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2020 SNART HÄR
Ett år med vårt nyhetsbrev har
gått. När vi startade med detta
så visste vi inte riktigt var det
skulle landa, vad skulle vi skriva
om, hur många nyhetsbrev
skulle vi hinna med? Nu har vi
facit och det blir 6 fullmatade
nyhetsbrev med varierande
innehåll. Antalet
prenumeranter växer hela tiden
och det tycker vi är fantastiskt
roligt. Nästan all planering är
färdigt för nästa år resor,
guidningar mm kommer
fortlöpande att läggas ut. Även
om man just nu kan tycka att
det är långt bort är vi i full gång
med planeringen för 2021.
Gigi & Bosse

11:e och 12:e resan tillsammans med Javi 2020
En av våra samarbetspartners är Javi Elorriaga, Javi driver tillsammans med
en kompanjon Birding The Strait och dom har sitt säte i Tarifa. Gigi gjorde
den första resan tillsammans med Javi 2013, sedan dess har det bara rullat
på och årets resa till Tarifa och spanska sydkusten blev en jubileumsresa då
det var 10:e gången som dom reste/guidade tillsammans.
Javi är ursprungligen från Bilbao i norr Spanien, men har även bott i Holland
och Grekland i flera år. Han har under många år suttit med i spanska
raritetskommittén, samt jobbat i flertalet stora fågelprojekt. Birding The
Strait anlitas för guidningar av reseföretag och privatpersoner från hela
världen. Han är en mycket omtyckt guide!

Både norr, söder och Afrika
Resorna har tidigare gått mest till södra Spanien och landskapen kring Tarifa
men även norra Marocko. Inför 2020 så kommer Fågelguidning AB ha två
resor tillsammans med Javi. I början juni så åker vi till Javis hemtrakter för
att skåda fågel i Baskien och Pyrenéerna, detta bergsmassiv är en riktig
upplevelse på gränsen mellan Frankrike och Spanien. Resan startar och
slutar i Bilbao, under dagarna så kommer vi förutom att titta på en massa
fågel hinna med både vin- och ostprovning samt titta på det berömda
Guggenheim museet i Bilbao.
Du kan läsa mer om resan på: http://fagelguidning.se/pyreneerna-ochbaskien-4-13-juni-2020/

Stort tack för en väldigt inspirerande och ett
jättefint upplägg av din fågelskådarkurs.
Jag är nu helt såld på fågelskådning och
kommer absolut att fortsätta!
Eva Tollefors Burkhard, Tyresö – Efter gått en utbildning på
Folkuniversitet ”Börja skåda fågel”, kursledare: Gigi Sahlstrand

Javi och Gigi fira 10 resor tillsammans 2019

November månad, lagom till att höstmörkret lagt sig i Sverige, åker vi till
Marocko med fokus på de södra delarna av landet. Spännande fågelskådning
i varierande miljöer, öken, kust och Atlasbergen lovar gott. Marocko är ett
bekvämt land att skåda i, och med miljöer som kanske får dig att tänka på
Tusen och en natt! Javi guidar ofta i Marocko.
Du kan läsa mer om resan på: http://fagelguidning.se/marocko-sodra12-21november-2020/

TALLBIT

Tallbit, Kalmar 2019

Ingen har väl kunnat undgå att se eller höra talas om alla tallbitar som
kommit ner till södra Sverige? Totalt finns det över 9 500 rapporter i
Artportalen bara under 2019, jämför man det med 2018 då det endast finns
732 inrapporterade fynd. Dom högsta sträcksiffrorna hittar man från
Dalsland med mer än 1 200 stäckande 23–25 oktober. Stora flockar om cirka
200 rastande finns också, bland annat från Ölands norra udde 8 november.
Det är en upplevelse att få se denna underbara fågel i färgvarianter från
gröngult till eldigt rött.

KÖP PRESENTKORT OCH TJÄNA LITE EXTRA PENGAR
Om du köper ett presentkort innan 31/12 2019 så ökar vi det belopp som du
köper för med 5%, det vill säga om du beställer för 1000 sek så får du ett
presentkort på 1050 sek, 2000 sek ger 2100 sek osv. Beställer du något ur
vår webbshop så gäller samma sak, du får ett presentkort med ett värde
motsvarande 5% av du handlar för. Presentkortet kan inte användas på det
köp som genererar presentkortet och inte heller som betalning för redan
bokade resor.
Köp presentkort och tjäna 5% extra!

KURSDAGAR OCH GUIDNINGAR

Vad har dom i kikaren?

Runt årsskiftet och direkt i början av 2020 erbjuder Fågelguidning AB en hel
del aktiviteter, så vill du rivstarta det nya året är det bara att hänga med!
29/12 – Stadsparken, Kalmar ” Fågelvandring i stadsmiljö”
6/1 – Råstasjön, Solna ”traditionsenlig trettondagsguidning”
11/1 – Eldgarnsö, Färingsö ”På span efter dubbeltrast”
2/2 – Svartsjö slott, Färingsö, dagskurs ”Vinterfåglar inpå knuten”
29/2 – 1/3 Workshop: Fågelfotografering, någon plats kvar
Du hittar mer information på vår hemsida om dessa aktiviteter samt många
andra aktiviteter och resor under våren.

ISLAND 2020, EN RESA I MÅNGAS TANKAR!

Strömand en riktig ”Islandsart”

Island behöver vi säga mer? Har du inte varit där så har du säkert funderat
många gånger på att besöka denna mytomspunna ö. Har du redan varit där
har du säker tänkt många gånger på att åka dit igen. Island erbjuder så
otroligt mycket mer än bara fåglar, men visst, vem tackar nej till strömand
och islandsknipa? Landskapet med dess snabba skiftningar, myrar, karga
kustklippor, glaciärer, berg, sjöar, varma källor och rykande vatten.
Vi kommer att få uppleva allt detta och mycket mer där till, vad sägs om valsafari, fågelberg och inte minst en oförglömlig resa. Följ med oss på
Fågelguidning i juni 2020, mer information på
http://fagelguidning.se/island-22-30-juni-2020/

ETT STOR TACK.
Fågelguidning AB vill till sist passa på att tacka alla er som rest, deltagit på
olika aktiviteter eller som vi kanske bara ha haft kontakt med, för ett
fantastiskt år 2019. Det är ert engagemang, er glädje och underbara sällskap
som gör att vi ser fram mot 2020. Vi vill också tacka alla samarbetspartners
för ett givande 2019. Samtidigt vill vi passa på att önska er alla en God Jul &
Gott Nytt År, med förhoppning om att vi syns igen på det nya året.
Vi syns kanske snart i fält igen?

Kontakta oss

VISSTE DU ATT….

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

Sedan år 2000 har sex nya fågelarter börjat häcka i Sverige, orsaken tros
framförallt vara att våra vintrar blivit mildare.
Arterna det rör sig om är toppskarv, svarthakad buskskvätta,
trädgårdsträdkrypare, svarthuvad mås, brandkronad kungsfågel och
ägretthäger. Fem av de sex arterna häckar i Halland berättar Anders
Wirdheim

RESOR SOM ÄR PÅ GÅNG 2020–21

11-18/2 2020

OMAN

FÅGLAR, VÄRME OCH SOL

31/3-3/4 2020

TRANDANSEN (HORNBORGASJÖN)

TRANOR, TRANOR, TRANOR

20-24/4 2020

GOTLAND

VÅRFÅGLAR, HOBURGSGUBBEN

1-3/5 2020

STOCKHOLMS SKÄRGÅRD

SALTSTÄNKTA KLIPPOR

8-15/5 2020

POLEN

URSKOG, VÅTMARK, VISENTER

17-21/5 2020

ÖLAND

FÅGEL, SOLEN, VINDARNAS Ö

9-15/6 2020

ABISKO

FJÄLLFÅGLAR, LJUSET, SJÖAR

2020-2021

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

SOMMAR

PYRENÉERNA, ISLAND, STEKENJOKK

HÖST/VINTER

VADEHAVET, SKÅNE, ÖLAND, PORTUGAL, MAROCKO

VÅR 2021

ECUADOR FOTORESA, RUMÄNIEN, BOSNIEN HERCEGOVINA

