Nordöstra Brasilien 3–14 oktober 2018
Extradagar i Bahia 14–20 oktober
med HG Karlsson

Lear´s Macaw Reserve. Foto: Ciro Albano.

Varmt välkommen på AviFaunas första resa till Nordöstra Brasilien!
Brasilien är så stort att det måste ses som om det är en kontinent i sig! Drygt 1 800 fågelarter är
beskrivna varav 200 är endemiska. Så en enda fågelresa kan aldrig täcka upp hela landet. På denna
spännande resa genom nordöstra Brasilien kommer vi att koncentrera oss på att titta på de inte så
kända fåglarna som lever i den torra Caatingan, lövskogar, den centrala högplatån och den norra
delen av den atlantiska regnskogen. Mer än 15 nya arter har beskrivits från detta bortglömda hörn
av Brasilien under de senaste 20 åren! Höjdpunkterna från resan är många. Självklart de sällsynta
fåglarna, t ex Araripe Manakin, Lear’s Macaw och Hooded Visorbearer. Andra höjdare är utan
tvekan Gray-breasted Parakeet, Great Xenops, Striated Softtail, Ochraceus Piculet, Horned Sungem
och Bearded Bellbird.
Följer du med på extradagarna har du även chans att se godbitar som Banded Cotinga, Racket-tailed
Coquette, Pink-legged Graveteiro, Salvatori’s Antwren och Eastern Striped Manakin. Och vi
kommer självklart se vackra landskap, roliga apor, snygga fjärilar och testa det brasilianska köket.
Och det blir flera trevliga stunder vid kolibri- och fruktmatningar då vi kan sitta och njuta av den
färgexplosion som de brasilianska fåglarna bjuder på!

Lear´s Macaw – en av flera fina fåglar som vi kommer att se på resan. Foto: Ciro Albano.
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Stenhusa Gård
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Resan i korthet – ordinarie resa
Dagar

Orter/resplan

Dag 1

Resan startar på Fortaleza internationella flygplats. Transport till Icapui (3 h). Natt i
Icapui.

Dag 2

Icapuí. Resa till Serra de Baturité (4 h). Natt i Guaramiranga.

Dag 3

Serra de Baturité. Resa (1,5 h) till och natt i Quixadá.

Dag 4

Quixadá. Resa till Chapada do Araripe (5 h). Natt i Crato.

Dag 5

Chapada do Araripe. Natt i Crato.

Dag 6

Chapada do Araripe. Resa till Canudos (5 h). Natt i Lear´s Macaw Reserve.

Dag 7

Lear´s Macaw Reserve. Resa till Chapada Diamantina (7 h). Natt i Lencois.

Dag 8

Chapada Diamantina. Natt i Lencois.

Dag 9

Chapada Diamantina. Natt i Lencois.

Dag 10

Chapada Diamantina. Resa till (6 h) och natt i Boa Nova

Dag 11

Boa Nova.

Dag 12

Boa Nova. Transfer till Ilheus flygplats (4 h) där ordinarie resan avslutas.

Resan i korthet – extradagarna
Dagar

Orter/resplan

Dag 12

Boa Nova/ Pocoes. Resa till och natt i Ilheus (4 h)

Dag 13

Resa till Serra Bonita Reserve (2,5 h). Natt i Serra Bonita.

Dag 14

Serra Bonita Reserve. Natt i Serra Bonita.

Dag 15

Resa till Porto Seguro (2,5 h). Natt i Porto Seguro.

Dag 16

Veracel Reserve. Natt i Porto Seguro.

Dag 17

Veracel Reserve. Natt i Porto Seguro.

Dag 18

Resan avslutas på Porto Seguro flygplats.
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1.

Icapuí

2.

Serra do Baturité

3.

Guaramiranga

4.

Quixada

5.

Chapada do Araripe

6.

Lear´s Macaw reserve/Canudos

7.

Chapada Diamantina NP

8.

Boa Nova

9.

Ilheus

10. Serra Bonita Reserve
11. Veracel (Porto Seguro)
12. Porto Seguro

DAG-TILL-DAG PROGRAM
Dag 1: Resan börjar på Fortaleza flygplats. Därifrån åker vi till Icapuí (200 km) som ligger i den
östra kusten i delstaten Ceará. Här skall vi skåda i saltlaguner, mangrove och på tidvattenstränder
som vid ebb sträcker sig 7 km ut i havet! Detta är stället för den ovanliga Little Wood-Rail. Så här
års är det gott om rastande vadare. Andra arter som vi kan se här är Magnificent Frigatebirds och
Bicolored Conebills. Natt i Icapuí
Dag 2: Lite morgonskådning i Icapuí innan vi far till till Serra de Baturité (230 Km). Denna
bergskedja ligger på 800 meter över havet. Det är en grön, isolerad höglandsoas i norra Ceará med
flera typer av biotoper – från regnskog, till lövskog och längst ned den torra ”buskskogen”
Caatingan. I området finns reliktpopulationer av arter både från Amazonas och Atlantkustens
regnskogar. Viktigast av dessa arter är den utrotningshotade Gray-breasted Parakeet. Andra fina
arter som finns här är: Buff-breasted Tody-Tyrant, Gray-headed Spinetail, Slender-footed
Tyrannulet, Band-tailed Manakin, Ceara Gnateater, Rufous-breasted (Ceara) Leaftosser och Lesser
(Northern) Woodcreeper. Natt i Guaramiranga.
Dag 3: Vi fortsätter att utforska Serra de Baturité fram till mitten av eftermiddagen. Därefter far vi
till Quixada (110 km). Efter en och en halv timmes färd når vi Quixadá med sina ”inselbergs” och
monoliter (märkliga runda klippformationer som liknar hattkullar). Vid denna vanligtvis varma och
torra plats, är målarten Pygmy Nightjar, som rastar och häckar i biotopen med klippor, kaktusar och
markananasväxter. Vi kommer att bo på Hotel Pedra dos Ventos, som har mycket bra boende och
trevliga fåglar i sin trädgård. Vi kommer att börja spana efter ett antal endemiska arter typiska för
Caatingan som Cactus Parakeet, Caatinga Cachalote, White-naped Jay, Ochre-backed Woodpecker,
Ochraceus Piculet och med lite tur den sällsynta White-browed Guan.
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Araipe manakin och Great Xenops – två av Chapada do Araipes specialiteter. Foto: Ciro Albano.

Dag 4: Tidigt på morgonen fortsätter vi fågelskådningen i Quixada och åker därefter till Chapada
do Araripe – en längre transport på 50 mil då vi kan njuta av landskapet och vila. Chapada do
Araripe är en högplatå i den södra delen av delstaten Ceará. Området är rik på fåglar på grund av
mångfalden av biotoper. På toppen av platån finns cerrado och Caatinga och på sluttningarna en
blandad fuktig skog. Det finns flera källor i sluttningen och i skogen vid dem har vi chans att se den
fantastiskt vackra Araripe Manakin, som upptäcktes så sent som 1996! I den torrare vegetationen på
toppen av platån kommer vi också att finna många endemiska arter såsom Great Xenops, Silverycheeked Antshrike, Red-shouldered Spinetail, Caatinga Antshrike, Tawny Piculet, White-browed
Antpitta, Caatinga Antwren etc.
Dag 5: Idag skall vi spendera större delen av dagen i Chapada do Araripe för att verkligen ge oss en
chans att se Araripe Manakin och de andra endemerna. Men även njuta av den varierande naturen
och då kan vi även stöta på trevliga fåglar som White-browed Guan, Rufous Nightjar, Ochrecheeked Spinetail, White-browed Antpitta, Planalto Slaty-Antshrike, Stripe-backed Antbird, Ashthroated Casiornis, Palebellied Tyrant-Manakin, Bearded Bellbird, Long-billed Wren, Gray-eyed
Greenlet och med lite tur Buff-fronted Owl.
Dag 6: Vi far vidare till det unika Lear’s Macaw Reserve på Canudos (360 km) i nordöstra Bahia.
Hela världspopulationen av den utrotningshotade Lear’s Macaw häckar på klippor kring Canudos.
Vi kommer att bo i ett charmigt boende inne i reservatet varifrån vi blickar ut mot
övernattningsområdet för den indigofärgade aran. På eftermiddagen besöker vi ett Caatinga-område
i närheten av reservatet där vi hoppas finna Red-shouldered Spinetail, de lokala raserna av Lesser
och Greater Wagtail-Tyrant samt Least Nighthawk och Blue-crowned Parakeet.
Dag 7: Vi stiger upp tidigt på morgonen för att beskåda när Lear´s Macaw lämnar sina
övernattningsplatser – en fantastisk upplevelse. Därefter kan vi njuta av en frukost på vårt hotell
innan vi laddar för en längre bussfärd (56 mil) till vårt nästa mål, Chapada Diamantina National
Park i delstaten Bahia. Väl framme tar vi in på ett hotell i den trevliga staden Lençois.
Dag 8: Idag väntar en hel dags skådning i det stora, vackra och ytterst varierade området kring
platåbergsformationen Chapada Diamantina. Platsen hyser så skilda biotoper som cerrado, campo
rupestre (stenig cerrado), caatinga och den nordligaste utposten av de atlantiska höglandsskogarna.
Tre fågelarter är helt endemiska för Diamantina, nämligen Hooded Visorbearer, Sincorá Antwren
och Diamantina Tapaculo. De två sistnämnda arterna beskrevs först 2007.
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Men det finns mycket annat att se här, t ex Sao Francisco Sparrow, Grey-backed Tachuri, Palethroated Serra-finch, Horned Sungem, Broad-tipped Hermit, Spotted Piculet, Rufous-sided PygmyTyrant, Collared Crescentchest och White-banded Tanager.

Den otroligt vackra Hooded Visorbearer. Foto: Ciro Albano.

Dag 9: Vi fortsätter att i lugn takt utforska Chapada Diamantina.
Dag 10: Vi hinner med lite skådning i Chapada Diamantina på morgonen innan det är dags att ännu
en gång förflytta oss söderut. Nu är målet Boa Nova (45 mil) dit vi kommer på eftermiddagen. Boa
Nova ligger i sydvästra delen av Bahia. Här möter den torra caatingan den fuktiga Atlantskogen.
Det finns över 400 fågelarter inklusive de sällsynta arterna Slender Antbird och Narrow-billed
Antwren. De båda lever i ett begränsat litet område i östra Brasilien, i ett övergångsområde med torr
vegetation som kallas "mata-de-Cipo". På mindre än 20 minuters restid lämnar vi den torra skogen
och kommer ned till en grönskande Atlantskog, där vi letar efter arter som Striated Softtail, Bahia
Spinetail, Rio de Janeiro Antbird, Fork-tailed Tody-Tyrant, White-collared Foliage-gleaner, Pintailed Manakin, Pallid Spinetail, Ferruginous Antbird, Gilt-edged Tanager och flera andra arter
typiska för den fuktiga skogen.
Dag 11: Det blir en heldag i Boa Nova så att vi verkligen ger oss en chans att se områdets
specialiteter men även arter som Mantled Hawk, Giant Snipe, Pygmy Nightjar, Crescent-chested
Puffbird, Spot-backed och Tufted Antshrikes, Swallow-tailed Cotinga, Cinnamon-vented Piha,
Sharpbill, Buff-throated Purpletuft och Scarlet-throated Tanager.
Dag 12: Lite beroende på flygtiderna för de som inte skall följa med på extradagarna blir det
skådning i Boa Nova eller Pocoes innan det är dags att åka till flygplatsen i Ilheus – en resa på 21
mil. Där avslutas den ordinarie resan.
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EXTRADAGARNA
Dag 12: Efter att vi lämnat av hemvändarna på flygplatsen skådar lite runt staden Ilheus där vi
senare tar in på hotell.
Dag 13: Idag far vi vidare söderut till Serra Bonita Reserve. Serra Bonita Reserve är ett privat
reservat som vill skydda ”Submontane forest” i södra Bahia. Det är flera lokala markägare som gått
samman i syftet att rädda regnskogen. För närvarande är sammanlagt 2500 hektar skyddat vilket gör
det till det näst största privata skyddade området längs Brasiliens kust.
De viktigaste arterna som man vill skydda på detta sätt är först och främst Pink-legged Graveteiro,
Bahia Tyrannulet men även andra rariteter som Plumbeus Antvireo, Salvatori’s Antwren och den
lokala rasen av Rufous-brown Solitaire. Här finns även typiska arter för Atlantskogarna som Blue
Manakin, Eastern-striped Manakin, Spot-backed Antshrike, Spot-billed Toucanet, Sombre
Hummingbird, etc. De har bra feeders för kolibrier och Tanagers. Till exempel är Red-necked,
Green-headed, Golden-chevroned och Azure-shouldered Tanagers vanliga på fruktmatningen.
Dag 14: Vi ägnar hela dagen i Serra Bonita Reserve.
Dag 15: Vi tillbringar en större del av dagen i Serra Bonita innan far vi mot kuststaden Porto
Seguro (20 mil).

Både Banded Cotinga och Eastern Striped Manakin trivs i Veracel. Foto: Ciro Albano.

Dag 16: I närheten av staden har skogsbolaget Veracel avsatt ett ca 6 000 ha stort reservat med
låglandsregnskog. De flesta av specialarterna kan ses från en allmän väg som skär genom skogen,
annars krävs särskilt tillstånd. Reservatet är kanske den bästa lokalen i världen för de färgstarka
Banded och White-winged Cotingas samt den luriga Hook-billed Hermit. Även White-necked
Hawk, White-winged Potoo, Ochre-marked Parakeet, Golden-tailed Parrotlet, Red-browed Parrot,
den fantastiska Racket-tailed Coquette, Bahia Antwren, Band-tailed Antwrens, Cinereous Mourner
och Eastern Striped Manakin.
Dag 17: Idag skall vi fortsätta att utforska Veracels fantastiska natur.
Dag 18: Kanske hinner vi med lite fågelskådning innan det är dags att åka till flygplatsen i Porto
Seguro där resan avslutas.
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Resans pris: 38.800 kr.
Pris extradagarna: 19.200 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 förväntat, 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
helpension
alla transporter mellan start- och slutpunkt på resan
bränsle
dricks till guider och de i resan ingående måltider
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
reseförsäkring och/eller avbeställningsskydd

Flygresa till landet
Flyg till Brasilien ingår alltså inte i resans pris. 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 inte vill boka flyg själv gör
AviFauna gärna det mot 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.

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).
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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
Fullgott skydd mot polio, difteri och stelkramp bör du ha i Brasilien såväl som hemma. Vidare för
resa till Brasilien bör du ALLTID ha ett fullgott skydd mot Gula febern. Ta med intyget.
Malaria, förekommer enligt svenska uppgifter i Brasilien men då jag själv besökt landet har alltid
alla lokala guider hävdat att malaria INTE förekommer. Personligen kommer jag inte äta
malariaprofylax under resan. Bara du själv kan avgöra hur du vill göra själv!
Har du inte fått något skydd mot tyfoid under de senaste 3 åren, bör du kontakta vaccinationscentralen cirka 4 veckor före avresa. Du bör också kontrollera att du är skyddad mot tuberkulos. Du
som reser mycket kan låta vaccinera dig med Havrix eller likande, som injiceras 2-3 veckor före
avresa och därefter ytterligare en gång 6-12 månader senare. Havrix ger ett 20-årigt skydd mot
hepatit A. Vidare kan det vara lämpligt att vaccinera sig med Dukoral, som ger ett ganska gott
skydd mot "turistdiarré".
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 vätskeersätning ifall du skulle råka ut för någon svårare magåkomma.

Logistandard
Vi bor i dubbelrum på trevliga och rena hotell/lodger med dusch och toalett på rummet. I något fall
kan vi tvingas att dela en dusch på två rum. Ta med badkläder för det finns pool på flertalet av de
lodger som vi bor på.

Mat och dryck
Maten i Brasilien är ofta mycket god och dessutom kommer du att få äta saker som du aldrig
tidigare testat. Utbudet är alltid varierande och består ofta av alternativ om fisk/kött/vegetariskt.
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.
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Resans tempo och strapatser
Detta är en 2-storks resa. Observera att det blir relativt långa dagar i fält – men inte något järnhårt
tempo. Frukost äts som regel kl. 05:30. Visa dagar blir det skådning innan frukost. Normalt sett är
vi ute större delen av den ljusa dagen men flera dagar passar vi på att förflytta oss med vår buss till
nästa fågellokal.
För vissa dagar blir det längre körsträckor på mellan knappt 20 och drygt 55 mil. Generellt är det
brasilianska vägnätet väl utbyggt och underhållet. Det är relativt måttligt med trafik på vägarna (i
vissa områden glest mellan bilarna). Vi kommer att göra mat/kaffestopp på restauranger längs med
vägen när vi har våra transportsträckor.
Terrängen vi går i är vanligen lättgången om du håller dig till stigarna och saknar ansenliga nivåskillnader, utom på några lokaler. Vi kommer att informera om detta vid artgenomgången kvällen
innan. Under resan kommer det finnas flera möjligheter till alternativa aktiviteter. Är du mest
intresserad av t.ex. kolibrier så parkerar du dig vid någon feeder och snart har du räknat in åtskilliga
arter! Eller så vill du ägna tid till att fotografera fåglar vid vårt hotell.

Förutom fåglar...
kommer vi att se ett härligt och varierat landskap. Här finns den speciella caatingan som är en slags
ökenbiotop med mycket buskar och torr skog, som består främst av små träd med törnar som
släpper sina löv under torrperioden. Där finns även kaktusar, tjockstammade växter och höga gräs.
En liknande biotop är cerradon, som är Sydamerikas motsvarighet till den afrikanska savannen. Vi
kommer också besöka de olika typer av regnskogar som finns närmare Atlantkusten.

I Serra de Baturité får vi uppleva en härlig blandning av biotoper. Foto: Ciro Albano.

Vädret...
Vädret är som regel soligt och stundtals relativt varmt (25-30°C) mitt på dagen. I kustregnskogen
kan det komma regnskurar, främst på eftermiddagar och då i form av en störtskur. Själv har jag
alltid med mig ett paraply i regnskogen. Ett bra skydd som möjliggör skådning i både regn och sol.

9

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!
Den som vill vara oberoende beträffande kaffe och te tar med termos och pulver/påsar. Det går att
få hett vatten till sin termos i anslutning till frukost och middag på hotellet/lodgen.
Ytterligare några pinaler som resenären kan utrusta sig med: ficklampa/pannlampa, mugg, smärre
ryggsäck eller fältväska, 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, öronproppar, solglasögon, solhatt, solskyddsmedel,
våtservetter och tvättmedel.
Nätspänningen är 110 V. Kontakter i väggar kan variera! Ta med adapters!

Klädsel
Vädret är i allmänhet soligt och varmt och i låglandet HETT mitt på dagen, så ta med lätt men
täckande och luftig klädsel. Du bör ha två par skjortor/tröjor och långbyxor som du kan skifta
mellan för- och eftermiddag.
Du kan behöva en tröja när vi går ut tidiga morgnar uppe i höjderna. Vidare skall du ha med en
regnjacka och kanske även regnbyxor. Paraply är ett utmärkt verktyg att skydda sig mot skyfall och
även sol!
På fötterna skall du ha rejäla skor – gärna vattentäta vandringsskor. Trasiga gympaskor eller
sandaler duger inte när vi vandrar i regnskogen och caatingan. För en liten slant kan du få saker
upptvättade på hotellen.

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 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).
På en skala "dåliga - medelgoda - goda" över möjligheterna att fotografera fågel är möjligheterna i
Brasilien medelgoda till goda. Vyerna och landskapet är givetvis lättfotograferat och vi kommer att
erbjudas många möjligheter till fina miljöbilder. Och vid hotellens ”feeders” kommer vi nära
fåglarna. Är du fotointresserade se då till att ha med dig ordentligt med minneskort hemifrån.

Valuta och personliga utgifter
Brasiliens valuta heter REAL. Du kan med fördel växla in valutan redan hemma. Om du vill ta med
sedlar bör detta vara endera US$ eller EURO. På flygplatsen i Fortaleza finns ett växlingskontor. På
hotellen brukar man få betala sin dricka kontant.
Det är helpension på resan. Måltidsdryck i form av vatten ingår alltid i middagarna (ibland även
vin). Vill ni njuta av de brasilianska vinerna och ölerna bör ni budgetera för detta. Lägg därtill
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utgifter för eget bruk, typ souvenirer. 100–150 kronor per dag räcker långt. Glöm inte att ge dricks
till bagagebärare på hotellen samt hotellrumspersonal!

Tidsskillnad
Svensk tid +4 timmar.

Litteratur
Allmänt Du som anmält dig till resan kommer att få ett litet häfte, Länder i fickformat – Brasilien,
med basfakta om det land vi skall besöka. Längst bak hittar du ytterligare förslag på litteratur.
Kartor Om din lokala bokhandel inte har någon lämplig Brasilienkarta, så ring till Kartbutiken,
Stockholm 08–20 23 03.
Fåglar För artbestämning avseende fåglar kommer vi att använda: Perlo, B. 2009. A field guide to
the Birds of Brazil.
Däggdjur och övriga djur Vad gäller däggdjur finns det ett par för fältbruk; Emmons, H. & Feer,
F. 1999. NEOTROPICAL RAINFORST MAMMALS. A Field Guide och John F. Eisenberg and Kent
H. Redford. 2000. Mammals of the Neotropics, Volume 3: Ecuador, Bolivia, Brazil.
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 nordöstra
Brasilien. Det kan vara klokt att förbereda sig genom att lära sig familjerna men även läsa på
artkännetecknen i förväg. De hänvisningar som ges i artlistan refererar till planscherna i Perlos
fågelbok – se ovan 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 dagtill-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 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.
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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. För dig som bokar resan på AviFaunas hemsida
får där möjlighet att direkt där 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.

Kontakt med AviFauna
Reseledaren HG Karlsson når du på telefon 070-77 303 55 eller 035/18 85 59 och e-post
hgk@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.
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