Brasilien och Iguazu, Argentina 7–19 september 2019
med Teet Sirotkin

Iguazúfallen är fint invävda i frodig växtlighet. Foto: Göran Pettersson

Varmt välkommen på AviFaunas resa till Brasilien!
I Brasiliens Atlantskogar finner vi landets endemtätaste områden. Detta innebär att man måste vara
alert för att hinna med alla spektakulära arter som drar förbi i blandflockarna. Arapapegojor,
tukaner, jakamarer och en strid ström av tangaror syns bland trädtopparna. I marknivå ser vi alla
myrfåglarna och vid matarna fascineras vi av de granna kolibrierna. Här finns också många arter
kotingor, varav kronan på verket är Grey-winged Cotinga, en art som endast förekommer här.
Temperaturen är behaglig och omgivningarna mycket vackra med frodiga skogar och enastående
klippformationer.
För de som är med på extradagarna blir det sedan flyg till Iguazúfallen där vi spenderar tre dagar
runt dessa fantastiska vattenfall och i den omgivande skogen. I den Argentinska provinsen Misiones
finns det ännu kvar runt en miljon hektar av Atlantskog. Tack vare ambitiösa naturvårdsinsatser är
det mesta skyddat idag, och det hela hålls ihop av Iguazú National Park, som bildar en grön
korridor. Här lever många ovanliga fågelarter, men också häftiga, men svårsedda däggdjur, som
jaguarer, tapirer och jättemyrslokar.
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Resan i korthet
Dag

Orter/resplan

1

Resan startar på flygplatsen i Rio de Janeiro. Natt i Tres Picos State Park. (150 km).

2

Högaltitudskådning vid Pico de Caladonia. Natt i Tres Picos State Park.

3

Heldag i lodgeområdet. Natt i Tres Picos State Park.

4

Savannskådning i omgivningarna. Natt i Tres Picos State Park. (150 km).

5

Cedae och Theodoro Trails. Natt i Tres Picos State Park.

6

Macae de Cima trail. Natt i Tres Picos State Park.

7

Serra dos Órgãos NP. Natt i Tres Picos State Park.

8

Transport till låglandsskogarna. Natt i Reserva Ecológica de Guapiaçu.

9

Brown och Yellow Trails. Natt i Reserva Ecológica de Guapiaçu.

10

Hemresa för huvudgruppen. Flyg till Argentina. Natt i Iguazú

11

Skådning runt fallen. Natt i Iguazú.

12

Urugua-i State Park. Natt i Iguazú.

13

Flyg till Rio. Resan avslutas på Rios internationella flygplats.

Kapybara är ett av däggdjuren vi bör stöta på. Foto: Luis Segura.
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Reserve

DAG-TILL-DAG PROGRAM
Dag 1: Samling i Rio de Janeiro, samt 2,5 timmars transfer till vårt boende. Vid ankomsten till
lodgen kommer vi snabbt checka in och sedan tillbringa resten av morgonen med fågelskådning i
lodgeområdet. Vi tittar på det spektakulära utbudet av kolibrier, Tanagers och andra färgglada
fåglar som förekommer vid matarna på denna fint belägna Lodge. Fåglar som regelbundet ses vid
matarna inkluderar både Maroon-bellied och Plain Parakeet, Brassy-breasted Tanager, Rubycrowned Tanager, Burnished-buff Tanager, Gilt-Edged Tanager, Saffron Toucanet, Magpie
Tanager, Golden-Chevroned Tanager, Azure-shouldered Tanager, Crested Oropendola, Blondcrested Woodpecker, Rufous-bellied Trush och Pale-breasted Thrush. Det finns också flera
kolibrimatare som lockar arter som Scale-throated Hermit, Violet-capped Woodnymph, Brazilian
Ruby, Black Jacobin, White-throated Hummingbird och Versicoloured Emerald.
Efter en avkopplande lunch på lodgen tar vi en paus till mitten av eftermiddagen då vi tar en kort
promenad längs White Trail inom Lodgeområdet. Där hoppas vi kunna se arter som Black HawkEagle, Spot-winged Wood-Quail, Surucua Trogon, Black-throated Trogon, Spot-billed Toucanet,
Yellow-browed Woodpecker, Pallid Spinetail, White-collared Foliage-gleaner, White-throated
Woodcreeper, Scaled Woodcreeper, Black-billed Scythebill, Bertoni’s Antbird, Ochre-rumped
Antbird, Brazilian Antthrush, Blue Manakin, Pin-tailed Manakin, White-rimmed Warbler, Fawnbreasted och Azure shouldered Tanagers, Uniform Finch och Green-winged Saltator.
Vid återkomsten till lodgen kommer vi att ha tid för en dusch följt av en utsökt hemlagad middag.
Efter middagen kommer lodgeägaren (Rainer Dungs) att hålla en kort presentation om lodgens
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historia och hur hans familj arbetar hårt för att restaurera den ursprungliga skogen i omgivningen.
Vi går även igenom dagens arter, såsom vi gör varje kväll under resan.
Dag 2: Efter frukost påbörjas en 40 minuters bilresa till ett av de högsta bergen i området, Pico de
Caladonia. Toppen på detta berg ligger strax under 2 300 m och området erbjuder många bra
höghöjdsarter tillsammans med enastående vyer över det omgivande landskapet med sina
granitformationer. Halvvägs uppför berget byter vi till ett 4x4 fordon som tar oss så högt som
vägförhållandena tillåter. Här kommer vi att vistas i molnskog där vi är omgivna av små förkrympta
träd, bambu och annan låg vegetation. I denna miljö hoppas vi finna Bay-chested Warbling Finch,
Diademed Tanager, Blue-billed Black Tyrant och Rufous-tailed Antbird. Vi kommer fortsätta lite
längre på jakt efter den mycket lokala Itatiaia Thistletail och sedan börja gå långsamt ner och leta
efter olika andra arter, inklusive Grey-winged Cotinga, Serra do Mar Tyrannulet, Swallow-tailed
Cotinga och Black och Gold Cotinga. Vi kommer också att göra ett försök på Brazilian Antthrush
och Mouse-colored Tapaculo.
Vi kommer tillbaka till minibussen runt 12.00 och ta en kort bilresa till en annan plats för att leta
efter Red-legged Seriema innan vi åker till en lokal restaurang för lunch. Vi kommer tillbaka till
lodgen framåt eftermiddagen, där vi tar en kort promenad längs Orchid Garden Trail på jakt efter
Sharp-tailed Streamcreeper, Rufous-capped Motmot, Chestnut-headed Tanager, Blackbilled
Scythebill, White-throated Woodcreeper och Planalto Woodcreeper.
Middag serveras på lodgen följt av en kort promenad där vi söker efter Long-trained Nightjar,
Rusty-barred Owl och Short-tailed Nighthawk.
Dag 3: Idag kommer vi att tillbringa en heldag nära lodgen. På morgonen kommer vi att göra en
runda på Blue Circular Trail, återvända till lodgen för lunch, följt av en kort paus, innan vi ger oss
ut på Yellow Trail. Dessa två trails erbjuder fantastisk fågelskådning, där vi rör oss genom inhemsk
bambu, primär skog samt sekundär skog. Här får vi chansen att se många Atlantskogsendemer utan
att ens lämna lodgområdet! Idag hoppas vi kunna se några av följande arter: Brown Tinamou,
Dusky-legged Guan, Spot-winged Wood-Quail, Black Hawk-Eagle, Black och White Hawk-Eagle,
Barred Forest-Falcon, Maroon-bellied Parakeet, Scaly-headed Parrot, Scale-throated Hermit,
White-throated Hummingbird, Plovercrest, Brazilian Ruby, Surucua och Black-throated Trogon,
Saffron och Spot-billed Toucanet, Yellow-eared och Yellow-browed Woodpecker, Rufous-capped,
Pallid, Grey-bellied och Chicli Spinetail, White-browed, White-collared, Buff-browed och Bufffronted Foliage-Gleaner, White-throated, Lesser, Scaled och Olivaceous Woodcreeper, Black-billed
Scythebill, Giant och Variable Antshrike, Star-throated Antwren, Bertonis, Ochre-rumped och
Dusky-tailed Antbird, Rufous-backed Antvireo, Rufous-tailed Antthrush, Cryptic Antthrush,
Rufous Gnateater, Spotted Bamboowren, Mouse-colored Tapaculo, White-breasted Tapaculo,
Gray-capped Tyrannulet, Gray-hooded Flycatcher, Drab-breasted Bamboo-Tyrant, Gray-hooded
Attila, Bare-throated Bellbird, Sharpbill, Greenish Schiffornis, Rufous-crowned Greenlet, Yellowlegged Thrush, White-rimmed Warbler, Half-collared Sparrow, Chestnut-headed, Black-goggled,
Ruby-crowned, Azure-shouldered, Golden-chevroned, Fawn-breasted, Brassy-breasted och
Burnished-buff Tanager, Uniform Finch och Green-winged Saltator.
Vi kommer tillbaka till lodgen sen eftermiddag och tar en kort paus innan vi möts för middag.
Dag 4: Många fågelskådare som besöker sydöstra Brasilien är på jakt efter den endemiska Threetoed Jacamar. På heldagsutflykt besöker vi flera platser där den här fågeln regelbundet har setts.
Längs vägen passerar vi en mängd skilda biotoper och täcker ett hyfsat avstånd (140 km). Vi
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stannar regelbundet för att leta efter nya arter. Andra fåglar vi kan stöta på idag är bland annat
Whistling och Capped Heron, Lesser Yellow-headed Vulture, Savanna Hawk, White-tailed Hawk,
Laughing Falcon, Aplomado Falcon, Red-legged Seriema, Blue-winged Macaw, White-eyed
Parakeet, Blue-winged Parrotlet, Striped Cuckoo, Planalto Hermit, Glittering-bellied Emerald,
Sapphire-spangled Emerald, Amethyst Woodstar, White-eared Puffbird, Crescent-chested Puffbird,
Black-necked Aracari, White Woodpecker, Band-tailed Hornero, Orange-eyed Thornbird, Ochrefaced Tody-Flycatcher, Gray och White-rumped Monjita, Streamer-tailed Tyrant, Yellow-browed
Tyrant, Long-tailed Tyrant, White-rumped och Tawny-headed Swallow, Black-capped Donacobius,
Curl-crested Jay, Magpie, Hooded, Hepatic, Brazilian och Gilt-edged Tanagers och Hooded Siskin.
Idag kommer vi ha lunchpaket och återvända till lodgen under sena eftermiddagen med tid för
dusch, följt av middag.
Dag 5: Efter en 35 minuters bilresa från lodgen anländer vi till starten av Cedae Trail. Vi kommer
att tillbringa morgonen med fågelskådning längs denna led som börjar på ca 600 m höjd. Våra
målarter för denna morgon inkluderar Plain Parakeet, Saw-billed Hermit, Black-throated Trogon,
Rufous-capped Motmot, Buff-bellied Puffbird, Saffron och Spot-billed Toucanet, Channel-billed
Toucan, White-barred Piculet, Yellow-eared Woodpecker, White-browed Foliage Gleaner, Palebrowed Treehunter, Black-capped Foliage Gleaner, White-eyed Foliage Gleaner, Plain-winged
Woodcreeper, Lesser Woodcreeper, Spot-backed Antshrike, Rufous-capped Antthrush, Spotbreasted och Plain Antvireo, Star-throated Antwren, Ferruginous Antbird, Streak-capped Antwren,
White-shouldered Fire-Eye, Black-cheeked Gnateater, Blue Manakin, Pin-tailed Manakin, Grayhooded Flycatcher, Oustalet's Tyrannulet, Eared Pygmy-Tyrant, Black-tailed Tityra, Rufousheaded, Yellow-backed, Olive-green, Flame-crested, Green-headed och Red-necked Tanagers och
Black-throated Grosbeak.
Efter detta följer en 20 minuters bilresa till en churrasqueria (en typisk brasiliansk restaurang) för
lunch. Efter lunchen är det endast 5 minuters bilresa till starten av Theodoro Trail. Nu är vi på 1 100
m höjd och räknar med att få se ett antal fantastiska fåglar som t ex Mantled Hawk, Plain Parakeet,
Scale-throated Hermit, White-throated Hummingbird, Surucua Trogon, Yellow-eared Woodpecker,
Yellow-browed Woodpecker, Streaked Xenops, White-browed Foliage Gleaner, Buff-fronted
Foliage Gleaner, Sharp-tailed Streamcreeper, White-throated Woodcreeper, Variable Antshrike,
Star-throated Antwren, White-shouldered Fire-eye, Slaty Bristlefront, Brazilian Antthrush,
Variegated Antpitta, Sharpbill, Gray-hooded Atilla och Brazilian Laniisoma.
Vi kommer tillbaka till lodgen i tid för dusch följt av ytterligare en utsökt hemlagad middag.
Dag 6: Macae de Cima trail hela dagen.
Efter 30 minuters bilresa från lodgen anländer vi till början av leden mot Macae de Cima. Denna
trail leder genom några riktigt spektakulära biotoper med ett gott fågelutbud! Arter vi hoppas kunna
se här är Plumbeous Pigeon, Scale-throated Hermit, Plovercrest, White-throated Hummingbird,
Brazilian Ruby, Yellow-browed Woodpecker, Rufous-capped Spinetail, Pallid Spinetail, Orangeeyed Thornbird, White-collared Foliage-Gleaner, Giant Antshrike, Tufted Antshrike, Whitebearded Antshrike, Bertonis Antbird, Ochre-rumped Antbird, Rufous Gnateater, Black och Gold
Cotinga, Bare-throated Bellbird, Pin-tailed Manakin, Serra do Mar Tyrant-Manakin, Drab-breasted
Bamboo-Tyrant, White-rimmed Warbler, Chestnut-headed Tanager, Azure-shouldered Tanager,
Brassy-breasted Tanager och Green-winged Saltator.
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Efter en picknick-lunch börjar vi sakta röra oss tillbaka till lodgen med några extra fågelstopp innan
de som vill kan ägna sig åt ett sista fotopass vid lodgen feeders.
Middag serveras som vanligt på lodgen.
Dag 7: Serra dos Orgaos nationalpark
Idag kör vi cirka en och en halv timme tills vi kommer fram till den fantastiska nationalparken Serra
dos Orgaos. Vi kommer att tillbringa resten av förmiddagen med fågelskådning och vandring längs
några stigar i denna vackra nationalpark. Fåglar som vi hoppas kunna se här är Brown Tinamou,
Mantled Hawk, Dusky-legged Guan, Spot-winged Wood-Quail, Plumbeous Pigeon, White-throated
Hummingbird, Brazilian Ruby, Surucua och Black-throated Trogon, Saffron Toucanet, Yelloweared och Yellow-browed Woodpecker, Pallid Spinetail, Sharp-billed Treehunter, Lesser och
Scaled Woodcreeper, Black-billed Scythebill, Giant och Tufted Antshrike, Rufous-backed
Antvireo, Bertonis och Ochre-rumped Antbird, Rufous-tailed Antthrush, Rufous Gnateater, Mousecolored Tapaculo, Swallow-tailed Cotinga, Black och Gold Cotinga, Hooded Berryeater, Barethroated Bellbird, Blue och Pin-tailed Manakin, Rufous-crowned Greenlet, White-rimmed Warbler,
Azure-shouldered, Fawn-breasted och Brassy-breasted Tanagers och Green-winged Saltator.
Efter att ha besökt parkens Visitors Center tar vi en kort bilresa till en lokal restaurang för lunch där
vi (om vädret tillåter) kommer att ha panoramautsikt över de omgivande bergen. Därefter raka
vägen till lodgen dit vi anländer under sen eftermiddag, i god tid innan middagen.
Dag 8: Efter en liten sovmorgon kommer vi få lite tid för packning och fotografering runt lodgen,
innan en 1,5 timmes bilfärd till låglandet påbörjas.
Vi anländer under sena förmiddagen och checkar in på vår nya lodge för de närmaste 2 nätterna. Vi
hinner kolla in våra rum, samt packa upp innan vi möts för lunch. Efter lunchen kommer vi att ha
lite fri tid för att titta på matarna där nu nya arter uppenbarar sig. Vi bör se Swallow-tailed
Hummingbird, Glittering-throated Emerald, Black Jacobin, Violaceous Euphonia flera nya
Tanager-arter.
Om eftermiddagen kommer vi ta en kort promenad kring ett fint våtmarksområde, där vi hoppas
kunna se arter som Capped Heron, Rufescent Tiger-Heron, Whistling Heron, Blackish Rail,
Rufous-sided Crake, Lemon-chested Greenlet, Chestnut-backed Antshrike, White-faced och Blackbellied Whistling Whisting Duck, Brazilian Teal, Red-rumped Cacique, White-headed MarshTyrant, Chestnut-capped Blackbird, Brazilian Tanager och Greater Ani.
Vi far tillbaka till lodgen och efter en tidig middag följer en kort bilresa till en lokal gård där vi
medan skymningen faller ska leta efter Giant Snipe och Common Potoo innan vi tar en kort
promenad in i en låglandsskog som härbärgerar Tawny- browed, Black-banded och Spotted Owls.
Vi kommer tillbaka till lodgen vid 21/22-tiden.
Dag 9: Efter en tidig frukost beger vi oss ut på en morgonpromenad längs Brown Trail, vilken för
oss genom en härlig låglandsskog, där vi hoppas kunna se arter som Silvery-flanked Antwren,
Unicoloured Antwren, Southern Antpipit, Scaled Antbird, Rufous-capped Motmot, White-necked
Hawk, Ochre-bellied Flycatcher, Sooretama Slaty-Antshrike, Chestnut-backed Antshrike, Longbilled Wren, Blond-crested Woodpecker, Yellow-throated Woodpecker, Plain-winged
Woodcreeper, Eye-ringed Tody-Tyrant, Rufous-tailed Jacamar, Reddish Hermit, Rufous-breasted
Hermit och Tufted Antshrike.
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Vi kommer tillbaka till lodgens bekvämligheter under eftermiddagen. Här vankas det lunch följt av
en kort siesta. På eftermiddagen tar vi en promenad runt Yellow Trail, där vi hoppas att vi kommer
att få se White Woodpecker, Moustached Wren, Muscovy Duck, Boat-billed Heron, Black-crowned
Night Heron, Lemon-chested Greenlet, Brazilian Tanager, Laughing Falcon, Channel-billed Toucan
och Crane Hawk.
Vi far tillbaka för dusch och ännu en utsökt kvällsmåltid, varefter reservatsförvaltaren Nicholas
Locke kommer att ge en kort presentation. Han berättar om reservatets historia, våtmarksprojektet
och även hur de framgångsrikt återplanterat 1000-tals inhemska träd.
Dag 10: Efter en tidig frukost är det dags för utcheckning och en 2,5 timmars bilresa ner till Rio de
Janeiro, och sedan vidare flyg antingen hem, eller för de som skall med på extradagarna, till Foz de
Iguazu.
Cirka en miljon hektar av den hotade inre Atlantskogen återstår, fläckvis utspridd i den Argentinska
provinsen Misiones. Tack vare flera lokala naturvårdsorganisationer och privatpersoners idoga
arbete har de flesta skogsområden nu blivit till naturreservat. De är förbundna med varandra och till
nationalparken Iguazú och bildar således en grön korridor. Inom detta område finns livskraftiga
populationer av flera stora däggdjur, som jaguar, Sydamerikansk tapir och Jättemyrslok.
Vi anländer under sen eftermiddag och far till vårt boende som ligger på den Argentinska sidan av
de mäktiga Iguazufallen. Vi får lite fri tid under resten av eftermiddagen där man kan kika på nya
fåglar i hotellområdet, eller vid fallen. Här finns arter som Solitary Tinamou, Black-Fronted PipingGuan, Spot-winged Wood-Quail, Great Dusky Swift, Surucua Trogon, Red-breasted och Toco
Toucan, twelve species of Woodpeckers including the rare Helmeted Woodpecker, Black-Billed
Scythebill, Araucaria Tit-Spinetail, Tufted Antshrike, Red-ruffed Fruitcrow, Plush-crested Jay, Blue
Manakin och Southern Antpipit.
Det finns många stigar med utsikt över fallen som erbjuder superba fotomöjligheter där man kan
försöka fånga kraften i de över 250 enskilda vattenfallen, inklusive den mest spektakulära av alla –
Devils Throat.
Dag 11–12: Iguazu nationalpark – Argentina. Två heldagar kommer att spenderas med att utforska
olika områden i denna fantastiska nationalpark, samt i Urugua-i State Park. Vi skådar oss runt de
många stigarna i området och letar nya arter och fotolägen. Vid "Devil's Throat", kanske den mest
imponerande området, kan vi få se Great Dusky-Swifts som flyger över oss, ibland i tusental och
kanske finner vi här även den sällsynta Black-collared Swallow.
Strax över en timmes bilfärd från Iguazu National Park ligger Urugua-i State Park, som består av ett
kuperat område med 80 000 hektar skyddad skog. Skogen här är helt annorlunda än den i
nationalparken och erbjuder goda möjligheter att se Planalto Tapaculo, Olive Spinetail, Sharp-tailed
Streamcreeper, Streamside Warbler, Speckle-breasted Antpitta, GreenishTyrannulet och Greenchinned Euphonia, bland många andra fina arter.
Dag 13: Under den sista morgonen kommer det att finnas ett par timmar för lokal fågelskådning
innan vi korsar gränsen till den brasilianska sidan av fallen för att se dem från den andra sidan.
Beroende på flygtider äter vi i oss en lunch innan vi far till vårt flyg tillbaka till Rio de Janeiro och
våra internationella anknytningar. En sannolikt oförglömlig resa är till ända.
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Plovercrest – en av de tjusiga kolibriarter vi kommer att se. Foto: Luis Segura
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Resans grundpris: 43 500 kr
Extradagar: 11 200 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 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
helpension
alla transporter mellan start- och slutpunkt på resan
dricks till guider 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 hotell/lodge
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) och dricks för ev. personlig service
reseförsäkring och/eller avbeställningsskydd

Flygresa till landet
Flyg till Brasilien (Rio de Janeiro) 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 p g a AviFauna får du som bokat
egen flygbiljett efter vi gett klartecken till det tillbaka pengarna för den.
Du som bokar flyg genom AviFauna får flygbiljetten utskickad ca två veckor före avresa.
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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. 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 färdas allihopa i samma fordon, en bekväm Mercedes Sprinter.
Huvudmålet äts på lodgerna på kvällen efter avslutad skådning och sedan vi hunnit ett besök på
hotellet för dusch. Artgenomgångar, då vi sammanfattar vad vi sett under dagen, hålls i samband
med huvudmålet. Då går vi också igenom morgondagens aktiviteter och vilka fåglar det finns
anledning att vara speciellt uppmärksam på.
Lunch intar vi på enklare restauranger, som dock även dessa har god mat. Någon gång tar vi med
lunch-boxar.

Logistandard
Valet av boende är en viktig komponent på den här resan. Vi kommer att bo där det fågelmässigt är
bäst – Ecolodge Itororo, REGUA lodge och La Cantera Lodge. Samtliga lodger håller tämligen god
standard och har hög mysfaktor. Den sistnämnda är lite lyxigare och har pool.
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Mat och dryck
Grunden i det brasilianska köket består ris och bönor. Till det serveras kött eller fisk. Maten är
influerad av indianer, portugiser och afrikaner. Brasiliens nationalrätt är feijoada – en köttstuvning
med bönor liknande den franska cassouleten.
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-storks vilket innebär medeltempo, ibland med lite längre dagar. Någon gång tillfälle
till sightseeing, bad eller vila. Du får bäst ornitologiskt utbyte om du har lite förkunskaper eller
skådat utomlands tidigare. Vi försöker se så många arter, och i synnerhet endemer, som möjligt,
men lägger i allmänhet inte ner någon större möda på missade arter.
Det blir en del vandring, även i kuperad terräng, men i sakta tempo och på bra stigar.

Förutom fåglar...
kommer vi att se ett härligt och varierat landskap med många fotolägen. Vi tittar även på däggdjur,
reptiler och fjärilar, i den mån vi stöter på dem.

Vädret...
är som regel soligt och varmt, runt 20–25° C på dagarna. Som varmast blir det 30° i låglandet och
som kallast 12° uppe vid trädgränsen. Regn förekommer i ungefär samma utsträckning som under
en svensk sommar.

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 bör utrusta sig med: ficklampa, pannlampa,
dagtursryggsäck, myggstift, pappersnäsdukar, några tomma plastpåsar, visselpipa (s.k. ”artpipa”),
lås till resväskan (köp gärna AviFaunas bagagelås hos Naturbokhandeln!), öronproppar,
solglasögon, solhatt, solskyddsmedel.

Klädsel
Bra plagg är kortärmade skjortor, samt fältbyxor med avtagbara ben. En tunn fleece och en
skaljacka av Gore-Tex typ är också att rekommendera. Pyttelitet hopfällbart paraply kan också vara
bra. På fötterna har man gärna rejälare sandaler eller lättare kängor.
Ett bra tips är att inte ta med för många ombyten. Det går utmärkt att lämna in kläder för tvätt på
våra lodger. Alt. tar man med sig handtvättmedel.
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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. Är du fotointresserade se då till att ha med dig
ordentligt med minneskort hemifrån.

Valuta och personliga utgifter
I Brasilien betalar man real. 1 BRL är ca 2,30 SEK. För egen del kommer jag mest att använda mig
av VISA/Master-kort, men en handkassa är givetvis bra för dricks till bärare, städare, etc, samt för
inköp av snacks och drycker.
Det är helpension på resan. Måltidsdryck i form av vatten ingår i regel i middagarna. Vill ni njuta
av de Sydamerikanska vinerna och ölerna bör ni dock budgetera för detta. Lägg därtill utgifter för
eget bruk, typ souvenirer och tvätt.

Tidsskillnad
Brasilien ligger 6 timmar efter Sverige .

Litteratur
Allmänt Du som anmält dig till resan får ett litet häfte, Länder i fickformat – Brasilien, med
basfakta om det land vi skall besöka. Både Insight Guides och Lonely Planet Travel Guide är
mycket bra allmänna böcker om landet.
Kartor Om din lokala bokhandel inte har någon lämplig Brasilienkarta, så ring till Kartbutiken,
Stockholm 08–20 23 03. www.kartbutiken.se
Fåglar Den fälthandbok som gäller är Wildlife Conservation Society Birds of Brazil: The Atlantic
Forest of Southeast Brazil, including São Paulo and Rio de Janeiro (WCS Birds of Brazil Field
Guides).
Däggdjur Vad gäller däggdjursfaunan är den bästa boken Mammals of the Neotropics: Volume 3:
The Central Neotropics: Ecuador, Peru, Bolivia, Brazil. Räkna dock med att vi inte kommer se så
många arter däggdjur under denna resa.
Brasilien är även mycket rikt på dagfjärilar. Mariposas del Uruguay, Argentina, Brasil y Paraguay
är en trevlig fältguide på spanska som har foton på de vanligaste och spektakuläraste arterna. Vill
man ha något mer komplett så finns Lepidoptera: Borboletas e Mariposas do Brasil, men den tar
man inte gärna med sig.
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.
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Artlista
Du har fått en preliminär dag-till-dagkrysslista över de fåglar vi kan förvänta oss se under resan.
Det kan vara klokt att förbereda sig genom att läsa på artkännetecknen i förväg. 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.

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
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 sex månader efter beräknat hemkomstdatum. Annars föreligger risken att du inte
släpps ombord på flyget.

Slutbetalning
skall vara AviFauna (bg. 5019–0453) till handa senast 61 dagar före avresa. Du kommer att få en
påminnelse per e-post.
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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 BirdLife Sverige (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 Teet Sirotkin når du på telefon 0707–30 85 88 och e-post ts@avifaunanaturresor.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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