Södra Argentina 8–24 november 2018
med Mikael Käll

Chilean Flamingo över Lago Argentino vid El Calafate. Foto: Mikael Käll

Varmt välkommen på AviFaunas resa till södra Argentina!
Södra Argentina erbjuder fantastiska scenerier och unika fågelmöten. Flockar av guanacos och
rheas rör sig makligt över patagoniens vidsträckta slätter och över Andernas spetsiga toppar kretsar
kondorerna som de gjort i årtusenden. Vi vandrar genom orörda sydbokskogar, längs glaciärkanter
ovanför trädgränsen och över pampas flacka gräsmarker. Längs kusten finner vi ett myller sjöfåglar
och havsdäggdjur som lockats till sydatlantens näringsrika vatten. I Eldslandet känner vi doften av
Antarktis. Fåglarna är påfallande orädda, ett tecken på att människan är en relativ nykomling i det
karga landskapet. Avifaunas resa till södra Argentina är inte bara ett fågeläventyr utan också en
spektakulär naturupplevelse med få motstycken på vårt klot!

Black-chested Buzzard-eagle med uppvaktande Southern Caracaras på den Patagonska stäppen. Foto: Mikael Käll
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Resan i korthet
Dag

Orter/resplan

1

Resan startar på Buenos Aires (BA) internationella flygplats. Skådning och natt i BA.

2

Flyg till Bahia Blanca, där vi spenderar två nätter.

3

Heldagskådning runt Bahia Blanca.

4

Skådning och transport till Las Grutas, där vi spenderar två nätter.

5

Heldagsskådning runt Las Grutas.

6

Skådning och transport till Trelew, där vi spenderar två nätter.

7

Heldagsexkursion till Punta Tombo.

8

Flyg till El Calafate, där vi spenderar natten.

9

Skådning och transport till El Chalten, där vi spenderar två nätter.

10

Heldagsskådning runt El Chalten.

11

Skådning och transport till Strobelplatån, där vi spenderar två nätter.

12

Heldagsskådning på Strobelplatån.

13

Skådning och transport till El Calafate. Flyg till BA, där vi spenderar natten.

14

Resan avslutas i och med lunch på hotellet.

Dag

Extradagar

13

Skådning och transport till El Calafate. Flyg till Ushuaia, där vi spenderar tre nätter.

14

Båttur på Beaglekanalen.

15

Heldagsskådning runt Ushuaia.

16

Skådning och sedan flyg till BA, där vi spenderar natten.

17

Resan avslutas i och med lunch på hotellet.
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1.

BA / Costanera Sur

2.

Bahia Blanca

3.

Bahia Blanca - Las Grutas

4.

Las Grutas

5.

Las Grutas - Trelew

6.

Trelew

7.

Punta Tombo

8.

El Calafate

9.

El Calafate - El Chalten

10. El Chaltén
11. El Chalten - Strobel
12. Strobel Plateau
13. Strobel - El Calafate
14. Ushuaia
15. Beagle Channel

Many-colored Rush-tyrant, en liten juvel vi har chans på i Costanera Sur. Foto: Mikael Käll
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DAG-TILL-DAG PROGRAM
Dag 1: Resan startar med lunch vid vårt hotell i Buenos Aires (BA). De flesta flyg från Europa
avgår under eftermiddagen dagen innan och anländer till BA:s internationella flygplats (förkortad
EZE) runt kl 8-9. För de som anländer med det rekommenderade flygalternativet ordnas gemensam
transport till hotellet. Efter lunch promenerar vi ner till ”stadsreservatet” Costanera Sur. Området
hyser en rik fågelfauna med bl.a. chans på White-tufted Grebe, Coscoroba och Black-necked
Swans, 3 arter sothöns, Rosy-billed Pochard, Silver, Brazilian och Ringed Teal, Wattled Jacana,
Monk Parakeet, Picazuro Pigeon, Glittering-bellied Emerald, Checkered Woodpecker, Rufous
Hornero, Masked Gnatcatcher, Rufous-bellied Thrush, Chalk-browed Mockingbird och Black-andRufous Warbling-Finch. Har vi riktig tur får vi syn på någon av områdets tillfälliga gäster, vilka
inkluderar t.ex. South American Painted Snipe och Black-headed Duck. Efter avslutad skådning
återvänder vi till hotellet för incheckning och middag. Natt i Buenos Aires.

Spectacled Tyrant är hyfsat vanlig i norra delen av resrutten. Foto: Mikael Käll

Dag 2: Vi tar oss till inrikesflygplatsen (förkortad AEP) för att borda ett morgonflyg till Bahia
Blanca, en medelstor stad vid kusten ca 60 mil öder om Buenos Aires. Vi checkar in på vårt hotell
och efter lunch skådar vi i stadens utkanter. Natt i Bahia Blanca.
Dag 3: Vi tillbringar hela dagen i Bahia Blancas omgivningar (inklusive lunchlåda i fält). Området
ligger på gränsen mellan flera olika ekosystem: torr pampas (grässlätter), s.k. ”espinal” (gles
torrskog), ”Monte” öken och tidvattenstränder, vilket borgar för ett mycket varierat fågelliv. Vi
hoppas på arter som Darwin's Nothura, Brushland Tinamou, Olrog's Gull, Snowy-crowned Tern,
Blue-crowned Parakeet, Spot-winged Pigeon, Chaco Earthcreeper, Tufted Tit-Spinetail, Palebreasted Spinetail, Short-billed Canastero, Firewood Gatherer, Crested Gallito, White Monjita,
Straneck's Tyrannulet, Pampas Pipit, White-tipped Plantcutter, White-banded Mockingbird,
Golden-billed Saltator och de hotade och sällsynta Pampas Meadowlark och Yellow Cardinal. Natt
i Bahia Blanca.
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Dag 4: Efter lite avslutande skådning kör vi söderut mot Las Grutas, ca 45 mil söderut längs kusten.
Vi gör flera stopp längs vägen i lämpliga biotoper. Natt i Las Grutas.
Dag 5: Heldag runt Las Grutas. Staden ligger vid stranden omgiven av s.k. Monte öken, ett speciellt
ekosystem med flera Argentinska endemer. Bland de arter vi har chans på kan nämnas Cinereous
Harrier, Red-backed Hawk, Burrowing Parrot, Sandy Gallito, White-throated Cacholote, Stripecrowned Spinetail, Black-crowned Monjita, Rusty-backed Monjita, Hudson’s Black-Tyrant, Greater
Wagtail-Tyrant, Mourning Sierra-Finch, Carbonated Sierra-Finch, Cinnamon Warbling-Finch och
Ringed Warbling-Finch. Natt i Las Grutas.
Dag 6: Vi startar tidigt för att skåda oss söderut mot Trelew, en sträcka på ca 30 mil. Längs vägen
har vi chans att plocka upp arter vi eventuellt har missat tidigare och en delvis ny fågelfauna börjar
göra sig gällande när vi närmar oss norra Patagoniens vindpinade stäpper. Vi besöker också näset
innanför Valdez halvön, där man har chans att se sydliga rätvalar som kommer hit för att kalva.
Själva halvön bjuder inte något nytt rent fågelmässigt (de sjölejonjagande späckhuggarna som
halvön är känd för finns här bara från februari till april). Natt i Trelew.
Dag 7: Vi skådar oss söderut till Punta Tombo, en minihalvö jämfört med Valdez men med en
klippig strand som hyser världens största koloni Magellanpingviner (~200 000 par)! Förutom
pingviner hyser kusten ett rikt liv, både vad gäller fågel och däggdjur. Fåglar vi har chans på
inkluderar Lesser Rhea, Elegant-crested Tinamou, Rock och Imperial Shag, Chubut Steamer-Duck,
Magellanic och Blackish Oystercatchers, gulbröstad snäppa, hudsonspov, Tawny-throated Dotterel,
South American Tern, Southern Giant Petrel, Brown Skua, Rusty-backed Monjita, Band-tailed
Earthcreeper, Patagonian Canastero och Patagonian Yellow-Finch. Bland däggdjur kan nämnas
sydlig rätval, späckhuggare (sällsynt), guanaco, vanlig mara, sydlig sjöelefant, sydamerikanskt
sjölejon, pampasräv, stor hårbälta och dvärgbälta. Natt i Trelew.

Magellanpingvin med bomaterial. Punta Tombo. Foto: Göran Pettersson
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Dag 8: Efter ett kortbesök vid några laguner nära Trelew kör vi till flygplatsen för vidare
flygtransport till El Calafate, där vi checkar in på vårt hotell. El Calafate är en hub för
turistindustrin i södra Patagonien och här finns en mängd trevliga restauranger och butiker. Under
eftermiddagen besöker vi Laguna Nimes, alldeles nära centrum, där ett myller av våtmarksfågel
väntar. Vi kan förvänta oss gott om Andean Ruddy Duck, Crested Duck, Upland Goose, Red
Shoveler, Coscoroba och Black-necked Swan, mm. Bland tättingarna kan nämnas den näpna
Austral Negrito och ett antal mer diskret färgade medlemmar från familjen furnariidae, t.ex. Scalethroated Earthcreeper, Buff-winged Cinclodes och Austral Canastero. Natt i El Calafate.
Dag 9: Vi skådar oss fram från El Calafate, längs de stora smältvattensjöarna Lago Argentino och
Viedma, mot El Chalten i hjärtat av de Patagonska Anderna. Lesser Rhea och guanacos är vanliga
längs vägen och i strandkanter och våtmarker har vi chans på arter som Cinereus Harrier, Blackchested Buzzard-Eagle, Black-faced Ibis, Flying Steamer Duck, Ashy-headed Goose, Chiloe
Wigeon, Bronze-winged Duck, Chilean Flamingo och Two-banded Plover. En speciell målart under
dagen är den sällsynta och unika Magellanic Plover – numera placerad i en egen familj närmare
sheatbills än vanliga pipare! Natt i El Chalten.

Patagonian Yellowfinch är en av många läckra finkar under resan. Foto: Mikael Käll

Dag 10: El Chalten är en liten bergsby fantastisk belägen mitt bland spektakulära bergstoppar som
Cerro Fitz Roy, många alpinisters drömdestination. Bergsidorna är klädda med sydlig bokskog där
vi har chans på arter som Chilean Flicker, Magellanic Woodpecker, Austral Parakeet, Lesser
Horned-Owl, Austral Pygmy-Owl, White-throated Treerunner, White-crested Elaenia, Fire-eyed
Diucon, Correndera Pipit, Austral Thrush, Rufous-tailed Plantcutter, Patagonian Sierra-Finch och
Austral Blackbird. I ett skogsområde en bit norr om byn letare vi skulkiga tapaculos – här finns
både den lilla muslika Magellanic Tapaculo och den stora och spektakulära Black-throated Huethuet. Har vi inte sett kondoren ännu så gör vi det nästan garanterat idag! Natt i El Chalten.
Dag 11: I dag kör vi norrut mot den ödsliga Strobelplatån och den vackert belägna ranchen Estancia
La Angostura, där vi tillbringar de följande två nätterna. Har vi tur får vi syn på en familj sällsynta
Patagonian Tinamou längs vägkanten. I kvällningen besöker vi våtmarker längs Chicosfloden
alldeles i närheten av ranchen och spanar efter Austral Rail, en släkting till vår egen vattenrall som
återupptäcktes så sent som 1998 efter att bara ha setts tre gånger under övriga 1900-talet.
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Dag 12: Vi är i perfekt utgångsläge för att försöka finna en av sydamerikas mest hotade arter:
Hooded Grebe. Denna vackra dopping är dessvärre snabbt på väg utför på grund av ett antal
hotfaktorer (bl.a. nordamerikansk mink, inplanterad öring, föroreningar och klimatförändringar),
men våra guider har god koll på populationen och chansen är god.

På Strobelplatån finns småsjöar som hyser bl a Austral Rail. La Angostura. Foto: Göran Pettersson

Dag 13: Efter lite morgonskådning kör vi söderut mot El Calafate, en sträcka på drygt ca 20 mil.
Någon gång mitt på dagen avgår flyget till Buenos Aires, där vi checkar in på vårt hotell. Natt i
Buenos Aires. För de som väljer att följa med på extradagarna i Eldslandet går flyget i stället till
Ushuaia.
Dag 14: Resan avslutas med lunch på hotellet och fram till dess är det fria aktiviteter. De flesta flyg
till Europa avgår under sena eftermiddagen och anländer dagen därpå. Gemensam transport till
flygplatsen ordnas för de som väljer det rekommenderade flygalternativet.

EXTRADAGAR ELDSLANDET
Dag 13: Vi anländer till Ushuaia någon gång under eftermiddagen och skådar runt hotellet fram till
middag. Följande tre nätter i Ushuaia.
Dag 14: Dagsexkursion genom Beaglekanalen, där vi spanar efter havsfåglar och havsdäggdjur. Vi
hoppas på fågelarter som Gentoo Penguin, Rock och Imperial Shags, Snowy Sheathbill, Blackbrowed Albatross, Southern Fulmar, Northern och Southern Giant-Petrel, Magellanic Diving-Petrel,
Fuegian Steamerduck, Dolphin Gull, Chilean Skua och South American Tern. Har vi riktigt tur
håller någon King Penguin till i området.
Dag 15: I dag beger vi oss upp ovan trädgränsen mot Le Martial glaciären. Vi vandrar genom
lågvuxen “fjällbokskog” med en liknande fågelfauna som runt El Chalten, inkluderande t.ex.
Magellanic Woodpecker, Austral Parakeet, Austral Pygmy-Owl och White-throated Treerunner.
Högre upp, där det förmodligen ligger en hel del snö kvar, har vi chans på arter som White-bellied
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Seedsnipe, Patagonian Sierra-finch, Ochre-naped Ground-Tyrant och den sällsynta Yellow-bridled
Finch. Vi besöker också Ushaias soptipp (ett måste på varje skådarresa…) där ett gäng Whitethroated Caracaras brukar hålla hov tillsammans med mängder med trut, Southern och Chimango
Caracaras och en och annan Chilean Skua.

Beaglekanalen. Chile om styrbord och Argentina om babord. Foto: Göran Pettersson

Dag 16: Efter avslutande skådning i grannskapet flyger vi tillbaks till Buenos Aires någon gång
mitt på dagen. Natt i Buenos Aires.
Dag 17: Resan avslutas med lunch på hotellet och fram till dess är det fria aktiviteter. De flesta flyg
till Europa avgår under sena eftermiddagen och anländer dagen därpå. Gemensam transport till
flygplatsen ordnas för de som väljer det rekommenderade flygalternativet.
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Resans pris: 61.900 kr.
AviFauna förbehåller sig rätten att, p.g.a. exempelvis valutaförändringar, oförutsedda ökade
kostnader för landarrangemanget såsom bränsletillägg, nyligen införda skatter och mindre
deltagarantal än angiven miniminivå på gruppen, höja resans pris med 5 % 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
dricks till guider och de i resan ingående måltiderna
svensk reseledning
skicklig lokal engelsktalande guide alla dagar utom hemresedagen.
bidrag till AviFauna Naturresors fågelskyddsfond
förhandsinformation om resan och artlista
utförlig reserapport från resan

Vad ingår inte i priset
•
•
•
•
•
•

flygresa till och från Buenos Aires
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
reseförsäkring och/eller avbeställningsskydd

Flygresa till landet
Flyg till Argentina (Buenos Aires) ingår alltså inte i resans pris. 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. Avifauna kommer att föreslå ett
rekommenderat flygalternativ. Om du inte vill boka flyg gör AviFauna gärna det mot 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.

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).
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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.

Hälsa och vaccination
Eftersom vi rör oss i tempererande klimatzoner finns liten eller ingen risk för tropiska sjukdomar,
men det kan ändå vara bra att höra sig för med läkarexpertis vad som rekommenderas. Det kan vara
god idé att medföra lite egna sjukvårdsartiklar som febernedsättande medel och receptfria preparat
mot diarréer, t.ex. Travello eller Dimor. 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. Solskyddsmedel är
synnerligen viktigt eftersom UV-strålning är mycket stark, framförallt i södra Patagonien.

Allmänt upplägg
Målet med resan är att se så mycket av södra Argentinas fågelfauna som möjligt utan att göra avkall
på observationskvalitén. Vi får i regel frukost på hotellet innan vi ger oss ut i fält. Lunch intas oftast
på någon restaurang i närheten av fåglarna. Vissa dagar kan vi dock äta frukost och/eller lunch i fält
för att undvika onödiga transporter eller för att få bättre chans på bra fågelobsar. 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
Vi bor på turistklasshotell av medelgod standard.

Mat och dryck
I resans dryck ingår helpension samtliga dagar då inte annat anges, vilket innebär frukost, lunch och
middag inklusive alkoholfri måltidsdryck. Maten i Argentina är av ganska traditionell europeisk typ
(men med ett stort inslag stora biffar…).
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.
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Resans tempo och strapatser
Resan är en ”tvåstorksresa”, vilket innebär att vi ägnar oss åt fågelskådning under större delen av
dygnets ljusa timmar men utan några större strapatser. Under ett par dagar i södra Patagonien kan vi
dock behöva vandra lite längre sträckor för att komma fram till lämpliga fågelbiotoper. Resan
innehåller en hel del längre bussresor, men vägnätet är väl utbyggt och underhållet och det är lite
trafik på vägarna. Självfallet gör vi frekventa stopp för att kunna skåda och sträcka på benen.

Förutom fåglar...
kommer vi att se ett härligt och varierat landskap. Här finns vidsträckta grässlätter, dramatiska
kustlinjer, urskogar, glaciärsjöar, spektakulära bergsformationer, halvöknar och porlande
fjällbäckar. Vi kommer också att se en hel del däggdjur. Dock kan vi inte räkna med så mycket
kulturupplevelser.

Vädret...
är mycket varierat eftersom vi förflyttar oss en så lång sträcka mellan de nordligaste och sydligaste
områdena vi besöker. Medeltemperaturen i november är drygt 20 oC i Buenos Aires men bara drygt
10 oC i Ushuaia, och nätterna är förstås svalare än så. Det finns viss risk för regn och blåst,
framförallt längs kusten. I bergen ligger snön kvar längst i söder.

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, egen rulle
toapapper, pengaväska att bära runt halsen eller magen, några tomma plastpåsar, väckarklocka om
du inte har väckningsfunktion i din telefon, visselpipa (s.k. ”artpipa”), lås till resväskan, pannlampa,
stearinljus och tändstickor (vid fall av strömavbrott på hotellet), öronproppar, solglasögon, solhatt,
solskyddsmedel, våtservetter och tvättmedel.

Klädsel
Som framgår av väderbeskrivningen ovan gäller det att ha med sig klädsel för allt mellan svensk
försommar och senhöstrusk. För att komplettera sommaroutfiten bör du alltså packa ner vind och
regntålig jacka + överdragsbyxor och/eller regnställ, vattentäta grova skor eller kängor, mössa,
handskar, varma tröjor och underställ. Ett hopfällbart paraply är bra att ha till hands vid en tillfällig
skur. Solglasögon rekommenderas.

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 fågel är möjligheterna
i Argentina goda! Vyerna och landskapet är i södra Argentina är fantastiska 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 Argentina betalar man med Argentinska peso. På många hotell finns möjlighet att betala med
VISA/Master-kort. Jag räknar med att vi ska kunna ta ut pengar på bankomat i Buenos Aires och
kanske senare under resan också. Tyvärr är den officiella växelkursen dålig och det finns en utbredd
”alternativ” ekonomi baserad på USD. Det kan därför vara fördelaktigt att ha med en del
amerikanska dollar (så hela och rena som möjligt) i valörer mellan 10 och 100 USD.
Det är helpension på resan. Måltidsdryck i form av vatten ingår alltid i middagarna. Vill ni njuta av
de argentinska vinerna och bör ni budgetera för detta. Lägg därtill utgifter för eget bruk, typ
souvenirer.

Tidsskillnad
Argentina ligger 4 timmar före oss i tid.

Litteratur
Allmänt Du som anmält dig till resan får ett litet häfte, Länder i fickformat – Argentina, med
basfakta om det land vi skall besöka. Insight Guides – Spain är mycket läsvärd och har många fina
färgfoton.
Kartor Om din lokala bokhandel inte har någon lämplig Argentinakarta, så ring till Kartbutiken,
Stockholm 08–20 23 03.
Fåglar Det är för närvarande ganska dåligt beställt med fågelguider för Argentina. Den mest
lämpade är Birds of Southern South America and Antarctica av De La Pena och Rumboll (Princeton
University Press 2001). En ny fälthandbok i Helm Field Guides serien, Birds of Argentina and the
South-West Atlantic (2 volume set) av Mark Pearman, är annonserad och har förhoppningsvis
publicerats innan avresa.
Däggdjur och övriga djur Vad gäller däggdjursfaunan är den bästa boken Mammals of the
Neotropics: Volume 2 av Eisenberg och Redford (University of Chicago Press 1992). Mig
veterligen finns ingen lättillgänglig engelskspråkig litteratur för övrig fauna.
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
Du har fått en preliminär dag-till-dagkrysslista över de fåglar vi kan förvänta oss se i Argentina. Det
kan vara klokt att förbereda sig genom att läsa på artkännetecknen i förväg. Givetvis kommer vi
också att gemensamt diskutera fältbestämning och artkaraktärer på platsen allt eftersom vi skådar
oss igenom landets avifauna.
Dag-till-dagkrysslistan är framtagen i samarbete med vår partner iGoTerra som driver en
internetsajt och tillhandahåller en app (Pocket) för att registrera och hålla ordning på observationer
och foton för 100 000-tals organismer (fåglar, däggdjur, växter, kräldjur e t c) för världens alla
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länder. Är du standard- eller premiummedlem i iGoTerra, hör då av dig till undertecknad så lägger
jag upp dig som medresenär för just den här resan. Du kan då enkelt skapa din egen personliga dagtill-dagkrysslista som innehåller noteringar om vad du sett tidigare och därmed kan du enkelt se
vilka arter/raser som kan bli nya för dig under resan. Du når iGoTerra via www.igoterra.com – du
hittar denna resa på hemsidan via Länder > iGoTerra Trips (eller direkt via trips.igoterra.com med
samma inloggningsinformation).

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
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 i det antal månader efter beräknat hemkomstdatum som Argentina kräver.

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 SOF-BirdLife (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
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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 Mikael Käll når du på telefon 070-7341186 eller 0300–60451 och e-post
mk@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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