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Toucan Barbet och Santa Marta Mountain Tanager. Foto: Roger Ahlman och Roger Rodriguez 

 
 
 

Varmt välkommen på AviFaunas premiärresa till Colombia! 
 
Colombia är världens artrikaste land. Med över 1900 arter observerade i landet varav 
ca 100 är rena endemer för Colombia, blir varje resa något alldeles extra. Låter det 
förvirrande många? Lugn, vår reseldare Roger Ahlman har bott länge i Sydamerika 
och lotsar dig rätt samt benar ut arterna både i fält och på kvällsgenomgången. 
Eftersom vi rör oss i regnskog blir vi en liten grupp dessutom, bara 10 deltagare. På 
den här resan koncentrerar vi oss på Santa Marta bergen i norra delen av landet. Det 
är världens endemrikaste enskilda område och vi har god chans att se all endemer 
här och på den närliggande torra Guajira-halvön. Resans första del går i bergen och 
dalarna mellan huvudstaden Bogotá och Medellin där vi besöker vitt skilda miljöer 
som höga berg och torra dalar i jakt på det rika utbud av arter som Anderna bjuder 
på. Säkerhetsläget i Colombia har glädjande nog förbättrats avsevärt och blivit stabilt 
det senaste decenniet och därför är vi nu glada att äntligen kunna göra en 
premiärresa till världens bästa fågelskådningsland! Följ med! 
 

 
  

Telefontid 10-12 måndag & torsdag 0706-10 44 45, admin@avifauna.se  



 
 
Resan i korthet 
 

 

 
DAG-TILL-DAG PROGRAM 
 
24/10 Avresa från Sverige och ankomst på kvällen till huvudstaden Bogotá. Natt på 
hotell i staden. 
 
25/10 Morgonen börjar vi i bergen vid Chicaque en timme utanför Bogotá. Här letar vi 
efter Moustached Brushfinch, Rufous-browed Conebill och Golden-bellied Starfrontlet 
bland mer spridda höglandsarter. Under eftermiddagen kör vi ner i Magdalena-dalen 
och skådar i en torrskog där vi hoppas hitta Apical Flycatcher och Velvet-fronted 
Euphonia, båda endemer för landet. Natt på hotell i Ibagué. 
 
26/10 Morgonen spenderar vi just utanför staden i Combeima Canyon där vi tittar 
efter Colombian Chachalaca, Indigo-capped Hummingbird, Tolima Blossomcrown, 
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Datum Orter/resplan 

24 okt  Resan startar på flygplatsen i Bogotá på kvällen. Transport till hotellet i 
Bogotá. 

25 okt  Bogotá till Ibagué via Chicaque och Magdalenadalen. Natt i Ibagué. 

26 okt  Combeima Canyon och sedan transport till Victoria. Natt i Victoria. 

27 okt  Reservatet i La Victoria. Natt i Victoria. 

28 okt  La Victoria - Guarinocito Lagoon - Manizales. Natt i Manizales. 

29 okt  Rio Blanco Reserve. Natt i Manizales. 

30 okt  Nevado Del Ruiz och transport till Tatama Nationalpark i Chocó. Natt i 
Montezuma. 

31 okt- 
1 nov 

Tatama Nationalpark. Natt i Montezuma. 

2 nov  Transport till Jardín. Natt i Jardín. 

3 nov  Yellow-eared Parrot Reserve via Cauca Valley till Medellin. Natt i Medellin. 

4 nov  La Romera. Flyg till Santa Marta. Natt i Minca. 

5-7 nov  El Dorado. Natt i El Dorado. 

8 nov  Transport till Palomino. Natt i La Jorara. 

9 nov  Los Flamencos Flora and Fauna Sancturay. Flyg till Bogotá. Natt i Bogotá. 

10 nov  Avfärd till flygplatsen i Bogotá där resan avslutas. 



 
 
Yellow-headed Brushfinch och den lokala Tolima Dove. Vi ser också en massa 
vanligare arter som Torrent Duck, White-winged Becard, Fawn-breasted Tanager och 
Andean Motmot för att nämna några. Under eftermiddagen har vi några timmars 
transport till Victoria med tid för några skådarstopp utmed vägen. Natt på hotell i 
Victoria. 
 
27/10 Hela dagen i La Victoria reservatet. Mycket att jobba på idag. White-mantled 
Barbet, White-bibbed Manakin, Sooty Ant-Tanager, Beautiful Woodpecker, Antioquia 
Bristle-Tyrant, Tody Motmot, Saffron-crowned Parrot och Bar-crested Antshrike är 
några exempel. Vidare kanske vi ser Ruby-topaz Hummingbird, Black-chested jay, 
Black-bellied Wren, Yellow-backed- och Scrub Tanagers, Clay-colored Thrush, Scrub- 
och Rufous-naped Greenlets och Yellow-browed Shrike-Vireo. Natt i Victoria. 
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28/10 Idag bryter vi upp skogsskådningen med öppenmarksskådning vid Guarinocito 
Lagoon. Vi tittar bland annat efter Northern Screamer i våtmarkerna som också 
bjuder på diverse änder som Black-bellied Whistling-Duck, både Large-billed- och 
Yellow-billed Terns, flera arter kungsfiskare och Rufescent Tiger Heron. Vi ska även 
titta efter Yellow-chinned Spinetail och Russet-throated Puffbird. Under 
eftermiddagen transport till Manizales och vårt hotell där. 
 
29/10 Rio Blanco reservatet erbjuder ett av Colombias bästa skådning i bergen. Fem 
arter Antpittas att jobba på inklusive Brown-banded och Bicolored. Fem arter 
Tapaculos inklusive spektakulära Ocellated. Vi har chans på många höghöjdsarter 
som Buff-breasted Mountain-Tanager, Masked Saltator, Streak-capped Spinetail, 
Andean Motmot, Rufous-breasted Flycatcher, Chestnut Wood-Quail, White-capped- 
och Red-hooded Tanagers, Golden-plumed Parakeet, Rusty-faced Parrot, Barred 
Fruiteater, Plushcap och många andra. På kvällen försöker vi på Rufous-bellied 
Nighthawk, Lyre-tailed Nightjar och Rufous-banded Owl. Natt i Manizales. 
  
30/10 Någon timme utanför Manizales tar oss till Nevado del Ruiz vulkanen. Här i 
paramon, alltså busk- och gräsmarker ovan trädgränsen, letar vi efter Buffy 
Helmetcrest, Rufous-fronted Parakeet samt mer spridda höglandsarter som Tawny 
Antpitta, Many-striped Canastero och Andean Tit-Spinetail. Vi ska också besöka några 
av landets bästa kolibrifeeders där vi möter Rainbow-bearded Thornbill, Black-thighed 
Puffleg, Sword-billed Hummingbird och Buff-winged Starfrontlet bland andra. Under 
eftermiddagen ska vi förflytta oss till Tatama Nationalpark och vi kommer nu att 
befinna oss på västra sidan av Anderna, dvs i det som kallas för Chocó, ett av världens 
endemrikaste områden. Här bor vi tre nätter i Montezuma. 
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Apical Flycatcher. En av många tyrannflugsnappare under resan. Endem så klart. Foto: Roger Rodriguez 

 
31/10-1/11 Två heldagar att spendera här på höjder mellan 1100-2800 meters höjd. 
Det blir mest skådning från väg i spektakulärt bergslandskap. Vi kommer att ha 11 
Colombia endemer och ytterligare 37 närendemer att jobba på! Bland dessa hittar vi 
Gold-ringed- och Black-and-gold Tanagers, Munchique Wood-Wren, Chestnut 
Wood-Quail, Multicolored Tanager, Crested Ant-Tanager, Parker’s Antbird, Alto 
Pistones Tapaculo, Chestnut-bellied Flowerpiercer, Red-bellied Grackle och Grayish 
Piculet. Annat bra vi ska leta efter är bland annat Black-headed Brushfinch, 
Bronze-winged Parrot, Chestnut-breasted- och Yellow-collared Chlorophonia, 
Chestnut-crowned Gnateater, Buffy Tuftedcheek, Blackish Rail, White-tipped Sicklebill, 
Brown-billed Scythebill, Golden-headed Quetzal, Sooty-headed Wren, Uniform 
Treehunter, Moustached Puffbird, Black Solitaire, Choco Vireo, Fulvous-dotted 
Treerunner, Toucan Barbet, Bicoloured Antvireo, Scarlet-and-white Tanager, 
Golden-chested Tanager, Laughing Falcon, Metallic-green Tanager, Andean 
Cock-of-the-Rock, Bar-crested Antshrike, Nariño Tapaculo, Glistening-green Tanager, 
Purplish-mantled Tanager, Club-winged Manakin, Orange-breasted Fruiteater och 
Tanagerfinch. För att nämna några... Just det, vi har runt 15 arter kolibrier att jobba på 
också inklusive höjdare som Violet-tailed Sylph, Velvet-purple Coronet och Empress 
Brilliant. 
 
2/11 Efter ett sista uppsamlingsheat runt Montezuma-Tatama har vi lång körning till 
Jardín där vi ska besöka en spelplats för Cock-of-the-Rock i utkanten av staden. Till 
stor del en resdag. 
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3/11 Tidig avfärd för att komma i tid för dagens huvuduppgift - den hotade 
Yellow-eared Parrot som här har en god population. Vi ska också leta efter arter som 
Chestnut-crested Cotinga, Metallic-green Tanager, Mountain Cacique, Rufous Spinetail 
och Sword-billed Hummingbird för att nämna några. 
 
Efter lunch har vi en längre transport genom Cauca dalen där vi gör några stopp för 
skådning och bland annat tittar efter Greyish Piculet, Colombian Chachalaca, 
Antioquia Wren, Golden-crowned Warbler, Greenish Elaenia och Scarlet-fronted 
Parakeet. Till kvällen kommer vi fram till Medellin för natten. 
 

Scarlet Ibis. Foto: Roger Ahlman 
 
 4/11 Morgonen tillbringar vi vid La Romera parken i utkanten av Medellin. Här 
hoppas vi på Yellow-headed Manakin och Red-bellied Grackle i första hand. Vi 
kommer naturligtvis att se en hel del vanliga arter också. På eftermiddagen har vi en 
timmes flyresa till Santa Marta längst i norr vid Karibiska havet. En timmes transport 
tar oss till Minca där vi bor på ett hotell med kolibri feeders som bland annat lockar 
Rufous-tailed Hummingbird, White-necked Jacobin och Black-throated Mango. 
 
5/11 Större delen av dagen kommer vi att köra upp till El Dorado reservatet med 
talrika stopp för skådning på olika höjder. Det här reservatet drivs av Colombias 
BirdLife partner ProAves och här har vi chans på nästan alla av de drygt 20 
endemerna för det här isolerade bergsmassivet. 
  
Under morgonen letar vi bland annat efter Golden-winged Sparrow, Black-backed 
Antshrike, Whooping Motmot, Scaled Piculet, Keel-billed Toucan, Rufous-breasted 
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Wren och Golden-fronted Greenlet. Under dagen kommer vi successivt upp i 
bergsregnskogen med nya arter för att framåt eftermiddagen komma till lodgen för 
tre nätter. Kolibri feeders här har White-tailed Starfrontlet och Santa Marta Woodstar. 
Fröautomerna lockar Santa Marta- och Sierra Nevada Brushfinches tillsammans med 
både Sickle-winged- och Band-tailed Guans och med tur även Black-fronted 
Wood-Quail. 
 
6-7/11 Sierra Nevada de Santa Marta bergen är helt skilt från Anderna men har ändå 
Colombias högsta topp. Tack vare sin höjd och isolering, håller området den högsta 
densiteten av endemer för något ställe i Världen som inte är en ö. Under två hela 
dagar ska vi besöka olika höjder för att ha chans på hela spektrat med endemer. På 
dom högre höjderna tittar vi efter Santa Marta Parakeet, Yellow-crowned Whitestart, 
Santa Marta Warbler, Santa Marta Bush-Tyrant, Brown-rumped Tapaculo, 
Rusty-headed Spinetail, Black-cheeked Mountain-Tanager, Santa Marta Antpitta, den 
senare en trolig split från Rufous Antpitta. Vi kommer också se många arter som har 
endemiska raser för de här bergen som Cinnamon Flycatcher, Black-hooded Thrush, 
Blue-capped Tanager och Emerald Toucanet. Annat vi tittar efter är bland annat 
White-lored Warbler, Santa Marta Tapaculo, Santa Marta Woodstar och Santa Marta 
Foliage-gleaner, Golden-breasted Fruiteater och Rusty-breasted Antpitta. På kvällen 
ska vi lyssna efter den nybeskrivna Santa Marta Screech-Owl och också titta efter ny 
art Night Monkey. 
 
8/11 Under förmiddagen skådar vi runt lodgen och på vägen ner till Minca för att 
samla ihop vad vi eventuellt har missat de tidigare dagarna. Under eftermiddagen 
skådar vi i låglandsskog nära Las Gaviotas där vi hoppas på Lance-tailed Manakin, 
White-bellied Antbird, Buff-breasted Wren, Barred Antshrike, Golden-fronted Greenlet 
och Crimson-crested Woodpecker. Natt i La Jorara. 
 

  
Andean Cock-of-the-rock och White-tailed Starfrontlet. Foto: Roger Ahlman och Roger Rodriguez 
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9/11 Morgonen tillbringas i Los Flamencos Flora and Fauna Sanctuary i västra kanten 
av Guajiraöknen. Här kollar vi Vermillion Cardinal, Orinocan Saltator, Buffy 
Hummingbird, Russet-throated Puffbird, Bare-eyed Pigeon, Chestnut Piculet, 
Slender-billed Inezia, White-whiskered Spinetail, Pileated Finch, Tocuyo Sparrow, 
Black-crested Antshrike, Crested Bobwhite, White-fringed Antwren, Northern 
Scrub-Flycatcher, Blue-crowned Parakeet, Brown-throated Parakeet, Rufous-vented 
Chachalaca och Green-rumped Parrotlet. 
 
I våtmarkerna ser vi American Flamingo, Scarlet och White Ibis samt mängder med 
änder, vadare, måsar och tärnor. På sena eftermiddagen tar vi flyget tillbaka till 
Bogotá. 
 
10/11 Hemresa. 

 
Resans pris: 62 500 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 
● boende med del i dubbelrum, enkel standard. Ett par ställen saknar varmt vatten. 
● helpension  
● vatten i bussen 
● alla transporter mellan start- och slutpunkt på resan 
● två inrikesflyg, Medellín – Santa Marta och Santa Marta – Bogotá 
● inträden 
● dricks till guider och de i resan ingående måltider 
● rumsdricks på hotellen 
● 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 
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● matersättning eller andra utgifter om deltagaren inte väljer att delta i gruppens 

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

Flygresa till landet 

Flyg till Colombia (Bogotá) 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 500 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. 
 
Du som bokar flyg genom AviFauna får flygbiljetten utskickad ca två veckor före 
avresa. 

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 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.  
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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. 

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.  

Allmänt upplägg 
Resan kommer att gå i relativt högt tempo med tidiga morgnar och flera långa 
transporter. Vi börjar på högplatån runt huvudstaden Bogotá för att röra oss västerut 
ner i den torrare Magdalena dalen, upp över centrala cordilleran, ner i Cauca dalen för 
att till sist komma upp och över västra cordilleran vid Montezuma. Första delen 
avslutas i Medellín varifrån vi har en timmes inrikesflyg upp till Santa Marta vid 
Karibiska havet. Härifrån rör vi oss upp till de högre delarna av Sierra Nevada de 
Santa Marta som är det högsta berget i Colombia och ett av världens endemrikaste 
områden. Resan kommer att avslutas i våtmarkerna vid kusten och – i öken! Det 
kommer med andra ord att vara både varmt och kallt allteftersom vi rör oss upp och 
nedför bergen. 
 
Huvudmålet äts på restaurang som regel på kvällen efter avslutad skådning och sedan 
vi hunnit ett besök på hotellet för dusch. 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. 

Logistandard 

De flesta nätter bor vi på hotell med några nätter på lodger. Standarden varierar och 
några hotell har inte varmt vatten. Wifi finns på alla ställen utom Montezuma (enkel) 
lodge. 

Mat och dryck 

Colombia är inte känt som någon kulinarisk destination och det är inte därför resan 
går hit. Det är den fantastiska fågelfaunan som lockar!. Några frukostar och luncher 
kan bli i fält medan middagen äts på restauranger eller på lodgerna.  
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Arepa är en typisk Colombiansk majskaka som vi säkert kommer att få se till frukost. 
Ris förknippas kanske framför allt med Asien men det är stapelfödan i stora delar av 
Sydamerika också.  
Vi dricker buteljerat vatten men lokalt öl finns överallt. 
 

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 

Resan kommer att gå i högt tempo med tidiga morgnar och en del långa transporter, 
allt för att försöka se så mycket som möjligt. Vi kan räkna med att se runt 600 arter. 

Förutom fåglar... 
kommer vi att se ett härligt och varierat landskap. Anderna delar sig i tre bergskedjor i 
Colombia och vi kommer att köra upp och ner för alla vilket borgar för fina vyer under 
transporterna. Vi kommer också att komma upp över trädgränsen i det som kallas 
páramo, bland annat för att se Helmetcrest. I norr besöker vi kustnära våtmarker 
samt faktiskt också öken med sina typiska fåglar. Det är ingen resa som ger någon 
lång däggdjurslista, kanske någon ekorre och fladdermöss.  

Vädret... 

Soligt och torrt. Hög luftfuktighet på låglandet. I höglandet kan det vara svalt tidiga 
morgnar. Regn kan förekomma. 

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. 
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Klädsel 

Vädret styrs huvudsakligen av på vilken höjd vi kommer att befinna oss. Ju högre höjd, 
desto kyligare. Det kommer alltså att behövas varma kläder med varm tröja, mössa 
och handskar. I låglandet blir det istället varmt och shorts och t-shirt blir mer 
användbart. Regn kommer säkert att förekomma, framför allt vid Montezuma, och 
regnkläder behövs. I lägre delar är ett paraply att rekommendera. Solskydd och 
myggmedel ska också packas ner. 
 
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 i Colombia medelgoda. Vyerna och landskapet är givetvis 
lättfotograferat och vi kommer att erbjudas många möjligheter till fina miljöbilder. Är 
du fotointresserade se då till att ha med dig ordentligt med minneskort hemifrån. 

Valuta och personliga utgifter 

Den colombianska valutan heter Colombian Peso (COP). Värdet idag (nov 2020) är ca 
420 COP mot 1 SEK. För att växla behöver ni US Dollar i små valörer, max 20 USD stora. 
Har ni större valörer på sedlarna får ni problem med växlingen. Möjligheterna att ta ut 
pengar på bankomat (ATM) under resan är begränsad.  
 
Det är helpension på resan. Måltidsdryck i form av vatten ingår alltid i middagarna. Vill 
ni njuta av den inhemska ölen till maten bör ni budgetera för detta. Lägg därtill 
utgifter för eget bruk, typ souvenirer. 

Tidsskillnad 
Colombia är sex timmar efter Sverige. 
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Litteratur 

Allmänt  Du som anmält dig till resan får ett litet häfte, Länder i fickformat – Colombia, 
med basfakta om det land vi skall besöka. 
Kartor  Om din lokala bokhandel inte har någon lämplig Colombiakarta, så ring till 
Kartbutiken, Stockholm 08–20 23 03. 
Fåglar  De fälthandböckerna som gäller är Field Guide to the Birds of Colombia av 
McMullan och Donegan (andra upplagan är från 2014). Birds of Northern South America 
av Robin Restall är ett annat alternativ som även finns som app.  
 
Lämpligen vänder du dig till BirdLife:s 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 
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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.  

 
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. 
 
Resa till landet. Du kan antingen boka din flygresa själv eller be AviFauna boka den mot en 
expeditionskostnad om 500 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 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. 
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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.  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 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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