
AviFauna Naturresor  Tel 0485-444 40 

Stenhusa Gård  Bg. 5019–0453 

Lilla Brunneby 106  admin@avifauna.se 

386 62 Mörbylånga 

Sri Lanka 27 november – 7 december 2020 
naturresa med Göran Pettersson 

 

 
Påfågel – vanlig art, men alltid lika kul att se och höra. Foto: Göran Pettersson 

 

Varmt välkommen på AviFaunas resa till Sri Lanka! 
 

Under vår resa till Sri Lanka, ”det glänsande landet”, kommer vi att beredas en mängd upplevelser 

av mycket olika karaktär. Vi kommer att skåda längs palmkantade sandstränder och vid fågelrika 

laguner. Vi kommer att traska i ångande regnskog på högplatån. Vi kommer att åka på safari efter 

jakt på leoparder och elefanter. Slutligen ger vi oss även ut på havet i jakt på blåvalar och andra 

spännande havsdäggdjur. Det här är AviFaunas sjunde resa till Sri Lanka. 
 

 

 
                  På resan 2017 såg vi Jungle Cat. Ska vi lyckas på nytt. Foto: Göran Pettersson 
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Resan i korthet 
 

Dagar Orter/resplan 

27 nov Vi samlas på Colombos internationella flygplats för transport till Kitulgala. Natt 

på Plantation Hotel Kitulgala. 

28 nov Heldag i Kitulgala Forest Reserve. Natt på Plantation Hotel Kitulgala. 

29 nov Förmiddag i Kithulgala och eftermiddag i Sinharaja. Natt just utanför Sinharaja 

NP. 

30 nov – 1 dec Heldagar i Sinharaja. Nätterna just utanför Sinharaja NP. 

2 dec Sinharaja NP – Mirissa 

3 dec Valsafari från Mirissa. Natt i Weligama. 

4 dec Mirissa – Udawalawe NP. Natt nära Udawalawe NP. 

5 dec Udawalawe NP – Nuwara Eliya. Natt i Nuwara Eliya 

6 dec Horton Plains. Nuwara Eliya 

7 dec Glenloch Tea Factory – Kandy – Colombo. Resan avslutas på colombos 

internationella flygplats. 

 

 

1. Colombo 

2. Kitulgala 

3. Sinharaja NP 

4. Kirala kale 

Sanctuary 

5. Mirissa 

6. Udawalawe 

NP 

7. Surrey BS 

8. Nuwara Eliya 

9. Horton Plains 

NP 
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DAG-TILL-DAG PROGRAM 
 

27 nov. Samling på Colombo International Airport för vidare transport till Kitulgala som är en liten 

stad i västra Sri Lanka. Staden ligger i den våta zonen och får två monsuner varje år. Detta är en av 

de regnigaste platserna i landet. Vid den tiden vi besöker området sjuder det av fågelliv i 

omgivningarna. Den Oscars-vinnande ”Bron över floden Kwai” filmades på Kelani River nära 

Kitulgala, även om inte mycket återstår förutom betongfundamenten för bron (och, förmodligen, de 

tågvagnar som störtade ner i floden i slutscenen). Kitulgala är också basen för forsränning, som 

startar några kilometer uppströms. Arter vi hoppas se här inkluderar Sri Lanka Green-Pigeon, 

Green-billed Coucal, Chestnut-backed Owlet, Sri Lanka Grey Hornbill, Black-backed Dwarf 

Kingfisher, Yellow-fronted Barbet och Crimson-backed Flameback. Natt i Kitulgala. 

 
28 nov. Efter frukost har vi en heldag i Kitulgala Forest Reserve. Arter vi hoppas se inkluderar 

Black Eagle, Rufous-bellied Eagle, Sri Lanka Spurfowl, Sri Lanka Junglefowl, Sri Lanka Green-

Pigeon, Sri Lanka Hanging-Parrot, Layard's Parakeet, Green-billed Coucal, Serendib Scops-Owl, 

Chestnut-backed Owlet, Brown Hawk-Owl, Sri Lanka Frogmouth, Black-backed Dwarf Kingfisher, 

Sri Lanka Swallow, Sri Lanka Grey Hornbill, Yellow-fronted Barbet, Black-capped Bulbul, 

Golden-fronted Leafbird, Spot-winged Ground-Thrush, Legge's Flowerpecker, Brown-capped 

Babbler, Sri Lanka Rufous Babbler, Sri Lanka Hill-Myna, Sri Lanka Crested Drongo. Natt i 

Kitulgala. 

  

 
Asiatisk elefant, här i Udawalawe NP. Foto: Göran Pettersson 

 

29 nov. Även denna dags förmiddag lägger vi i området i hopp om att hitta eventuellt missade arter. 

Efter lunchen fortsätter vi till Sinharaja och om vi får tid över skådar vi lite på hotellområdet, som 

är en ypperlig lokal. Arter vi hoppas se här inkluderar Sri Lanka Hanging-Parrot, Plum-headed 

Parakeet, Sri Lanka Small Barbet, Yellow-fronted Barbet, Sri Lanka Swallow, Forest Wagtail, 



 
   
 

4 
 

Asian Paradise Flycatcher, Gold-fronted Leafbird, Loten's och Purple-rumped Sunbird. Natt vid 

Sinharajah NP. 
 

30 nov. Efter frukost beger vi oss på en heldagstur till Sinharaja Forest, som ligger söder om 

Rathnapura. En del av skogen tillhör Rathnapuradistriktet medan resten tillhör Mathara och Galle. 

Detta område måste betraktas som den finaste och artrikaste regnskogen på Sri Lanka. Sinharaja är 

3 km bred och 22 km lång, samt täcker över 11 000 hektar. Denna skogstyp, "Dipterocarpus”, är en 

skogstyp känd för sin endemism och biologiska mångfald. Av de 33 endemiska fåglarna är 28 

observerade i Sinharaja. 90 % av Sri Lankas endemiska växter är observerade i skogen. 

  

Det är mycket svårt att se däggdjur i denna skog utom två arter apor och några arter ekorrar. Det är 

dock mycket bra för fåglar och fjärilar. Vi kommer huvudsakligen skåda till fots från en grusväg i 

skogen, då privata fordon är förbjudna i parken. Lunchen blir idag av picknick-variant och intas i 

skogen. Arter vi hoppas se inkluderar Crested Goshawk, Besra, Rufous-bellied Eagle, Crested 

Serpent Eagle, Black Eagle, Mountain Hawk-Eagle, Sri Lanka Spurfowl, Sri Lanka Junglefowl, Sri 

Lanka Wood-pigeon, Sri Lanka Red-faced Malkoha, Green-billed Coucal, Serendib Scops-Owl, 

Chestnut-backed Owlet, Sri Lanka Frogmouth, Malabar Trogon, Yellow-browed Bulbul, Square-

tailed Bulbul, Spot-winged Ground Thrush, Sri Lanka Scaly Thrush, Sri Lanka Rufous Babbler, 

Ashy-headed Laughingthrush, Asian Paradise Flycatcher, Sri Lanka Blue Magpie, White-faced 

Starling, Sri Lanka Hill-Myna, Purple-faced Leaf Monkey, Sri Lanka Giant Squirrel, Layard’s 

Striped Squirrel och Indian Palm Squirrel. Natt vid Sinharaja NP. 

 

1 dec. Ytterligare en heldag tillägnas denna magnifika park. Förhoppningsvis får vi idag in de arter 

som vi missade igår. Natt vid Sinharajah NP. 

  

 
Blåval – obegripligt stor på närhåll. Foto: Göran Pettersson 

 

2 dec. Efter frukost äntrar vi vår buss och far söderut till Mirissa vid den lankesiska sydkusten. Vi 

gör lite skådarstopp och några bensträckningar längs vägen. Natt i Weligama. 
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3 dec. Mirissa är ett perfekt resmål för den som vill fånga en sällsynt glimt av våra största valarter. 

Mellan december och april passerar här stora mängder av både blåval, sillval, sejval, kaskelotter och 

enstaka exemplar av andra arter. Även delfiner, havssköldpaddor, flygfisk och rockor ses ibland. 

Blåval ses nästan varje dag. Vi åker ut vid åttatiden och är ute hela förmiddagen. På eftermiddagen 

tar vi det lugnt och njuter av sandstranden och kikar på de flygande hundarna som passerar i 

skymningen. Natt i Weligama. 

  

4 dec. Efter frukost äntrar vi vår buss och far till Udawalawe, en park omgiven av en stor reservoar 

och ”befolkad” med en stor elefantpopulation. Om eftermiddagen beger vi oss på Jeep-safari och 

söker efter bl.a. följande arter: Spot-billed Pelican, Oriental Darter, flera arter skarv, Lesser 

Adjutant, Pied Harrier, Crested Hawk-Eagle, White-Bellied Sea-Eagle, Grey-Headed Fish-Eagle, 

Barred Buttonquail, Sri Lanka och Orange-Breasted Green-Pigeon, Plum-Headed Parakeet, Blue-

faced Malkoha, Sirkeer Malkoha, Malabar Pied Hornbill, Toque Monkey, Grey Langur, Golden 

Jackal, asiatisk elefant, Spotted Deer, Water Buffalo och Sri Lanka Giant Squirrel. Natt i 

Embilipitiya. 
 

Spotted Deer och Lesser Adjutant kommer bägge med i artlistan för resan. Foto: Göran Pettersson 

 

5 dec. Efter frukost åker vi norrut mot högländerna i de centrala södra delarna av ön. Vi gör några 

skådarstopp längs vägen och lunchar också längs vägen. Efter förhoppningsvis förrättat värv 

fortsätter vi till Nuwara Eliya där målarterna är Sri Lanka Wood Pigeon, Forest Wagtail, Pied 

Flycatcher-Shrike, Yellow-eared Bulbul, Pied Bush Chat, Sri Lanka Thrush, Sri Lanka Bush-

Warbler, starrsångare, Large-billed Leaf-Warbler, Velvet-fronted Nuthatch, Dusky Blue Flycatcher, 

Kashmir Flycatcher, Sri Lanka White-eye och Pied Bushchat. Natt i Nuwara Eliya. 
 

6 dec. Vi startar mycket tidigt och tar med picknick-frukost för att vara i Horton Plains National 

Park i gryningen. Horton Plains ligger på Sri Lankas högsta och mest isolerade platå. Även om det 

bara ligger 28 kilometer från Nuwara Eliya, så tar det tid att köra dit, då vägen är mycket smal och 
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sista stigningen till platån är mycket brant. Detta är en fascinerande plats, en blandning av öppna 

gräsbevuxna vidder och skogsdungar. Träden är här ofta belamrade med epifyter. Landskapet är 

spektakulärt och om luften är klar är det möjligt att se den avlägsna toppen Adams Peak. Inte sällan 

har man molnen under sig här. Här kommer vi att höra, och förhoppningsvis se, den mycket vackra 

Purple-faced Leaf Monkey av en långhårig underart som brukar betecknas Bear Monkey. Stora 

ekorrar bebor också träden, liksom de mindre Dusky Squirrel och på de öppna slätterna ser vi 

flockar av Sambar Deer. Den sällsynta Sri Lanka Whistling Thrush är kanske den svåraste endemen 

på Sri Lanka och här finns en stake-out som vi avser kolla in under den första halvtimmen av 

dagsljus. 

 

Även om området inte vid första anblicken tycks vara någon typisk livsmiljö för reptiler, så finns 

här flera endemiska arter som den exotiska Horned Lizard, men ingen av dessa är lätta att hitta. 

Vädret är alltid en oförutsägbar faktor som påverkar fågelutfallet, men i detta område har vi god 

chans på arter som Sri Lanka Wood Pigeon, Yellow-eared Bulbul, Pied Bush Chat, Sri Lanka Scaly 

Thrush, Sri Lanka Whistling Thrush, Common Blackbird, Sri Lanka Bush-Warbler, Grey-headed 

Canary, Kashmir och Dusky Blue Flycatcher, Velvet-fronted Nuthatch och Sri Lanka White-eye. 

 

Horton Plains – en av alla vackra parker på ön. Foto: Göran Pettersson 

 

Efter lunch far vi till Victoria Park där fågellivet är häpnadsväckande annorlunda och vi kan 

förvänta oss att se ett antal intressanta arter. I synnerhet skall vi koncentrera oss på en liten bäck 

som rinner genom parken för att komplettera med eventuella missade arter som Forest Wagtail, 

forsärla, Yellow-Eared Bulbul, Indian Blue Robin, Pied Thrush, Indian Pitta, Kashmir Flycatcher 

och Sri Lanka White-Eye. Natt i Nuwara Eliya. 
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Pied Thrush är en häftig art som häckar sparsamt i västra och centrala Himalaya och övervintrar inom ett begränsat 

område på Sri Lanka och i södra Indien. Foto: Adventure Birding Sri Lanka 

 

7 dec. Efter frukost påbörjar vi transporten mot Kandy och Glenloch Tea Factory. Vi gör ett besök 

på tefabriken. Här blir det också tillfälle till inköp av goda tesorter. När vi når Kandy stannar vi för 

lunch, för att sedan fortsätta transporten tillbaka till Colombo och flygplatsen. Vi äter middag nära 

flygplatsen och har tillgång till hotellrum för packning och tvagning några timmar innan resan 

avslutas på flygplatsen. 
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Resans pris: 29 900 kr. 
 

AviFauna förbehåller sig rätten att, p g a exempelvis valutaförändringar, oförutsedda ökade 

kostnader för landarrangemanget såsom bränsletillägg och nyligen införda skatter, 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 

• valsafari 

• samtliga inträden och nationalparksavgifter 

• dricks till guider, boende och de i resan ingående måltider 

• rumsdricks 

• svensk reseledning 

• skicklig lokal engelsktalande guide 

• artlista 

• reserapport från resan 

Vad ingår inte i priset 

• flygresa 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 

Flygresa till landet 

Flyg till Sri Lanka (Colombo) 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. 

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 
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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.  

Logistandard 

Logi i dubbelrum på turistklasshotell (räkna dock med att de tre nätterna i Sinharaja forest har lite 

lägre standard). I gengäld så är skådningen superb precis utanför knuten. 

Mat och dryck 

På kvällen intas en ordentlig måltid på restaurang. Maten är välkryddad men inte överdrivet stark. 

Det Sri Lankesiska köket är delikat och omfattar diverse ”curries”, på fisk, grönsaker, kyckling eller 

nötkött. Det är inga problem att ordna vegetariska rätter för den som så önskar. Vi kan också 

förvänta oss en hel del goda tropiska frukter till efterrätt. 

 

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 Naturresa med medeltempo. Observera att det blir relativt långa dagar i fält – men inte 

något järnhårt tempo. Normalt sett är vi ute större delen av den ljusa dagen. Vissa dagar blir det 

tillfälle till siesta mitt på dagen (med möjlighet till skådning, bad, vykortsskrivande eller tupplur). 

För dig som hänger med på allt, ligger tempot närmare 2,5 storkar – men observera att det ges 

många tillfällen att ta det lite lugnare vid sidan av gruppens ordinarie program. Vägarna är ok, men 

mycket trafik gör att det kan gå sakta ibland. 
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Vi kommer under hela resan ha tillgång till en minibuss och ledsagas av en av landets bästa 

fågelguider. 

 

Du känner förmodligen redan till att det finns blodiglar i Asiens regnskogar, inkl på Sri Lanka. 

Även om blodiglar är ”läbbiga”, anses de vara ofarliga och inte överföra några sjukdomar. Rätt 

utrustad kan man dock minimera obehaget med iglarna. Iglarna tar sig lätt igenom ”vanliga” 

strumpor, så vi rekommenderar att du införskaffar s k igelsockor. Eftersom sockorna är ljusa ser 

man då också lätt eventuella iglar. Det går att beställa igelsockor hos Oriental Bird Club på deras 

hemsida, http://orientalbirdclub.org/clothing/. 

Förutom fåglar... 

... kommer vi också att studera de spännande däggdjur, kräldjur och fjärilar som finns på ön, varav 

många endemiska. Ta gärna foton på alla fjärilar och reptiler ni ser, så försöker vi bestämma dem i 

efterhand. 

Vädret... 

är som regel soligt och varmt, runt 20–25° C på dagarna. Kvällarna är ljumma och behagliga och 

inte ens morgnarna särskilt kyliga (förutom på Horton Plains och Nuwara Eliya). Något regn får vi 

sannolikt uppleva (men helt säker kan man inte vara).  

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, lås till resväskan (köp gärna AviFaunas bagagelås 

hos Naturbokhandeln!), pannlampa, stearinljus och tändstickor (vid fall av strömavbrott på 

hotellet), öronproppar, solglasögon, solhatt, solskyddsmedel, våtservetter och tvättmedel. 

 

Nätspänningen är 230 V och man använder samma kontakter som i Indien (Type D). Ofta finns 

dock även vanliga svenska uttag. 

Så här ser adaptern ut som man använder på Sri Lanka. 

 

Klädsel 

Vädret är i allmänhet soligt och varmt mitt på dagen så ta med lätt klädsel, shorts, T-tröjor och 

liknande. Morgnarna på Horton Plains är kyliga så en varm tröja kan vara bra. 

http://orientalbirdclub.org/clothing/
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Du bör vara garderad mot regn, så tag med regntät jacka och byxor och ev paraply (fungerar också 

utmärkt som parasoll). I vissa områden kan det vara kladdigt om det regnat, varför kängor kan vara 

bra att ha. I övrigt klarar vi oss i allmänhet med joggingskor eller skådarsandaler. Det finns 

tvättmöjligheter på hotellen under hela resan. 

 

Om du letar kläder, besök gärna vår samarbetspartner Pinewood på www.pinewood.eu 

  

 

 

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 

på Sri Lanka goda, även om det är lite svårare på de flesta av regnskogslokalerna t.ex. i Sinharaja. 

Det finns även många fina kulturella fototillfällen och i regel har lankeser inget emot att bli 

fotograferade. Men fråga först! 

Valuta och personliga utgifter 

Sri Lankas valuta heter Rupie. Kursen var i 13 februari (2018) ungefär 100 Rupees = 5,20 kr Vi 

växlar på Colombos flygplats, eller på hotellet. Vissa Forexkontor här i Sverige kan dock ibland 

tillhandahålla lite Rupies. Lämpligast växlingsvaluta är US$, ej svenska kronor. På många håll 

fungerar även kreditkort. 

Tidsskillnad 

Sri Lanka är 4,5 timmar före Sverige. 

Litteratur 

Allmänt  Du som anmält dig till resan får ett litet häfte, Länder i fickformat – Sri Lanka, med 

basfakta om det land vi skall besöka.  

Fåglar Birds of Sri Lanka, Warakagoda m fl (Paperback, Mar 2012). Ny bra fältguide. Denna 

kommer vi att nyttja i första hand. Har du Birds of the Indian Subcontinent av Grimmet, Inskipp & 

Inskipp, så fungerar den också bra för resan. 

Däggdjur och övriga djur Indian Mammals – A Field Guide av Vivek Menon (2014) är 

outstanding för däggdjuren på indiska halvön. Den är dock tung! Andra okej böcker är Field Guide 

to Indian Mammals av Menon (2003) (blir tyvärr lätt förvandlad till lösbladssytem!) och Insight 

Guide – Indian Wildlife av Israel (2001). A Photographic Guide to the Mammals of Sri Lanka 

(Paperback, Aug 2008) är en behändig fotoguide, dock inte heltäckande. För bestämning av kräldjur 

finns SNAKES and other Reptiles of INDIA av Indraneil Das (New Holland 2002). 

  

http://www.pinewood.eu/
https://www.naturbokhandeln.se/sv/articles/2.103.1243/birds-of-sri-lanka-warakagoda-mfl?q=Birds%20of%20Sri%20Lanka%20(Warakagoda%20m.fl.)
https://www.naturbokhandeln.se/sv/articles/2.103.1252/birds-of-the-indian-subcontinent-grimmett-inskipp?q=Birds%20of%20the%20Indian%20Subcontinent%20(Grimmett%20%26%20Inskipp)
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En del av litteraturen ovan kan ha kommit ut i nyare upplagor. 

 

Lämpligen vänder du dig till BirdLife Sveriges egen butik Naturbokhandeln när du köper fågel-

böcker 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 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 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.  

  

http://www.naturbokhandeln.se/
mailto:gp@avifauna.se
http://www.igoterra.com/
mailto:admin@avifauna.se
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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 

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 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. 

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.   

mailto:admin@avifauna.se
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Kontakt med AviFauna 

Reseledaren Göran Pettersson når du på telefon 072–993 55 77 eller 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. 

mailto:gp@avifauna.se
mailto:admin@avifauna.se

