SYDINDIEN MED GULDKANT
9–21 DECEMBER 2021
”Vi åkte ut till några nakna hällmarker inte alls långt från vår lodge. Här skulle vi invänta
skymningen och mörkret för att försöka höra och se lite ugglor och nattskärror. Vi började dock
med att bevaka ett minimalt vattendrag som brukade dra till sig lite drickande fåglar på sena
eftermiddagen. Och visst blev det så. Malabar Whistling Thrush höll sig i närheten med flera
individer och några fick även se Blue-throated Flycatcher som kom fram till småpölarna. Det
bästa av allt var dock en Oriental Dwarf Kingfisher som satt så fantastiskt fint och länge på nära
håll. Flera gånger gjorde den snabba dyk ner mot marken och vattnet och fångade bl a en
spindel och en skalbagge.”

Lion-tailed Macaque. Foto: Asian Adventures

Vinden är ljum och behaglig. Det skira morgonljuset väcker liv i skogens invånare.
Några White-cheeked Barbet pumpar på och en avlägsen Indian Scimitar Babbler
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stämmer in. Lite längre in i skogen prasslar det från de torra löven på marken då en
muntjakhjort springer iväg, eller var det kanske en gaur, den indiska bisonen. Flera
Malabar Parakeet skränar utanför vår lodge och plötsligt hörs en Malabar Trogon
ropa. Efter en smakrik indisk frukost är vi redor för nya upptäckter i västra
Ghatsbergen. Sydindien är speciellt. Vinterklimatet passar oss nordbor alldeles
förträffligt. Inte för varmt och inte heller för fuktigt. Torrt och milt. Även om
många träd har vinterfällt sina löv finns här mycket fåglar att titta på. Större delen
av resan tillbringar vi i södra delen av västra Ghats, bergskedjan som följer
Malabarkusten från Mumbai till Cape Comorin, Indiens sydspets. Bergen är runda
och skogklädda och rika på både fåglar och däggdjur. De högsta topparna når drygt
2 500 meters höjd.

Te-odlingar i Tamil Nadu. Foto: Göran Pettersson
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1.
2.
3.
4.

Kochi
Thattekad BS
Munnar
Eraviculam
NP
5. Valparai
6. Coimbatore
7. Ooty
8. Mudumalai
NP
9. Mysore
10. Ranganthittu
BS
11. Bangalore

Hur kommer resan gå till?
Vi anländer till Kochi flygplats en varm decemberkväll. Monsunen är över sedan några månader
men den sköna värmen finns kvar. Vi reser runt mellan olika naturområden och färdas i en
gemensam buss med en inhemsk chaufför. Vi tillbringar i allmänhet flera nätter på varje logi. På
några av våra logier stannar vi för bara en natt. Alla logier kanske inte lever upp till sinnebilden
för Guldkantstillvaro, men vi bor hela tiden bra, och några av våra logier ligger långt över
Guldkant. Vi tar inte bara del av den indiska naturen utan får också uppleva landsbygdens och
småstädernas pulserande liv. Folktätheten är mindre än i norra Indien. Det blir även några
kulturinslag utöver några av våra unika logier, då vi besöker ett hindutempel och åker med på
speciell järnvägssträckning. Vi ledsagas under hela resan av en skicklig engelskspråkig natur- och
fågelguide samt att vi vid några tillfällen förstärks av ytterligare lokala guider. Resan är
uppbyggd som en slags rundresa där vi dock inte återvänder till startorten, Kochi, utan avslutar i
Bangalore. Vi kan räkna med att se ca 250 fågelarter och närmare 20 arter däggdjur.

Vad vi ser - fåglar
Det finns närmare 30 endemiska fågelarter för Sydindien. Där är särskilt Västra Ghatsbergen som
är så rikt på endemer. Vi har goda möjligheter att träffa på de flesta av endemerna, samt att vi ser
ytterligare några arter där Sydindien delar arternas utbredning med Sri Lanka. Flera arter med
Himalaya som häckningsområde övervintrar nere på södra delarna av Indiska halvön och vi
skådar efter bl a Tytler's och Large-billed Leaf Warbler, Western Crowned Warbler, Indian Blue
Robin och Kashmir Flycatcher. Södra Indien är rikt på ugglor och nattskärror, så under några
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kvällar/skymningar gör vi försök att få se eller höra de arter som finns här nere. Vi har också
stora chanser att hitta Sri Lanka Frogmouth.

Vad vi ser - mer än fåglar
Det här är en resa där vi har goda möjligheter att finna många arter ur Sydindiens rika
däggdjursfauna. Hela fyra arter primater är endemiska för Sydindien, där den sällsynta och
hotade Lion-tailed Macaque är själva juvelen i primatkronan. Flera av ekorrarna vi spanar efter
finns också bara i Sydindien. Den asiatiska bisonoxen, Gaur, är lättare att se i södra Indien norra
delarna av den indiska halvön. Vi kommer också att stöta på lite kräldjur, allt från den kraftiga
Mugger Crocodile till den endemiska Western Ghats Flying Lizard, en liten flygödla.

Lite om fotograferande
Möjligheten att fotografer det vi ser på denna resa är medelgoda till goda. 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

Dag-för-dagprogram
Ändringar p g a väder och fågeltillgång kan ske, då vi alltid försöker optimera upplevelserna på
resan.
9 dec. Resan startar på Kochis internationella flygplats. Transport till Thattekad, ca 2 timmar.
Natt i Thattekad.
10–11 dec. Skådning i Thattekad. Thattekad, eller Salim Ali Bird Sanctuary som är det officiella
namnet, består i huvudsak av torr låglandsskog och Periyar river som rinner genom området. Här
finns även busk- och gräsmarker. Skådningen i området bjuder på de flesta av endemerna i
Western Ghats. Grey-headed Fish Eagle, Red Spurfowl, Grey Junglefowl, Orange-breasted Green
Pigeon, Blue-winged (Malabar) Parakeet, Malabar Grey Hornbill, White-bellied Treepie och
Crimson-backed Sunbird tillhör karaktärsarterna. Lite ovanligare arter är Black Baza, Nilgiri
Wood Pigeon, Spot-bellied Eagle Owl, Brown Fish Owl, Mottled Wood Owl, Sri Lanka Bay
Owl, Malabar Trogon, Speckled Piculet, Heart-spotted Woodpecker, Indian Pitta, Grey-headed
Bulbul, Malabar Whistling Thrush, White-bellied Blue Flycatcher, Wynaad Laughingthrush,
Rufous Babbler, Dark-fronted Babbler och Black-throated Munia. Till de mera svårsedda arterna
räknas Sri Lanka Frogmouth och Broad-tailed Grassbird. Nätterna i Thattekad.
12 dec. Thattekad under morgon och tidig förmiddag. Därefter transport till Munnar där vi äter
lunch. Skådning runt Munnar på eftermiddagen. Natt i Munnar.
13 dec. Munnar är centra för Keralas teodling och omgivningarna domineras således av gröna fält
med tebuskar. Själva staden Munnar ligger på 1 600 meters höjd och hit reste britterna under
kolonialtiden för att söka svalka under monsunen. Vi kommer att lägga mesta skådartiden vid
Eravikulam NP 12 km från Munnar. Det är här som vi hittar s k Shola, d v s städsegröna
skogsområden sammanbundna med varandra längs vattendrag omgivna av gräsmarker. En unik
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miljö för södra Western Ghats. Här har vi störst chans att hitta endemerna Nilgiri Pipit samt
Kerala Laughingthrush. Andra arter som vi har chans att stöta på är Indian Blackbird som
uppträder med flera raser endemiska för södra Indien, Tytler´s Leaf Warbler (kräver dock en del
tur), Black-and-orange Flycatcher, Nilgiri Flycatcher, White-bellied Blue Robin och Indian
Scimitar Babbler. Nilgiri Tahr (en get) är ytterligare ett spännande däggdjur vi har chans att se på
resan. Arten är endemisk för södra Indien. Populationen har ökat och idag finns ca 2 000
individer (i början av 1900-talet uppgick det totala beståndet till ca 100 individer). Natt i Munnar.
14 dec. Morgonskådning i teodlingarna i Munnars kulliga landskap. Efter tidig lunch transport till
Valparai, ca 5 timmar. Valparai är en s k Hill station dit britterna tog sig under monsunperiod för
att söka svalka. Natt i Valparai.
15 dec. Området runt Valparai är ett av de säkraste för att träffa på den starkt hotade Lion-tailed
Macaque. Arten finns i åtta till tio skilda områden i Västra Ghatsbergen. Man träffar på arten
enbart i regnskog. Olikt andra makaker i Indien är den mycket skygg. Från att ha varit med på
listan över världens 25 mest hotade primater ser man nu en positiv trend i populationstillväxten. I
fågelväg ser vi bl a bl a Malabar Whistling Thrush, Brown Fish Owl, Western Crowned Leaf
Warbler, Tickell´s Blue Flycatcher och Asian Paradise Flycatcher. Vi ska också titta efter den
ovanliga Grizzled Giant Squirrel. Natt i Valparai.
16 dec. Efter morgon och förmiddag i Valparai transporterar vi oss efter lunch till Coimbatore.
Ca 4 timmars transport. Natt i Coimbatore.
17 dec. Idag upplever vi ett stycke annorlunda Indien. Vi tar oss till Coonoor (ca 2 timmars
transport) för att borda Nilgiri Mountain Train. Tågbanan är ett världsarv och klättrar ca 1 000
höjdmeter uppför Nilgiri Hills till Ooty (Ootacamund). Det blir en annorlunda tågupplevelse då
loket är placerat bakom vagnarna och skjuter hela ekipaget framför sig. Tågresan tar ca en och en
halv timme. Vårt boende i Ooty blir på ett av maharadjan i Mysores palats The Fernhills Royal
Palace. Palatset är också ett världsarv. Natt i Ooty.
18 dec. Vi skådar under morgonen i Ootys omgivningar. Här finns en hel del intressant att se som
t ex Grey Junglefowl, Rusty-tailed, Black-and-orange och Nilgiri Flycatcher, Nilgiri Blue Robin,
White-spotted Fantail och Black-chinned Laughingthrush. Övriga arter vi stöter på kan vara
Forest Wagtail, Black-headed Cuckooshrike, Tickell’s Leaf Warbler och Indian Scimitar Babbler.
Bland däggdjuren kan nämnas Malabar Giant Squirrel och Nilgiri Langur.
Senare under dagen transporterar vi oss till den fina nationalparken Mudumalai. Här blir vårt
boende lite enklare jämfört med föregående natts palats. Natt i Mudumalai.
19 dec. Tillsammans med nationalparkerna Bandipur, Nagarhole och Wynaad bildar Mudumalai
ett av Indiens största områden med skyddad skog. Mudumalai består av torr lövskog med
insprängda teakodlingar och ligger på en platå på ca 900 meters höjd vid foten av Nilgiri Hills.
Mudumalai är det mest lättillgängliga av de fyra områdena även om man måste färdas med eskort
i vissa delar. Vintertid när skogarna fällt sina löv ser området rätt så fågelfattiga ut men här finns
ett rikt fågelliv och många av Sydindiens unika arter hittas just här. Vi hoppas få se bl a Painted
Bush Quail, Blue-winged (Malabar) Parakeet, Crested Treeswift, många hackspettar med bl a
White-naped, Streak-throated och White-bellied Woodpecker, Jerdon´s Bushlark, Malabar Lark,
White-bellied Minivet, Grey-headed och White-browed Bulbul, Indian Blue Robin, TawnyTelefontid 10-12 vardagar
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bellied Babbler, Yellow-billed Babbler, Purple, Purple-rumped och Loten´s Sunbird samt Thickbilled, Pale-billed och Nilgiri Flowerpecker. Som du ser är det mycket att titta på i fågelväg. Natt
i Mudumalai.
20 dec. Lite morgonskådning kring vårt boende innan vi tar oss till Mysore, två timmar norrut. I
Mysore blir det både fåglar och kultur. Vi besöker palatset i Mysore som fortfarande tillhör
Wadiyar-dynastin. Hindutemplet Chamundeshwari från 1100-talet är det äldsta templet i Mysore.
Templet är ett av de viktigare för en trosgren inom hinduismen.
På eftermiddagen besöker vi den stora hägerkolonin vid Ranganathittu Bird Sanctuary utanför
Mysore. Här gör vi också en kortare båttur på Kaveri River (Sydindiens längsta flod, 80 mil lång)
och kommer då hägrarna mycket nära. Det hela är ett spektakel med knorrande och knarrande
hägrar och bland dessa finns även Painted och Openbill Stork. Numera häckar även Spot-billed
Pelican här. Under sena eftermiddagen förmörkas himlen av mängder med Indian Flying Fox.
Andra spännande inslag här utgörs bl a av Great Thick-knee, River Tern och ”Muggers”,
sötvattenkrokodiler, som ligger och slöar på klipporna i floden. Natt på det palatsliknande Lalitha
Mahal i Mysore.
21 dec. Lugn förmiddag där vi kanske återbesöker Ranganathittu Bird Sanctuary. Senare under
dagen tar vi oss till Bangalore, Karnatakas provinshuvudstad, tillika ett av världens mest
välkända High Tech-centra. Ca 4 timmars transport på en bra motorväg. Resan avslutas på
Bangalores internationella flygplats.

Elefantpatrullen i Mudumalai NP. Foto: Göran Pettersson
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Pris 39 900 kr
Vi eftersträvar att alltid hålla priser och ankomst/avresetider. AviFauna förbehåller sig
emellertid rätten att, p g a bränslekostnader, skatter och offentliga avgifter eller valutakurser,
höja resans pris med 8% till då slutbetalning skall föreläggas.
Följande ingår i priset:
• helpension med alkoholfri dryck
• alla transporter mellan start- och slutpunkt
på resan
• gemensam dricks
• svensk reseledning från AviFauna

•
•
•
•
•

Lokal engelskspråkig fågelguide
klimatkompensation
artlista före resan
artlista/reserapport efter resan
inträden för det som ingår i programmet

Följande ingår inte i priset:
• anslutningsresa till och från mötesplatsen
• 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

Samlingstid och plats där resan börjar: resan startar på flygplatsen i Kochi. Vi återkommer
med exakta tider.
Avresetid och plats där resan slutar: resan avslutas på flygplatsen i Bangalore. Vi återkommer
med exakta tider.
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Viktigt om anslutningsbiljetter!
Om du köper anslutningsbiljett själv: Boka inte din resa före du fått 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 själv avbokar resan gäller avtalet mellan dig och flygbiljettsutställaren avseende flygbiljettens
återbetalning.
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 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.

Resans upplägg i stort
Mat. Frukost äts på hotellet. Lunch intar vi på någon trevlig restaurang nära där vi skådar eller att
vi återvänder till vårt logi för lunch och lite siesta. Huvudmålet äts på hotellets restaurang, som
regel på kvällen efter avslutad skådning. Alkoholfri dryck ingår och middagen utgörs av två rätter
eller buffé. Maten är välkryddad men inte överdrivet stark. Är du mycket känslig för kryddad mat
finns fina soppor, omelett m m samt givetvis grönsaker och frukt. Ett bra tips är också att blanda
upp den kryddade maten med en plain rice. En läckerhet! Generellt gäller att Sydindien har mera
hetta i maten än vad som gäller för norra Indien.
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 är en viktig komponent på den här resan. De flesta logierna är
historiskt intressanta byggnader med en fin atmosfär. När vi bor i Coimbatore (1 natt) och
Mudumalai (2 nätter) är logierna lite enklare, men inte alls dåliga.
Transporter. Vi färdas i gemensam buss med en inhemsk chaufför.
Utrustning att ta med. 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
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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, öronproppar, nackkudde, solglasögon,
solhatt, handsprit, ansiktsmask vid förkylning, solskyddsmedel och annat för eget behov.
Klädsel. Vädret är i allmänhet soligt och varmt mitt på dagen så ta med lätt klädsel, shorts och
kortärmat. Morgnarna kan vara kyliga och du kommer förmodligen att få användning för en varm
tröja och jacka.
Du bör vara garderad mot regn, så tag med regnställ och/eller paraply (fungerar också utmärkt
som parasoll). Är det för mycket nederbörd håller vi oss under tak. Årstiden vi besöker Sydindien
är dock relativt nederbördsfattig. Monsunen börjar först om flera månader. Vi klarar oss med
joggingskor eller skådarsandaler. Sylvassa taggar ligger här och var på marken, så se till att du
har skodon med rejält tjocka sulor.
Besök gärna vår samarbetspartner Pinewood på
www.pinewood.eu för lämpliga kläder.
Valuta. I Indien heter valutan Rupie. I resans pris ingår helpension. Måltidsdryck i form av
vatten ingår i alla luncher och middagar. Det brukar vara populärt att dricka den goda ölen
Kingfisher till måltiderna, ölen kostar ca 35 kr (66 cl). Vi kommer inte att besöka speciella
souvenirbutiker (eftersom det i princip inte finns några där vi är).
Numera kan man ofta växla till indiska rupier på Forex-kontoren i Sverige, säg till i god tid. Man
kan också ta med US Dollar i kontanter. Rekommendationen är att växla in sin reskassa i Sverige.
Vi träffar på bankomater, men ofta saknas det kontanter i dessa.
Tidsskillnad. Svensk tid + 4,5 timmar. Det är skådarljust ungefär mellan kl 06.30 och 18.30.
Typ av stickkontakt & wifi. Räkna inte med fungerande wifi i någon större utsträckning på våra
logier. Här är bild på de kontakter som används i Indien:

Fågelbok. I fält använder vi oss av Birds of the Indian Subcontinent av Grimmett, Inskipp &
Inskipp (Helm 2012). Det här är en helt ny upplaga av den äldre versionen från 1999. Boken är i
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stort sett totalt reviderad med nya kartor samt uppdaterad med alla nya arter som beskrivits under
de senaste tio åren. Det är denna bok som gäller för resan. Det finns andra fälthandböcker men
den senaste upplagan av Grimmet, Inskipp & Inskipp är så bra att man inte behöver tveka om val
av bok. Den bifogade artlistan följer ordningen och namngivningen av Birds of the Indian
Subcontinent. Det finns en mycket bra lokalguide över Indien, A Birdwatcher´s Guide to India av
Kazmierczak och Singh (Prion Ltd 1998), som beskriver fågellivet för några av de lokaler vi
besöker på ett relativt uttömmande sätt. Boken är dock svår att få tag på idag.
Däggdjur och övriga djur. Vad gäller däggdjuren finns det flera bra alternativ att ta med sig. I
mitt tycke den bästa boken är Field Guide to INDIAN MAMMALS av Vivek Menon. Den har
förstklassiga foton men är lite sparsmakad med textvolymen.
För bestämning av kräldjur finns SNAKES and other Reptiles of INDIA av Indraneil Das (New
Holland 2002). Är du intresserad av att artbestämma fjärilarna vi ser under resan så är de flesta
fjärilsguiderna utgivna i Indien och är lättast att få tag på där. Tyvärr oftast på flygplatsen när
man är på väg hem. Det finns inga heltäckande fjärilsfältguider.
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 standardeller 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
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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. Detta är en Guldkantsresa med lugnt tempo i fält. Vi äter alltid hotellfrukost innan dagens
exkursion påbörjas. Vi går några promenader på någon eller några timmar i relativt lättgången terräng, någon gång
lite mer kuperat. Dessa exkursioner innebär inte några svårare strapatser.
Att förflytta sig mellan två platser i Indien tar alltid betydligt längre tid än i Europa. Det är många verksamheter på
och bredvid vägarna. Mycket folk, kreaturstransporter, cyklister, mopedtaxis m m. Det är många som gör vad de kan
för att få oss att hålla en långsam framfart. Men så fungerar det i Indien. Hastigheten på vägarna är i allmänhet låga.
Frukost äts som regel kl 0530 eller 0600. Ibland är vi ute större delen av den ljusa dagen, men under flera dagar blir
det tillfälle till siesta mitt på dagen (med möjlighet till skådning, vykortsskrivande eller tupplur). Eftersom vi bor på
några riktigt unika logier, kommer vi att ges tid för att hinna njuta dessa.
Vägarna kan vara skumpiga – gäller f f a under våra safariturer men i några fall även under transportsträckorna. Om
det är torrt i markerna kan det damma rejält på vissa mindre vägar.
Terrängen är vanligen lättgången utan några ansenliga nivåskillnader. På vissa platser är marken sandig, på andra går
vi bland stickigt buskage.
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.
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 vårt fordon kan vara begränsat, packa gärna i
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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.
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 så snart du bokat 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.
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Klimatkompensation
Från 2021 klimatkompenserar vi din resa. 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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