Korsika 1–8 maj 2021
Fågelresa i lugnt tempo
med Richard Ottvall

Sammetshättan hör till macchians och stickiga täta buskage. Foto: Curt Johnsson

Varmt välkommen på AviFaunas resa till Korsika!
Från vår bas i den lilla staden L’Île Rousse på nordvästra Korsika gör vi dagliga utflykter till
de mest skiftande miljöer. Ön är till stora delar klädd i en skrud av macchia och garrigue
med timjan, lavendel, rosmarin, trädljung och olika ekvarianter. Många gånger är det lätt
att helt glömma fåglarna och bara sjunka in i de fängslande omgivningarna. Men det är
trots allt viktigt att försöka behålla fågelfokuset för ön hyser flera spännande fågelarter
med mycket begränsat utbredningsområde, korsikansk nötväcka, korsikansk siska,
sardinsk sångare, moltonisångare och italiensk sparv förutom en lång rad mer spridda
Medelhavsarter.
Vi gör ett par olika besök högt upp i bergen där svarttall dominerar. Bland dessa tallar trivs
korsikansk nötväcka, endemisk för Korsika och en av Europas mest exklusiva fågelarter.
Så småningom når vi upp till trädgränsen och kan spana efter de karga, vilda klippornas
speciella fågel, den ståtliga lammgamen.

AviFauna Naturresor
Stenhusa Gård
Lilla Brunneby 106
386 62 Mörbylånga

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

Hela veckan bor vi på Resort Napolèon Bonaparte, ursprungligen ett slott och med en fin
hotellträdgård som hyser såväl svart stare som italiensk sparv. Härifrån gör vi dagliga
utflykter.

Pietra och hamnen i L'Île-Rousse. Foto: Mona Stråling

Resan i korthet
Datum

Orter/resplan

1 maj

Flyg till Korsika som ingår i resans pris, transfer till hotellet i L’Île Rousse, där vi
bor samtliga nätter.

2 maj

Efter frukost gör vi ett första möte med den typiska korsikanska landsbygden.
Efter en knapp mil längs kustvägen österut från L’île Rousse far vi upp i
Reginodalen. Vi stannar till längs några småvägar för småpromenader bland
mängder av blommor och örter med härliga dofter. Vi spanar och lyssnar efter
Medelhavsarter som turturduva, biätare, härfågel, sydnäktergal, sammetshätta
och häcksparv. Kanske ser vi även svarthakad buskskvätta. Vi spanar också
efter den lokala rasen av stjärtmes, irbii, som skiljer sig rejält från våra egna
vithuvade fåglar.
Vi fortsätter till dammen Barrage de Codole där det ibland är glest mellan
fåglarna men desto intressantare arter, kanske ser vi t ex silkeshäger. I
omgivningarna kan det hur som helst finnas chans att hitta provencesångare
och andra småfåglar i de låga buskagen.
På vindlande vägar med härlig utsikt kör vi uppåt mot den lilla pittoreska byn
Feliceto där vi går en stilla promenad och hoppas på närkontakt med
brandkronad kungsfågel. Här förekommer även stenknäck. Vi fortsätter längs
parcours pittoresque, det vill säga ”natursköna vägar”, ner till L’Île Rousse.
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3 maj

Idag gör vi en längre utflykt och tar oss upp på Korsikas högre höjder. Men vi
börjar med någon kortare promenad i de nedre delarna av den långa, mäktiga
Ascodalen, där boskap betar och ”pastoral idyll” är den bästa beskrivningen.
Röd glada är inte ovanlig i området. Här har vi chans på trädlärka, rödhuvad
törnskata och kornsparv. Med lite tur stöter vi på såväl cettisångare som den
exklusiva moltonisångare. Här förekommer även nötskrika av den endemiska
rasen corsicanus.
Vi fortsätter uppåt för dagens viktigaste skådning har vi kvar, nämligen att söka
efter Korsikas fågel nummer 1, korsikansk nötväcka. Vi stannar till här och var i
tallskogen på vägen upp för att lyssna. Förhoppningsvis får vi också kontakt
med mindre korsnäbb av den endemiska rasen corsicana.
Så småningom når vi vägs ände 1 425 m ö h där vi intar lunch och dessutom
spanar efter lammgam, som dock blivit allt sällsyntare på senare år. Utsikten är
dramatisk med flera höga toppar, och i omgivningarna finns bland annat
Korsikas högsta berg, Monte Cinto, 2 706 m ö h.

4 maj

Även idag kör vi uppför men inte riktigt lika högt. Målet är Col de San
Colombano, återigen med hänförande utsikt över omgivningarna. Från
parkeringen fortsätter vi uppåt en liten bit i härlig macchia och garrigue med
betande får. Målarten idag är också superviktig, nämligen korsikansk siska,
endemisk för Korsika och Sardinien. Här hoppas vi också på rödhöna,
stensparv, fältpiplärka och kanske vaktel samt en av öns tuffare små sångare,
sardinsk sångare, endemisk för Korsika/Sardinien och ytterligare några
småöar. Spanar vi uppåt kanske vi ser kungsörn och alpseglare. Efter några
timmar förflyttar vi oss till byn Belgodère för lunch.
Via diverse vindlande, vackra vägar och ett och annat stopp återvänder vi till
hotellet för fria aktiviteter. Den som vill kan till exempel spana efter italiensk
sparv och svartstare i den fina hotellträdgården. Senare under eftermiddagen
ett gemensamt besök på Ile de la Pietra, L’Île Rousses norra udde som sticker
ut en bra bit i Medelhavet. Här spanar vi havsfåglar och hoppas i första hand
på medelhavslira, scopolilira, toppskarv och dessutom medelhavstrut. Kanske
ser vi också öresvin eller springare.

5 maj

I dag byter vi miljö ganska rejält och ägnar oss åt vad som förmodligen är öns
bästa våtmark, Etang de Biguglia, en drygt halvmil lång lagun som står i
förbindelse med havet. Här gör vi diverse strandhugg och spanar efter
allehanda våtmarksarter. Medelhavstrut bör vi ha sett tidigare men här hoppas
vi också på rödnäbbad trut samt rödhuvad dykand, större flamingo,
silkeshäger, styltlöpare, grässångare och trastsångare. Det är flyttningstider
och kanske ser vi exempelvis skäggtärna.
Så småningom kör vi hemåt via vindlande och långsamma vägar genom
Désert des Agriates – långt ifrån någon öken utan i själva verket ett område
med frodig macchia och ekskog. Vi gör ett eller annat stopp och hoppas till
exempel på någon av öns många spännande Sylvia-sångare.
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6 maj

I Gorges de la Restonica tar vi oss upp på samma höjder som vid Haut-Asco.
Vi stannar för att spana och lyssna här och var och förutom repriser på
nötväckan hoppas vi på klippsvala, svartmes av rasen sardus, blåtrast och
dubbeltrast. I de små, pigga vattendragen förekommer även forsärla. Återigen
möter ett landskap med fantastisk utsikt, men klippigare och mer dramatiskt än
vi sett tidigare.
I de övre environgerna äter vi lunch på ännu en alpin restaurang samt spanar
efter såväl lammgam som alpkaja. På Korsika finns 20 toppar över 2 000 m ö h
och sydost om Gorges de la Restonica finns ännu en av de allra högsta, Monto
Rotondo, 2 622 m ö h.

7 maj

Vi kör kustvägen mot sydväst och gör ett stopp vid Punte de la Revellata
utanför Calvi för lite havsfågelspan. Längre söderut når vi Delta Fango, ett
vackert delta i vars omgivningar vi hoppas på lite spännande fåglar, kanske
rastande flyttfåglar på väg mot norr.
Efter lunch i Galéria spanar vi av bron över floden Fango med chans på
häckande rostgumpsvala. Här kan vi hoppas även på kornsparv, svarthakad
buskskvätta och rödhuvad törnskata.

8 maj

Hemresa. Observera att flygresan från Stockholm eller Köpenhamn ingår i
resans pris.
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1. L’Île Rousse
2. Vallée du
Regino
3. Barage de
Codole
4. Col de San
Colombano
5. Galéria
6. Haut-Asco
7. Désert des
Agriates
8. Punta de la
Revellata
9. Gorges de la
Restonica
10. Etang de
Biguglia

Viktigt
Resans upplägg. Det som beskrivs i reseinformationen och programmet är ett preliminärt
upplägg. Ändringar i det kan ske beroende på väder, lokala förekomster av djur eller
andra faktorer som reseledaren på resan bedömer som viktiga för att få ett maximalt
utbyte av resan. Det kan t ex också handla om att byta ut en restauranglunch mot
picknicklunch eller byte av hotell (av minst likvärdig standard).
Vilda djur. De arter som anges i programmet skall ses som en indikation på vad som kan
ses på resan och inte en garanti för vad som ses. Om du vill bedöma sannolikheten för en
viss art råder vi dig till att se våra tidigare reserapporter från resmålet, om sådana finns.
Eller höra av dig till reseledaren.
Strapatser och tempo. Vi äter hotellfrukost innan dagens exkursion påbörjas. Vi kommer
att gå några promenader på upp till någon timme, som regel i relativt lättgången terräng,
någon gång lite mer kuperat. Dessa exkursioner innebär inte några svårare strapatser
men var beredd på en del sticka buskage – det är själva macchians karaktär! Vi går i
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stenig mark med viss stigning, ibland kan det vara lös grus på stigen och en stav kan vara
bra att ta med om du har problem med t ex balans.
De flesta dagar blir det korta körsträckor, men det kan ändå innebära någon timme eller
mer i bilen eftersom de korsikanska vägarna är långsamma.

Korsikansk nötväcka. Som namnet antyder finns arten endast på Korsika. Foto: Curt Johnsson
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Resans pris: 22 500 kr (inkl. flyg)
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
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

flyg från Stockholm eller Köpenhamn
logi i dubbelrum på 3-stjärnigt boende
helpension med vatten till lunch och middag
alla transporter mellan start- och slutpunkt på resan
inträden och tillstånd
gemensam dricks
svensk reseledning
klimatkompensation
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 (obligatorisk att ha) och/eller avbeställningsskydd

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. 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.
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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 Korsika 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
Du bör i god tid före avresan ta kontakt med en vaccinationscentral för att se över dina
vaccinationer. Det kan vara god idé att medföra lite egna sjukvårdsartiklar eller en enklare
första-hjälpen väska. Kom också ihåg att packa med handsprit. 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. Cerat för torra läppar kan också vara
klokt att packa med liksom vätskeersättning ifall du skulle råka ut för någon svårare
magåkomma.

Allmänt upplägg
Med utgångspunkt i den lilla staden L’Île Rousse på Korsikas nordkust gör vi dagliga
utfärder i den korsikanska naturen då vi kommer att besöka de mest skiftande miljöer. På
norra delen av Korsika finns många fina utflyktsmål och tack vare det kan vi bo kvar på
samma hotell under hela veckan – inget onödigt släpande av tungt bagage med andra ord!
Vi färdas i minibussar.
Vi startar efter en gedigen frukost på hotellet och avstånden är oftast små – även om det
går långsamt på de vindlande och backiga korsikanska småvägarna. Det innebär att du
hinner njuta av det intagande landskapet längs vår färd. Vi tillbringar mellan kanske en
halvtimme och ett par timmar på varje lokal – och går sällan några längre promenader,
men rör oss långsamt och spanande/lyssnande genom landskapet. Även om Korsika är
ytterst kuperat ägnar vi oss inte åt bergklättring utan våra promenader går med få
undantag i tämligen plan terräng.
Lunch äter vi som regel på någon trevlig restaurang i de små bergsbyar vi passerar eller
vid ett par tillfällen på speciella alpina restauranger vid vägs ände. Möjligen väljer vi att äta
fältlunch vid något tillfälle.
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.
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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
Valet av hotell är en viktig komponent på den här resan. Samtliga nätter bor vi på Resort
Napolèon Bonaparte, ett turistklasshotell av god standard, ursprungligen ett slott och med
en fin hotellträdgård. Härifrån är det gångavstånd till de centrala delarna av den lilla staden
L’Île Rousse.

Förutom fåglar...
ser vi ett härligt och varierat landskap. Vi reser igenom de mest skiftande miljöer. Ön är till
stora delar klädd i en skrud av macchia och garrigue med timjan, lavendel, rosmarin,
trädljung och diverse ekslag. Stora delar är odlade eller betade men överallt upplever man
en härlig småskalighet och variationsrikedom. Att se de höga, rakstammiga korsikanska
tallarna är också imponerande. Många gånger är det lätt att helt glömma fåglarna och bara
njuta av de fängslande omgivningarna.

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 du kan utrusta dig med: ficklampa, mugg, smärre ryggsäck
eller fältväska, kniv, 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, öronproppar, solglasögon, solhatt,
solskyddsmedel, våtservetter och tvättmedel.

Klädsel
Vädret i maj är i allmänhet soligt och skönt men kan vara opålitligt. Ta med blandad
klädsel som kortärmat och liknande men även klädsel för kyligare klimat. På hög höjd kan
solen bränna starkt – eller en isande vind blåsa.
Du bör vara garderad mot regn, så tag med regnställ (även bra som vindskyddsplagg) och
eventuellt paraply. På Korsika finns viss risk för regn så det är klokt att anpassa skodonen
efter detta. Joggingskor/grova promenadskor eller skådarsandaler passar som regel bäst
men på de höga höjderna kan eventuellt kängor komma till pass. Vid ett par tillfällen
befinner vi oss över 1 000 m.ö.h. och en varm tröja, jacka, vantar och mössa kan möjligen
krävas.
Besök gärna vår samarbetspartner Pinewood på www.pinewood.eu för lämpliga kläder.
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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 du inte försenar avfärd
eller skrämmer fåglar som resten av gruppen smyger på. Det är särskilt viktigt att
reseledaren informeras om ditt intresse för fotografering i förväg och att ditt fotograferande
inte försenar gruppen.
Möjligheterna att fotografera fåglar är på denna resa medelgoda till goda. Vyerna och
landskapet är givetvis lättfotograferat och vi kommer att erbjudas många möjligheter till
fina miljöbilder.

Valuta
På Korsika betalar man med Euro (€). Som regel går det bra att betala med vanliga
kredit-/betalkort, men en kontantkassa i euro är inte fel. I L’Île Rousse finns möjlighet att ta
ut pengar från bankomat.
Det är helpension på resan. Måltidsdryck i form av vatten ingår under middagarna, men vill
du dricka något smakrikare bör du budgetera för detta. På de flesta restauranger finns ett
gott urval av vin och ett hyggligt urval av öl. Lägg därtill utgifter för eget bruk, typ
souvenirer.

Tidsskillnad
Korsika är i samma tidszon som Sverige.

Typ av stickkontakt & wifi
Se https://www.worldstandards.eu/electricity/plug-voltage-by-country/

Vårt logi har kostnadsfritt wifi.
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Litteratur
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.
Däggdjur och övriga djur Däggdjuren behandlas bäst i Mammals of Europe, North
Africa and The Middle East (Aulagnier m.fl., 2008). För grodor och kräldjur finns European
Reptile and Amphibian Guide av Kwet (New Holland, 2009) som är en liten behändig
fotoguide. Vi kommer förhoppningsvis att stöta på fjärilar i riklig mängd och för den
intresserade kan den attraktiva fotoguiden Butterflies of Britain and Europe (Haahtel m.fl.,
2019) vara ett alternativ.
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.

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
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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 https://avifauna.se/anmalningsblankett/ 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. 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.
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Om AviFauna Naturresor
AviFauna Naturresor har funnits sedan 1985 och har 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 med 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.
________________________________________________________________________

Klimatkompensation
Vi arbetar med isländska Votlendi. Anledningen till att vi valt dem är att de arbetar med
våtmarker på Island som tar upp koldioxid och samtidigt gynnar de viktigaste
vadarpopulationerna i Europa utanför Ryssland. De har samarbete med brittiska
fågelskyddsorganisationen RSPB och arbetar dessutom i nära samarbete med markägare
som också gynnas av att återställa våtmarker som tidigare dikats, t ex genom ekoturism.
Den isländske presidenten är beskyddare av projektet.
Du kan läsa mer om projektet (på engelska) här och där kan du även göra din
klimatkompensation.

Kontakt med AviFauna
Reseledaren Richard Ottvall når du på telefon 0705–64 28 22 och e-post
ro@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 kontor 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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