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Vi har goda chanser att se tiger såväl i Ranthambhore som Corbett nationalpark. Foto: Göran Pettersson  

 

 
Varmt välkommen på AviFaunas resa till Klassiska Indien! 

 
Indien är en av dessa destinationer som man inte bör missa i sin skådarkarriär. Här finns 
”allt” som ger en resa det där extra. Det blir ofta en smärre kulturchock då man för första 
gången möter det folkrika Indien. Och gott om fåglar är det också, orädda är de. Vi 
kommer att på vår rundresa i de nordliga delarna av Indien besöka såväl våtmarker, floder 
och torra skogar på låglandet som frodiga skogar och omfattande gräsmarker på 
Himalayas sluttningar. Vårt boende ligger strategiskt nära fågellokalerna och det indiska 
köket brukar imponera med sin smakrika mat. Vi kommer att se massor med arter typiska 
för indiska halvön men också träffa på många spännande sibiriska övervintrare. Norra 
Indien erbjuder kanske den bästa fågelskådningen som finns i Asien! 
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Mausoleet Taj Mahal betraktas numera som ett av världens sju nya underverk. Foto: Göran Pettersson 
 

Resan i korthet 
Datum Orter/resplan 

28 feb Resan startar internationella flygplatsen, New Delhi sent på kvällen. Natt i 
Delhi. 

1 mar Direkt på morgonen och förmiddagen gör vi en fem timmar lång tågresa till 
Ranthambhore i Rajasthan, känt för sin goda tigerförekomst. Senare under 
eftermiddagen gör vi vårt första besök i Ranthambhore NP. Det skyddade 
området är ca 400 km2 stort och innehåller såväl spännande fåglar som ett 
rikt däggdjursliv. Miljön är varierad och här finns torra lövskogar blandat med 
klippor och mindre sjöar. Utanför reservatet finns öppen torr mark med sin 
speciella fågelfauna. De senaste åren har tigerpopulationen ökat här så vi har 
bra chanser att hitta en jättekisse. Vi kommer att åka i en mindre öppen buss 
(canter) där vi sitter bekvämt och spanar efter fåglar och däggdjur. 
 
Däggdjursfaunan är som sagt rik här och vi bör kunna se Ruddy Mongoose, 
Northern Plains Langur, vildsvin, Nilgai, Sambar och Spotted Deer bland 
andra. Här finns också läppbjörn, leopard och Jungle Cat men dessa är 
betydligt svårare att finna. Bland fåglarna märks särskilt Indian Vulture, Grey 
Francolin, Painted Spurfowl, Indian Courser, Painted och Chestnut-bellied 
Sandgrouse, Sirkeer Malkoha, Savanna Nightjar, White-naped Woodpecker, 
Ashy-crowned Sparrow-Lark, Indian Bush Lark, Rufous-tailed Lark, Variable 
Wheatear, isabellatörnskata, White-bellied Drongo och Tickell’s Blue 
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Flycatcher. En del av de nämnda arterna kommer vi också att ha chans att se 
under vår vistelse i Bharatpurområdet. Natt nära Ranthambhore NP. 

2 mar Fortsatt däggdjurs- och fågelskådning i och utanför Ranthambhore Sanctuary. 
Vi gör en morgon- och en eftermiddagssafari i i reservatet. Mitt på dagen 
skådar vi i omgivningarna av vår lodge. Natt nära Ranthambhore NP. 

3 mar En sista safari in i Ranthambhore Sanctuary innan vi fortsätter resan mot 
Bharatpur (4–5 h). Skådning längs vägen efter stenskvättor och Indian 
Courser. Senare under eftermiddagen når vi Bharatpur där vi också kommer 
att bo de kommande tre nätterna. 

4–5 mar Keoladeo National Park precis utanför Bharatpur kan med fog kallas för en av 
världens mest kända fågellokaler. Området anlades för närmare 250 år sedan 
och var under en period ett jaktreservat för Maharadjan av Bharatpur. Sedan 
1971, då området blev skyddat, har det inte bedrivits någon jakt här. Det är 
mycket i fågelväg som lockat hit skådare i den varierande miljö som finns här 
med vattendrag, träddungar, tätare skogar, akaciamarker och torra områden. 
Över 400 arter är noterade i området. Vi ska utforska området, dels tills fots 
men också med cykeltaxi (s k rickshaw), och hoppas finna bl.a. Indian och 
Little Cormorant, ormhalsfåglar, Painted Stork, Asian Openbill, Woolly-necked 
Stork, Black-headed Ibis, stripgäss, Cotton Pygmy-goose, Comb Duck, 
sarustranor, White-breasted Waterhen, Pheasant-tailed och Bronze-winged 
Jacana, Indian Courser, sumpvipa, Indian Scops Owl, Dusky Eagle-Owl, 
Large-tailed Nightjar, Brown-capped Pygmy Woodpecker, Streak-throated 
Swallow, sibirisk piplärka, busksångare, saxualsångare och Black-breasted 
Weaver. Här finns också gott om rovfåglar. Särskilt örnar trivs här och vi bör 
se kejsar- och stäppörn samt större skrikörn. Vi ska även spana efter Indian 
Spotted Eagle. 
 
En av dagarna besöker vi också Bund Baretha, en enorm dammanläggning 
med intressant fågelfauna i de buskrika omgivningarna. Vi tittar här efter bl a 
Sulphur-bellied Warbler, Red Avadavat samt Tickell’s och Orange-headed 
Thrush. Vi lunchar i en liten park där Indian Flying Fox brukar hänga på 
dagkvist. Nätterna i Bharatpur. 

6 mar Via Agra transporterar vi oss till transport till National Chambal Sanctuary som 
vi når lagom till lunch. På eftermiddagen gör vi en båttur på Chambalfloden. 
Det relativt rena flodvattnet (en av de renaste floderna i Indien) gör att vi har 
chans att hitta hotade arter som Black-bellied Tern och Indian Skimmer. Flera 
arter sköldpaddor finns också i floden. Dessutom den säregna Gavial och 
gangesdelfinen. Natt i Chambal. 

7 mar Skådning runt vår lodge under morgonen. Det brukar finnas ugglor på 
dagkvist här, t ex Brown Hawk Owl, Indian Scops Owl och Spotted Owlet.  
 
Senare under förmiddagen kör vi till Agra där vi börjar med lunch. Under 
eftermiddagen besöker vi Taj Mahal, ett av världens nya sju underverk. Detta 
mausoleum är ett stort stycke kulturhistoria och ett beundransvärt 
byggnadsverk. Vi får räkna med en hel del övriga besökare, men området är 
stort som man upplever sällan någon trängsel. Natt i Agra. 
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8 mar Fortsatt kulturverksamhet i Agra. Vi besöker Red Fort under förmiddagen. 
Ytterligare ett mycket sevärt världsarv i Agra. Efter lunch ges möjlighet till 
shopping. Därefter transport till Delhi (ca 2 h). Natt i Delhi. 

9 mar Sju timmars transport till Corbett National Park, på Himalayas sydsluttning. Vi 
lämnar Delhi tidigt så vi når vårt logi lagom till lunch. Resan går genom 
Indiens mest tättbefolkade region och vi kommer att uppleva en intensiv 
mänsklig aktivitet längs vägen. På eftermiddagen skådar vi vid Kosi River där 
vi hoppas finna häftiga arter som ibisnäbb, Small Pratincole, Great Thick-
knee, River Lapwing, Crested Kingfisher, Blue-bearded Bee-eater, 
rubinnäktergal samt White-capped Bunting. Natt i strax utanför 
nationalparken. 

10 mar I Corbett möts fågelfaunan från de lägre delarna av Himalaya med det indiska 
slättlandet och över 400 arter är noterade från Corbett NP. Nationalparken 
ligger mellan 400 och 1 200 meters höjd. Efter frukost kör vi till Dhangarhi 
gate och kör vidare mot Dhikala. Med jeepar gör vi en safari genom den täta 
sal-skogen och vårt äventyr i Corbett inleds. Vi följer vägen längs Ramganga 
River vilket ger oss (små) chanser att finna tiger. Det är ett fågelrikt område 
och vi ska spana efter arter som Collared Falconet, Emerald Dove, Plum-
headed och Slaty-headed Parakeet, Great Hornbill, Speckled Piculet, 
Himalayan Flameback, Blue-winged Minla, Black-chinned Babbler och 
Whistler´s Warbler.  
 
Lagom till lunch når vi Dhikala och här pausar vi lite innan vi ger oss ut i 
gräsmarkerna och skogarna för fortsatt skådning. Utöver våtmarksarter som vi 
sett tidigare under resan ges här tillfälle till nya bekantskaper och vi hoppas 
hitta arter som bandhavsörn, Lesser Fish Eagle, Jungle Owlet, Tawny och 
Brown Fish-Owl, Golden-fronted och Orange-bellied Leafbird, Yellow-eyed 
Babbler, Chestnut-tailed Starling och Crimson Sunbird. Natt på Dikhala Forest 
House. 

11 mar Fortsatt skådning i Corbett NP. Många större däggdjursarter är väl 
representerade i Corbett och vi kommer att skåda efter Spotted och Hog 
Deer, Sambar, vildsvin, elefanter och givetvis tiger. Bland övriga djur i 
området märks Rhesus Macaque, Tarai Grey Langur, Common Indian 
Mongoose och Black-naped Hare. På eftermiddagen kör vi tillbaka till Tiger 
Camp där vi också övernattar. 

12 mar Under morgon och förmiddag skådar vi vid Kumeria, längs Kosi Rivers 
klapperstensstränder. Det kommer till en del nya arter här och vi spanar efter 
bl.a. Red-breasted Parakeet, Ashy Bulbul, Little och Spotted Forktail, 
murkrypare samt brun strömstare. Dessutom gör vi ett försök att hitta den för 
Indien nyligen upptäckta Nepal Wren Babbler. 
 
Efter lunch kör vi mot Pangot, nästa fina område för Himalayaskådning. Vi 
hinner med lite skådning innan middagen och hoppas se bl.a. Greater 
Yellownape, Black-headed Jay, Red-billed Blue Magpie, White-throated och 
Chestnut-crowned Laughingthrush, Rufous-naped och Himalayan Black-lored 
Tit, White-tailed och Chestnut-bellied Nuthatch samt Bar-tailed Treecreeper. 
Pangot ligger på högre höjd än Corbett (drygt 2 000 meters höjd) och bjuder 
på en helt annorlunda fågelfauna än vad man hittar på de lägre höjderna. 
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Man ser mest fågel vid dåligt väder då snöfall på de högre höjderna pressar 
ner många övervintrare till Pangot. Vissa perioder finns här gott om olika 
trastar och man kan då finna Chestnut Thrush samt Grey-winged och White-
collared Blackbird. Natt i Pangot. 

13 mar Vi skådar i fina ek- och rhododendronskogar med glest markskikt. Flera av 
träden har slagit ut i blom när vi kommer. Får vi klart väder ökar chanserna att 
hitta Himalayan Vulture och lammgam när de seglar över bergstopparna. 
Andra arter i området är t.ex. Kalij och Koklass Pheasant, Brown-fronted 
Woodpecker, Upland Pipit, Himalayan Bulbul, Altai Accentor, Striated Prinia, 
många sångare, bl.a. Ashy-throated, Lemon-rumped och Grey-hooded 
Warbler, Rufous-bellied Niltava, Himalayan Bluetail, Blue-capped Redstart, 
Striated Laughingthrush, Rusty-cheeked Scimitar Babbler, Rufous Sibia, 
Whiskered Yuhina, Grey-backed Shrike samt Pink-browed Rosefinch. Om vi 
spanar noggrant på de gräsklädda bergssluttningarna kanske vi hittar 
Himalayan Goral (ett getdjur) Natt i Pangot. 

14 mar Skådning under morgonen i Pangot därefter transport till Sat Tal (ca 2 h), ett 
område med småsjöar och skogsklädda kullar, ytterligare ett fågelrikt område 
i närheten av Naini Tal. Vi får här ny chans på eventuella arter vi missade i 
Pangot och lite nya Himalayaarter, t ex Rufous-breasted Accentor, Blue-
fronted Redstart, Upland Pipit, Pink-browed Rosefinch, Yellow-breasted 
Greenfinch och Tickell´s Warbler. Natt i Sat Tal. 

15 mar Fortsatt heldagskådning vid Sat Tal. Natt i Sat Tal. 

16 mar Morgon- och förmiddagsskådning vid Sat Tal. Efter lunch börjar vi köra ner 
mot Kathogdam med flera skådarstopp längs vägen. Framme i Kathogdam tar 
vi eftermiddags/kvällståget till Delhi. 

17 mar Tidig ankomst till Delhi. Under förmiddagen besöker vi Sultanpur, ett fint 
våtmarksområde nära Dehli med en hel del europeiska änder och spännande 
tättingar. Här övervintrar bl a Brook’s Leaf Warbler och Sind Sparrow häckar 
med en liten population. 
 
På eftermiddagen besöker vi det stora sikhtemplet Gurudwara Bangla Sahib 
eller Red Fort. En fin avslutning på resan i det mångkulturella Indien. Vi 
återvänder sedan till vårt hotell i god tid för middag och färdigställande av 
packningen för hemresan. Därefter transport ut till Delhis internationella 
flygplats där resan avslutas. 
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1. Ranthambore 

NP 

2. Bharatpur 

3. Bund Baretha 

4. Chambal 

River 

5. Agra 

6. Kosi River 

7. Kumeria 

8. Jim Corbett 

NP 

9. Pangot 

10. Sattal 

11. Sultanpur NP 

 
 

Viktigt 

Resans upplägg. Det som beskrivs i reseinformationen och programmet är ett preliminärt 
upplägg.  Ändringar i det kan ske beroende på väder, lokala förekomster av djur eller 
andra faktorer som reseledaren på resan bedömer som viktiga för att få ett maximalt 
utbyte av resan.  Det kan t ex också handla om att byta ut en restauranglunch mot 
picknicklunch eller byte av hotell (av minst likvärdig standard). 
 
Vilda djur. De arter som anges i programmet skall ses som en indikation på vad som kan 
ses på resan och inte en garanti för vad som ses. Om du vill bedöma sannolikheten för en 
viss art råder vi dig till att se våra tidigare reserapporter från resmålet, om sådana finns. 
Eller höra av dig till reseledaren. 
 
Strapatser och tempo. Det här är en resa i medeltempo. Observera att det blir relativt 
långa dagar i fält – men inte något järnhårt tempo. Vägarna är ganska skumpiga – gäller 
fr.a. under våra safaris i nationalparkerna Ranthambhore och Corbett men i några fall även 
under transportsträckorna. Terrängen är vanligen lättgången utan några ansenliga nivå-
skillnader. Vi ger oss inte ut på någon bergsklättring! På vissa platser är marken sandig, 
på andra går vi bland stickigt buskage. I Bharatpur rör vi oss i stor utsträckning på små 
markvägar. Det är normalt inte direkt sankt där vi går (såvida det inte just regnat). 
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Resans pris: 44 900 kr 
 
AviFauna förbehåller sig rätten att, p g a bränslekostnader, skatter   och offentliga avgifter 
eller valutakurser, höja resans pris med 8% till då slutbetalning skall föreläggas. Vi 
eftersträvar verkligen att INTE behöva göra det och i praktiken inträffar det sällan. 
Observera också att vissa smärre justeringar kan behöva ske med start- och sluttid för 
resan, även om vi eftersträvar att inte ändra detta heller. Se också under rubriken flygresa 
till landet. 

Vad ingår i priset 

• logi i dubbelrum på turistklasshotell 
• helpension  
• alla transporter mellan start- och slutpunkt på resan 
• båttur på Chambal River 
• dricks till guider och de i resan ingående måltider 
• rumsdricks på hotellen 
• svensk reseledning 
• skicklig lokal engelsktalande guide 
• artlista 
• utförlig reserapport från resan 

Vad ingår inte i priset 

• flygresa 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 och dricks för ev personlig service 
• reseförsäkring och/eller avbeställningsskydd 

Flygresa till landet 

Flyg till Indien (Delhi) ingår inte i resans pris. Du kan antingen boka flyg själv (billigast) 
eller be AviFauna boka det (expeditionskostnad om 150 kr plus påslag från vår 
underleverantör). Det måste i så fall kryssas i på anmälningsblanketten när du anmäler 
dig. 
 
Om du köper flygbiljett själv: 
 
Boka inte din flygresa utan att ha 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. 
Du får då ett besked från AviFauna med den tid du skall befinna dig på resans startplats 
och vilket flyg reseledaren åker med. Om du bokat flygbiljett själv utan klartecken från 
AviFauna kan vi inte ersätta dina kostnader ifall vi måste ställa in resan. 
 
Om du vill att AviFauna skall köpa flygbiljett åt dig:  
 
Observera att de flygresor vi bokar i allmänhet blir dyrare än om du bokar själv, vi har inte 
samma möjligheter att köpa billiga biljetter då vi handlar genom en underleverantör. Det 
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billigaste är att alltid boka själv som privatkund. Om du inte kryssat i rutan för 
flygbokning på anmälningsblanketten bokar vi inte flyg till dig. 
 
Observera att vi kan köpa ombokningsbara, dyrare biljetter om du vill ha flexibilitet med 
ned- eller hemresa. 
 
Om du bokat flygbiljett efter att AviFauna gett klartecken till flygbokning, eller AviFauna 
ställt in resan och du debiterats flygbiljetten, får du biljettkostnaden ersatt av AviFauna.  
 
OBS att vid avbeställning av resan 180 dagar (90 dagar för resor inom Europa) eller 
senare före avresa debiteras hela flygbiljettens pris om den är beställd av oss. 
 
Du som bokar flyg genom AviFauna får flygbiljetten utskickad ca två veckor före  
avresa. 

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. 

Bagage 

Kikare, tub och kamerautrustning bör ingå i handbagaget, där risken för stötar och stöld är 
mindre. Skulle ditt bagage bli försenat eller förkommet kan det också vara en fördel att ha 
toalettartiklar, viktig medicin, ett ombyte kläder etc. i handbagaget. Tänk också på att 
bagageutrymmet i våra fordon kan vara begränsat, packa gärna i mjuka s k soft bags med 
storleken anpassad till innehållet.   

Reseförsäkring  

Observera att du är skyldig att ha en reseförsäkring. Kontrollera att du verkligen får fullgott 
reseskydd, inklusive sjuk- och hemtransport vid allvarlig sjukdom eller olycka samt 
vidaretransport om du skulle missa flyget eller någon anslutning på resan. Om du har 
reseförsäkring på ditt kreditkort som du betalar med, kontrollera noga vad som ingår. 
 
Om du har en diagnosticerad sjukdom kan det innebära begränsningar för vad 
reseförsäkringen täcker. Kontrollera detta med ditt försäkringsbolag.  
 
Som ett alternativ till att teckna reseförsäkring via hemförsäkringen kan man också köpa  

Hälsa och vaccination 

Du bör i god tid före avresan ta kontakt med en vaccinationscentral för att se över dina 
vaccinationer. Det kan vara god idé att medföra lite egna sjukvårdsartiklar eller en enklare 
första-hjälpen väska. Kom också ihåg att packa med handsprit. Ta med små förpackningar 
så att ni kan ha dem i öppningsbara plastpåsar i handbagaget på flyget. Mindre 
förpackningar får också lättare plats i en jackficka. Cerat för torra läppar kan också vara 
klokt att packa med liksom vätskeersättning ifall du skulle råka ut för någon svårare 
magåkomma.  
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Allmänt upplägg 

Frukost äts som regel kl 0600 eller 0630. Normalt sett är vi ute större delen av den ljusa 
dagen. Vissa dagar blir det tillfälle till siesta mitt på dagen (med möjlighet till skådning, 
vykortsskrivande eller tupplur). 
  
I Ranthambhore åker vi flera turer med canter (öppen buss) på cirka 3 timmar per tur, i 
övrigt går vi längre eller kortare turer. I Corbett åker vi på jeepsafari. Utanför 
nationalparkerna sker all vår transport i gemensam buss. 
 
Huvudmålet äts på restaurang som regel på kvällen efter avslutad skådning och sedan vi 
hunnit ett besök på hotellet om man vill byta om. Artgenomgångar, då vi sammanfattar vad 
vi sett under dagen, hålls i samband med huvudmålet. Då går vi också igenom 
morgondagens aktiviteter och vilka fåglar det finns anledning att vara speciellt 
uppmärksam på.  
 
Om du har någon allergi eller inte äter viss mat måste du säga till om det senast vid 
slutbetalning då det i vissa länder kan vara svårt att ordna på plats. 

Logistandard 

Vi bor i dubbelrum på enkla men trevliga och rena hotell/lodger. Vid vår vistelse i Himalaya 
bor vi på i olika lodger med härlig natur utanför dörren. Här kan nätterna vara kyliga, men 
tjocka ”himalayatäcken” borgar för att man inte behöver frysa. Gardera ändå med ett varmt 
underställ och sockor för bästa sömn. Övernattningen inne i Corbett NP sker på ett enklare 
logi, men med toalett och dusch på rummen.  

Förutom fåglar... 

kommer vi att se ett varierat landskap. Från bussfönstret ser vi mycket av den myllrande 
indiska landsbygden med kor, getter, dromedarer, tvåhjuliga kärror och massor med 
människor. Se upp – rätt vad det är kanske det kommer en man ledande en elefant längs 
vägen. Vägarna är som regel långsamma varför vi hinner få en smula inblick i småstäder 
och byar vi kör igenom. 
 
Av vilda däggdjur kan nämnas fr f a tiger men även diverse hjortar, antiloper, sjakaler och 
apor. I Corbett har vi chans på indisk elefant. I Bharatpur har vi dessutom god möjlighet att 
se någon riktigt stor pytonorm, arten här heter tigerpyton. 
 
Vi kommer att lägga lite extra tid på kultur. I Agra besöker vi dels Agra Red Fort, dels Taj 
Mahal, berömt så till den grad att detta mausoleum riskerar att mista sin glans. Hur som 
helst, Taj Mahal är verkligen ett fantastiskt elegant byggnadsverk, ett mausoleum byggt i 
marmor på 1600-talet av sultan Shah Jahan för favorithustrun Mumtaz-Mahal. 

Utrustning 

Reseledaren har en tubkikare men det rekommenderas att ta med egen om du vill kunna 
avnjuta fåglar och däggdjur i lugn och ro. Handkikare är naturligtvis ett måste för alla!  
 
Ytterligare några pinaler som du kan utrusta dig med: ficklampa, mugg, smärre ryggsäck 
eller fältväska, kniv, konserv- och flasköppnare, myggstift, egen rulle toapapper, 
pengaväska att bära runt halsen eller magen, några tomma plastpåsar, väckarklocka om 
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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, shorts, 
T-tröjor och liknande. Speciellt morgnarna kan vara kyliga och du kommer att få 
användning för en varm tröja, jacka, vantar och kanske mössa, åtminstone i Pangot (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). Under 
våra tigersafaris kan det vara bra med vindtäta överdragskläder, särskilt morgnarna kan 
vara kylslagna i Ranthambhore NP. 
 
Du bör vara garderad mot regn, så tag med regnställ och paraply (fungerar också utmärkt 
som parasoll). I övrigt klarar vi oss med grova promenadskor 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.  

 

Fotografering 

Om du vill satsa mer ambitiöst på fotografering bör du vara beredd på att avsätta särskild 
tid för det och gå på egen hand en del (även om det innebär att man inte ser riktigt lika 
mycket fågel). Om du går på egen hand en liten bit från gruppen måste du vara mycket 
uppmärksam på samlingstider och var resten av gruppen rör sig så du inte försenar avfärd 
eller skrämmer fåglar som resten av gruppen smyger på. Det är särskilt viktigt att 
reseledaren informeras om ditt intresse för fotografering i förväg och att ditt fotograferande 
inte försenar gruppen. 
  
Möjligheterna att fotografera fåglar är på denna resa goda. Vyerna och landskapet är 
givetvis lättfotograferat och vi kommer att erbjudas många möjligheter till fina miljöbilder. 

Valuta 

Indiens valuta heter Indian Rupee. Valutan är inte konvertibel och vi växlar när vi kommer 
till Delhi flygplats. (Vissa Forexkontor här i Sverige kan dock ibland tillhandahålla rupier, 
säg till i god tid) Lämpligast växlingsvaluta är US$ (medan svenska kronor i allmänhet inte 
är gångbara eller växlas till sämre kurs). 

Personliga utgifter kan bestå av inlämnad tvätt (räkna med några kronor per plagg), öl till 
maten och utgifter för shopping. Vi besöker en fin butik med kläder och marmorprodukter 
när vi är i Agra. Här brukar de flesta hitta något att handla hem. Det finns bl a fina 
Kashmirsjalar här.  

http://www.pinewood.eu/
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Tidsskillnad 

Svensk tid + 4,5 timmar. Det är skådarljust ungefär mellan kl 07 och 18. 

Typ av stickkontakt & wifi 

Se https://www.worldstandards.eu/electricity/plug-voltage-by-country/  
 

   
 
Det finns wifi på några av våra hotell. Tyvärr är funktionaliteten ofta begränsad. 

Litteratur 

Fåglar. I fält använder vi oss av Birds of the Indian Subcontinent av Grimmett, Inskipp & 
Inskipp (Helm 2011). 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. Boken finns också som app med 
inspelade fågelläten. 
 
Däggdjur och övriga djur. Vad gäller däggdjuren finns det flera bra alternativ att ta med 
sig. Insight Guide – Indian Wildlife av Israel (2001) går igenom den indiska faunan i 
allmänhet med flera bra beskrivningar av nationalparker. Indian Mammals – A Field Guide 
av Vivek menon (2014) är den bästa däggdjursguiden.  Den har förstklassiga foton och 
mycket text.  
 
För bestämning av kräldjur finns Snakes and other Reptiles of INDIA av Indraneil Das 
(New Holland 2002). Det blir inte så många kräldjur på resan men vi har chans att se bl.a. 
några ödlor och sköldpaddor. 
 
Fågelinspelningar. En fantastisk ljudkälla på internet är www.xeno-canto.org/asia med de 
flesta av Asiens fågelarter inspelade. Här kan man också spara ner ljudfiler till sin egen 
dator/mobil. 
 
Lämpligen vänder du dig till BirdLife Sveriges egen butik Naturbokhandeln när du köper 
fågelböcker inför resan. Förutom att de har ett enastående utbud och kunniga försäljare 
gynnar du fågelskyddet för varje inköp du gör där. Tel 0485–444 40, 
www.naturbokhandeln.se. 
 

https://www.worldstandards.eu/electricity/plug-voltage-by-country/
https://www.naturbokhandeln.se/sv/articles/2.103.1252/birds-of-the-indian-subcontinent-grimmett-inskipp?q=Birds%20of%20the%20Indian%20Subcontinent%20(Grimmett%20%26%20Inskipp)
http://www.xeno-canto.org/asia
http://www.naturbokhandeln.se/
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Artlista i samarbete med iGoTerra  

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

  

Övrigt 

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

mailto:gp@avifauna.se
http://www.igoterra.com/
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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. AviFauna kan inte boka flyg (om du valt 
låta oss göra det) eller hotell för dig så länge vi inte har tillgång till uppgifterna på 
anmälningsblanketten.  

AviFauna behöver en kopia av ditt pass 

När du returnerar anmälningsblanketten till AviFauna skall du också bifoga en 
papperskopia på ditt passuppslag (där dina personuppgifter finns). Ännu bättre är om du 
kan skicka en skannad bild på passuppslaget via e-post till admin@avifauna.se. Du som 
bokar resan på AviFaunas hemsida får där möjlighet att direkt bifoga en kopia på passet 
via e-post. 
 
Skulle du ha otur och bli av med ditt pass under resan, kan situationen underlättas om du 
har en kopia på sidorna 2 (med dina personuppgifter) i ditt pass samt två passfoton. 
Kontrollera för övrigt att ditt pass är giltigt enligt reglerna för det land du åker till. 

Slutbetalning 

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

Om AviFauna Naturresor 

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

Klimatkompensation 
 
Från och med 2020 klimatkompenserar vi våra interna resor. Detta samtidigt som vi har 
kvar vår fågelskyddsfond där du som resenär bidrar till ett viktigt fågelskyddsprojekt.  
  
Först från 2021 ingår din utsläppskompensation i resans pris.  
  
Vi kommer arbeta 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 

mailto:admin@avifauna.se
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fågelskyddsorganisationen RSPB och arbetar dessutom i nära samarbete med markägare 
som också gynnas av att återställa våtmarker som tidigare dikats, t ex genom ekoturism. 
Den isländske presidenten är beskyddare av projektet. 
  
Du kan läsa mer om projektet (på engelska) här och där kan du även göra din 
klimatkompensation. 

Kontakt med AviFauna 

Reseledaren Jim Sundberg når du på telefon 0703–26 35 08 och e-post 
js@avifaunanaturresor.se. Observera att våra reseledare kan vara ute och resa, så ibland 
kan det dröja med svar. Är det akut, kontakta kansliet (nedan). 
 
Vårt kontor kontaktar du på 0485–444 40 eller e-post admin@avifauna.se . Hit kan du 
vända dig om frågor kring praktiska saker som betalning och bokningsläge, som inte har 
med fågelfaunan på resmålet att göra. 
 
 
 
 

Indian Skimmer finns vid Chambal River. Foto: Göran Pettersson 
 

https://votlendi.is/carbonoffset/
mailto:js@avifaunanaturresor.se
mailto:admin@avifauna.se

