Västmalaysia 25 mars – 4 april 2018
med Göran Pettersson

Silver-eared Mesia, en art vi tittar efter i Fraser´s Hill. Foto: Göran Pettersson

Varmt välkommen på AviFaunas resa till Västmalaysia!
Som en glimrande juvel i dunklet hoppar den fram mot oss, Mangrove Pitta. Vilken ynnest att få
uppleva en så färgsprakande fågel, och vi som precis har fått uppleva hur gnistrande blå hanen av
Mangrove Flycatcher är. Tidigare under morgonen, precis innan gryningen, lyssnade vi efter
Large-tailed Nightjar och när gryningsljuset nådde trädtopparna började en Lineated Barbet
pumpa sitt tvåstaviga läte. Det har varit ett omtumlande första dygn i Malaysia. Fågelfaunan är ju
så annorlunda här än vad vi är vana vid hemifrån. Luftfuktigheten är hög men takfläktarna på
restaurangen i går kväll fläktade skönt. Maten var utsökt med en hel meny på olika fisk- och
skaldjursrätter. I morgon åker vi vidare upp till höglandet och där väntar oss en helt ny fågelfauna
med bl a Long-tailed Broadbill och Blue Nuthatch.

AviFauna Naturresor
Stenhusa Gård
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Resan i korthet
Dag

Orter/resplan

1

Resan börjar på morgonen på Kuala Lumpur International Airport (KLIA). Transport till
Kuala Selangor och skådning där på eftermiddagen. Natt i Kula Selangor.

2

Kuala Selangor under morgon och förmiddag. Efter lunch transport till Bukit Tingi och
skådning där. Natt i Bukit Tingi.

3

Transport till Fraser´s Hill. Skådning längs vägen vid Ulu Yam. Tre nätter i Fraser´s Hill.

4–5
6

Fraser´s Hill och The Gap.
Morgon i The Gap. Transport till Taman Negara. Fem nätter i Taman Negara.

7–10 Taman Negara.
11

Taman Negara fram till lunch. Buss till KLIA där resan avslutas.
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DAG-TILL-DAG PROGRAM
Dag 1: Vi anländer Kuala Lumpur under förmiddagen där vi omgående packar in oss i vår buss för
vidare transport till Kuala Selangor. Vi stannar längs vägen och äter lunch på en vägkrog av
malaysiskt snitt. Innan vi sätter oss till bords gör vi en snabbkoll bakom restaurangen. Här brukar
man se en del nya trevliga bekantskaper, t ex Asian Glossy Starling, Thick-billed och Pink-necked
Pigeon, Blue-eared Barbet, Buff-rumped Woodpecker, Peaceful Dove, Scaly-breasted Munia och
Long-tailed Parakeet. Framme vid Kuala Selangor tar vi siesta (frivilligt) i den tryckande värmen
innan vi beger oss ut i själva naturparken.
Under andra halvan av eftermiddagen promenerar vi genom en gles lövskog med begränsad
undervegetation. Collared Kingfisher brukar väsnas rätt friskt ifrån skogen och Lineated och
Coppersmith Barbets pumpar på med sina monotona revirläten. I de öppnare markerna hittar vi bl
a Olive-winged Bulbul och Ashy Tailorbird. Om vi spanar över skogen mot havet bör vi kunna
räkna in hyfsade antal med brahminglador och är vi riktigt observanta bör vi även hitta Whitebellied Sea-Eagle som även häckar i den närbelägna radiomasten. Små flockar med Pink-necked
Green Pigeon brukar dra omkring och karaktäristiska läten från Peaceful Dove hörs. På kvällen
äter gott vi på en fisk- och skaldjursrestaurang i grannbyn. Natt i Kuala Selangor.

I Fraser´s Hill möts vi av bergåsar. I förgrunden trädormbunkar. Foto: Göran Pettersson

Dag 2: Vi inleder dagen med att lyssna till alla olika fågelläten som ljuder i gryningsljuset. Red
Junglefowl (självaste urhönan), Asian Koel, Large-tailed Nightjar, Lineated Barbet, Collared Kingfisher och Abbott´s Babbler är karaktärsarter ur ljudkulissen. Det finns några intressanta hackspettarter i omgivningarna och vi skall särskilt spana efter Sunda Pygmy Woodpecker, Laced
Woodpecker och Greater och Common Flameback. Under förmiddagen bör vi att stöta på arter
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som Striated Heron, Watercock, Little Bronze Cuckoo, Emerald Dove, Pied Triller, Black-naped
Oriole, Golden-bellied Gerygone, Mangrove Whistler, Pied Fantail, Olive-backed Sunbird, Brownthroated Sunbird och Oriental White-eye. I själva mangroven finns ett par arter som vi ska ägna
extra uppmärksamhet – Mangrove Pitta och Mangrove Blue Flycatcher.
Efter lunch kör vi till Bukit Tingi i Genting Highlands. Under de senaste åren har här funnits
Mountain Peacock Pheasant, en av Malackahalvöns svårare endemer. Andra arter vi spanar efter
här är bl a Red-headed och Orange-breasted Trogons samt Silver-breasted Broadbill. Det finns
också en del intressanta däggdjur här så vi spanar efter Siamang, Banded Langur, Lesser
Gymnure, Common Treeshrew, Yellow-throated Marten och Malayan Weasel.
Dag 3: Vi skådar vidare vid Bukit Tingi på morgonen innan vi kör mot Fraser´s Hill. Fraser´s Hill är
en gammal Hill Station sedan den brittiska kolonialtiden. Det var hit upp man åkte under de
varma och fuktiga sommarmånaderna. Området ligger på runt 1.300 meters höjd och vi kommer
att kunna njuta av den svalare luften jämfört med värmen vid kustlandet. Vi stannar också längs
vägen på några ställen för att skåda efter arter som vi förmodligen inte ser under övriga resan,
t.ex. natthäger, purpurhäger Lesser Whistling Duck, Yellow Bittern och Blue-breasted Quail.
Framme vid hotellet i Fraser´s Hill börjar skådningen redan vid parkeringen. Streaked Spiderhunter, Fire-tufted Barbet, Long-tailed Sibia och Black-throated Sunbird blir nya bekantskaper
här. Efter att vi checkat in gör vi en kortare promenad för att hinna känna på lokalen lite innan
mörkret kommer. Vi bör se en del typiska arter för området som Orange-bellied Leafbird, Greychinned Minivet, Javan Cuckooshrike, Little Cuckoo Dove, Golden Babbler och Everett´s Whiteeye. Natt i Fraser´s Hill.

Streaked Spiderhunter är en av de arter vi träffar på i höglandet. Foto: Göran Pettersson
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Dag 4–5: Under två heldagar skådar vi oss igenom Fraser´s Hill och The Gap. Större delen av
området är kuperat med fuktig lövskog på sluttningarna. På de högsta kullarna växer det tallar. Vi
kommer att vandra på små stigar som löper genom terrängen. Här och var stöter vi säkert på
blodiglar (men man kan aldrig vara säker).
Under våra vandringar här uppe kommer vi att stöta på bird waves som är motsvarigheten till våra
meståg. I mestågen finner man olika typer av fåglar, från hackspettar till sångare. Här finns
godbitar som t ex Long-tailed Broadbill, Orange-bellied Leafbird, Green Magpie, Black-andcrimson Oriole och Blue Nuthatch. Området hyser många arter flugsnappare och förhoppningsvis
hittar vi Verditer, Rufous-browed, Little Pied, Hill Blue, Pygmy Blue och Grey-headed Canary
Flycatcher, liksom Large Niltava. Då området är artrikt kommer vi att möta många andra arter
typiska för Malaysias högland. Bland dessa kan nämnas Blyth´s Hawk Eagle, Glossy Swiftlet,
Speckled Piculet, Greater och Lesser Yellownape, Grey-chinned Minivet, Black-crested och
Mountain Bulbul, Lesser Racket-tailed Drongo, Golden och Grey-throated Babblers, Chestnutcapped och Malayan Laughingthrushes, Chestnut-backed Scimitar Babbler, Whitebrowed och Black-eared Shrike-Babblers, Blue-winged Minla samt Chestnut-crowned och
Mountain Leaf Warblers. Några av arterna vi ska spana extra efter är bl a Rufous-bellied Eagle,
Yellow-vented Green Pigeon, Oriental Cuckoo, Rusty-naped Pitta, Black Laughingthrush, Cutia,
och den endemiska Malayan Whistling Thrush. Någon av kvällarna gör vi en kortare uggletur i
området. Störst chans har vi att höra Mountain Scops Owl.
Nio kilometer söder om Fraser´s Hill ligger The Gap, på ca 900 meters höjd. Vegetationen här är
annorlunda jämfört med Fraser´s Hill och vi kan förvänta oss en del nya fågelarter. De skogsklädda sluttningarna är tätare och brantare varför ”all” skådning sker från landsvägen. Det växer
ymnigt av stora kraftfulla bambubestånd, hemvist för några specialarter – Rufous Piculet,
Bamboo Woodpecker och Yellow-bellied, Warbler. Andra arter som vi har chans att stöta på här
är Black Eagle, Green-billed Malkoha, Orange-breasted Trogon, Gold-whiskered, Red-throated,
Golden-throated och Blue-eared Barbets, Red-bearded Bee-eater, Maroon Woodpecker, Scarlet
Minivet, Bronzed Drongo, Dark-necked Tailorbird och White-bellied Erpornis.
Besöket i The Gap brukar komplettera artlistan bra och vi har även möjlighet att stöta på några
tyngre arter som t ex Ferrugionus Partridge och den mycket svårsedda Marbled Wren Babbler.
Nätterna i Fraser´s Hill.
Dag 6: Morgon i The Gap innan vidare färd mot Taman Negara NP. Vi gör eventuellt några
skådarstopp längs vägen till Taman Negara. Framme vid själva parkcentrat som ska bli vår bas de
kommande fem nätterna, är vi långt från civilisationen. Framför oss finns bara jungfrulig regnskog. Vi checkar snabbt in i våra ”bungalows” för att hinna med en kortare eftermiddagstur i
närområdet innan skymningen kommer. Ofta hittar man här Thick-billed och Little Green Pigeon,
flera arter Barbets, solfåglar och Spiderhunters. Lodgen vi bor på är fint belägen längs floden
Tahan River och har en restaurangdel som serverar utsökt malaysisk mat. Natt i Taman Negara.
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Biflödena till Tahan River i Taman Negara är verkligen jungfrulig mark och ger spännande skådning.. Foto: Göran
Pettersson

Dag 7–10: Vi har nu fyra heldagar framför oss som vi helt kommer att ägna Taman Negara. Över
300 arter är observerade i nationalparken. Flera av dessa kommer inte att komma vår väg då de
har sin utbredning på de högre höjderna (norra delarna av Taman Negara) och vi rör oss hela tiden
i låglandet av parken. Vi kan räkna med att få se ca 175 arter under vår vistelse här, med representanter från många fågelgrupper; hägrar, rovfåglar, hönsfåglar, duvor, gökar, papegojor, kungsfiskare, hackspettar, Barbets, Broadbills, pittor, bulbyler, flugsnappare, Babblers, solfåglar,
Flowerpeckers m m – artsammansättningen är imponerande. Vi kommer att hålla ett lugnt dagstempo men med långa dagar. Fågelaktiviteten är som bäst under morgnar och tidiga förmiddagar. Mitt på dagen är värmen påtaglig och fåglarna mera svårsedda och då tar vi vanligen en
siesta på ett par timmar. Framåt senare delen av eftermiddagen ökar fågelaktiviteten och vi
kommer ofta att skåda fram till kvällsmaten (givetvis med tid för duschning innan maten). Flera
kvällar gör vi sena nattexkursioner för att lyssna efter ugglor och Frogmouths. Vi ska försöka få in
några av arterna i ficklampsskenet men detta är en nyckfull övning. Vi har dock stor chans att få
höra flera arter.
En ”typisk” dag i Taman Negara inleds med frukost (ca 07.00) därefter börjar vi morgon- och
förmiddagsturerna i skogen. Den ena morgonvandring är sällan den andra lik. Vissa arter återkommer men artsammansättningen är imponerande varierad mellan olika dagar, fast man
kanske går samma sträckning. Vissa år finns både Crested Fireback och Malayan Peacock
Pheasant i utkanten av parkcentrat. Innan vi nått dem brukar man dock bli uppehållen just i
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brytningen mellan det öppna parkcentrat och den täta skogen. Flera arter bulbyler, Spiderhunters, små flockar av duvor e t c söker föda i fruktbärande träd. Vi kan räkna med att få se över
15 bulbylarter under vår tid i Taman Negara. De flesta duvorna vi stöter på är Treron-duvor, d v s
Green Pigeons av allehanda slag men även Emerald Dove, Spotted Dove och Mountain Imperial
Pigeon bör komma med i artlistan. Ett 10-tal hackspettar är möjliga. Exkursionerna till fots
kommer att varvas med några båtturer längs floden Kuala Tahan, en biflod till Kuala Tembeling.
Att åka i små båtar uppför den långsamt flytande floden är en härligt avkopplande upplevelse.
Lugnet ”störs” då och då när båtsmannen skickligt för oss genom små brusande forsar och
plötsligt blir det lite spänning i regnskogen. Floden är kantad av frodigt buskage och höga träd.
Ibland är vi inne i skuggan och svalkan för att i nästa ögonblick sitta ute i den gassande solen.
Vi kommer här att ges ypperliga tillfällen till studier av flera arter kungsfiskare; Blue-eared, Bluebanded, Stork-billed och Black-capped Kingfishers är arter vi kan förvänta oss. White-chested
Babbler är starkt bunden till floder och flera par finns här. Malaysian Blue Flycatcher är svårsedd
men brukar visa sig i strandvegetationen. Över floden jagar ofta Grey-rumped och Whiskered
Treeswift och ofta ses flockar av Silver-rumped Needletail jaga lågt över vattnet. Straw-headed
Bulbul är en hotad art men här i Taman Negara är beståndet gott. När vi väl lärt oss sången hör vi
den längs med floden. Nätterna i Taman Negara.
Dag 11: Skådning under morgonen och förmiddagen i området närmast parkcentrat. Efter lunch
buss till Kuala Lumpur. Vi gör inga seriösa skådarstopp längs vägen utan tar oss direkt till Kuala
Lumpur International Airport. Nattflyg till Skandinavien.

White-rumped Shama är en av många fina arter för Sydostasien. Foto: Göran Pettersson
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Resans pris: 31.700 kr.
AviFauna förbehåller sig rätten att, p g a exempelvis valutaförändringar, oförutsedda ökade
kostnader för landarrangemanget såsom bränsletillägg, nyligen införda skatter och mindre
deltagarantal än angiven miniminivå på gruppen, höja resans pris med 5 % till då slutbetalning
skall föreläggas. Vi eftersträvar verkligen att INTE behöva göra det och i praktiken inträffar det
sällan. Observera också att vissa smärre justeringar kan behöva ske med start- och sluttid för
resan, även om vi eftersträvar att inte ändra detta heller. Se också under rubriken flygresa till
landet.

Vad ingår i priset
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Logi i dubbelrum på turistklasshotell. I Taman Negara bor vi i komfortabla bungalows
helpension
alla transporter mellan start- och slutpunkt på resan
flera båtturer i Taman Negara NP
dricks till guider, chaufförer och de i resan ingående måltiderna
svensk reseledning
skicklig lokal engelsktalande guide
bidrag till AviFauna Naturresors fågelskyddsfond
förhandsinformation om resan och artlista
utförlig reserapport från resan

Vad ingår inte i priset
•
•
•
•
•
•
•

flygresa till och från mötesplatsen
personliga utgifter såsom klädtvätt, telefon och alkoholhaltiga drycker
rumsdricks på hotellen
matersättning eller andra utgifter om deltagaren inte väljer att delta i gruppens program
utgifter orsakade av förseningar till anslutningspunkten
visum (i de fall det krävs)
reseförsäkring och/eller avbeställningsskydd

Flygresa till landet
Flyg till Malaysia (Kuala Lumpur) ingår inte i resans pris. Om du inte kryssat i att AviFauna skall
sköta din flygbokning på anmälningsblanketten, boka inte din flygresa utan att ha kontaktat
AviFauna först. I normala fall vet vi cirka 6 månader innan avresa de exakta mötestiderna och du
får ett besked från AviFauna när det är dags att boka flyg. Om du kryssat för att AviFauna skall
boka flygbiljett på anmälningsblanketten, gör AviFauna det för en expeditionsavgift på 150
kr. Men observera att de flygresor vi bokar i allmänhet blir dyrare än om du bokar själv, vi har inte
samma möjligheter att köpa billiga biljetter då vi handlar genom en underleverantör. Det
billigaste är att alltid boka själv som privatkund. Skulle resan bli inställd pga AviFauna får du som
bokat egen flygbiljett efter vi gett klartecken till det tillbaka pengarna för den.
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Bagage
Observera att kikare, tub och kamerautrustning bör ingå i handbagaget, där risken för stötar och
stöld är mindre. Skulle ditt bagage bli försenat eller förkommet kan det också vara en fördel att
ha toalettartiklar, viktig medicin, ett ombyte kläder etc. i handbagaget. Tänk också på att
bagageutrymmet i våra fordon kan vara begränsat, packa gärna i mjuka s k soft bags med
storleken anpassad till innehållet. Kontrollera med ditt flygbolag vilken viktgräns och viktmått
som gäller (varierar i allmänhet mellan 15 till 30 kg för incheckat bagage och 8 till 12 kg för
handbagage).

Reseförsäkring
Observera att du är skyldig att ha en reseförsäkring. Du kan förmodligen teckna en reseförsäkring
via din hemförsäkring. Kontrollera att du verkligen får fullgott reseskydd, inklusive sjuk- och
hemtransport vid allvarlig sjukdom eller olycka samt vidaretransport om du skulle missa flyget
eller någon anslutning på resan. Om du har reseförsäkring på ditt kreditkort som du betalar med,
kontrollera vad som ingår.
Om du har en diagnosticerad sjukdom kan det innebära begränsningar för vad reseförsäkringen
täcker. Kontrollera detta med ditt försäkringsbolag.
Som ett alternativ till att teckna reseförsäkring via hemförsäkringen kan man också köpa
separata reseförsäkringar, sök på nätet efter företag som erbjuder det.

Hälsa och vaccination
Det kan vara god idé att medföra lite egna sjukvårdsartiklar som preparat mot diarréer, t.ex.
Travello eller Dimor, som kan köpas receptfritt på apotek och stoppar okomplicerad diarré. Kom
också ihåg att packa med handsprit. Handsprit säljs hos de flesta apotek och apoteksombud. Ta
med små förpackningar så att ni kan ha dem i öppningsbara plastpåsar i handbagaget på flyget.
Mindre förpackningar får också lättare plats i en jackficka. Plåster och cerat för torra läppar kan
också vara klokt att packa med liksom vätskeersättning ifall du skulle råka ut för någon svårare
magåkomma.

Allmän uppläggning
Vi kommer att övernatta på fyra olika platser. I princip samtliga exkursioner utgår från våra
logement och vi återvänder dit vid nästan varje lunch. Detta innebär att den som vill stå över en
morgonexkursion har möjlighet att göra detta vid flera valfria tillfällen.
Vi äter tidig frukost vid vårt boende. Lunch äts ofta på restaurang. Under våra få transportsträckor äter vi lunch på någon vägkrog.
Huvudmålet äts på restaurang kvällen efter avslutad skådning och efter att vi hunnit med ett
besök på hotellet för dusch. Några kvällar gör vi sena kvällsexkursioner i syfte att få höra (och se)
ugglor, nattskärror och Frogmouths. Dessa promenader genomförs efter middagen.
Artgenomgångar, då vi sammanfattar vad vi sett under dagen, hålls i samband med huvudmålet.
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Då går vi också igenom morgondagens aktiviteter och vilka fåglar det finns anledning att vara
speciellt uppmärksam på.

Logistandard
Övernattningarna i Kuala Selangor blir på ett bra turistklasshotell som serverar tidig frukost. Även
i Fraser´s Hill bor vi på ett bra turistklasshotell som serverar tidig frukost. Det finns dusch och
toalett på rummen. Övernattningarna i Taman Negara sker i komfortabla 2-bäddsbungalowers.
Dusch och toalett finns i varje bungalow.

Mat och dryck
På kvällen intas en ordentlig måltid på lokal restaurang. Maten är överraskande smakrik och
varierad. I Kuala Selangor skall vi besöka en fisk- och skaldjursrestaurang som har en utsökt
meny. Matsedlarna i Fraser´s Hill domineras av kinamat. Lodgen i Taman Negara serverar en
imponerande frukostbuffé och vi kommer även att äta våra middagsbufféer här. Maten i Taman
Negara är fantastiskt god och domineras av det malaysiska köket. Den inhemska ölen är god och
man kan välja mellan Tiger eller Angkor.
Om du har någon allergi eller inte äter viss mat måste du säga till om det senast vid slutbetalning då
det i vissa länder kan vara svårt att ordna på plats.

Resans tempo och strapatser
Detta är en 2-storksresa med relativt långa dagar i fält men inte i något järnhårt tempo. Som
regel kommer vi att gå promenader på någon eller några timmar i relativt lättgången terräng,
någon gång lite mera kuperat och lite längre. Dessa exkursioner innebär inte några svårare
strapatser. Ungefär varannan kväll gör vi en kortare eller längre mörkerpromenad i syfte att få se
ugglor, frogmouths, nattskärror eller nattaktiva däggdjur. Dessa turer kan vara från trettio
minuter till ett par timmar och är givetvis frivilliga.
Fågelskådningen står i centrum under hela resan
Värmen kommer att vara mycket påtaglig och luftfuktigheten hög. Tänk på att ni måste ha med
er dryck hela tiden ute i fält. Risken är annars stor för att ni ska drabbas av uttorkning.
Vi kommer säkerligen att göra bekantskap med regionens blodiglar. Iglarna är inte farliga utan
uppfattas mest som ”räliga” och det är bra att vara mentalt förberedd på dem. De suger blod från
däggdjur och lämnar ett litet men ymnigt blödande sår efter sig. Är det torrt i markerna stöter vi
på endast några få iglar. Är det fuktigt kan det lokalt (alltså på små m2-ytor) vara gott om dem.

Förutom fåglar...
kommer vi att se tre huvudtyper av miljöer: mangrove, fuktig bergskog och låglandsregnskog.
Våra transporter mellan lokalerna går genom ett landskap som ofta är präglat av oljepalmsodlingar, men även en del primär och sekundär regnskog. Omgivningarna är härligt gröna och
luften mycket fuktig. I f f a Kuala Selangor och Taman Negara kommer vi att se en del däggdjur i
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form av apor, ekorrar och kanske något hjortdjur. I Kuala Selangor och Taman Negara har vi även
chans att se Smooth Otter. Bland kräldjuren märks olika ödlor och även stora Monitor Lizard ses
både i Kuala Selangor och i Taman Negara.

Vädret...
är som regel stabilt med temperaturer runt 25–30°. Tillfälliga regnskurar kan förekomma på
dagtid och i Taman Negara regnar det ibland på nätterna (sällan på dagarna). I Kuala Selangor är
det inte lika fuktigt som inåt landet varför värmen känns extra besvärlig (om man inte är en
värmefantast). I Fraser´s Hill är temperaturen mera åt svensk sommar. Den höga luftfuktigheten
gör dock att sikten över himlen ofta blir lite begränsad. I Taman Negara är det riktigt varmt och
ordentligt fuktigt. Vi har tack och lov luftkonditionering i våra bungalowers (och även på
restaurangen). Mitt på dagen är det som varmast och fågelaktiviteterna betydligt dämpade. Då är
det ibland läge för lite siesta och egna aktiviteter innan eftermiddagsexkursionen startar.

Värmen…
är påtaglig under hela resan. Flera av er kommer säkerligen att svettas mera än ni är vana med.
Det är av största vikt att man kompenserar vätskeförlusten vid svettning genom att dricka
mycket (vatten). Det är risk att man snabbt blir uttorkad om man slarvar med vattenintaget vilket
i lindriga fall kan resultera i kraftiga svullnader av fötter och ben. Det kan även vara bra att ta med
sig t ex Resorb (finns på apoteket) eller liknande, för att kompensera vid kraftig svettning.
Är ni glasögonbärare är det risk att glasögonen ständigt immar igen när vi är inne i regnskogarna.
Har ni möjlighet att använda linser istället så gör det. För egen del använder jag bara glasögon.
Värmen brukar inte ge några större bekymmer men ni ska vara förberedda på att det inte är
något svenskt sommarklimat vi kommer att vistas i.

Skådning i regnskogsmiljö
Det finns vissa strategier i regnskogsmiljön som man bör tänka på för att få ut så mycket som
möjligt av skådningen här.
Man måste inte komma så långt som möjligt på stigarna för att få se så mycket fågel som möjligt.
T.ex Head Quarter i Taman Negara ligger mitt i smeten så att säga. Hittar vi ett blommande eller
ett fruktbärande träd är det nästan alltid mycket lönande att besöka detta vid upprepade tillfällen. Under några besök kan man få ihop upp till 20-30 arter i ett och samma träd! Barbets,
Hornbills, Leafbirds, bulbyler, gyllingar m fl, har stor dragningskraft till dessa träd. Tidiga morgnar
är i allmänhet den mest aktiva delen på dygnet för fåglarna (som hemma). Senare delen av eftermiddagen till skymning är en annan fågelrik tid på dygnet. Flera arter nattskärror skymningsflyger och när mörkret lagt sig börjar ugglorna sitt revirropande. I skymningen hörs en enastående kör av insekter. Cikador, syrsor och grodor ljuder med nästan öronbedövande intensitet.
Det kan ibland vara svårt att urskilja fåglarnas läten. Mitt på dagen är värmen som mest
tryckande och fåglarna mera tillbakadragna.
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Den viktigaste tumregeln för ett lyckat regnskogsskådande är TÅLAMOD. Det kan gå lång tid
utan att man får se en enda fågel och plötsligt kommer en s k Bird wave (meståg) med kanske 20
individer och 10-15 arter. Inom några minuter är flocken som uppslukad och man står kvar med
massa frågetecken. Vad var det nu man såg?
Under den perioden vi besöker Malaysia har de flesta arterna påbörjat sin häckning och många
arter sjunger. Mycket av regnskogsskådning är, utöver tålamodet, baserat på läten. Många arter
har distinkta läten som är lätta att lära sig. Vissa läten hör man ofta men man får ”aldrig” syn på
arten, t ex Great Argus är vittljudande men mycket skygg. Alla Barbets ropar mycket men de kan
vara luriga att få syn på högt upp i lövverken. Lätena är dock artrena. Broadbills och Babblers är
ytterligare artgrupper som är ljudlig. Träna gärna på läten i förväg. Siten www.xeno-canto.org har
det mesta av världens fågelljud inspelat.

Utrustning
Reseledaren har en tubkikare men det rekommenderas att ta med egen om du vill kunna avnjuta
fåglar och däggdjur i lugn och ro. Handkikare är naturligtvis ett måste för alla!
Ytterligare några pinaler som resenären kan utrusta sig med: ficklampa, mugg, smärre ryggsäck
eller fältväska, kniv (dock ej i handbagaget på flyget), konserv- och flasköppnare, myggstift, egen
rulle toapapper, pengaväska att bära runt halsen eller magen, några tomma plastpåsar,
väckarklocka om du inte har väckningsfunktion i din telefon, visselpipa (s.k. ”artpipa”), lås till
resväskan, pannlampa, stearinljus och tändstickor (vid fall av strömavbrott på hotellet),
öronproppar, solglasögon, solhatt, solskyddsmedel, våtservetter och tvättmedel. Det går också
att komplettera packningen med s k igelsockor. Dessa kan beställas bl a från Oriental Bird Club,
http://orientalbirdclub.org/clothing/. Sockorna kostar £11 + frakt om man handlar från Norden.

Klädsel
Vi kommer under hela resan att vistas i tropiskt klimat, d v s hög luftfuktighet och hög värme. Det
gäller att klä sig så luftigt som möjligt och det går alldeles utmärkt att tillbringa dagarna i
kortbyxor (trots att vi besöker ett muslimskt land). Med tanke på gassande sol kan det vara bra
att ha med något skyddande långärmat plagg. I Fraser´s Hill kan det bli aktuellt med långbyxor.
Varm mössa och vantar behövs inte! Däremot rekommenderar jag keps/solhatt som solskydd,
som ni får av AviFauna. Badkläder kan komma till användning i Taman Negara. Det går bra att
bada i en av bifloderna där (frivilligt, men garanterat skönt!). Regnjacka/poncho kan komma till
användning.
Observera: det är till stor fördel att använda sig av ”naturfärgade” kläder när man skådar i regnskog.
Alltså inget klatschigt rött eller självlysande blått och gult e t c. Istället föredrar vi beige, khaki,
dämpad grön o.s.v. Vi har större chans att se fåglarna om vi är rätt klädda.

Fotografering
Ganska många brukar fotografera på våra resor – såväl fåglar som landskap och annat. De flesta
gör detta som en bisyssla till själva fågelskådandet och resultatet blir som regel hyggligt. Den
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som vill satsa mer ambitiöst på fotografering bör vara beredd på att avsätta särskild tid för det
och gå på egen hand en del (även om det innebär att man inte ser riktigt lika mycket fågel).
Fotografering i regnskogsmiljö är krävande både för kamerautrustningen och fotografen. När vi
vistas i skogsmiljö är ljuset obefintligt för fotografering med teleobjektiv vilket kräver höga ISOtal och ofta blixt. Miljömässigt kommer vi att träffa på många annorlunda motiv.
På en skala "dåliga – medelgoda – goda" över möjligheterna att fotografera fågel är möjligheterna i Malaysia dåliga till medelgoda. Vyerna och landskapet är givetvis lättfotograferat och
vi kommer att erbjudas många möjligheter till fina miljöbilder. Är du fotointresserade se då till att
ha med dig ordentligt med minneskort hemifrån.

Valuta och personliga utgifter
I Malaysia heter valutan ringgit (MYR). 1 ringgit motsvarar ca 2,02 svenska kronor (mars 2017). I
resans pris ingår helpension vilket gör att ni inte behöver ta med er så stor reskassa. Vi kommer
inte att besöka speciella souvenirbutiker men i Taman Negara finns möjlighet att handla med sig
lite minnen hem, bl.a. T-shirts av bra kvalité.
För de som vill dricka öl till maten (ingår inte i priset) kostar en stor öl ca 35-40 kronor. Vin ungefär
ca 100 kronor och uppåt (finns enbart i Taman Negara). Måltidsdryck i form av vatten ingår alltid i
måltiderna. Ni behöver också lite snacks och frukt under dagsturerna vilket i allmänhet är billigare
än hemma. Ni kommer dagligen att konsumera litervis med vatten men detta ingår i resans pris.
Dricks till de lokala guiderna och chaufförerna ombesörjs av AviFauna. Ni behöver alltså inte ta
med er pengar för detta. Däremot bekostas dricks till hotellpersonal (rumsstädning och bagagebärare) av resenären själv. Räkna med att ni klarar er på ca 2 000 kronor. Jag rekommenderar att
ni växlar in vad ni behöver redan i Sverige då växlingskursen är ungefär densamma som i
Malaysia. Växlar ni in hemma så slipper vi lägga tid på detta i Malaysia (vi skådar hellre). Det går i
allmänhet bra att betala med internationella bankkort, typ VISA.

Tidsskillnad
Svensk tid + 7 timmar. Det är skådarljust mellan 07.00 och ca 18.00.

Litteratur
Allmänt Du som har anmält dig till resan får ett litet häfte, Länder i fickformat – Malaysia och
Brunei, med basfakta om Malaysia. Längst bak i häftet hittar du ytterligare förslag på litteratur.
Lonely Planet – Malaysia är mycket läsvärd och faktaspäckad. Likaså The Rough Guide to
Malaysia, Singapore and Brunei.
Karta Som karta rekommenderas Periplus – West Malaysia. Det finns flera andra kartutgåvor,
t.ex Nelles Maps, över Västmalaysia och det är egentligen bara en smaksak vilken man väljer.
Kom ihåg att jämföra skalstorleken innan ni bestämmer er.
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Fåglar I fält använder vi oss av A Field Guide to the Birds of South-East Asia av Craig Robson (New
Holland 2015/2016) som är den ledande fältguiden över regionen. Fotografier av aktuella arter
finns på Oriental Bird Club hemsida, http://www.orientalbirdimages.org/. www.xenocanto.org/asia är en fantastiskt omfattande ljudsida med de flesta av Asiens arter inspelade. Här
kan man också spara ner ljudfiler till sin egen dator.
Däggdjur och övrigt Vad gäller däggdjuren klarar man sig bra med A Photographic Guide to
Mammals of South-East Asia av Charles M. Francis (Ralph Curtis Books 2001). Det finns även en
nyutkommen däggdjursbok – A Field Guide to the Mammals of South-east Asia (Francis, 2008) den
är dock rätt tung att ha med sig. För bestämning av kräldjur klarar man sig hyggligt med A
Photographic Guide to Snakes and other Reptiles of Peninsula Malaysia, Singapore and Thailand av
Merel J. Cox m.fl. (Ralph Curtis Books, 2001) tillsammans med A Photographic Guide to SNAKES
and other Reptiles of India av Indraneil Das (New Holland, 2002). Mera heltäckande, men mycket
tyngre, är A Field Guide to the Reptiles of South-East Asia av Indraneil Das (New Holland, 2010).
Det finns en trevlig fjärilsguide som tar upp de mest allmänna arterna i regionen, A Naturalist´s
Guide to the Butterflies of Peninsular Malaysia, Singapore and Thailand (Kirton 2014).
Lämpligen vänder du dig till SOF/BirdLife:s egen butik Naturbokhandeln när du köper
fågelböcker inför resan. Förutom att de har ett enastående utbud och kunniga försäljare gynnar
du fågelskyddet för varje inköp du gör där. Tel 0485-444 40, www.naturbokhandeln.se.

Artlista
Du har fått en preliminär dag-till-dagkrysslista över de fåglar vi kan förvänta oss se i Malaysia. Det
kan vara klokt att förbereda sig genom att läsa på artkännetecknen i förväg. De hänvisningar som
ges i artlistan refererar till planscherna i A Field Guide to the Birds of South-East Asia (Craig
Robson) – förhoppningsvis kan de vara till nytta när du pluggar på arterna. Givetvis kommer vi
också att gemensamt diskutera fältbestämning och artkaraktärer på platsen allt eftersom vi
skådar oss igenom landets avifauna.
Dag-till-dagkrysslistan är framtagen i samarbete med vår partner iGoTerra som driver en
internetsajt och tillhandahåller en app (Pocket) för att registrera och hålla ordning på
observationer och foton för 100 000-tals organismer (fåglar, däggdjur, växter, kräldjur e t c) för
världens alla länder. Är du standard- eller premiummedlem i iGoTerra, hör då av dig till
undertecknad så lägger jag upp dig som medresenär för just den här resan. Du kan då enkelt
skapa din egen personliga dag-till-dagkrysslista som innehåller noteringar om vad du sett tidigare
och därmed kan du enkelt se vilka arter/raser som kan bli nya för dig under resan. Du når iGoTerra
via www.igoterra.com – du hittar denna resa på hemsidan via Länder > iGoTerra Trips (eller direkt
via trips.igoterra.com med samma inloggningsinformation).

Övrigt
På våra resor försöker vi alltid att ge så mycket guidning och hjälp kring fågelliv och annat som
olika deltagare kan behöva. Förkunskaper och intresse skiftar dock en hel del och det är inte alltid
lätt att avgöra hur mycket vägledning den enskilde deltagaren önskar. Tänk på att du alltid kan
fråga om det är något just du tycker är oklart eller vill diskutera närmare under resans gång! Det
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kan ske i grupp eller mellan fyra ögon med reseledaren. Du är också välkommen att ta kontakt
med reseledaren före avresan och diskutera dina behov.

Anmälningsblanketten
Det är mycket viktigt att ditt namn är stavat exakt som i ditt pass på anmälningsblanketten.
Anmälningsblanketten fylls i på hemsidan i samband med bokning av resan. Du som bokar resan
per telefon, post eller e-post har fått en anmälningsblankett i pappersform. Denna ska givetvis
returneras omgående till AviFauna. Använd det bifogade kuvertet du tidigare fått. AviFauna kan
inte boka flyg (om du valt låta oss göra det) eller hotell för dig så länge vi inte har tillgång till
uppgifterna på anmälningsblanketten.

AviFauna behöver en kopia av ditt pass
När du returnerar anmälningsblanketten till AviFauna skall du också bifoga en papperskopia på
ditt passuppslag (där dina personuppgifter finns). Ännu bättre är om du kan skicka en skannad
bild på passuppslaget via e-post till admin@avifauna.se. Du som bokar resan på AviFaunas
hemsida får där möjlighet att direkt bifoga en kopia på passet via e-post.
Skulle du ha otur och bli av med ditt pass under resan, kan situationen underlättas om du har en
kopia på sidorna 2 (med dina personuppgifter) i ditt pass samt två passfoton. Kontrollera för
övrigt att ditt pass gäller i det antal månader efter beräknat hemkomstdatum som Skådarland
kräver.

Slutbetalning
skall vara AviFauna (bg. 5019–0453) till handa senast 61 dagar före avresa. Du kommer att få en
påminnelse per e-post.

Om AviFauna Naturresor
AviFauna Naturresor har funnits sedan 1985 och har i över 30 år möjliggjort för tusentals
naturintresserade att resa till intressanta resmål. Vi skiljer oss från andra naturresebyråer på flera
sätt. Dels genom att vi ägs av SOF-BirdLife (f d Sveriges Ornitologiska Förening). Därför går allt
vårt eventuella överskott tillbaka till fågelskydd. Vi har också en egen fågelskyddsfond som du
kan läsa mer om på hemsidan och i katalogen. Vi reser i små grupper där alla deltagare blir sedda
och vi lägger stor vikt vid kunniga, sociala och pedagogiska reseledare. Vi är medlemmar av
Resebyråföreningen och följer deras rekommendationer fullt ut. Vi har ställt bankgaranti för vår
verksamhet hos Kammarkollegiet, vilket innebär att ingen av våra resenärer blir strandade om
något skulle gå fel, det finns pengar att bekosta hemresor vid oförutsedda händelser. Dessutom
är vi och vår personal försäkrade med en professionell resebyråförsäkring. Vi lägger stor vikt vid
att våra samarbetspartners arbetar så ekologiskt som möjligt och följer lagstiftningen i de länder
de opererar.
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Kontakt med AviFauna
Reseledaren Göran Pettersson når du på telefon 072–993 55 77 eller 046–500 23 och e-post
gp@avifauna.se, Observera att våra reseledare kan vara ute och resa, så ibland kan det dröja med
svar. Är det akut, kontakta kansliet (nedan).
Vårt kansli kontaktar du på 0485-444 40 eller e-post admin@avifauna.se . Hit kan du vända dig
om frågor kring praktiska saker som betalning och bokningsläge, som inte har med fågelfaunan
på resmålet att göra.

Adapter till vägguttag i Malaysia. (Ja, den är fyrkantig!)
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