Bhutan 27 mars – 13 april 2020
fågelresa med Göran Pettersson

Punakha Dzong, kommunalhuset i Punakha. Foto: Joseba del Villar

Varmt välkommen på AviFaunas resa till Bhutan!
Bhutan, så speciellt. Ett litet kungarike i Himalaya, inklämt mellan Tibet och Indien. Bhutan har en
liten befolkning på drygt 700 000 själar där deras välstånd bl a mäts med ett lyckoindex.
Televisionen nådde landet först 1999 och det lär finnas ett (1) trafikljus i huvudstaden, landets enda.
De som reser hit får uppleva något sagolikt!
Inget annat land i Himalaya har kvar så mycket skog som Bhutan. För några år sedan var över 60 %
av landet täckt av skog. Dessa skogar är mycket artrika såväl på fåglar som på andra djur och
växter. Därför är också intresset bland fågelskådare stort att besöka Bhutan. Man finner nämligen
många av de ovanliga Himalayaarterna i hyfsade antal just i Bhutan. Och detta på en yta något
större än Jämtland. Vi kommer att skåda såväl i temperade städsegröna skogar på några tusen
meters höjs som i lövskogar strax över havsnivå. Vi väntas finna sådana fina Himalayaarter som
Himalayan Monal, Satyr Tragopan, Blood Pheasant, Beautiful Nuthatch och Ward´s Trogon bland
många, många andra intressanta och vackra fåglar. Vi besöker också en lokal för den ytterst
sällsynta White-bellied Heron.

AviFauna Naturresor
Stenhusa Gård
Lilla Brunneby 106
386 62 Mörbylånga

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

Resan i korthet
Datum

Orter/resplan

27 mar Resan startar på New Delhis flygplats på kvällen. Natt i Delhi.
28 mar Tidigt morgonflyg till Paro i västra Bhutan. Promenad upp till Tigers Nest Monastery
(Taktshang). Natt i Paro.
29 mar Chele La. Transport till Thimphu. Natt i Thimphu.
30 mar Dochu La och Lampelri Botanical Garden. Transport till Punakha. Natt i Punakha.
31 mar Punakha Valley (Tashithang). Natt i Punakha.
1 apr

Skådning längs vägen till Phobjikha. Natt i Phobjikha.

2 apr

Pele La road. Skådning längs vägen till Bumthang. Natt i Bumthang.

3 apr

Skådning i dalgångarna Thrumshing La, Sengor och Namling. Natt i Yongkola.

4–6 apr Thrumshing La NP (Lingmethang Road ). Natt i Yongkola.
7 apr

Dalgångarna Sengor och Ura. Transport till Bumthang. Natt i Bumthang.

8 apr

Skådning längs vägen till Trongsa. Natt i Trongsa.

9 apr

Zhemgang road. Transport till Tingtibi och natt där.

10 apr Royal Manas National Park. Natt i Tingtibi.
11 apr Skådning längs Tamala road. Natt i Gelephu.
12 apr Skådning längs vägen till Guwahati, Indien. Natt i Guwahati.
13 apr Förmiddagsflyg tillbaka till Delhi. Under dagen ett kulturarrangemang i Delhi. Resan
avslutas på kvällen på Delhis internationella flygplats.

Yellow-billed Blue Magpie. Lite annorlunda mot våra skator här hemma. Foto: Göran Pettersson
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Paro
Taktshang Monastary
Chele La Pass
Thimpu
Dochula Chorten
Punakha
Jigme Dorji NP
Pelela Pass
Phobjakha Valley, Wangdue Phodrang

10.
11.
12.
13.
14.
15.
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17.
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Bumthang
Sengor
Yongkola, Mongar
Lingmethang Road
Trongsa
Zhemgang Road
Royal Manas NP
Gelephu, Sarpang

DAG-TILL-DAG PROGRAM
27 mar. Resan startar på New Dehlis internationella flygplats (IGIA) sent på kvällen. Transfer till
ett hotell nära flygplatsen. Natt i Delhi.

Tigers Nest Monastery. Foto: Göran Pettersson

28 mar. Tidigt morgonflyg till Paro i västra Bhutan. Efter passage in i landet åker vi buss till vårt
hotell för incheckning och lunch. Senare på eftermiddagen promenerar vi uppför de skogklädda
sluttningarna till Tigers Nest Monastery (Taktshang, 3 000 m ö h). Klostret är nog att av Bhutans
mest avbildade byggnader. Natt i Paro (2 300 m ö h).
29 mar. Tidig morgon för transport upp till Chelela La Pass på nästan 4 000 meters höjd. Längs
vägen upp genom barrskogarna hoppas vi hitta Himalayan Monal, Blood Pheasant och Kalij
Pheasant. Vi äter frukost vid passet och njuter av utsikten. Härifrån ser man några av de högsta
topparna i Bhutans del av Himalaya. Andra arter vi hoppas se här är t ex Rufous-vented och Greycrested Tits, Spotted och Black-faced Laughingthrushes, Himalayan Bluetail (splitt från blåstjärt),
Blue-fronted Redstart, White-collared Blackbird, Long-tailed Thrush, Plain Mountain Finch samt
Collared och White-winged Grosbeak.
Senare under förmiddagen kör vi tillbaka ner till Paro och äter lunch där innan vi färdas österut mot
huvudstaden Thimpu. Längs vägen tittar vi efter ibisnäbb och brun strömstare. Framme vid Thimpu
räknar vi med att hinna med en stunds skådning i stadens närhet. Här finns en lokal för bl a Yellowrumped Honeyguide. Bland andra arter vi bör stöta på kan nämnas större turturduva, Long-tailed
Minivet, Green-backed och Rufous Tit, Brownish-flanked Bush Warbler, Blue Whistling Thrush,
Ultramarine Flycatcher samt Plumbeous Water och White-capped Redstarts. Natt i Thimpu (2 350
m ö h).
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30 mar. Tidig avfärd upp mot Dochula Pass (3 140 meter över havet). Här skådar vi ett tag tills det
är dags för frukost på Dochula Café. Det är härliga omgivningar vid passet med blommande
magnolior och rhododendron. Bland fåglar vi har chans att se (eller höra) kan nämnas Hill
Partridge, Large Hawk-Cuckoo, Great Barbet, Yellow-billed Blue Magpie, White-browed Fulvetta,
Rufous-vented Yuhina, Chestnut-crowned Laughingthrush, Chestnut-bellied Rock Thrush, Greentailed Sunbird och Dark-breasted Rosefinch.
Vi åker sedan nordsidan utför de skogklädda sluttningarna ner till Punakha. Vi gör flera stopp längs
vägen för skådning i de fina gran- och ekskogarna. Vi hoppas finna lite flockar och vi stannar även
till vid Lampelri (Royal) Botanical Park och tittar efter bl a Darjeeling Woodpecker, gråspett,
Black-winged Cuckooshrike, Ashy-throated och Large-billed Leaf Warbler, Whistler’s och
Chestnut-crowned Warbler, Brown Parrotbill, Streak-breasted Scimitar Babbler, Rufous-winged
Fulvetta, White-throated Laughingthrush, Rufous-gorgeted Flycatcher och Rufous-breasted
Accentor.
Vi äter lunch längs vägen och innan vi åker till vårt hotell hinner vi med lite skådning längs Mo
Chu River. Här har vi oflyt om vi inte hittar ibisnäbb. Det är också här vi har en liten chans att hitta
White-bellied Heron, Bhutans kanske mest mytomspunna fågel med en världspopulation på max
250 individer. Vi har större chans att se River Lapwing och kanske Crested Kingfisher här. Natt i
Punakha (1 400 m ö h).

Mo Chu River. Foto: Göran Pettersson

31 mar. Heldagsskådning i området av Punakha. Direkt på morgonen kör vi upp till Jigme Dorji
NP. En stor nationalpark som har fin städsegrön lövskog. Vi följer floden Mo Chhus lopp. Det blir
mycket fågel och även en hel del fjärilar idag. I fågelväg bör vi hitta bl a Mountain Hawk-Eagle,
Himalayan Cuckoo (splitt från tajgagök), Golden-throated Barbet, Greater Yellownape, Black-eared
5

Shrike-Babbler, Grey Treepie, Chestnut-bellied Nuthatch, Black och Mountain Bulbul, Slatybellied Tesia, den åtråvärda Yellow-vented Warbler, Grey-hooded Warbler, Golden-breasted
Fulvetta, Whiskered Yuhina, Spotted Elachura (Wren-Babbler), Rusty-cheeked Scimitar Babbler,
Nepal Fulvetta, Striated Laughingthrush, Rufous-fronted Barwing, Rufous Sibia, White-tailed
Nuthatch, Large Niltava, Slaty-backed Forktail samt Black-throated och Gould’s Sunbirds.
Efter lunch i Punakha kör vi tillbaka till Mo Chhu River (som vi besökte i går) och söker på nytt
efter White-bellied Heron. Natt i Punakha (1 400 m ö h).

White-bellied Heron är ena v världens mest ovanliga fåglar. Finns enbart i Bhutan och Indien. Foto: Göran Pettersson

1 apr. Tidig avfärd för ett nytt besök vid Mo Chhu River och nytt försök på White-bellied Heron
(om det behövs!). Därefter frukost på hotellet.
Det är nu dags att lämna Punakha och påbörja färden österut. Vi följer den stora landsvägen som
går i öst-västlig riktning genom hela landet. Stor landsväg i Bhutan innebär fortfarande måttlig
trafik. Vi har många kurvor framför oss då vi långsamt klättrar mot passet Pelela La (3 350 m ö h).
Vi färdas genom liknande skogar med ek och barrträd, rhododendron och magnolior som
häromdagen och gör flera skådarstopp längs vägen. Även idag har vi chans på Yellow-rumped
Honeyguide. Det finns även goda möjligheter att finna Ward’s Trogon, en av östra Himalayas
riktiga klenoder. Andra arter vi hoppas finna är t ex Crimson-breasted Woodpecker, Blyth’s ShrikeBabbler, Asian och Nepal House Martins, Fire-capped Tit, Yellow-browed Tit, Black-throated
Bushtit, Pale-rumped Warbler, Stripe-throated Yuhina, Rufous-capped Babbler, Himalayan Cutia,
Red-tailed och Bar-throated Minla, Blue-capped Rock-Thrush, Grey Bushchat, dvärgsparv, Little
Forktail och nötkråka. Det blir mycket fågel längs vägen idag. Natt i Phobjhika Valley (2 700 m ö
h).
2 apr. Vi fortsätter vår färd österut mot Bumthang. Vi klättrar uppåt mot passet Yuthong La genom
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rhododendron- och magnoliaskogar. Så småningom når vi passet och styr sedan nerför och kommer
då in i skogar med gran och silvergran och. Det här är områden med Kalij Pheasant, järnsparvar,
murkrypare, Himalayan Beautiful Rosefinch, solfåglar och Brown Parrotbill. Natt i Bumthang
(2 650 m ö h).
3 apr. Idag passerar vi ett av Bhutans högsta pass, Thrumsing La på närmare 4 000 meters höjd. Ett
resultat av monsunklimatet som når de östra delarna av Himalaya är de rika skogarna som når ända
upp till ca 4 000 meters höjd. Detta påverkar i sin tur utbredning i höjdled på flera skogsbundna
arter. Vi kommer att få prov på detta de kommande dagarna. Vi gör flera skådarstopp längs vägen.
Det kommer att bli en del repriser men vi har chans att hitta Spotted Laughingthrush, Snow Pigeon,
Mountain Hawk-Eagle, Satyr Tragopan, Golden Bush Robin, Himalayan Beautiful Rosefinch och
White-browed Bush Robin bland mycket annat. Det finns även en liten chans på den nätta Goldnaped Finch, Red-headed Bullfinch och Tibetan Siskin. Natt i tält i Yongkola (1 700 m ö h).

Himalayan Monal – en drömart under resan. Foto: Göran Pettersson

4–6 apr. Efter en måttlig transport når vi Lingmethang Road, utan tvekan ett av Bhutans finaste
fågelområden. Vägen skär genom flera olika skogstyper, från höghöjdsskogar på närmare 4 000
meters höjd ner till subtropisk regnskog på ca 600 meters höjd. Östra Himalaya är ett av jordens
mest artrika områden (såväl växter som djur) och vi kommer att träffa på många arter unika för just
östra Himalaya. Listan kan göras lång och de mest speciella arterna är bl a Wards Trogon, Rufousnecked Hornbill, Satyr Tragopan, Blue-fronted Robin, Yellow-throated Fulvetta, Grey-cheeked
Warbler, Black-throated och Greater Rufous-headed (White-breasted) Parrotbill, White-naped
Yuhina, Long-billed, Rufous-throated och Bar-winged Wren-Babblers, Sikkim Wedge-billed
Babbler, Fire-tailed Myzornis, Streak-breasted, Rusty-cheeked, Coral-billed och Slender-billed
Scimitar Babblers, Broad-billed Warbler, flera arter Laughingthrushes som White-crested, Bhutan,
Grey-sided och Scaly Laughingthrushes, Rufous-throated and Chestnut-breasted Partridges, Redheaded Trogon, Blue-bearded Bee-eater, Golden-breasted Fulvetta, Pale Blue, Sapphire Flycatcher
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och White-gorgeted Flycatchers, Large-billed Leaf och Black-faced Warblers samt Yellow-breasted
Greenfinch och Crimson-browed Finch. Nätterna i Yongkola (1 700 m ö h).

Spotted Elachura är ensam i sin familj. Foto: Jainy Kuriakose

7 apr. Det är dags att vända åter mot Bumthang. Det gör vi med skådning i de skogklädda
dalgångarna Sengor och Ura. Fåglar vi skådar efter idag är bl a Bar-winged Wren Babbler, Blood
Pheasant, Dusky, Eye-browed och Dark-throated Thrushes, Chestnut-bellied Rock Thrush, Whitecollared Blackbird, Red-headed Bullfinch, Gold-naped Finch, Stripe-throated Yuhina, Chestnutheaded Tesia, Red Crossbill, Scaly Laughingthrush, White-winged Grosbeak, Golden Bush Robin,
Fulvous Parrotbill (ovanlig), Rufous-breasted Bush Robin, Alpine Accentor, White-throated
Redstart och Slaty Blue Flycatcher. Natt i Bumthang, (2 650 m ö h).
8 apr. Tidig start för ett återbesök vid Tharpaling Monastery för fasaner och Snow Pigeon. Efter
frukost kör vi mot Trongsa med skådning längs vägen. Vi hoppas få se fasaner idag som Himalayan
Monal, Blood Pheasant, Satyr Tragopan och Kalij Pheasant. Andra arter vi tittar efter under vår
relativt korta transport är bl a Himalayan Thrush, Himalayan Beautiful Rosefinch, White-browed
Rosefinch, Black-billed Magpie, alpkaja, Hume’s Bush Warbler, Brown Bullfinch, Rufous-vented
Yuhina och Rufous-vented Tits. Natt i Trongsa, (2 000 m ö h).
9 apr. Fyra timmars transport, med många skådarstopp längs vägen, till Tingtibi. Vi följer
Zhemgang Road som är snarlik Limithang Road vad gäller fågelfaunan. Vi äter både frukost och
lunch ute i fält. Har vi missat Beautiful Nuthatch tidigare under resan har vi chans på nytt att hitta
den idag. Natt i Tingtibi, (750 m ö h).
10 apr. Låglandsskådning i Royal Manas NP hela dagen. Vi kan förvänta oss en hel del nytt i
artlistan idag då vi skådar på hittills lägsta höjden under resan. Vi hoppas få se bl a Yellow-vented,
Rufous-faced och Yellow-bellied Warblers, Pin-tailed Green Pigeon, White-hooded Babbler, Palebilled Parrotbill, Indian Paradise Flycatcher, Red-faced Liocichla, Rufous-bellied Niltava, White8

throated och Ashy Bulbuls, Blue-throated Flycatcher, Black Eagle, Oriental Honey-buzzard, Bluecapped Rock-thrush, Black-chinned Yuhina, Grey-capped Pygmy och Fulvous-breasted
Woodpeckers, Common Green Magpie, Mountain Imperial-pigeon, Emerald Dove, Palla’s Fish
Eagle, Collared Falconet och Bronzed Drongo. Natt i Tingtibi (70 m ö h)
11 apr. Ny fyratimmarstransport med skådning längs Tamala road och i Surey Valley. Vi spanar
efter White-throated Bulbul, Striated och White-naped Yuhinas, Red-headed Trogon, Orangebellied Leafbird, Crimson Sunbird, Green-billed Malkoha, Spotted Owlet, Brown Hawk Owl,
Jungle och Hill Mynas, Jungle Babbler, Asian Pied och Chestnut-tailed Starlings, Green Imperial
Pigeon, Wreathed och Oriental Pied Hornbills, Lesser Whistling Duck, Pin-tailed Snipe, Yellowwattled, River Lapwing, Red-naped Ibis, Striated Heron och White-breasted Waterhen.
Natt i Gelephu, (250 m ö h).
12 apr. Under dagen färdas vi ca 20 mil till Guwahati i Assam, Indien, och anländer till vårt hotell
under eftermiddagen. Även Assam bjuder på en del nytt för resan och vi hoppas se såväl Lesser
som Greater Adjutant. Den sistnämnda är en av världens mera ovanliga fåglar och har sin
huvudsakliga population i just området runt Guwahati. Natt i Guwahati.
13 apr. Vi flyger till Delhi under förmiddagen och tar in på första nattens hotell nära flygplatsen.
Under eftermiddagen besöker vi Red Fort, ett mogulpalats från 1600-talet. Efter middag på hotellet
tar vi oss tillbaka till flygplatsen där resan avslutas.

Red Fort, Delhi. Foto: Göran Pettersson
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Resans pris: 66 900 kr.
AviFauna förbehåller sig rätten att, p g a exempelvis valutaförändringar, oförutsedda ökade
kostnader för landarrangemanget såsom bränsletillägg och nyligen införda skatter, höja resans pris
med 8 % till då slutbetalning skall föreläggas. Vi eftersträvar verkligen att INTE behöva göra det
och i praktiken inträffar det sällan. Observera också att vissa smärre justeringar kan behöva ske med
start- och sluttid för resan, även om vi eftersträvar att inte ändra detta heller. Se också under
rubriken flygresa till landet.

Vad ingår i priset
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

boende med del i dubbelrum
helpension med vatten till lunch och middag
alla transporter i Indien och Bhutan
flyg Delhi - Paro // Guwahati - Delhi
alla aktiviteter som nämns i programmet
vatten i bussen varje dag
lokal guide specialiserad för både fåglar och däggdjur
inträden och tillstånd
visum till Bhutan
lokala skatter
dricks till guider och de i resan ingående måltider
svensk reseledning
förhandsinformation om resan och artlista
utförlig reserapport från resan

Vad ingår inte i priset
•
•
•
•
•
•
•

flygresa till och från mötesplatsen
personliga utgifter såsom klädtvätt, telefon och alkoholhaltiga drycker
rumsdricks på hotellen
matersättning eller andra utgifter om deltagaren inte väljer att delta i gruppens program
utgifter orsakade av förseningar till anslutningspunkten
visum till Indien och dricks för ev personlig service
reseförsäkring och/eller avbeställningsskydd

Flygresa till landet
Flyg till Indien (Delhi) ingår inte i resans pris. Om du inte kryssat i att AviFauna skall sköta din
flygbokning på anmälningsblanketten, boka inte din flygresa utan att ha kontaktat AviFauna
först. I normala fall vet vi cirka 6 månader innan avresa de exakta mötestiderna och du får ett
besked från AviFauna när det är dags att boka flyg. Om du kryssat för att AviFauna skall boka
flygbiljett på anmälningsblanketten, gör AviFauna det för en expeditionsavgift på 150 kr. Men
observera att de flygresor vi bokar i allmänhet blir dyrare än om du bokar själv, vi har inte samma
möjligheter att köpa billiga biljetter då vi handlar genom en underleverantör. Det billigaste är att
alltid boka själv som privatkund. Om du bokat flygbiljett efter att AviFauna gett klartecken till
flygbokning, och AviFauna ställer in resan, får du biljettkostnaden ersatt av AviFauna.
Du som bokar flyg genom AviFauna får flygbiljetten utskickad ca två veckor före avresa.
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Visum
På vår resa till och från Bhutan övernattar vi första och sista natten i Indien. Vi måste ha visum för
att resa in i Indien. Det kommer ett separat utskick om visumansökan i god tid före avresan.
Det krävs även visum för inresa till Bhutan. Denna process ombesörjs av vår operatör på plats. Det
är av yttersta vikt att man reser på det pass man uppgett vid anmälan till resan.
Byter man pass måste ny passkopia omgående skickas till AviFauna

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.
Som ett alternativ till att teckna reseförsäkring via hemförsäkringen kan man också köpa separata
reseförsäkringar, sök på nätet efter företag som erbjuder det.
Detta stycke utgår vid resa till länder utanför sjukförsäkringskortets täckningsområde

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
En stor del av resan består av skådning längs vägarna vi förflyttar oss på. Det är mycket gles trafik i
Butan så denna typ av skådning fungerar bra. Ibland går vi kortare promenader utanför vägarna.
Vi äter tidig frukost vid vårt boende. Lunch äts antingen i fält eller på restaurang. 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
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huvudmålet. Då går vi också igenom morgondagens aktiviteter och vilka fåglar det finns anledning
att vara speciellt uppmärksam på.
Någon kväll gör vi exkursioner efter middagen, i syfte att få höra (och se) ugglor, nattskärror och
Frogmouths.

Logistandard
Vi bor på bra turistklasshotell under större delen av resan. När vi reser i de östra delarna av landet
och besöker mera obebodda områden, bor vi i s k canvastält. Dessa tält är så höga att man går in i
dem. Tälten har också britsar/sängar som vi sover i.

Mat och dryck
På kvällen intas en ordentlig måltid vid vårt logi. Maten är smakrik och varierad. Har man tidigare
rest i Indien kanske man upplever maten i Bhutan som mindre kryddstark. Mineralvatten ingår i
resans pris och på de flesta ställen finns Coca Cola/Fanta och öl.
Om du har någon allergi eller inte äter viss mat måste du säga till om det senast vid slutbetalning
då det i vissa länder kan vara svårt att ordna på plats.

Resans tempo och strapatser
Detta är en fågelresa i medeltempo med relativt långa dagar i fält men inte i något järnhårt tempo.
Som regel kommer vi att gå kortare promenader i lättgången terräng, ibland längs glest trafikerade
småvägar. Någon gång lite mera kuperat och lite längre. Mycket av skådningen sker från glest
trafikerade vägar. Dessa exkursioner innebär inte några svårare strapatser. Räkna med tidiga
morgnar. Vissa kvällar gör vi en kortare eller längre mörkerpromenad i syfte att få se ugglor,
nattskärror eller nattaktiva däggdjur. Dessa turer kan vara från trettio minuter till ett par timmar och
är givetvis frivilliga.

Förutom fåglar...
… kommer vi att se flera huvudtyper av miljöer. Det finns mycket orörd skog kvar i Bhutan. Vi
kommer att skåda i fina barrskogar, bl a växer silvergran här, och omfattande lövskogsområden
(Hemlock på engelska) med blandade lövträd och odört som dominerande undervegetation. Då
monsunen är kraftig i de östra delarna av Himalaya bidrar denna till att flytta upp trädgränsen ända
till ca 4 000 meters höjd i vissa fall. Detta i sin tur gör att många arter finns på högre höjd i Östra
Himalaya än vad som gäller för övriga Himalaya. Bhutan har inte många våtmarker, däremot flera
stora floder som innehåller flera intressanta arter, t ex White-bellied Heron och Ibisbill. Den
förstnämnda är dock extremt sällsynt men vi besöker en lokal för arten (och håller tummarna
stenhårt).
Fjärilsfaunan är högst påtaglig i Bhutan. Det finns några enklare bestämningsguider för Bhutans
fjärilar (dock bara tillgängliga i Bhutan).
Religionen är högst påtaglig i landet. Man är buddhister (Mahayana). Vi kommer att se många
tempel och ev får vi möjlighet att besöka ett av dem. Stupor som man passerar medurs, finns
överallt i landet. En stupa är en buddhistisk kultbyggnad. Räkna med att vår guide går ett varv och
snurrar på bönerullorna. Vår guide och chaufför kommer f ö att vara klädda i nationaldräkt under
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större delen av resan. Det fungerar så i Bhutan att är man i ”officiell tjänst” är man också klädd i
traditionell dräkt. Det kan tyckas lite kallt på hög höjd med bara ben i detta kiltliknande plagg. Men
det värmer bra med tjocka långstrumpor.
Ni kommer att stöta på ordet Dzong då och då. Många tror att det är ett tempel/kloster, men det är
ofta en kombination av dessa två samt en administrativ byggnad (och förr en befästning). Lite som
ett religiöst kommunhus. Ni kommer också att få många tillfällen till att njuta av de fantastiskt
vackra byggnader som finns i landet.

Vädret...
är i bergsområden rätt så opålitligt. Vi reser dock så pass sent på säsongen att värmen har kommit
och stabiliserat vädret. När vi är på högre höjder (tidiga morgnar) kommer vi att känna av kylan. Då
kan mössa vantar, varm tröja, vindtät jacka och ett par överdragsbyxor komma till pass. På lägre
höjd är det varmare. Särskilt när vi närmare oss Indien och når Assam. Där är dagarna varma så här
års. Det kommer alltså att vara både kyligt och sommarvarmt.
Vi kommer förmodligen att råka ur för regn, men man kan aldrig vara säker. Kom ihåg regnkläder.
Paraply kan vara för klent.

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.

Klädsel
Vädret är i allmänhet soligt och relativt varmt mitt på dagen så ta med lätt klädsel, T-tröjor,
kortärmade skjortor och liknande. Speciellt morgnarna kan vara kyliga och du kommer att få
användning för en varm tröja, jacka, vantar och kanske mössa, åtminstone i på de högre passen
(också underställ eller överdragsbyxor). Tag också med något varmt att sova i, då nätterna i
Himalaya är ganska kalla (dessbättre är sängarna utrustade med rejäla täcken).
Du bör vara garderad mot regn, så tag med regnställ. I övrigt klarar vi oss med grova promenadskor
eller skådarsandaler.

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).
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På en skala "dåliga – medelgoda – goda" över möjligheterna att fotografera fåglar är möjligheterna
i Bhutan dåliga till 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
I Bhutan heter valutan Bhutanese Ngultrum (BTN). 1 BTN motsvarar ca 0,13 SEK (mars 2019). I
resans pris ingår helpension vilket gör att ni inte behöver ta med er så stor reskassa. Vi äter ofta på
restauranger för turister och där finns nästan alltid något att handla med sig hem. En annorlunda
vara som säljs är phallosar i snidat trä.
För de som vill dricka öl till maten (ingår inte i priset) kostar en stor öl drygt 30 kronor. Ni behöver
också lite snacks och frukt under dagsturerna vilket i allmänhet är billigare än hemma.
Ni ska alltså ha med er US Dollar i kontanter som ni växlar till inhemsk valuta.

Tidsskillnad
Svensk tid + 4,5 timmar.

Litteratur
Allmänt Du som anmält dig till resan får ett litet häfte, Länder i fickformat – Nepal & Bhutan, med
basfakta om det land vi skall besöka.
Fåglar 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 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.
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 (2014). 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.

Lämpligen vänder du dig till SOF/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
AviFauna har ingått ett långsiktigt samarbete med iGoTerra som ett led i vårt arbete för att
underlätta antecknandet av arter för våra resedeltagare.
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iGoTerra är en website med tillhörande mobilappar som hjälper dig att hålla ordning på alla dina
observationer, listor och foton över alla levande arter i alla världens länder. Om du som
resedeltagare redan är standard- eller premiummedlem i iGoTerra kan du dra nytta av att personlig
information, som vilka arter du sett tidigare, inkluderas i krysslistorna, samt att du enkelt kan
kopiera resans observationer till ditt eget konto på iGoTerra när resan är klar. Maila
gp@avifauna.se och be oss att lägga in dig för resan. Besök gärna iGoTerras hemsida
www.igoterra.com och läs mer om deras listfunktion och deras appar.
Artlistorna innehåller mer information än bara arterna: till exempel sidreferenser till den relevanta
fälthandboken och artens IUCN-klassade hotstatus.
Krysslistor såväl som reserapporter följer alltid aktuell systematik avseende arter och raser samt
engelska och vetenskapliga namn och de svenska namn som framtagits BirdLife Sveriges
Taxonomikommitté. Den systematik som används är IOC’s världslista som uppdateras två gånger
per år
Du kommer få en dag-till-dagkrysslista över de fåglar vi kan förvänta oss se under resan någon
månad före avresa. Det kan vara klokt att förbereda sig genom att läsa på artkännetecknen i förväg.
Ett trevligt sätt att träna sig på fåglar och djur som vi kan se på resan är att använda sig av bildspelet
i fotogalleriet på iGoTerra, där många arter finns avfotograferade. Krysslistan använder vi på
kvällsgenomgångarna när vi bokför vad vi sett under dagen, så ta med den på resan. Men givetvis
kommer vi också att gemensamt diskutera fältbestämning och artkaraktärer på platsen allt eftersom
vi skådar oss igenom landets avifauna.
Kom ihåg att ta med dag-till-dagkrysslista på resan. Har du problem med att skriva ut listan,
kontakta i så fall AviFauna, admin@avifauna.se.

Övrigt
På våra resor försöker vi alltid att ge så mycket guidning och hjälp kring fågelliv och annat som
olika deltagare kan behöva. Förkunskaper och intresse skiftar dock en hel del och det är inte alltid
lätt att avgöra hur mycket vägledning den enskilde deltagaren önskar. Tänk på att du alltid kan fråga
om det är något just du tycker är oklart eller vill diskutera närmare under resans gång! Det kan ske i
grupp eller mellan fyra ögon med reseledaren. Du är också välkommen att ta kontakt med
reseledaren före avresan och diskutera dina behov.

Anmälningsblanketten
Det är mycket viktigt att ditt namn är stavat exakt som i ditt pass på anmälningsblanketten.
Anmälningsblanketten fylls i på hemsidan i samband med bokning av resan. Du som bokar resan
per telefon, post eller e-post har fått en anmälningsblankett i pappersform. Denna ska givetvis
returneras omgående till AviFauna. Använd det bifogade kuvertet du tidigare fått. AviFauna kan
inte boka flyg (om du valt låta oss göra det) eller hotell för dig så länge vi inte har tillgång till
uppgifterna på anmälningsblanketten.

AviFauna behöver en kopia av ditt pass
När du returnerar anmälningsblanketten till AviFauna skall du också bifoga en papperskopia på ditt
passuppslag (där dina personuppgifter finns). Ännu bättre är om du kan skicka en skannad bild på
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passuppslaget via e-post till admin@avifauna.se. Du som bokar resan på AviFaunas hemsida får där
möjlighet att direkt bifoga en kopia på passet via e-post.
Skulle du ha otur och bli av med ditt pass under resan, kan situationen underlättas om du har en
kopia på sidorna 2 (med dina personuppgifter) i ditt pass samt två passfoton. Kontrollera för övrigt
att ditt pass gäller sex månader efter beräknat hemkomstdatum. Annars föreligger risk att du inte
släpps ombord på flyget.

Slutbetalning
skall vara AviFauna (bg. 5019–0453) till handa senast 61 dagar före avresa. Du kommer att få en
påminnelse per e-post.

Om AviFauna Naturresor
AviFauna Naturresor har funnits sedan 1985 och har i över 30 år möjliggjort för tusentals
naturintresserade att resa till intressanta resmål. Vi skiljer oss från andra naturresebyråer på flera
sätt. Dels genom att vi ägs av BirdLife Sverige (f d Sveriges Ornitologiska Förening). Därför går
allt vårt eventuella överskott tillbaka till fågelskydd. Vi har också en egen fågelskyddsfond som du
kan läsa mer om på hemsidan och i katalogen. Vi reser i små grupper där alla deltagare blir sedda
och vi lägger stor vikt vid kunniga, sociala och pedagogiska reseledare. Vi är medlemmar av
Resebyråföreningen och följer deras rekommendationer fullt ut. Vi har ställt bankgaranti för vår
verksamhet hos Kammarkollegiet, vilket innebär att ingen av våra resenärer blir strandade om något
skulle gå fel, det finns pengar att bekosta hemresor vid oförutsedda händelser. Dessutom är vi och
vår personal försäkrade med en professionell resebyråförsäkring. Vi lägger stor vikt vid att våra
samarbetspartners arbetar så ekologiskt som möjligt och följer lagstiftningen i de länder de
opererar.

Kontakt med AviFauna
Reseledaren Göran Pettersson når du på telefon 072–993 55 77 eller 046–500 23 och e-post
gp@avifauna.se, Observera att våra reseledare kan vara ute och resa, så ibland kan det dröja med
svar. Är det akut, kontakta kansliet (nedan).
Vårt kansli kontaktar du på 0485–444 40 eller e-post admin@avifauna.se . Hit kan du vända dig om
frågor kring praktiska saker som betalning och bokningsläge, som inte har med fågelfaunan på
resmålet att göra.
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