RESEPROGRAM

Yellow-headed Picathartes – en av resans mera ikoniska arter. Foto: Lucas Lombardo

Välkommen till Ghana 6–19 november 2021
Fågelresa i medeltempo med David Erterius
Med undantag av Gambia och Senegal samt ytterligare ett par exempel är många Väst- och
Centralafrikanska länder mer eller mindre instabila och svårtillgängliga för turister. Därmed är en stor
andel arter i Birds of Western Africa närmast mytomspunna och högt åtråvärda. Detta blev tydligt när
AviFauna som första och hittills enda resebyrå lanserade en skådarresa till Nigeria 2005. Resan fylldes
snabbt och blev en succé, men trots det har ingen uppföljare genomförts. På senare år har fler skådare
istället besökt Kamerun. Vi tror emellertid att Ghana är Västafrikas kanske bästa skådarland med alla
avgörande faktorer invägda, och bl.a. finns här fantastiska lokala guider.
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Här får du lite information som kan vara bra att ha inför resan. Du kommer också bli kontaktad av oss
någon månad före avresa med fler detaljer såsom var vi möts, vilket flyg reseledaren tar om du vill boka
samma flyg, lite praktiska detaljer som kontaktdetaljer till hotellen och annat som kan vara bra att veta.
Och du är alltid välkommen att maila oss på admin@avifauna.se om du har fler frågor.
1.

Shai Hills

2.

Winneba plains

3.

Kakum NP

4.

Ankasa NP

5.

Brenu Beach

6.

Mole NP

7.

Kumasi

8.

Bobiri FR

9.

Atewa

Dag-för-dagprogram
Ändringar p g a väder och fågeltillgång kan ske, då vi alltid försöker optimera upplevelserna på resan.
6 nov. Resan startar på Accras internationella flygplats. Natt nära Shai Hills Reserve.
7 nov. Resans skådning inleds i den öppna grässavannen vid Shia Hills. Här finnr härliga fåglar som
Northern Crombec, Yellow-fronted Tinkerbird, Snowy-crowned Robin Chat, African Pygmy Kingfisher,
Cardinal Woodpecker, Vieillot's och Double-toothed Barbets, White-crowned Cliff Chat, Red-shouldered
Cuckoo-shrike, Violet Turaco, Senegal Parrot, Senegal Batis, Blue-bellied Roller, Swallow-tailed Beeeater, Oriole Warbler, Brown Babbler, Copper och Splendid Sunbirds, White-crested Helmet-shrike,
Croaking och Short-winged Cisticolas, African Thrush, Red-necked och Lizard Buzzards, Green Wood
Hoopoe och Stone Partridge.
Nöjda med detta fortsätter genom Accra, med lunch längs vägen, och når så småningom Winneba lagoon
och slätterna där. Här finns ytterligare spännande arter som Siffling och Short-winged Cisticolas, Flappet
Lark, Red-winged Warbler, Yellow-mantled Widowbird, Black- necked Weaver, Black-crowned Tchagra,
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Plain-backed Pipit, Yellow-billed Kite, Western Grey Plantain-eater, Grey Kestrel, Blue-spotted Wooddove och Black-bellied Bustard för att nämna några.
Vi fortsätter sedan till Jukwa där vi övernattar.
8 nov. Efter tidig frukost kör vi till den berömda Canopy Walk i Kakum Nationalpark. 40 meter över
markytan promenerar vi mellan de sju olika plattformarna som är byggda nästan i trädtoppshöjd.
Plattformarna är stora nog att rymma tubkikare. Miljön här är den fågelrika Upper Guinea Semi
Deciduous Tropical Forest. Våra målarter här uppe i trädkronorna är Violet-backed Hyliota, Chestnutcapped Flycatcher, Sharpes Apalis, Brown- cheeked Hornbill, Copper-tailed Glossy Starling, Bioko Batis,
Blue Cuckooshrike, Little Green Woodpecker och White-crested Hornbill. Vi har också chans att hitta
flera arter rovfåglar som Congo Serpent Eagle, African Harrier Hawk, Palm-nut Vulture, Cassins Hawk
Eagle och Red-necked Buzzard. Några svårfunna arter, men likväl mycket intressanta utgörs av Longtailed Hawk, Black Dwarf Hornbill samt Yellow-footed Honeyguide och Black-collard Lovebird.
Efter denna uppfriskande höghöjdsskådning är det dags för lunch. För de som inte tar siesta går det bra att
skåda i lodgens omgivningar. På eftermiddage återvänder vi till Canopy Walk och nu spanar vi efter
Brown-cheeked, Black och Yellow-casqued Hornbills, Great Blue Turaco, Brown Nightjar och Fraser’s
Eagle Owl. Natt I Jukwa.
9 nov. Efter tidig frukost besöker vi Antwikwaa-delen av Kakum nationalpark. Här hittar vi arter som vi
inte fann igår, som White-throated, Rosy och Black Bee-eaters, Blue-throated Roller, Piping Hornbill,
Red-rumped Tinkerbird, White-spotted Flufftail, Cassin’s och Sabine’s Spinetail, Didric Cuckoo,
Melancholy och Buff-spotted Woodpeckers, Vieillot’s Black och Black-necked Weavers, Kemps och
Grey Longbills, Western Nicator, Western Bluebill, Olive-bellied, Superb och Johanna’s Sunbirds,
Copper-tailed Glossy och Violet-backed Starlings, Yellow White-eye, Bronze Mannikin, Orange-cheeked
Waxbill och svårfunna arter som Yellow-billed Barbet, Forest Penduline Tit, Ayres’s Hawk Eagle samt
Ahanta Francolin, för att nämna några.
Vi tar oss sedan till en flod där vi har chans att hitta den vackra White-bibbed Swallow, Preuss’s Cliff
Swallow, Rock Pratincole och White-headed Lapwing. Ibland ses också den skygga African Finfoot här.
Under eftermiddagen koncentrerar vi oss på några av de många stigar som finns i nationalparken, och
även de fågelrika omgivningarna. Vi hoppas hitta White-tailed Alethe, Red-tailed och Grey-headed
Bristlebill, Black och Red-billed Dwarf Hornbill, Olive Long-tailed Cuckoo, Forest Robin samt Yellowbilled Turaco och Fire-bellied Woodpecker. Även ikväll stannar vi ute till mörkrets inbrott och lyssnar och
spanar efter ugglor och nattskärror. Natt i Jukwa.
10 nov. Efter frukost fokuserar vi på öppna ytor och skogsstigarna vid Abrafo, nära Kakum nationalpark.
Det är ett fågelrikt område med mycket nytt för resan som t ex Black-and-White Mannikin, Sooty
Boubou, Puvel’s Illadopsis, Olive-green Camaroptera, Chestnut Wattle-eye, Naked-faced och Hairybreasted Barbets, Frasers och Little-green Sunbirds, Yellowbill, Swamp Palm Bulbul, Spotted Greenbul,
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Finsch’s Flycatcher Thrush, Red-tailed Greenbul och African Harrier Hawk samt flera eftertraktade, men
svårsedda, arter som Long-tailed Hawk, Red-billed Helmetshrike, Rufous-sided Broadbill, Chocolatebacked Kingfisher, Olive Long-tailed Cuckoo, Congo Serpent Eagle samt Red-billed och Black Dwarf
Hornbills.
Efter lunch färdas vi västerut mot Ankasa Reserve, en av de stora höjdpunkterna på resan. Skogarna i
Ankasa är Ghanas enda fuktiga regnskogar och här finns många spännande fågelarter och däggdjur. Då
Ankasa ligger långt iväg från större samhällen bor vi på en tältcamp nära skogen under två nätter. Campen
är utrustad med rymliga tält med bra sovkomfort. Det finns västerländsk toalett och kallvattenduschar.
Våra kockar ser till att vi får tre vällagade mål om dagen. Vi hinner med lite skådning där vi hoppas finna
Fraser´s och Akun Eagle Owls. Vår lokala guide kommer också att arbeta hårt för att vi ska få se den
svårsedda Nkulengu Rail. Natt i tält i Ankasa Reserve.
11 nov. Den lokala campguiden är ute tidigt och lyssnar efter Nkulengu Rail. Får han napp får vi ett tidigt
uppstigningsrop, före frukost.
Efter frukost vandrar vi djupare in i skogarna i Ankasa Reserve. Våra målarter för dagen är bl a flera
Upper Guinea endemics som Yellow-bearded Greenbul, Rufous-winged Illadopsis och Green-tailed
Bristlebill. Dessutom spanar vi efter Ansorge’s, Icterine, Red-tailed och Western-bearded Greenbul’s,
Pale-breasted och Blackcap Illadopsis, Forest Robin, White-tailed Ant Thrush, White-tailed Alethe,
Shinning Drongo, Cassin’s Flycatcher, Yellow-spotted Barbet, White-throated Bee-eater, Chestnutbreasted Nigrita, Blue-headed Wood Dove, Western Bronze-naped Pigeon, Yellow-billed och Great Blue
Turaco’s, Black-capped Apalis, Grey-headed Bristlebill samt Tiny Sunbird och Red-fronted Antpecker.
Längre in i skogen finns fågelrika vattenhål och här har vi chans att hitta Hartlaubs Duck, Dwarf Bittern,
African Finfoot, Shining Blue, White-bellied, Blue-breasted och Dwarf Kingfishers. Bland skogens
rovfåglar hoppas vi se Long-tailed Hawk och Congo Serpent Eagle. Vi håller också ögonen öppna för
Crowned Eagle, Square-tailed Saw-wing, Yellow Casqued Hornbill. Det är några mycket sällsynta arter
som har sin förekomst i Ankasaskogarna och har vi stor tur har vi chans att se White-breasted Guineafowl,
White-crested Tiger Heron, Grey-throated Rail, Dusky Long-tailed Cuckoo, Forest Scrub Robin och Redchested Owlet. Natt i tält i Ankasa Reserve.
12 nov. Under sista morgonen i Ankasa Reserve försöker vi hitta arter som vi ev inte sett under våra
tidigare dagar här.
Efter lunch återvänder vi till Kakum nationalpark. Vi skådar längs vägen och har chans att hitta arter som
inte förekommer i övriga Ghana. T ex Reichenbach’s och Brown Sunbird, Orange Weaver och African
Pygmy Goose, för att nämna några.
Under sena eftermiddagen når vi Brenu Akyinim och kustslätterna med savann. Det finns så klart speciella
fåglar i det här området och vi söker efter Marsh Tchagra, Compact Weaver, Double-spurred Francolin,
Oriole Warbler, Red-headed Quelea, Black-rumped Waxbill och om vi med lite tur hittar vi Yellow-
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winged Pytilia, Wilsons Indigobird samt African Wattled Lapwing. Om vi stannar ute till skymningen har
vi chans på nattaktiva fåglar som Greyish Eagle Owl, Long-tailed och Plain Nightjars. Natt i Jukwa.
13 nov. Efter tidig frukost på vårt boende kör vi till Abrafo forest, där vi besöker häckplatsen för den
mytiska Yellow-headed Picathartes. Många av häckplatserna i Ghana för Yellow-headed Picathartes är
oskyddade och vår lokala operator samarbetar för stunden med flera byar i syfte med att förhindra
boplundring och illegal avverkning vid häckplatserna.
Efter att vi har avnjutit Yellow-headed Picathartes fortsätter vi till vårt boende i Kumasi.
14–16 nov. Återigen tidig frukost och sedan färd norrut till Mole nationalpark där vi stannar tre nätter.
Transporten till Mole tar större delen av dagen i anspråk och vi gör några intressanta skådarstopp längs
vägen. Vi kommer att stöta på en del rovfåglar under färden och vi räknar med att se arter som
Beaudouins Snake Eagle, Long-crested Eagles, Grasshopper Buzzard och den vanliga Yellow-billed Kite
samt Shikra. Miljön skiftar nu till torrare marker med savann och Broad-leaved Guinea woodland. Efter
lunch gör vi en avstickare till White Volta River, där vi söker upp Egyptian Plover (krokodilväktare).
Efter två timmars transport från floden når vi till slut Mole nationalpark, Ghanas största nationalpark,
4 847 km2. Här finns närmare 100 däggdjursarter och över 330 fågelarter är noterade. Från vårt boende
kan vi se elefanter komma till vattenhål och här finns också den imponerande stora nilkokodilen. Efter
middagarna har vi chans att se spelande Standard-winged Nightjar.
De kommande två dagarna utforskar vi nationalparken och får uppleva mångfalden av västafrikanska
fåglar och även en hel del däggdjur. Antalen däggdjur i Västafrika är betydligt lägre än de mängder vi är
vana att läsa om i Östafrika, så Mole nationalpark är en mycket viktig oas för däggdjuren i Västafrika.
Bland alla fåglar vi kan förvänta oss finns t ex många Waxbills, lärkor, solfåglar, Chats, vävare, blåkråkor,
Turacos, hackspettar, Barbets, rovfåglar, Firefinches, glansstarar, Hornbills, Whydas, Bushshrikes, gökar
och Cisticolas. Bland däggdjuren dominerar Kob, Bushbuck, Waterbuck, Hartebeest och Roan Antelope.
Vi avnjuter även olika primater. Mitt på dagen blir det siesta. Eftermiddagspasset avlutas efter
skymningen för att ge oss möjlighet till att se nattaktiva fåglar och däggdjur. Några av arterna här är
svårfunna, men Mole är platsen för att söka efter dem, t ex Forbes Plover, Pel’s Fishing Owl, African
Spotted Creeper och Rufous-rumped Lark. Tre nätter i Mole nationalpark.
17 nov. Morgonskådning i Mole NP där vi försöker hitta arter vi ev missat tidigare. Senare under dagen
transport till Kumasi där vi besöker Offinso Forest eller Bobiri Butterfly Sanctuary. Natt i Kumasi.
18 nov. Skådning i Bobiri Butterfly Sanctuary och Atewa Range. Vi startar tidigt och återvänder in i
Upper Guinea Rainforest, där så många av Ghanas eftertraktade arter finns. Idag hoppas vi hitta Tit och
Green Hylias, Magpie Mannakin, Narina’s Trogon, Red-billed och Black Dwarf Hornbills, African Grey
och Brown-necked Parrots, Purple-throated Cuckoo-shrike, Black-throated Coucal, Golden-backed
Weaver, African Piculet, Red-chested Owlet, Dusky Tit, Blue-headed Crested Flycatcher, Yellow-billed
Barbet, Grey-headed och Red-tailed Bristlebills och den mycket eftertraktade Yellow-footed Honeyguide.
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Efter en givande morgon fortsätter vi till Atewa Range och vi äter lunch längs vägen dit. Efter lite siesta
skådar vi i jordbruksmarkerna vid Atewa. Vi söker efter Black-necked, Maxwells Black, Compact och
Grosbeak Weavers, Whistling Cisticola, Black-crowned och Marsh Tchagras, Emerald, Klaas’s,
Levaillants och Yellow-throated Cuckoos, Red-bellied Paradise Flycatcher, Western Bluebill, Tessmann’s
Flycatcher och om vi har lite tur även Baumann’s Greenbul och Bat Hawk. Natt i Kumasi.
19 nov. Vi återbesöker Atewa Range och den hotade miljön Upper Guinea Forest. Vi ägnar hela
morgonen här och våra målarter är bl a Red-cheeked Wattle-eye, Purple-throated Cuckoo-shrike, Bluemoustached Bee-eater, Bioko Batis, Chocolate-backed Kingfisher, African Hobby, Long-tailed Hawk,
Congo Serpent Eagle, Red-rumped, Yellow-rumped och Speckled Tinkerbirds, Little Green, Buffthroated, Blue-throated Brown, Olive-bellied och Collard Sunbirds, African Goshawk, Red-tailed och
Green-tailed Bristlebills, Red-headed och Crested Malimbes, Forest Robin, Little Grey, White-throated,
Little, Icterine, Red-tailed och Western-bearded Greenbuls, och den för miljön endemiska Yellow-bearded
Greenbul, Many-coloured Bushshrike, Western Nicator, Brown Illadopsis samt Western Bronze-naped
Pigeon. Det finns några mycket speciella arter i Atewa som vi också spanar efter som Red-fronted
Antpecker, Nimba Flycatcher, Crowned Eagle, Brown-chested Alethe, Forest Scrub Robin och Lowland
Akalat. Vi hoppas hitta några av dem.
Därefter transport till Accra där resan avslutas på internationella flygplatsen.

Black Bee-eater. Foto: Daniel Bengtsson
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Pris 42 900 kr.
Helpension (exkl alkohol), skicklig fågelguide, alla transporter, dricks och inträden
ingår.
Tillkommer: visumkostnad (ca 800 danska kronor), anslutningsresa och personliga
utgifter.
Samlingstid och plats där resan börjar: resan startar på Accras internationella flygplats. Vi återkommer
med exakta tider.
Avresetid och plats där resan slutar: resan avslutas på Accras internationella flygplats. Vi återkommer
med exakta tider.
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.

Följande ingår i priset:
•
•
•
•
•

helpension
alla transporter mellan start- och slutpunkt på resan
gemensam dricks
skicklig engelsktalande fågelguide
svensk reseledning från AviFauna

•
•
•
•

alla inträden och avgifter
klimatkompensation
artlista före resan
artlista/reserapport efter resan

Följande ingår inte i priset:
• anslutningsresa till och från mötesplatsen
• personlig dricks
• personliga utgifter såsom klädtvätt, telefon och
alkoholhaltiga drycker
• matersättning eller andra utgifter om deltagaren
väljer att inte delta i gruppens program

• utgifter orsakade av förseningar till
anslutningspunkten
• visum (i de fall det krävs) och dricks för ev personlig
service
• reseförsäkring (obligatorisk att ha) och/eller
avbeställningsskydd

Resans upplägg i stort
Mat. Frukost äts på hotellet men vissa morgnar i fält. Lunch intar vi på någon trevlig restaurang nära där vi skådar,
för att korta ledtiderna beställer reseledaren/lokalguiden mat m h t till eventuella allergier/dieter. Några luncher blir
också i form av picknicklunch i fält. I lunch ingår en rätt och kaffe samt alkoholfri dryck. Huvudmålet äts på
hotellets restaurang, som regel på kvällen efter avslutad skådning. Alkoholfri dryck ingår och middagen utgörs av två
rätter eller buffé. Artgenomgång, 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.
Logistandard. Valet av hotell på den här resan är gjort för att maximera tiden för skådning så vår lokala arrangör har
valt så bra hotell som möjligt så nära fågellokalerna som möjligt. Två nätter, i Ankassa, sover vi i tält detta då det här
mycket långt, två timmar, till närmaste hotell. Detta är dock permanent camp med stora tält, med madrasser, och alla
andra faciliteter som man kan vänta sig; elektricitet, rinnande kallt vatten, wc, dusch e t c.

Telefontid: 10–12 vardagar

0706–10 44 45 , admin@avifauna.se

7

Transporter. Luftkonditionerad buss alternativt 4x4 Landrover (i Ankasa).
Utrustning. Reseledaren har en tubkikare med 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, det finns möjlighet att låna men måste
anmälas vid anmälan. Ytterligare några saker som kan vara bra att ha med: ficklampa, smärre ryggsäck eller
fältväska (speciellt på denna resa där inbrottsrisken i lämnade bilar är stor) , myggstift, väckarklocka om du inte har
väckningsfunktion i din telefon, lås till resväskan (köp gärna AviFaunas bagagelås hos Naturbokhandeln!),
öronproppar, nackkudde, solglasögon, solhatt, handsprit, solskyddsmedel och annat för eget behov.
Klädsel. Vädret är i allmänhet soligt och varmt mitt på dagen så ta
med lätt klädsel, shorts, kortärmat och liknande. Solskydd och
huvudbonad är nödvändigt. Det är tveksamt om vi kommer att få
användning för varm tröja och/eller jacka. Du bör dock vara
garderad mot regn, så tag med regnställ och/eller paraply (fungerar
också utmärkt som parasoll). Under hela resan behövs bra
vandringsskor eller kängor.
Besök gärna vår samarbetspartner Pinewood på www.pinewood.eu för lämpliga kläder.
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 goda.
Valuta. Ghanas valuta heter cedi (GHS). 1 cedi = 100 pesewas. Vi växlar pengar, US$ eller Euros, vid ankomst på
flygplatsen i Accra eller använder uttagsautomat, dessa är också vanligt förekommande längs vår resväg. Vill du
avnjuta de lokala starkare dryckerna budgeterar du för detta.
Tidsskillnad. Ghana är 1 timme efter Sverige (- 1timme).
Typ av stickkontakt & wifi. Det är begränsat med wifi under resan. Eventuellt är det något boende som har detta.
Räkna alltså inte med att kunna koppla upp dig mot omvärlden under resan.
Dessa kontakter används i Ghana.

Fågelbok. I första hand rekommenderas Birds of Ghana (Borrow & Demey). Såväl planscher som text och
utbredningskartor håller god klass, även om det inte går att jämföra med de bästa europeiska och nordamerikanska
fågelguiderna. Den något otympliga Birds of Africa South of the Sahara (Sinclair & Ryan) har en hel del brister, men
ger en heltäckande bild av tropiska Afrikas fåglar
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Däggdjur och övriga djur. Vi kommer inte bara att se fåglar, varför någon däggdjursbok också kan vara på sin
plats. The Kingdon Field Guide to African Mammals (Kingdon) med tecknade färgbilder är den mest heltäckande
och inkluderar även små djur. Den kan dock upplevas klumpig, varför The Kingdon Pocket Guide to African
Mammals (Kingdon) är ett smidigare alternativ. Field Guide to the Larger Mammals of Africa (Chris & Tilde Stuart)
innehåller färgfoton, men behandlar ej exempelvis fladdermöss och råttor. Vill du koncentrera dig på apor kan
Primates of West Africa: A Field Guide and Natural History (Oates) rekommenderas.
Ring gärna och fråga BirdLife Sveriges egen butik Naturbokhandeln om senaste tipsen. 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 resedeltagarnas
noterande av arter under resan. 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 rekommenderade 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 din dag-till-dagkrysslista på resan.

Det finstilta - glöm inte att läsa det!
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 realistisk indikation på vad som kan ses på
resan och inte en garanti för vad som ses.
Strapatser och tempo. Denna resa sker i lugnt tempo med någon tidig morgon för (frivillig) fågelskådning
före frukost. Vid två längre dagsturer intas frukost i fält och vi lämnar hotellet strax före solens uppgång.
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Resa till landet. Du kan antingen boka din flygresa själv eller be AviFauna boka den mot en
expeditionskostnad om 800 kr. Om du vill att AviFauna skall boka flyg, kontakta oss snarast möjligt.
VIKTIGT om anslutningsbiljetter!
Om du köper anslutningsbiljett själv: Boka inte din resa utan att besked om tider från AviFauna först. I
normala fall vet vi cirka 6 månader innan avresa de exakta mötestiderna om du reser utanför Europa. Om
du reser inom Europa handlar det om 3 månader före avresa. Om du bokat biljett själv utan klartecken från
AviFauna kan vi inte ersätta dina kostnader ifall vi måste ställa in resan. Om du bokat egen biljett efter att
AviFauna gett klartecken till bokning, eller AviFauna ställt in resan och du debiteras biljetten, får du
biljettkostnaden ersatt av AviFauna.
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. Om du inte anmält i god tid att du vill att vi köper biljetten kan vi inte boka flyg till dig.
Observera att vi kan köpa ombokningsbara, dyrare biljetter om du vill ha flexibilitet med ned- eller hemresa.
Vid avbeställning av resan 180 dagar (90 dagar för resor inom Europa) eller senare före avresa debiteras
hela flygbiljettens pris om vi har bokat den åt dig. Du som bokar flyg genom AviFauna får flygbiljetten
utskickad ca två veckor före avresa.
Vi kan tyvärr inte förmedla tågbiljetter för närvarande.
Pass och visum. Många länder i världen kräver att passet är giltigt minst sex månader efter utresa samt
att det ska finnas två tomma sidor i det. På några av våra resor behövs visum. Mer information kring det
fås cirka tre månader innan avresa. 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. Om du inte är
svensk medborgare, vänligen kontrollera inresebestämmelser för det land vars pass du reser på.
Bagage. Kikare, tubkikare 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 om du åker på
en resa där vi transporterar oss mellan olika hotell.
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 din reseförsäkring 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. Du bör i god tid före avresan ta kontakt med en vaccinationscentral för att se
över dina vaccinationer, samt ev. behov av malaria-profylax. 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.
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Allergier. Om du har någon allergi och vi skall kunna möta dina behov behöver du anmäla detta när du
fyller i anmälningsblanketten. Har du inte gjort det? Gör det omgående här
https://avifauna.se/anmalningsblankett/
Guidning. På våra resor försöker vi alltid att ge så mycket guidning och hjälp kring fågelliv och annat som
du kan behöva. 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.
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. Vi kan inte heller garantera hänsyn till allergier och kost om det inte
finns med där.
VIKTIGT! AviFauna behöver en kopia av ditt pass. När du fyller i anmälningsblanketten till AviFauna
skall du också bifoga ett foto eller skannad kopia på ditt passuppslag (där dina personuppgifter finns).
Slutbetalning skall vara AviFauna (bg. 5019–0453) tillhanda 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 erbjudit tusentals naturintresserade att resa till
intressanta resmål. Vi skiljer oss från andra naturresebyråer på flera sätt. En del av vårt överskott går till
fågelskydd, du kan läsa mer om det i våra nyhetsbrev och sociala medier. Vi reser alltid 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. Vår
personal är också utbildad i Hjärt- och Lungräddning. Vi lägger stor vikt vid att våra samarbetspartners
arbetar så ekologiskt som möjligt och följer lagstiftningen i de länder de opererar. Dessutom ser vi till att
ha tillstånd i de naturreservat och nationalparker vi besöker.
Klimatkompensation
Från 2020 klimatkompenserar vi vår egen verksamhet och från och med 2021 klimatkompenserar vi även
våra deltagares resor. 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 här (på engelska). https://www.votlendi.is/carbon-offset.
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