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VÅREN NÄRMAR SIG!
Det känns som om vintern här
i mellansverige har svårt att
bestämma sig. Men varje dag
känns lite ljusare och längre.
Vi har kryddat väntan på
våren med ett antal
spännande utbildningar. Du
kan läsa mer längre ner i
nyhetsbrevet.
Vår danska filial med Mads
och Tina har just publicerat en
resa till Indien hösten -19.
Ja som ni hör så är schemat
fullspäckat.
Gigi & Bosse

UTBILDNINGAR
Intresset för våra utbildningar är stort. Första kursen på Svartsjö slott fylldes
väldigt snabbt, därför har vi lagt till nya kurstillfällen under våren. Kursen är
en intensivkurs som passa alla, nybörjare till lite mer rutinerad. Vi vågar
påstå att du knappt behövt lyft en kikare tidigare, du kommer att lära dig allt
på kursen. För att krydda det hela lägger vi till Deluxe, läs mer på vår
hemsida.

Temakurser
Ett annat populärt inslag är våra temakurser, där vi gnuggar en eller ett par
artgrupper under en dag. Den närmaste kursen handlar om ugglor, rovfåglar
och hackspettar. Läten, karaktärer, dräkter och ”jizz” kommer att diskuteras
flitigt under dagen. Nästa gång du spanar ute i fält så ska du se hur mycket
enklare det blir med artbestämningen av dessa grupper. Fler temakurser
kommer att läggas ut under våren. Anmälan finns på vår hemsida.

“Tusen tack för en mycket intressant
fågelvandring! Klart, tydlig och stark röst
under hela vandringen. Så intressant fakta vi
fick veta om fåglarna.“ Citat från en deltagare i Kalmar
VI HAR ÖPPNAT EN DANSK FILIAL

Rödhake -Mörbylånga
Mads och Tina, dina guider på nästa resa?

Vi vill passa på att välkomna Mads & Tina Elley till Fågelguidning AB.
I Mads och Tina har vi hittat den perfekta kombinationen av kunskap,
engagemang och erfarenhet. Att få in en duktig kvinnlig reseledare ser vi som
en stor bonus. Mads & Tina har gjort många resor världen över, deras första
resa för Fågelguidning AB blir till Indien i november -19. Platser som
kommer att besökas är bl.a. Taj Mahal, Agra Fort och Fatehpur Sikri.
Vi tro vi kan lova arter så som indisk saxnäbb (indian skimmer), indisk
ökenlöpare (indian courser), ibisnäbb (ibisbill), Svartbröstad rubinnäktergal
(himalayan rubythroat). Vad säger du om minst 300 arter under två veckor?

FÅGELVANDRING I KALMAR

Kalmar bjöd på sol i slottsmiljö!

Lördagen 16/2 genomförde Fågelguidning AB en första fågelvandring i
centrala Kalmar. Lite över 30 förväntansfulla deltagare mötte upp i
stadsparken, många var nog nyfikna och vill nog se vad det innebar att titta
på fåglar i stadsmiljö. Vädret var med oss, solsken och +10C gjorde inte
saken sämre. Under de dryga 2 timmar som evenemanget varade så kunde vi
presentera 27 arter. Några överflygande sånglärkor, rörhöna på näravstånd
och en större hackspett som trivdes i solen var några av arterna som
förgyllde tillvaron för deltagarna. Se hemsidan för nästa tillfälle.

EN AV VÅRA GUIDER HAR FÅTT EN FIN UTMÄRKELSE!
Vår guide Simon Carrington har i stor konkurrens vunnit pris som årets
nordiska ungdomsfotograf inom natur. Prisutdelning skedde i Oslo under
februari. Fågelguidning AB vill passa på att gratulera honom en gång till.

HJÄLSTAVIKEN - FORTSÄTTNINGSKURS

Simon erhåller sitt pris i Oslo

Vi kommer att hålla en fortsättningskurs för dig som har gått nybörjarkursen
eller som har vissa grundläggande kunskap om fåglar. Kursen genomförs
19/3, vi kommer att öva på praktisk fågelskådning i fält. Änder, gäss och ett
antal vårfåglar kommer att ”gnuggas” under dagen. Fåtal platser kvar!

KITTAN, HÅLLÖ OCH ÖLAND

Hållö i vacker kvällssol

Några av våra resmål under vintern/våren. Kittan en spännande endagsresa i
vackra Gästrikland, lavskrika, gråspett och med lite tur någon uggla eller
varför inte en tallbit?
Västkusten! En helg på Hållö och Nordens ark. Andas in och njut av det
saltstänkta kustbandet, man vet aldrig vad som flyger förbi här, resan börjar
med ett föredrag på Nordens ark om något av våra fågelprojekt i landet allt i
Deluxe (läs mer på vår hemsida om Deluxe).
Öland och april! Behöver vi säga mer, bara tanken på fem dagar där ger nog
mersmak hos alla fågelskådare. Du hittar mer information på vår hemsida.

UTLANDSRESA? BOSNIEN HERCEGOVINA OCH SPANIEN
En resa till underbara Bosnien Hercegovina i maj? Denna resa kommer att
erbjuda dig det mesta i upplevelser och fågel. Vi kommer att besöka de
storslagna bergsområdena, vattenfall, och miljöer som finns i landet runt
Mostar, men även en tripp till Kroatien och adriatiska havet.
Biätare, balkanspett, skedstork är bara några av de 141 arter som sågs på
resan 2017.
Spanska sydkusten i oktober ger ett magnifikt rovfågelsträck, tusentals av
fåglar i luften samtidigt! Vi hinner med en tur till Marocko och passar
samtidigt på att havsskåda. Vi kommer att besöka saltdammarna vid Doñana
nationalpark, ja du hör, en resa som innehåller det mesta i ett behagligt
klimat (25-28C)

NYHETSBREVET FÖR DIG OCH ALLA

Dot ”vår” koltrast snart får vi höra den vackra sången

Kontakta oss
Klippans väg 76
179 96 SVARTSJÖ
0708–900770 / 076–007 29 55
gb@fagelguidning.se
www.fagelguidning.se

Nu har du nästan läst klart vårt andra nyhetsbrev. Vi hoppas att det ska ge
dig en inblick i vad som är på gång, vad vi jobbar med för att ge dig en trevlig
och inspirerande upplevelse nästa gång du följer med oss. Vi är samtidigt
väldigt nyfikna på vad som intresserar dig, resmål, guidningar, eller något
som du vill att vi tar upp här i nyhetsbrevet. Tveka inte att höra av dig till oss
om det är som du vill att vi tar upp. Till sist vill vi tacka dig för att du tagit dig
tid att läsa nyhetsbrevet. Uppslutning till nyhetsbrevet har varit långt över
förväntan, tips gärna en vän, kollega eller ditt företag om att ansluta sig till
nyhetsbrevet.

VISSTE DU ATT….
Sothönan delar upp sina ungar mellan honan och hanen strax efter att
ungarna har kläckts. Sedan förblir denna uppdelning kvar under uppväxten.
Att dom inte kan lära sig att hålla ihop kärnfamiljen…😉

RESOR SOM ÄR PÅ GÅNG 2019–2020

29-31/3 2019

HÅLLÖ & NORDENS ARK - DELUXE

EN UNDERBAR ”Ö-PÄRLA”

11-15/4 2019

ÖLAND – DELUXE

HÄRLIGA ÖLAND, MÖT VÅREN!

5-11/5 2019

BOSNIEN HERCEGOVINA

EN RESA SOM HAR ALLT

3-7/9 2019

VADEHAVET DANSKA JYLLAND / NORRA TYSKLAND

EN KLASSIKER! FÅGELRIKT

11-15/9 2019

HÅLLÖ & RAMSVIK - DELUXE

LITE BLÅST = HAVSFÅGLAR

30/9-7/10 2019

SPANSKA SYDKUSTEN & TARIFA

ROVFÅGLAR, DELFINER, SOL

2020

DU HITTAR MER INFORMATION OM VÅRA RESOR PÅ HEMSIDAN, NEDAN ETT AXPLOCK

VINTER

SÖDRA OMAN, VIETNAM & THAILAND, SÖDRA ISRAEL

VÅR

TRANDANSEN, GOTLAND, HÅLLÖ & RAMSVIK, ÖLAND, POLEN

SOMMAR

PYRENÉERNA, ABISKO, ISLAND, STEKENJOKK

HÖST

VADEHAVET, SKÅNE, ÖLAND, PORTUGAL, MAROCKO

