Neusiedl See, Österrike 10–17 maj 2020
med Per-Magnus Åhrén

Svart rödstjärt. Foto: Erik Hirschfeld

Varmt välkommen på AviFaunas resa till Österrike!
Om du vill skåda bekvämt på plan mark, med cykel och bo på rena och bekväma hotell
samtidigt som du ser en stor variation av våtmarks-, skogs- och slättfåglar är det här resan
för dig. Mitt i vindistriktet skådar vi på stortrappar, kejsarörnar, tatarfalkar, ägretthägrar och
balkanspettar. Vi besöker gränstrakterna mot Ungern och Slovakien och en del av resan
genomför vi med cykel då avstånden är korta. På kvällen dricker vi lokala viner till maten
och smälter de många intrycken vi fått under dagen.
Denna resa är lämplig att ansluta till med tåg. Startpunkten är dock vid flygplatsen då
förbindelserna dit från stationen är goda och vi vill undvika att ge oss in i stadstrafiken.

AviFauna Naturresor
Stenhusa Gård
Lilla Brunneby 106
386 62 Mörbylånga

Tel 0485-444 40
Bg. 5019–0453
admin@avifauna.se

Resan i korthet
Datum

10.5

Orter/resplan

Ankomst Wien där vi avgår från flygplatsen som är lätt att nå från centralstationen om
du åker tåg.

Dagsprogrammet bestäms efter väder och vind. Under dessa dagar skådar vi i
omgivningarna av Neuseidl See, oftast med cykel. Vi besöker dels den stora sjön, men
också våtmarker i närheten och skådar efter pungmes, skäggmes, kaveldunsångare,
vassångare, trastsångare, skägg-, svart- och vitvingade tärnor, ägretthägrar,
11–16.5 purpurhägrar, rödhuvade och vitögda dykänder och både förbisträckande vadare som
svartsnäppa och gluttsnäppa och mer bofasta som styltlöpare och skärfläcka. I byarna
sjunger svarta rödstjärtar och gulhämplingar. Någon dag åker vi lite längre bort i bil,
till de vidsträckta markerna där stortrapparna håller till. I detta område häckar också
flera par tatarfalk och kejsarörn och chansen på biätare är god. Det finns inte så mycket
skog i närheten men några fina slottsparker med en öronbedövande kör av sångare,
men också mellan- och balkanspett och sommargylling.
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Avresedag då vi släpps av vid flygplatsen. Om det finns tid skådar vi lite på morgonen.

Rödhuvad dykand. Foto: Erik Hirschfeld
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Resans pris: ej fastställt
AviFauna förbehåller sig rätten att, p g a bränslekostnader, skatter och offentliga avgifter eller
valutakurser, höja resans pris med 8% 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. Cykel vissa dagar.
• dricks till guider och de i resan ingående måltider
• rumsdricks på hotellen
• svensk reseledning
• artlista
• reserapport från resan

Vad ingår inte i priset
•
•
•
•
•
•

anslutningsresa till och från mötesplatsen
personliga utgifter såsom klädtvätt, telefon och alkoholhaltiga drycker
matersättning eller andra utgifter om deltagaren inte väljer att delta i gruppens program
utgifter orsakade av förseningar till anslutningspunkten
dricks för ev personlig service
reseförsäkring och/eller avbeställningsskydd

Resa till landet
Resan till Österrike (Wien) ingår inte i resans pris. Om du vill flyga kan du be AviFauna boka det
(expeditionskostnad om 150 kr plus påslag från vår underleverantör). Det måste i så fall kryssas i på
anmälningsblanketten när du anmäler dig. Tyvärr kan vi ännu inte erbjuda bokningshjälp med
tågbiljetter.
FLYG
Om du köper biljett själv:
Boka inte din flygresa utan att ha fått besked om tider från AviFauna först. I normala fall vet vi
cirka 6 månader innan avresa de exakta mötestiderna. Du får då ett besked från AviFauna med den
tid du skall befinna dig på resans startplats och vilket flyg reseledaren åker med. Om du bokat
flygbiljett själv utan klartecken från AviFauna kan vi inte ersätta dina kostnader ifall vi måste ställa
in resan.
Om du vill att AviFauna skall köpa flygbiljett åt dig:
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. Om du inte kryssat i rutan för flygbokning på
anmälningsblanketten bokar vi inte flyg till dig.
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Observera att vi kan köpa ombokningsbara, dyra biljetter om du vill ha flexibilitet med ned- eller
hemresa.
Om du bokat flygbiljett efter att AviFauna gett klartecken till flygbokning, eller AviFauna ställt in
resan och du debiterats flygbiljetten, får du biljettkostnaden ersatt av AviFauna.
Du som bokar flyg genom AviFauna får flygbiljetten utskickad ca två veckor före avresa.
TÅG
Om du vill åka tåg ner kan du boka på Deutsche Bahns hemsida
https://www.bahn.com/en/view/index.shtml. Det kan dock finnas andra hemsidor man kan boka på,
då tågbokningsmöjligheterna tycks ökas på hela tiden. En lämplig grupp att söka aktuell
information om detta, om man är med i Facebook, är i gruppen Tågresor.
Från stationen Mitte i Wien går det tåg ut till flygplatsen och mötespunkten. Det tar en dryg kvart
och du kan läsa mer om det här
https://www.cityairporttrain.com/de/home?rid=4a5f265b415808d7d5054ed4e23ea8770cbaa55b707
4e397cc7a16f496999702d25cd9

Bagage
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.

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 noga 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.

Europeiskt sjukförsäkringskort
I Österrike kan du ha nytta av Europeiskt sjukförsäkringskort (EU-kort) från försäkringskassan om
du blir sjuk. Du kan läsa mera om Europeiskt sjukförsäkringskort på Försäkringskassans hemsida,
www.forsakringskassan.se. Vare sig du är utrustad med Europeiskt sjukförsäkringskort eller inte
bör du också ha en fullgod reseförsäkring som täcker sjuk- och hemtransport vid allvarlig ohälsa.

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
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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.
Liksom på många ställen i Europa kan fästingar förekomma. En vaccination mot TBE
rekommenderas.

Allmänt upplägg
På denna resa färdas vi i bil. När detta skrivs är det inte klart om vi kan få de elfordon (minibussar)
som vi beställt, men om det finns kommer vi ha det. Annars blir det vanliga bilar/minibussar. Vi
kommer också ha cyklar tillgängliga för dagsetapper. Vägarna är cykelvänliga och det är ett utmärkt
sätt att ta sig fram här, och samtidigt höra alla naturens ljud omkring oss. Vi hoppas kunna
inkludera cykelhjälm men återkommer till det i ett senare utskick.
Huvudmålet äts på restaurang som regel på kvällen efter avslutad skådning och sedan vi hunnit ett
besök på hotellet om man vill byta om. 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.
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.

Logistandard
Vi bor på hotell av god turistklasstandard med egen toalett och dusch. Det finns möjlighet till spa på
hotellet (kostar extra). https://www.stmartins.at/en/home.html Då Neusiedl är en stor
turistdestination är hotellstandarden och servicen i allmänhet god.

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!
Då vi även kommer cykla kan det vara bra att tänka igenom hur man packar sina saker för dagsturer
på cykel. Har du någon kombinerad cykelväska/dagssäck kan det vara god idé att ta med den. Stora
fickor, kanske också benfickor, och regnkläder är ett måste om du vill ha med många saker på
dagsturen. Dessutom kommer du vara exponerad för solen, varför keps/solskyddsfaktor kan vara en
god idé.
Ytterligare några pinaler som du kan utrusta dig 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, lås till resväskan (köp gärna AviFaunas bagagelås hos
Naturbokhandeln!), öronproppar, solglasögon, solhatt, solskyddsmedel, våtservetter och tvättmedel.

Klädsel
Räkna med svensk sommarvärme, men kanske också svalare kvällar och någon åskskur. I allmänhet
skådar man torrskodd varför bekväma lågskor, kanske vattentäta om gräset är dagg- eller regnvått,
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är en god idé. Då det förekommer fästingar kan det vara en bra idé att ha långa strumpor som
byxorna kan stoppas in i nedtill så de inte kan komma in i glappet mellan strumpa och ben.
Om du letar kläder, besök gärna vår samarbetspartner Pinewood på www.pinewood.eu.

Fotografering
Om du vill satsa mer ambitiöst på fotografering bör du 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). Om du
går på egen hand en liten bit från gruppen måste du vara mycket uppmärksam på samlingstider och
var resten av gruppen rör sig så man inte försenar avfärd eller skrämmer fåglar som resten av
gruppen smyger på.
Möjligheterna att fotografera fåglar är i Österrike medelgoda till goda. Vyerna och landskapet är
givetvis lättfotograferat och vi kommer att erbjudas möjligheter till fina miljöbilder. Är du
fotointresserade se då till att ha med dig ordentligt med minneskort hemifrån.

Valuta
I Österrike betalar man med € (Euro). För egen del kommer jag att använda mig av VISA/Masterkort på för betalning, men en handkassa i Euro är givetvis ett måste. Jag räknar med att vi ska kunna
ta ut pengar på bankomat under resan. Första bankomaten finns på Wiens flygplats.
Det är helpension på resan. Måltidsdryck i form av vatten ingår alltid i middagarna. Vill ni njuta
starkare drycker budgeterar ni för detta. Lägg därtill utgifter för eget bruk, typ souvenirer.

Tidsskillnad
Österrike är i samma tidszon som Sverige.

Typ av stickkontakt
I Österrike används samma typ av stickkontakt, både jordad och ojordad, som i Sverige.

Litteratur
Allmänt Du som anmält dig till resan får ett litet häfte, Länder i fickformat – Österrike, med
basfakta om det land vi skall besöka (skickas några veckor före avresan).
Fåglar De fälthandböcker som gäller är Fågelguiden av Lars Svensson m.fl. (senaste upplagan är
från 2015). Denna finns också som behändig app för iphone och android. Lars Jonssons Fåglar i
Europa, Nordafrika och Mellanöstern kan man också komplettera med. Vill man komplettera med
speciallitteratur bör man komma ihåg The Raptors of Europe and the Middle East av Dick Forsman
(1999) eller Benny Gensböls Rovfåglar i Europa (2006).
Lämpligen vänder du dig till BirdLife Sveriges 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 i samarbete med iGoTerra
AviFauna har ingått ett långsiktigt samarbete med iGoTerra som ett led i vårt arbete för att
underlätta antecknandet av arter för våra resedeltagare.
iGoTerra är en website med tillhörande mobilappar som hjälper dig att hålla ordning på alla dina
observationer, listor och foton över alla levande arter i alla världens länder. Om du som
resedeltagare redan är standard- eller premiummedlem i iGoTerra kan du dra nytta av att personlig
information, som vilka arter du sett tidigare, inkluderas i krysslistorna, samt att du enkelt kan
kopiera resans observationer till ditt eget konto på iGoTerra när resan är klar. Maila
gp@avifauna.se och be oss att lägga in dig för resan. Besök gärna iGoTerras hemsida
www.igoterra.com och läs mer om deras listfunktion och deras appar.
Artlistorna innehåller mer information än bara arterna: till exempel sidreferenser till den relevanta
fälthandboken och artens IUCN-klassade hotstatus.
Krysslistor såväl som reserapporter följer alltid aktuell systematik avseende arter och raser samt
engelska och vetenskapliga namn och de svenska namn som framtagits BirdLife Sveriges
Taxonomikommitté. Den systematik som används är IOC’s världslista som uppdateras två gånger
per år
Du kommer få en dag-till-dagkrysslista över de fåglar vi kan förvänta oss se under resan någon
månad före avresa. Det kan vara klokt att förbereda sig genom att läsa på artkännetecknen i förväg.
Ett trevligt sätt att träna sig på fåglar och djur som vi kan se på resan är att använda sig av bildspelet
i fotogalleriet på iGoTerra, där många arter finns avfotograferade. Krysslistan använder vi på
kvällsgenomgångarna när vi bokför vad vi sett under dagen, så ta med den på resan. Men givetvis
kommer vi också att gemensamt diskutera fältbestämning och artkaraktärer på platsen allt eftersom
vi skådar oss igenom landets avifauna.
Kom alltså ihåg att ta med dag-till-dagkrysslista på resan. Har du problem med att skriva ut listan,
kontakta i så fall AviFauna, admin@avifauna.se.

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
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per telefon, post eller e-post har fått en anmälningsblankett i pappersform. Denna ska givetvis
returneras omgående till AviFauna. 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 är giltigt enligt reglerna för det land du åker till.

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 erbjudit 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 Svenska Arrangörs- och
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. Vi klimatkompenserar alla våra egna resor i verksamheten.

Kontakt med AviFauna
Reseledaren Per-Magnus Åhrén når du på telefon 0706 96 85 86 och e-post
pma@avifaunanaturresor.se. Observera att han 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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