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SEMESTERTIDER
Efter en otroligt intensiv maj och
juni med många resor och
guidningar, börjar livet återgå till
en mer normal vardag. Det som
inte varit normalt i maj är
alla ”tunga” rariteter som
upptäckts i Sverige
(wilsonbeckasin, gråhuvad vipa
och gulgrå sparv alla nya för
landet). Kanske var du där,
kanske såg vi varandra, kanske
hejade vi på varandra, hur som
helst önska vi dig en trevlig
sommar. Njut, sola och bada,
kanske möts vi ute i fält vid
någon fågellokal i Sverige.
Gigi & Bosse

FÅGELGUIDNING OCH PINEWOOD INLEDER SAMARBETE!
Fågelguidning AB har tidigare tittat på olika alternativ när det gäller
kläder och tillbehör, men det har aldrig känts rätt för oss. Efter ett tips
fick vi kontakt med Pinewoods VD och grundare Rainer Rüssel, och
plötsligt var allt rätt. Diskussioner har förts under våren och nu kan vi
berätta offentligt att vi kommer att inleda ett samarbete.

Produkter och mässor
Tanken med samarbetet är att vi kommer att använda Pinewoods sortiment i
vårt dagliga arbete i fält. Vi kommer också att hjälpa till på mässor och andra
liknade evenemang där Pinewood deltar. Detta gör att vi vet vad vi talar om
när kunden frågar oss om hur produkterna fungerar. Vi ser fram mot ett
ömsesidigt samarbete nu när avtalet är klart. Tveka inte utan fråga oss gärna
längre fram hur deras produkter fungerar i fält.
https://www.pinewood.eu/se/

“Otroligt vad mycket man får lära sig på era
guidningar. Det är så många bra saker ni lär
ut, smarta tips och små saker som man lägger
på minnet. Direkt efter guidningen så känns
det som ni lärt mig alla läten, nu ska jag bara
minnas dom imorgon också. Längtar redan
till nästa tillfälle med Fågelguidning AB “.
Citat från en deltagare i maj 2019, Kalmar dämme.

BOSNIEN OCH HERCEGOVINA 2021 = SANT
Efter vår nyligen genomförda resa till Bosnien och Hercegovina, kan vi
meddela att det kommer en ny chans om du missade årets resa. Redan 2021
kommer vi att återvända till detta vackra land med så många olika
landskapsmiljöer och ett härligt fågelliv. Mer information kommer du att
hitta på vår hemsida inom kort. Resan är planerad till 2–9 maj 2021, och
kommer att kosta kring 20.000SEK. Du kan redan nu göra en
intresseanmälan.
En “vanlig” dag i Bosnien och Hercegovina

TORNEDALEN 2019

Slaguggla.

Gunhild Stensmyr ägare till Arthotel Tornedalen anlitade Fågelguidning AB
för att guida en grupp fågelskådare 7–13 juni, detta är sjunde året som
samarbete pågår. Hotellet ligger vackert intill Torne älv, dagsturer utgick
från Risudden (45 km norr om Haparanda), en av dagarna vistades vi på
underbara Sandskär. Under båtresan sågs bland annat kustlabb, dvärgmåsar,
stor- och smålom, vikare och älg kunde ses på öarna. Totalt så lyckades vi se
122 arter vilket är rekord. Slag-, lapp-, jord- och hökuggla samt fantastiska
observationer på järpe och videsparv är några av arterna.

NYINSATT RESA TILL ÖLAND
Vi brukar alltid ha en resa till Öland under hösten och så även i år. Denna
resa fylldes så snabbt att vi beslutat att genomföra ytterligare en resa till
härliga Öland. 24–27 oktober kommer vi att besöka många av de spännande
fågellokalerna som finna på södra Öland. Vi kommer att bo bekvämt på
Gammalsbygården mitt i världsarvet. Mer information finns på hemsidan,
http://fagelguidning.se/oland24-27-oktober-2019-nyinsatt/
Kanske får vi se rödhalsad gås.

SPANSKA SYDKUSTEN OKTOBER 2019

Fler som njuter i solen.

Upplev det magnifika rovfågel och storksträcket i 30 september – 7 oktober
tillsammans med Fågelguidning AB. Gibraltarsundet mellan två kontinenter
är skådeplatsen för detta, här samlas nästan alla fåglar innan de sträcker ut
mot vinterkvarteren i Afrika. Utöver detta kommer vi att titta på gamar (vi
brukar se den sällsynta rűppellgamen), havsfåglar, änder, vadare och
tättingar. En av dagarna åker vi över till Marocko, en eftermiddag gör vi en
val och delfinbåttur i sundet. Övriga platser som vi kommer att besöka är
utkanten av Donana nationalpark och makalösa Ronda (där vi bor sista
natten). Vi bor utanför Tarifa, jämte en milslång sandstrand och vi har pool
på hotellet. Mer information hittar du på vår hemsida
http://fagelguidning.se/spanska-sydkusten-tarifa-30-september-7-oktober2019/

HÅLLÖ – RAMSVIK SEPTEMBER 2019

Fyren på Hållö

Västkusten! Hösten är annalkande, detta lovar gott för havsfåglar! Väder och
vind börjar ta grepp om fåglar och naturen, flyttning tillbaka mot söder är
igång igen. Vi bjuds på en storslagen natur där flera skogsharar lever (!) på
de kala klipporna. En kväll får vi en god skaldjursbuffé, lokala läckerheter
från västkusten. Under torsdagen får vi en intressant guidning om
Hållö, fyren och historiken om Evert Taubes liv kring Hållö. Resan avslutas
på Ramsviklandet samt ett besök vid ringmärkningsstationen där vi får följa
med och vittja fångstnäten. Mer information hittar du på vår hemsida
http://fagelguidning.se/hallo-och-ramsvik-11-15-september-2019/

TEST AV PINEWOOODS PRODUKTER.
Under vår resa i Tornedalen nu i juni fick vi tillfälle att testa Pinewoods
produkter på ”riktigt”. Byxor, skjorta, och jacka var det som vi provade i olika
miljöer och väderlekar. Både jacka och byxor fick utstå sol och ösregn, jackan
har ett bra värde när det gäller millimetervattenpelare och klarade sig riktigt
bra i ösregnet. Byxorna har en liten resår i midjan vilket gör att den sitter
riktigt bra även om man inte använder bälte. Jackan är TELLUZ-5213 (herr)
och Isaberg 2.0–3358 (dam) och byxorna CARIBOU- TC/5085. Fortsatta
tester kommer att ske fortlöpande.

Test av Pinewoods kläder.

Kontakta oss

VISSTE DU ATT….

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

Skärpiplärkan som vi kan hitta i större delen av vårt kustlandskap är alltid
lika trevlig att beskåda. Men visste du att 70% av världspopulationen häckar i
Norge och endast 2% i Sverige. Tidigare betraktades skärpiplärka,
vattenpiplärka och hedpiplärka som tre underarter av arten Anthus
spinoletta men de delades upp i tre arter början av 1990-talet.

RESOR SOM ÄR PÅ GÅNG 2019–2020

3-7/9 2019

VADEHAVET DANSKA JYLLAND / NORRA TYSKLAND

EN KLASSIKER! FÅGELRIKT

11-15/9 2019

HÅLLÖ & RAMSVIK

LITE BLÅST = HAVSFÅGLAR

21-28/9 2019

SPANSKA SYDKUSTEN & MAROCKO (TJEJRESA)

ROVFÅGLAR, DELFINER, SOL

30/9-7/10 2019

SPANSKA SYDKUSTEN & MAROCKO

MÄNGDER MED FÅGEL!

18-21/10 2019

SÖDRA ÖLAND (TJEJRESA)

SPÄNNANDE, FLYTTFÅGLAR

24-27/10 2019

SÖDRA ÖLAND

RARITETER KAN DYKA UPP!

2020

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

VINTER

OMAN, SÖDRA ISRAEL

VÅR

TRANDANSEN, GOTLAND, HÅLLÖ & RAMSVIK, ÖLAND, POLEN

SOMMAR

PYRENÉERNA, ABISKO, ISLAND, STEKENJOKK

HÖST

VADEHAVET, SKÅNE, ÖLAND, PORTUGAL, MAROCKO

