three days at Lake Baringo and 

north up to Kapedo. 

Brown Babbler Turdoides plebejus cinerea 

App.5 at Lake Baringo. Fairly common in 

Kongelai escarpment. 

Arrow-marked Babbler Turdoides jardineii 

kikuyuensis 

Common at Lake Nakuro N.P. 

Scaly Babbler Turdoides s. squamulata 

Fairly common in Arabuko Sokoke Forest. 

Hinde's Babbler Turdoides hindei 

4 at Wajee Nature Park. 

Northern Pied Babbler Turdoides h. 

hypoleuca 

App. 20 in Nairobi N.P. 

Abyssinian White-eye Zosterops abyssinicus 

flavilateralis 

4 in Nairobi N.P. 

African Yellow White-eye Zosterops 

senegalensis 

The most common White-Eye. Seen 5 days. 

Montane White-eye Zosterops poliogastrus 

kikuyuensis 

Common in Gatamaiyu forest and Aberdare 

N.P. 

Taita White-eye Zosterops silvanus 

(Montane White-eye) 

Common in Taita hills. App. 20 seen in a few 

hours. 

Abbott's Starling Pholia femoralis 

2 ♂♂ and 1 ♀ in Gatamaiyu forest. 

Sharpe's Starling Pholia sharpii 

5 in Gatamaiyu forest. 

Stuhlmann's Starling Poeoptera stuhlmanni 

5 seen 2 days in Kakamega forest. 

Greater Blue-eared Starling Lamprotornis 

chalybaeus cyaniventris 

Common. Seen 10 days. 

Lesser Blue-eared Starling Lamprotornis 

chloropterus 

App 20 seen during the 2 days in Kitale and 

Kongelai escarpment. 

Bronze-tailed Starling Lamprotornis 

chalcurus emini 

App. 5 seen at Kitale. Could have been more. 

Very similar to Greater Blue-Eared.  

Purple Starling Lamprotornis purpureus 

amethystinus 

1 at Busia Grasslands. 

Rüppell's Starling Lamprotornis p. 

purpuroptera 

(Rüppell's Long-tailed Starling) 

Common. Seen 12 days. 

Golden-breasted Starling Lamprotornis 

regius 

ssp. regius common at Garissa and north; 

ssp. magnificus seen along the road between 

Voi and Malindi. 

Black-bellied Starling Notopholia c. corrusca 

Fairly common at the coast. 

Superb Starling Lamprotornis superbus 

One of the most common birds. Seen 17 days. 

Hildebrandt's Starling Lamprotornis 

hildebrandti 

Fairly common in and around Masai Mara N.P, 

Nairobi N.P and the area around Nairobi. 

Shelley's Starling Lamprotornis shelleyi 

App. 50 seen the two days north of Garissa. 

Fischer's Starling Lamprotornis fischeri 

First seen app. 50 km west of Garissa. Then 

common north of Garissa. 
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Magpie Starling Speculipastor bicolor 

10 in Kapedo, common north of Garissa. 

Violet-backed Starling Cinnyricinclus 

leucogaster verreauxi 

App. 10 in Kitale and Kongelai escarpment 

and app. 10 in Masai Mara NP. 

Red-winged Starling Onychognathus morio 

rueppellii 

Seen 3 days. (Baringo and in Nairobi) 

Slender-billed Starling Onychognathus 

tenuirostris theresae 

2 at Aberdare N.P.  

Waller's Starling Onychognathus w. walleri 

App. 10 in Gatamaiyu forest. 

Bristle-crowned Starling Onychognathus 

salvadorii 

2 in the lodge at Lake Baringo. Seen both days 

in the garden. 

Wattled Starling Creatophora cinerea 

7 at Lake Baringo and ca 50 at Olorgesailie. 

 Red-billed Oxpecker Buphagus 

erythrorhynchus 

Fairly common where there is animals. Lake 

Nakuru, Masai Mara, Nairobi N.P. 

Yellow-billed Oxpecker Buphagus a. 

africanus 

Common in Masai Mara N.P. 

White-tailed Rufous Thrush Neocossyphus 

poensis praepectoralis 

(White-tailed Ant Thrush) 

1 two days in Kakamega forest. 

Taita Thrush Turdus helleri 

1 + 2 Taita Hills. Extremely shy! 

African Bare-eyed Thrush Turdus 

tephronotus 

(Bare-eyed Thrush) 

1 along the road between Thika and Garissa. 1 

at Gongoni (15 km north of Malindi ). 

Mountain Thrush Turdus a. abyssinicus 

(Olive Thrush) 

Seen Limuru wetland, Lake Nakuru, Lake 

Naivasha and Aberdare N.P. 

African Thrush Turdus pelios centralis 

Seen 5 days, Kitale, Kakamega, Busia. 

Brown-chested Alethe Pseudalethe 

poliocephala carruthersi 

App. 5 seen two days in Kakamega forest. 

White-starred Robin Pogonocichla stellata 

ssp. intensa 5 in Gatamaiyu forest, 2 in 

Aberdare N.P; 

ssp. helleri 1 at Taita hills. 

Equatorial Akalat Sheppardia a. 

aequatorialis 

App. 10 the first day in Kakamega forest. 

East Coast Akalat Sheppardia gunningi 

sokokensis 

2 in Arabuko Sokoke forest. 

White-throated Robin Irania gutturalis 

(Irania) 

1 ♂ between Garissa and Mado Gashi. 

Cape Robin-Chat Cossypha caffra iolaema 

1 on the way between Kisumu and Mara and 1 

Aberdare N.P. 

Grey-winged Robin-Chat Sheppardia p. 

polioptera 

(Grey-winged Robin) 

1 at Kakamega forest. 

Rüppell's Robin-Chat Cossypha semirufa 

intercedens 

1 along the road between Lake Baringo and 

Kitale and 1 Aberdare N.P. 

White-browed Robin-Chat Cossypha h. 

heuglini 

Fairly common. Seen 8 days. 

Snowy-crowned Robin-Chat Cossypha 

niveicapilla melanonota 

(Snowy-headed Robin-Chat) 

Seen all three days at Kakamega forest. 

Collared Palm Thrush Cichladusa arquata 

2 at Roka Ponds. 

Spotted Palm Thrush Cichladusa guttata 

(Spotted Morning Thrush) 

ssp. guttata 5 Lake Baringo; 

ssp. intercalans 1 along the road between 

Olorgesailie and Nairobi. 
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Bearded Scrub Robin Erythropygia q. 

quadrivirgata 

(Eastern Bearded Scrub Robin) 

App. 10 in Arabuko Sokoke forest. 

Brown-backed Scrub Robin Erythropygia 

hartlaubi 

1 at Nairobi Jockey club. 

White-browed Scrub Robin Erythropygia 

leucophrys 

Fairly common. Seen 9 days. (ssp. leucoptera 

around Baringo, ssp. zambesiana at Kongelai 

escarpment and ssp. brunneiceps at Nairobi NP 

and Olorgesailie) 

Rufous-tailed Scrub Robin Erythropygia 

galactotes 

(Rufous Bush Chat) 

1 south of Garissa, 1 south of Mado Gashi and 

1 in Olorgesailie. 

Whinchat Saxicola rubetra 

2 Limuru wetland, 2 at Kongelai escarpment 

and 1 at Mara west camp. 

Eurasian Stonechat Saxicola torquatus 

axillaris 

(Common Stonechat) 

Seen 7 days. 

Capped Wheatear Oenanthe pileata 

livingstonii 

Seen 2 days at Molo grasslands, 1 along the 

road between Mara and Lake Naivasha and 5 

in Nairobi N.P. 

Isabelline Wheatear Oenanthe isabellina 

Fairly common in dry country. 

Northern Wheatear Oenanthe oenanthe 

Seen 14 days. Common. 

Pied Wheatear Oenanthe pleschanka 

1 ♂ Lake Baringo, 1 ♂ Kapedo and 5 in the 

area around Olorgesailie. 

Schalow's Wheatear Oenanthe schalowi 

1 pair between Nairobi and Lake Nakuru. 

Familiar Chat Cercomela familiaris 

falkensteini 

App. 5 around Mara west camp. 

Brown-tailed Rock Chat Cercomela 

scotocerca turkana 

Common Lake Baringo. 

Moorland Chat Pinarochroa sordida ernesti 

(Alpine Chat) 

Common in Aberdare N.P. 

Anteater Chat Myrmecocichla aethiops 

cryptoleuca 

(Northern Anteater Chat) 

Seen 6 days. Lake Nakuru, Lake Baringo, 

Kitale and Naivasha.  

Sooty Chat Myrmecocichla nigra 

App. 10 seen two days in and around Masai 

Mara N.P. 

Mocking Cliff Chat Thamnolaea 

cinnamomeiventris subrufipennis 

(Cliff Chat) 

Common around Lake Baringo. 

Rufous-tailed Rock Thrush Monticola 

saxatilis 

(Common Rock Thrush) 

1 imm Kongelai escarpment, 3 north of 

Garissa, 1 Taita hills and 1 Shimba hills. 

White-eyed Slaty Flycatcher Dioptrornis f. 

fischeri 

Seen 7 days. Lake Nakuru, Kongelai, 

Kakamega, Mara West, Gatamaiyu, Aberdare 

and Thika. 

Northern Black Flycatcher Melaenornis 

edolioides lugubris 

Seen 5 days. Kakamega, Kisumu and Mara 

west. 

Southern Black Flycatcher Melaenornis p. 

pammelaina 

1 in Lake Nakuru and 1 in Taita hills. 

Pale Flycatcher Bradornis pallidus 

Seen 5 days. 

ssp. murinus Kitale, Kongelai and Mara west; 

ssp. bafirawari Garissa and Mado Gashi. 

African Grey Flycatcher Bradornis 

microrhynchus 

Fairly common, Seen 8 days.  
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Silverbird Empidornis semipartitus 

kavirondensis 

2 in Kitale. 

Spotted Flycatcher Muscicapa striata 

Seen 4 days, Lake Baringo, Kitale, Mara west 

and Olorgesailie. 

Ashy Flycatcher Muscicapa caerulescens 

cinereola 

4 in Arabuko Sokoke forest. 

Swamp Flycatcher Muscicapa aquatica 

infulata 

App. 5 Dunga wetland, Kisumu – Lake 

Victoria. 

Chapin's Flycatcher Muscicapa l. lendu 

2 in Kakamega forest. 

African Dusky Flycatcher Muscicapa adusta 

Seen 7 days in various habitats.  

Grey Tit-Flycatcher Myioparus p. plumbeus 

(Lead-coloured Flycatcher) 

1 Lake Baringo and 1 Kitale. 

Plain-backed Sunbird Anthreptes reichenowi 

yokanae 

1 ♂ in Arabuko Sokoke forest. 

Eastern Violet-backed Sunbird Anthreptes 

orientalis 

Fairly common. Seen 7 days.  

Grey-chinned Sunbird Anthreptes rectirostris 

tephrolaemus 

(Green Sunbird) 

1 ♂ Kakamega forest. 

Collared Sunbird Anthodiaeta collaris 

ssp. garguensis fairly common. Seen 6 days; 

ssp. elachior seen 1 day around Malindi. 

Amani Sunbird Anthodiaeta pallidigaster 

1 ♂ 2 ♀♀ Arabuko Sokoke forest. 

Green-headed Sunbird Cyanomitra verticalis 

viridisplendens 

A few seen 2 days in Kakamega and app. 10 in 

Gatamaiyu forest. 

 

 

Western Olive Sunbird Cyanomitra obscura 

ragazzii 

(Olive Sunbird) 

1 imm ♂ in Kakamega forest. 

Eastern Olive Sunbird Cyanomitra olivacea 

(Olive Sunbird) 

ssp. neglecta 1 in Gatamaiyu forest, app.5 

Aberdare N.P; 

ssp. changamwensis 1 Taita hills and app. 5 in 

Arabuko Sokoke forest. 

Green-throated Sunbird Chalcomitra r. 

rubescens 

In total app. 10 during two days in Kakamega 

forest. 

Amethyst Sunbird Chalcomitra amethystina 

kirkii 

5 at Lake Nakuru. 

Scarlet-chested Sunbird Chalcomitra 

senegalensis lamperti 

Seen 6 days. Lake Nakuru, Kakamega, Busia 

and Thika. 

Hunter's Sunbird Chalcomitra hunteri 

1 ♂ Lake Baringo, App. 5 Kapedo and fairly 

common Garissa and north. 

Tacazze Sunbird Nectarinia tacazze jacksoni 

3 ♂♂ and 1 ♀ Aberdare N.P. 

Bronzy Sunbird Nectarinia kilimensis 

kilimensis 

Seen 5 days. Molo grasslands, Busia 

grasslands, Mara west and Nairobi N.P. 

Scarlet-tufted Sunbird Nectarinia j. johnstoni 

(Scarlet-tufted Malachite Sunbird) 

1 ♂ in Aberdare N.P. 

Golden-winged Sunbird Drepanorhynchus r. 

reichenowi 

4 at Molo grasslands and common in Aberdare 

N.P. 

Northern Double-collared Sunbird Cinnyris 

r. reichenowi 

1 ♂ in Kakamega forest and 5 in Gatamaiyu 

forest. 

 



Reserapport Kenya 2009-12-19 – 2010-01-10 
 

 51 

 

Eastern Double-collared Sunbird Cinnyris 

mediocris 

Seen 4 days. Gatamaiyu forest, Aberdare N.P, 

Taita hills and Arabuko Sokoke forest. 

Beautiful Sunbird Cinnyris pulchellus 

ssp. pulchellus common around Lake Baringo 

and up to Kapedo; 

ssp. melanogastrus in the area around 

Olorgesailie. 

Marico Sunbird Cinnyris mariquensis 

Seen 5 days.  

ssp. osiris in Kitale, Kongelai escarpment; 

ssp. suahelicus in Kisumu and Olorgesailie. 

Red-chested Sunbird Cinnyris erythrocerius 

App. 10 seen during three days around Busia 

and Kisumu. 

Purple-banded Sunbird Cinnyris bifasciatus 

microrhynchus 

1 ♂ at Mida Creek. 

Tsavo Sunbird Cinnyris tsavoensis 

(Purple-banded Sunbird) 

1 ♂ along the road between Voi and Malindi. 

Shining Sunbird Cinnyris habessinicus 

turkanae 

1 ♂ Kapedo. 

Variable Sunbird Cinnyris venustus 

One of the most common sunbirds. Seen 10 

days. 

ssp. albiventris in E and NE (Garissa – Mado 

Gashi); 

ssp. falkensteini in W and central. 

Copper Sunbird Cinnyris c. cupreus 

1 ♂ Busia. 

White-browed Sparrow-Weaver Plocepasser 

mahali melanorhynchus 

Fairly common. Seen 10 days. 

Chestnut-crowned Sparrow-Weaver 

Plocepasser superciliosus 

App. 10 seen during two days around Kitale 

and Kongelai escarpment. 

Donaldson-Smith's Sparrow-Weaver 

Plocepasser donaldsoni 

App. 10 around Mado Gashi. 

Grey-capped Social Weaver Pseudonigrita 

arnaudi 

ssp. dorsalis one nesting tree in Masai Mara 

with app. 20 birds; 

ssp. arnaudi common around Olorgesailie. 

Somali Sparrow Passer castanopterus fulgens 

App. 50 in Kapedo. 

Kenya Sparrow Passer rufocinctus 

(Rufous Sparrow) 

Fairly common. Seen 8 days. 

Parrot-billed Sparrow Passer gongonensis 

(Grey-headed Sparrow) 

App. 5 Lake Baringo, 10 Kapedo, 10 Mado 

Gashi and 2 Shimba hills. 

Swahili Sparrow Passer suahelicus 

(Grey-headed Sparrow) 

App. 10 both days in Masai Mara and Mara 

west camp.  

Northern Grey-headed Sparrow Passer 

griseus ugandae 

(Grey-headed Sparrow) 

Fairly common. Seen 7 days. 

Yellow-spotted Petronia Gymnoris p. pyrgita 

Fairly common. Seen 8 days. 

White-billed Buffalo Weaver Bubalornis 

albirostris 

Common Lake Baringo. 

Red-billed Buffalo Weaver Bubalornis niger 

intermedius 

App. 10 just North of Garissa, app. 10 along 

the road between Nairobi and Voi and app. 10 

Voi. 

White-headed Buffalo Weaver Dinemellia d. 

dinemelli 

Common in dry habitat. Lake Baringo and 

north to Kapedo and Garissa to Mado Gashi. 

Speckle-fronted Weaver Sporopipes frontalis 

emini 

App. 10 seen during two days in Kongelai 

escarpment. 

Weavers: This is birds you will see 

everywhere. It takes time to separate them and 

our guide, Chege, knew what to look for and 
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where. One could certainly see much more in 

many places. The question is – Is it worth the 

time… We did not stay to identify weavers as 

long as we had seen the species we “needed” 

in each area. 

Thick-billed Weaver Amblyospiza albifrons 

montana 

(Grosbeak Weaver) 

5 ♂ + 1 ♀ Mara west camp. 

Compact Weaver Pachyphantes superciliosus 

App. 20 Busia. 

Baglafecht Weaver Ploceus baglafecht 

Fairly common. Seen 8 days. (ssp. reichenowi 

in highlands and ssp. emini in Kongelai 

escarpment) 

Slender-billed Weaver Ploceus p. pelzelni 

2 ♀♀ Dunga wetland, Kisumu – Lake 

Victoria. 

Little Weaver Ploceus l. luteolus 

Common Lake Baringo and north to Kapedo. 

App. 20 Kitale and Kongelai escarpment and a 

few in Thika. 

Spectacled Weaver Ploceus ocularis 

Seen 5 days. Kisumu (ssp. crocatus), Lake 

Nakuru, Gatamaiyu, Aberdare and Thika (ssp. 

suahelicus). 

Black-necked Weaver Ploceus nigricollis 

ssp. nigricollis a few seen two days in 

Kakamega forest; 

ssp. melanoxanthus 4 in Taita hills. 

Black-billed Weaver Ploceus melanogaster 

stephanophorus 

In total 5 seen two days in Kakamega forest. 

Yellow Weaver Ploceus subaureus 

aureoflavus 

(African Golden Weaver) 

App. 20 along the road between Nairobi and 

Voi. 

African Golden Weaver Ploceus xanthops 

(Holub’s Golden Weaver) 

Seen 5 days. Kitale, Kongelai, Kisumu, Mara 

west.  

 

Heuglin's Masked Weaver Ploceus heuglini 

App. 10 in Kakamega forest. 

Golden Palm Weaver Ploceus bojeri 

1 ♂ Roka ponds close to Malindi. 

Northern Brown-throated Weaver Ploceus 

castanops 

App. 20 Dunga wetland, Kisumu – Lake 

Victoria. 

Northern Masked Weaver Ploceus t. 

taeniopterus 

In total app. 20 during two days Lake Baringo. 

Lesser Masked Weaver Ploceus i. 

intermedius 

Seen 5 days. Lake Baringo - Kapedo, Garissa – 

Mado Gashi and Olorgesaile. 

Vitelline Masked Weaver Ploceus vitellinus 

uluensis 

Seen 4 days. Limuru wetland, Kitale, Kongelai 

and low on Taita hills. 

Speke's Weaver Ploceus spekei 

1 ♂ Limuru wetland and 2 in Tsavo east N.P. 

Village Weaver Ploceus cucullatus 

(Black-headed Weaver) 

Seen 7 days. (ssp. bohndorffi in the west and 

ssp. nigriceps (incl. paroptus) in the central 

and east) 

Vieillot's Black Weaver Ploceus n. 

nigerrimus 

In total 5 seen two days in Kakamega. 

Black-headed Weaver Ploceus 

melanocephalus fischeri 

(Yellow-backed Weaver) 

1 ♂ along the road between Busia and Kisumu. 

Golden-backed Weaver Ploceus jacksoni 

(Jackson’s Golden-backed Weaver) 

2 ♂♂ Lake Baringo, common Busia and 

Kisumu. 

Chestnut Weaver Ploceus r. rubiginosus 

Ca 30 Kongelai escarpment and 1 along the 

road between Olorgesailie and Nairobi. 
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Dark-backed Weaver Ploceus bicolor 

ssp. mentalis app 20 during two days in 

Kakamega; 

ssp. kersteni app. 5 in Arabuko Sokoke forest. 

Brown-capped Weaver Ploceus insignis 

In total 5 seen in Kakamega forest. 

Red-headed Malimbe Malimbus r. rubricollis 

2 pairs Kakamega forest. 

Red-headed Weaver Anaplectes rubriceps 

leuconotos 

A few seen at Lake Nakuru and Kongelai 

escarpment. 

Cardinal Quelea Quelea c. cardinalis 

2 Busia Grassland. 

Red-billed Quelea Quelea quelea aethiopica 

App. 10 Mado Gashi – Garissa. 

Black Bishop Euplectes gierowii aethiopica 

1 ♂ along the road between Busia and Kisumu. 

Zanzibar Red Bishop Euplectes nigroventris 

1 ♂ Lake Chem Chem. 

Southern Red Bishop Euplectes orix 

2 ♂♂ along the road between Kisumu and 

Masai Mara. 

Yellow Bishop Euplectes capensis 

crassirostris 

Seen 6 days. Kitale, Kongelai, and Nairobi 

N.P. and common in Masai Mara. 

Fan-tailed Widowbird Euplectes axillaris 

phoeniceus 

Seen 4 days. Kitale, Busia and Masai Mara. 

Yellow-mantled Widowbird Euplectes 

macroura 

ssp. macrocerca seen around Busia; 

ssp. macroura app. 20 during two days in 

Masai Mara N.P. 

White-winged Widowbird Euplectes 

albonotatus eques 

Seen 4 days. Kitale, Kongelai, Thika and along 

the road between Olorgesailie and Nairobi. 

 

 

Red-collared Widowbird Euplectes ardens 

suahelicus 

Seen 4 days. Masai Mara, Aberdare and 

Nairobi N.P. 

Long-tailed Widowbird Euplectes progne 

delamerei 

1 ♀ Kinangop Plateau and 3 ♂♂ + 1 ♀ along 

the road between Naivasha and Aberdare N.P. 

Jackson's Widowbird Euplectes jacksoni 

App. 50 along road B5 north of Nyeri. 

White-breasted Nigrita Nigrita f. fusconotus 

(White-breasted Negrofinch) 

In total app. 25 during 3 days in Kakamega 

forest. 

Grey-headed Nigrita Nigrita canicapillus 

diabolicus 

1 in Gatamaiyu forest. 

Green-winged Pytilia Pytilia melba 

soudanensis 

5 Lake Baringo, 4 Kapedo and 5 Mado Gashi. 

Cut-throat Finch Amadina fasciata 

alexanderi 

App. 50 in Tsavo east N.P. 

Abyssinian Crimsonwing Cryptospiza 

salvadorii kilimensis 

3 Aberdare N.P. 

Red-headed Bluebill Spermophaga r. 

ruficapilla 

In total 8 seen during 3 days in Kakamega 

forest. 

Red-throated Twinspot Hypargos 

niveoguttatus macrospilotus 

(Peters’s Twinspot) 

1 pair Arabuko Sokoke forest and 1 pair Lake 

Chem Chem. 

Black-bellied Firefinch Lagonosticta r. rara 

1 ♀ Busia grassland. 

Bar-breasted Firefinch Lagonosticta 

rufopicta lateritia 

Fairly common Busia grassland. 
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Red-billed Firefinch Lagonosticta senegala 

ssp. ruberrima seen 2 days at Lake Nakuru and 

Lake Baringo; 

ssp. somaliensis 2 days along the coast. 

African Firefinch Lagonosticta rubricata 

ugandae 

1 pair Lake Nakuru, app. 10 seen during two 

days in Kitale and Kongelai. 

Red-cheeked Cordon-bleu Uraeginthus 

bengalus 

Seen 6 days. Lake Nakuru, Lake Baringo, 

Kitale, Kongelai (ssp. bengalus), Nairobi N.P 

(ssp. brunneigularis) and Gongoni (ssp. 

littoralis). 

Blue-capped Cordon-bleu Uraeginthus 

cyanocephalus 

3 Kapedo and 3 just north of Garissa. 

Purple Grenadier Granatina ianthinogaster 

Seen 6 days. Lake Baringo, Masai Mara, 

Aberdare and Ologersailie. 

Yellow-bellied Waxbill Coccopygia quartinia 

kilimensis 

2 at Gatamaiyu forest and 3 Aberdare N.P. 

Fawn-breasted Waxbill Estrilda p. 

paludicola 

2 Busia grasslands. 

Common Waxbill Estrilda astrild 

Seen 4 days. Lake Baringo, Busia grassland, 

Mara west and Aberdare N.P. 

Black-crowned Waxbill Estrilda n. nonnula 

5 in Kakamega and 5 Busia grassland. 

African Quail-Finch Ortygospiza fuscocrissa 

muelleri 

(Quail-Finch Ortygospiza atricollis) 

1 Molo grasslands and app. 20 in Masai Mara. 

Bronze Mannikin Spermestes cucullata 

scutata 

Fairly common. Seen 8 days. 

Black-and-white Mannikin Spermestes 

bicolor poensis 

App. 10 in Kakamega forest. 

 

Red-backed Mannikin Spermestes n. 

nigriceps 

2 Gatamaiyu forest and fairly common at the 

coast the last 2 days. 

Village Indigobird Vidua chalybeata centralis 

1 pair Dunga wetland lake Victoria, Kisumu. 

Pin-tailed Whydah Vidua macroura 

Fairly common.Seen 7 days. 

Straw-tailed Whydah Vidua fischeri 

1 pair Kapedo. 

Long-tailed Paradise Whydah Vidua 

paradisaea 

(Paradise Whydah) 

Common Garissa and north and ca 10 Tsavo 

East NP. 

Cuckoo Weaver Anomalospiza imberbis 

(Parasitic Weaver) 

App. 50 Gongoni. Chege had never seen such a 

big flock in this area before. 

Long-billed Pipit Anthus similis chyuluensis 

1 along the raod between Busia and Kisumu, 1 

Mara West camp, 1 along the road between 

Olorgesailie and Nairoi and 1 Nairobi N.P.  

[The pipit seen in Nairobi NP might constitute 

a split called “Nairobi Pipit”. A forest pipit. 

Always in trees not on the ground as Long-

billed. For further infromation see: 

http://www.africanbirdclub.org/phorum/read.p

hp?32,1270] 

Plain-backed Pipit Anthus leucophrys 

Seen 5 days.  

ssp. goodsoni Lake Nakuru and Lake Baringo; 

ssp. zenkeri Mara west camp and Masai Mara. 

Malindi Pipit Anthus m. melindae 

2 found after some time of searching in 

Gongoni. 

Striped Pipit Anthus lineiventris 

1 seen Taita hills. 

Red-throated Pipit Anthus cervinus 

2 Molo grassland. 

Tree Pipit Anthus trivialis 

Seen 5 days. 

 

http://www.africanbirdclub.org/phorum/read.php?32,1270
http://www.africanbirdclub.org/phorum/read.php?32,1270
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African Pipit Anthus cinnamomeus 

(Grassland Pipit) 

ssp. lacuum fairly common Kinangop plateau, 

1 Masai Mara, app. 5 Nairobi N.P; 

ssp. annae app. 10 Gongoni. 

Sokoke Pipit Anthus sokokensis 

2 in Arabuko Sokoke forest. 

Golden Pipit Tmetothylacus tenellus 

Fairly common Garissa and North and 2 Tsavo 

East N.P. 

Sharpe's Longclaw Hemimacronyx sharpei 

1 seen the first day at Molo grasslands and 2 

seen at the same place on the second visit. 

Yellow-throated Longclaw Macronyx 

croceus 

Fairly common in grasslands. Seen 7 days. 

Pangani Longclaw Macronyx aurantiigula 

2 along the road between Nairobi and Voi. 

Rosy-throated Longclaw Macronyx ameliae 

(Rosy-breasted Longclaw) 

2 in Masai Mara. 

White Wagtail Motacilla alba 

1 in a stream along the road between 

Kakamega and Busia. 

African Pied Wagtail Motacilla aguimp vidua 

Common. Seen 17 days. 

Western Yellow Wagtail Motacilla flava 

Common. Seen 10 days. 

Cape Wagtail Motacilla capensis wellsi 

1 at Limuru Wetland. 

Grey Wagtail Motacilla c. cinerea 

1 seen at the same place in Kakamega forest 2 

days. 

Mountain Wagtail Motacilla clara torrentium 

2 in Aberdare N.P. and 4 at the waterfall trail, 

Blue post hotel Thika. 

Yellow-crowned Canary Serinus f. flavivertex 

2 Molo grasslands and app. 20 along the road 

between Naivasha and Aberdare N.P. 

African Citril Serinus citrinelloides kikuyensis 

App. 10 at the waterfall trail, Blue post hotel 

Thika. 

Southern Citril Serinus hypostictus brittoni 

(African Citril) 

1 ♂ along the road from Kitale to Kakamega 

and common at Busia grasslands. 

Papyrus Canary Serinus koliensis 

2 at Dunga wetland, Lake Victoria – Kisumu. 

Yellow-fronted Canary Serinus mozambicus 

The most common Canary. Seen 8 days. 

ssp. barbatus in the west; 

ssp. mozambicus along the coast. 

Northern Grosbeak-Canary Serinus 

donaldsoni 

5 between Garissa and Mado Gashi. 

Southern Grosbeak-Canary Serinus 

buchanan  

1♂ along the road between Olorgesailie and 

Nairobi. 

White-bellied Canary Serinus dorsostriatus 

App. 10 Lake Baringo and app. 5 Olorgesailie. 

Brimstone Canary Serinus sulphuratus 

sharpii 

Seen 5 days. Kitale, Kongelai escarpment, 

Kisumu and Olorgesailie. 

Streaky Seedeater Serinus s. striolatus 

Seen 5 days. Kinangop plateau, on the hillsides 

of Rift Valley and Aberdare N.P. 

Thick-billed Seedeater Serinus burtoni 

albifrons 

3 in Gatamaiyu forest. 

Oriole Finch Linurgus olivaceus elgonensis 

1 pair Kakamega forest. 

Cinnamon-breasted Bunting Emberiza t. 

tahapisi  

(Cinnamon-breasted Rock Bunting) 

5 seen during two days in Masai Mara N.P. 

Somali Bunting Emberiza poliopleura 

(Somali Golden-breasted Bunting) 

1 ♂ Kapedo. 
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Golden-breasted Bunting Emberiza 

flaviventris kalaharica 

Seen 4 days. 3 during 2 days Kongelai 

escarpments, 1 along the road between Kisumu 

and Mara, 5 Olorgesailie.  

Introduced Species 

 

House Sparrow Passer domesticus 

Common 

Rock Pigeon Columba livia 

Fairly common 

(Indian) House Crow Corvus splendens 

Common along the coast. 

Fischer’s / Yellow-collared Lovebird 

Agapornis fischeri / Agapornis personatus 

Seen in a few places e.g. Lake Nakuru and 

Kisumu. Difficult to separate due to extensive 

hybridization. 
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Mammal List 

The taxonomy follows Don E. Wilson & DeeAnn M. Reeder (editors). 2005. Mammal Species of 

the World. A Taxonomic and Geographic Reference (3rd ed), Johns Hopkins University Press. 

Accessed at http://www.bucknell.edu/msw3/.

Golden-rumped Elephant Shrew 

Rhynchocyon chrysopygus 

3-4 Arabuko Sokoke Forest 

Rock Hyrax Procavia capensis 

Ca 10 Baringo 

African Bush Elephant Loxodonta africana 

Common in Masai Mara. Aberdare NP, 

Shimba Hills 

Northern Greater Galago Otolemur garnettii 

1 heard Arabuko Sokoke forest 

Sykes’ Monkey Cercopithecus albogularis 

Aberdare NP, Arabuko Sokoke forest 

Red-tailed Monkey Cercopithecus ascanius 

Kakamega forest 

Blue Monkey Cercopithecus mitis 

Kakamega forest, Thika Blue Post Hotel
 

Olive Baboon Papio anubis 

Kakamega forest, common Masai Mara 

Yellow Baboon Papio cynocephalus 

Arabuko Sokoke forest 

Angola Colobus Colobus angolensis 

Lake Nakuru NP, Kakamega forest 

Striped Ground Squirrel Xerus erythropus 

Lake Nakuru NP 

Unstriped Ground Squirrel Xerus rutilus 

Ca 10 between Garissa and Mado Gashi 

Red-legged Sun Squirrel Heliosciurus 

rufobrachium (Zanj Sun Squirrel) 

Kakamega forest 

Red Bush Squirrel Paraxerus palliatus (Red-

bellied Coast-Squirrel) 

Arabuko Sokoke forest, Shimba Hills 

Forest Giant Squirrel Protoxerus stangeri 

(African Giant Squirrel) 

Kakamega forest 

Striped Grass Mouse sp. Lemniscomys sp. 

Kakamega forest 

Cape Hare Lepus capensis 

Baringo, Mara west camp 

Yellow-winged Bat Lavia frons 

1 between Busia and Kisumu, 1 between 

Garissa and Mado Gashi 

Cheetah Acinonyx jubatus 

1 Masai Mara 

Serval Leptailurus serval 

1 Masai Mara, 1 Nairobi NP 

Lion Panthera leo 

1 Lake Nakuru NP and ca 10 Masai Mara 

Ethiopian Dwarf Mongoose Helogale hirtula 

(Somali Dwarf Mongoose) 

2 between Garissa and Mado Gashi 

Egyptian Mongoose Herpestes ichneumon 

(Slender-tailed Mongoose) 

1 between Busia and Kisumu, 1 between 

Garissa and Mado Gashi 

Banded Mongoose Mungos mungo 

5 + 15 + 5 Masai Mara 

Spotted Hyena Crocuta crocuta 

1 + 1 Masai Mara. 

Black-backed Jackal Canis mesomelas 

4 Masai Mara 

Burchell's Zebra Equus burchellii 

Mara west camp, common Masai Mara, 

Nairobi NP 

 

http://www.bucknell.edu/msw3/
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White Rhinoceros Ceratotherium simum 

Nakuru NP 

Black Rhinoceros Diceros bicornis 

1 Masai Mara, 6 Nairobi NP 

Common Warthog Phacochoerus africanus 

Common Masai Mara, Aberdare NP, Nairobi 

NP 

Common Hippopotamus Hippopotamus 

amphibius 

Ca 50 Masai Mara, Nairobi NP 

Giraffe Giraffa camelopardalis 

Mara west camp, common Masai Mara, 

Nairobi NP, Shimba Hills 

Impala Aepyceros melampus 

Lake Nakuru NP, common Masai Mara, 

common Nairobi NP 

Hartebeest Alcelaphus buselaphus (Kongoni 

(cookei)) 

1 Masai Mara, common Nairobi NP, Shimba 

Hills 

Blue Wildebeest Connochaetes taurinus 

(Brindled Gnu) 

Ca 100 Masai Mara (all but 2 east of the park), 

common Nairobi NP 

Topi Damaliscus korrigum 

Common Masai Mara 

Thomson's Gazelle Eudorcas thomsonii 

Lake Nakuru NP, common Masai Mara, 

common Nairobi NP 

Gerenuk Litocranius walleri 

1 Garissa–Mado Gashi 

Kirk's Dikdik Madoqua kirkii (Salt’s Dikdik) 

1 Lake Nakuru NP and 5 between Garissa and 

Mado Gashi 

Grant's Gazelle Nanger granti 

Lake Nakuru NP, 1 Nairobi NP 

Suni Neotragus moschatus 

Arabuko Sokoke forest 

Oribi Ourebia ourebi 

Mara west camp, 3 Masai Mara,  

African Buffalo Syncerus caffer 

Common Masai Mara, Shimba Hills 

Common Eland Taurotragus oryx 

1 male Masai Mara, common Nairobi NP 

Bushbuck Tragelaphus scriptus 

1 pair Masai Mara, Aberdare NP, Nairobi NP, 

Shimba Hills 

Waterbuck Kobus ellipsiprymnus 

Common Masai Mara, Aberdare NP 

Common Reedbuck Redunca redunca (Bohor 

Reedbuck) 

1 Nairobi NP 

Reptiles 

Nile Monitor Lizzard Varanus niloticus 

Baringo 

Nile Crocodile Crocodylus niloticus 

Sabaki river delta 

White-headed Dwarf Gecko Lygodactylus 

picturatus  

Malindi 

Rainbow Skink Trachylepis margaritifera 

1 between Busia and Kisumu 


