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EN SOMMAR GÅR FORT
Nyss tyckte man att det var
sommar och semester, och ”vips”
så står man där mitt i hösten.
Hösten med alla fina färger, klar
frisk luft och en massa fåglar i
rörelse. Visst många fågelarter
har redan passerat oss men
samtidigt så väntar vi på alla
guldkorn som kan trilla in både
från öster och väster i vårt
avlånga land. Hösten och första
halvåret av 2020 ser spännande
ut bokningsmässigt för våra
planerade resor, många nya
aktiviteter kommer så följ oss på
Facebook och hemsida för mer
information.
Gigi & Bosse

FOTORESOR OCH UTBILDNING
Fågelguidning AB kan med glädje konstatera att vi kommer bredda vårt
utbud av aktiviteter. Anders Blomdahl och Linda Jonasson kommer att
leda resor och kurser/utbildningar i Fågelguidning AB framöver.

Ecuador och fotoutbildning
Första aktiviteten blir en fotokurs i Stockholm i februari 2020. Kursen
kommer att bestå av en helg där 2 halvdagar i fält och 2 halvdagar inomhus.
Vi kommer att gå igenom olika inställningar i kameran, och vad som är
lämpliga inställningar. Tips och trix om hur du får bästa motiv, vad sker vid
olika avstånd, ljusförhållande och bakgrunder samt mycket, mycket mer.
Begränsat antal platser, först till kvarn.

Med stor sorg i hjärtat kan vi konstatera att
cirka 3 miljarder fåglar har försvunnit i
Nordamerika sedan 70-talet. Kraftigaste
minskningen har skett bland jordbrukslandskapets fåglar och de nordliga skogsarterna.
Fakta från tidskriften Science

En av de ”många” Velvet-purple Coronet

Ecuador blir första resmålet för fotoresor, i denna exotiska miljö kommer
Anders att guida dig tillsammans med en lokal fotoguide. Denna resa riktar
inte bara in sig på fåglar, utan kommer att omfatta allt från fåglar, djur, natur
och vyer. En utmaning är att fotografera kolibrier, och i Ecuador är dom
många, hissnade ca. 130 arter finns i landet. Du kommer att få möte en
kolibri som har längre näbb än kropp.
Denna resa passar alla fotografer. Den som är mer erfaren får här möjlighet
att testa nya tekniker, som t.ex. blixtfotografering med flera blixtar (s.k.
multi-flash-teknik). Den som är nybörjare får all hjälp den behöver av Anders
för att ta fina bilder. Detta är verkligen en unik chans att utvecklas som
fotograf, då vi kommer att möta en ständig ström av fåglar och andra djur på
platser särskilt lämpliga för fotografering. Vi lägger lång tid på varje lokal vi
besöker, så du kommer att få många fina fotolägen på just dina drömmotiv.
Endast fåtal platser kvar på denna populära resa!

FALSTERBO BIRDSHOW

Test av Pinewoodkläder

Nyligen var det dags för årets mässa i Falsterbo, har du aldrig varit där kan vi
verkligen rekommendera dig att boka in den i din kalender 2020.
Nytt för oss i år var att vi både arbetade i Swarovski och Pinewoods monter.
För Pinewood var det debut på mässan och både nya och de som redan
använde Pinewoods produkter kom in och besökte oss i mässtältet.
Swarovski visade upp en prototyp för att automatiskt känna igen fåglar,
denna utrustning kopplade man till sin smartphone och det fungerade riktigt
bra. Spännande produkt!

INTENSIVKURS PÅ SVARTSJÖ SLOTT

Rödhalsad gås vore något att hitta på kursen

Sugen på att börja skåda fågel, eller har du nyss börjat skåda fågel? Då är
denna endagskurs något för just dig. Denna kurs hålls på vackra Svartsjö
slott och vi skådar i de fina omgivningarna – Svartsjöviken (läs mer om
Svartsjöviken under guidning). Teori i slottssal blandas med exkursion
utomhus. Många fåglar flyttar först då snö och is kommer så vi har
fortfarande chans på många fåglar, så som sånglärkor, tofsvipor, starar, gäss,
änder, ring- o skogsduvor, fjäll- och ormvråk, spar- och duvhök mm.
Mer information på vår hemsida.

KURSDAG I FÄLT - HJÄLSTAVIKEN

Utsikt över Hjälstaviken

En påbyggnadskurs för dig som lite baskunskap, och vill lära dig mer. Det
blir en praktisk kurs ute i fält. Hjälstaviken hyser mängder med fåglar, denna
lokal tillhör en av de bättre i Sverige! Vid denna tid har gässen samlats och i
dessa stora flockar brukar man kunna hitta både bläs-, fjäll- och
spetsbergsgås. I strandkanten rastar en del vadare och i sjön ligger många
änder. Dessutom bör många tranor finnas. Vi bör kunna se en del rovfåglar –
havsörn, orm- och fjällvråk, blå kärrhök och kanske någon falk tex
pilgrimsfalk. En bonus är de underbara skäggmesarna man har ganska bra
chans på få se. Lunch ingår på vackra Biskops Arnö. Mer information på vår
hemsida.

TEMAKURSER - 9 OLIKA TEMAN

Svartsjö viken, spänd förväntan!

Alla kurserna handlar om att lära sig artbestämningsknep med hjälp av syn,
hörseln, biotopen och andra kännetecken samt var hittar vi dessa (främst i
Stockholms län). Man bör ha en allmän baskunskap om fåglar. Är du osäker
om det är för hög eller låg nivå för dig, hör av dig!
Kursen hålls på vackra Svartsjö slott och vi skådar i de fina omgivningarna –
Svartsjöviken (läs mer om Svartsjöviken under guidning). Teori i slottssal
blandas med kortare exkursion utomhus. Morgonfika med smörgås, lunch
och eftermiddagsfika levereras av samma företag som gjort Nobel
desserterna – allt i passande slottskvalité! Mer information på vår hemsida.

RESEGARANTI HOS KAMMARKOLLEGIET
Du har säkert hört och sett den turbulens som varit kring en av världens
största resebolag som nyligen gick i konkurs?
Fågelguidning AB har ända sedan starten haft en resegaranti hos
Kammarkollegiet. Detta är något som vi visserligen måste ha enligt
resegarantilagen, men det viktigaste för oss är att du som resenär ska kunna
känna dig trygg när du bokar och reser med oss. Mer information hittar du
på www.kammarkollegiet.se.

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

Det finns cirka 9 500 upptäckta fågelarter på vårt jordklot (varierar vilken
lista man följer). Forskare och fågelskådare brukar dela upp dem i 30 olika
kategorier. Fågeln är den mest utbredda djurart vi har.
Cirka två tredjedelar av alla fågelarter finns i de tropiska regnskogarna.
Många fåglar konsumera en femtedel av sin kroppsvikt i föda varje dag för att
få den energi de behöver till att flyga.

RESOR SOM ÄR PÅ GÅNG 2019–2020

18-21/10 2019

SÖDRA ÖLAND (TJEJRESA)

SPÄNNANDE, FLYTTFÅGLAR

24-27/10 2019

SÖDRA ÖLAND

RARITETER KAN DYKA UPP!

10-17/11 2019

SPANSKA ANDALUSIEN

FÖR DEN NYA FÅGELSKÅDAREN

17-30/11 2019

INDIEN

FÅGLAR, TIGRAR, KULTUR

27/12-7/1 19/20

SENEGAL

AFRIKAS VÄSTLIGASTE LAND

11-18/2 2020

OMAN

FÅGLAR, VÄRME OCH SOL

31/3-3/4 2020

TRANDANSEN (HORNBORGASJÖN)

TRANOR, TRANOR, TRANOR

2020

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

VÅR

GOTLAND, HÅLLÖ & RAMSVIK, ÖLAND, POLEN, STOCKHOLMS SKÄRGÅRD

SOMMAR

PYRENÉERNA, ABISKO, ISLAND, STEKENJOKK

HÖST

VADEHAVET, SKÅNE, ÖLAND, PORTUGAL, MAROCKO

