Ecuador Fotoresa
7 - 18 februari 2022

Reseledare: Anders Blomdahl

Välkommen på fotoresa med Fågelguidning AB till
Andernas molnregnskogar i Ecuador
Följ med på en fantastisk resa bland färgsprakande fåglar i exotiska miljöer, i ett lugnt land
med väl fungerande infrastruktur. Molnregnskogen är kolibriernas rike, det är där man finner
flest arter och på denna resan kan vi garantera möten med en lång rad av de allra häftigaste
och mest spektakulära kolibrierna i världen. Här får du t.ex. möta och fotografera Swordbilled Hummingbird, den enda fågeln i världen som har längre näbb än kropp. En annan
spektakulär kolibriart är Violet-tailed Sylph, som ses på omslagsbilden till detta dokument.
Dessutom kommer vi att få fina fotomöjligheter på många andra färgsprakande fåglar, som
t.ex. olika arter trogoner, tukaner och tangaror samt inte minst Andean Cock-of-the-Rock.
På denna resa får du verkligen möjligheten att fylla ditt fotogalleri med färger och exotiska
inslag. Resans upplägg passar alla fotografer. Den som är erfaren får här möjlighet att testa
nya tekniker, som t.ex. blixtfotografering med flera blixtar. Den som är nybörjare får all hjälp
den behöver av vår reseledare 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.

Program
Dag 1 (7 februari)
Resan startar i Ecuadors huvudstad Quito,
där vi träffas på flygplatsen om vi inte
redan mötts upp under flyget dit. Transport
till ett närbeläget hotell för natten.

Dag 2 (8 februari)

Gulls. Räkna med gott om fotomöjligheter,
på både fåglar och landskap.
Efter en lunch på en lokal hacienda
fortsätter vi resan mot Papallacta och vår
lodge för de kommande två nätterna.

Dag 3 (9 februari)

Carunculated Caracara. Foto: Supreet Sahoo

Vi inleder resan med ett besök på ganska
hög höjd vid Antisana Volcano, som ligger
lite öster om Quito och således också
öster om Anderna. I denna alpina gräsoch buskmiljö (s.k. Paramo) kommer vi
bland annat att träffa på och fotografera
den häftiga svartvita rovfågeln
Carunculated Caracara, som förekommer
här i goda antal. På denna högplatå möter
vi också arter som Black-faced Ibis, vipan
Andean Lapwing och flockar med Andean

Sword-billed Hummingbird. Foto: Supreet Sahoo
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Vid lodgen där vi bor formligen kryllar det
med kolibrier och det går att hitta upp mot
14 arter på bara någon timme i
hotellträdgården! Har du aldrig mött en
kolibri tidigare, så kommer du garanterat
att göra det idag. Och du lär bli helt
förälskad i dessa fantastiskt vackra och
fullkomligt orädda fåglar – bli inte förvånad
om någon landar i din hand!
Här möter vi en av resan häftigare kolibri,
den smått otroliga Sword-billed
Hummingbird. Det är världens enda fågel
som har en näbb som är längre än
kroppen, bara sådant gör ju resan värd sitt
pris. Men här finner vi även många andra
arter, som Collared Inca med sitt vita
bröst, den rostfärgade Chestnut-breasted
Coronet, den lilla White-bellied Woodstar
och vackra Tourmaline Sunangel. Andra
arter vi har chans att fotografera är bland
annat den vackert blå Masked
Flowerpiercer.
Idag kan det bli läge att för första gången
under resan testa blixtfotografering av
kolibrier, med hjälp av flera riggade blixtrar
(så kallad multi-flash-teknik). För detta
behöver du inte ta med några egna grejer,
utan du kommer att få låna utrustning och
få all den hjälp du behöver för att lyckas.
Räkna med helt fantastiska bilder!

Fortsatt fotografering vid vår lodge, med
fler chanser att experimentera med
kolibrifotografering. Det finns verkligen
oändligt många varianter att fotografera
dessa flygande juveler på, så här finns
möjlighet att vara riktigt kreativ. Självklart
får du tips och råd av vår reseledare.
Dessutom besöker vi närbelägna floden
Rio Papallacta och letar efter den
störtcoola Torrent Duck. Andra arter vi kan
stöta på i området är den utsökt vackra
Masked Trogon och den gröna Grassgreen Tanager.
Under dagen transporterar vi oss västerut
till området Mindo, som är en av de
regionerna i världen med störst
biodiversitet. Där finns verkligen en hel
uppsjö med arter av alla de slag. Så i den
regionen stannar vi hela sju nätter på
samma lodge, vilket ger oss ett mycket
bekvämt basläger att utgå ifrån.

Dag 5 (11 februari)

Dag 4 (10 februari)

Crimson-rumped Toucanet. Foto: Supreet Sahoo

Heldag i Mindo-området. Här får vi bland
annat tillträde till en privat trädgård, där
familjen som bor där har arrangerat med
fruktutfodring. Frukten attraherar traktens
alla fruktätande fåglar, så du kan räkna
Masked Trogon. Foto: Supreet Sahoo
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med en konstant ström med färggranna
fåglar som kommer på besök.
Här kommer du få fina fotomöjligheter på
en lång rad olika tangaror, små färggranna
finkliknande fåglar som tycks tävla med
varandra om att ha mest färger i dräkten.
Andra snyggingar som kommer på besök
är den helgröna tukanen Crimson-rumped
Toucanet, Red-headed Barbet med sitt
knallröda huvud samt den ursnygga
Toucan Barbet.

Dag 6 (12 februari)

Amagusa Reserve, där vi spenderar hela
dagen. Räkna med en dag full med
aktivitet och mängder med fotomöjligheter.
Även idag har vi chans på en lång rad
färggranna tangaror, däribland en del mer
svårfotograferade som t.ex. Glisteninggreen Tanager, Black-chinned MountainTanager, Golden-naped Tanager, Mossbacked Tanager, Flame-faced Tanager
och Golden Tanager.
Även här finns såklart kolibrier och vi har
bland annat chans att fotografera den
urtjusiga Velvet-purple Coronet och den
helfräcka Empress Brilliant med sin långa
kluvna stjärt
På eftermiddagen besöker vi en plats där
det är möjligt att fotografera den märkliga
nattaktiva Oilbird, fast i dagsljus. Lokalen
anses vara den bästa platsen i världen för
att kunna fotografera denna udda fågel.

Dag 8 (14 februari)
Pinocchio Anole Lizard. Foto: Supreet Sahoo

Fortsatt fotografering i Mindo. Även idag
besöker vi olika utfodringsplatser som
attraherar fåglar och jobbar på att få bilder
på arter som Masked Trogon, olika
flugsnappare samt fruktätare av alla de
slag.
Vi kommer även att planera in en
makrofotografering idag och hoppas på
foton av otroliga genomskinliga glasgrodor
samt den smått fantastiska långnästa
Pinocchio Anole Lizard – det är inte svårt
att förstå hur den fått sitt namn!

Dag 7 (13 februari)

Andean Cock-of-the-Rock. Foto: Supreet Sahoo

Velvet-purple Coronet. Foto: Supreet Sahoo

Idag transporterar vi oss till närliggande

Ännu en spännande dag väntar, då vi
besöker Paz de las Aves Refuge, där
huvudmålet är en spelplats för den vackra
klippfågeln Andean Cock-of-the-Rock. Vi
anländer dit tidigt på morgonen, för att få
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uppleva den vackra fågelns spektakulära
spel. En upplevelse i sig att bara få
bevittna och än häftigare att få chans att
fotografera.
Paz de las Aves Refuge, eller
fågelreservatet, är en vacker plats där
träden täcks med mossor och röd
bromelia. Här finns självklart många andra
fågelarter och vi kommer att göra ett gott
försök att försöka fotografera de fräcka
Antpittorna, som här förekommer med
flera arter.

Dag 9 (15 februari)

Gorgeted Sunangel. Foto: Supreet Sahoo

fruktutfodringen och riggar upp multi-flashfotografering för kolibrier. Sedan turas vi
om att plåta vid de två platserna, så alla
får gott om tid på respektive plats.
Bland arterna som kan dyka upp finns
Collared Inca, den fantastiska
långstjärtade Violet-tailed Sylph, Gorgeted
Sunangel, urläckra Booted Racket-tailed
med sin långa stjärt och ”ulliga” fötter samt
Speckled Hummingbird.

Dag 10 (16 februari)
Plate-billed Mountain-Toucan. Foto: Supreet Sahoo

Vi fortsätter att utforska Mindos
molnregnskogar och idag besöker vi ett
privat område där insektsätande fåglar
dras till en lampa på morgonen. God
chans att fotografera diverse arter av t.ex.
sångare och flugsnappare, som annars
kan vara knepiga att komma nära. Här
finns även utfodring med frukt, som bland
annat lockar till sig den fantastiskt fina
Plate-billed Mountain-Toucan, tillsammans
med olika arter tangaror och andra arter.
Här finns även gott om kolibrier, med
många spännande arter. Därför delar vi
upp oss och fotograferar både vid

Dagens mål är Milpes molnregnskog,
någon timmes bilfärd från vår lodge.
Området är bland annat känt för en
spelplats för Club-winged Manakin, som vi
kommer att promenera in i skogen för att
besöka.
Alla arter av manakiner har helt
fantastiska spel, så det kommer bli en
upplevelse utöver det vanliga. Att de därtill
är snygga gör ju inte saken sämre.
Området är självklart fint för många andra
arter och vi letar även efter en annan
manakin, White-bearded Manakin samt
trogonen Pale-mandibled Aracari.
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Dag 11 (17 februari)
Denna vår sista heldag i Ecuador besöker
vi Sachatamia-området, där en lång rad
spännande arter förekommer. Vi
promenerar till fots i skogen och försöker
hitta och fotografera arter som Tricoloured Brush-Finch, snyggingen Toucan
Barbet och Black-capped Tanager.
Efter lunch tar ví en ny promenad i lugnt
tempo och fokuserar då på att försöka
finna Golden-headed Quetzal och några
andra mer svårfunna arter.
Efter avslutad fotografering beger vi oss
tillbaka mot Quito, för sista natten på hotell
nära flygplatsen.

Collared Trogon. Foto: Supreet Sahoo

Toucan Barbet. Foto: Supreet Sahoo

Dag 12 (18 februari)
Efter frukost på hotellet transporteras vi till
Quitos flygplats, där resan avslutas.

Red-headed Barbet. Foto: Supreet Sahoo
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Empress Brilliant, fotograferade med multi-flash teknik, som du får prova på under resan. Foto: Supreet Sahoo

Resan

Kortfakta

Pris: 49 000 SEK.

Ecuador har faktiskt ingen egen valuta, utan det är
amerikanska dollar som gäller som valuta i landet.
Växla helst in hela din reskassa redan innan resan.

Anmälningsavgift erlägg vid bokningstillfället.
Resterande belopp ska erläggas 60 dagar innan
resans startdatum.
Detta ingår i resan:
 Logi i dubbelrum på trevliga lodger
 Helpension (exklusive middag första och
sista kvällen i Quito)
 Alla transporter under resan
 Samtliga inträden
 Svensk fotokunnig reseledare
 Lokal professionell fotoguide
 Fotografering med s.k. multi-flash teknik
 Förhandsinformation om resan och
fotograferingen

Kreditkort som Visa och Mastercard fungerar på
hotell och lodger, men på landsbygden är det mest
kontanter som gäller.
Tidszon är svensk tid -7 tim.
Temperaturen varierar mellan ca 10-20○C, uppe i
bergen kan det vara lite svalare på morgonen.
Räkna med regn, vi är ju i en regnskog - men
fotograferingen sker oftast skyddat under tak!
Det finns möjlighet att hyra handkikare, som
närmast är ett måste. Meddela Fågelguidning om
du är intresserad.

Följande står resenären själv för:
 Flygresa till och från Quito, Ecuador
 Personliga utgifter
 Personlig reseförsäkring
 Övrig dryck som inte ingår
 Rumsdricks på hotellet (frivillig)
 Utgifter förorsakade av ev. förseningar
 Matersättning eller andra utgifter om
deltagaren väljer att inte delta i gruppens
program
Mer information om villkor för denna resa kan du
läsa i Fågelguidning AB resevillkor. Du hittar den
under menyn Resor.
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Karta
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Resan i korthet
Resdag

Destination/områden

Dag 1: 7 februari

Resan startar i Quito, där vi alla möts på flygplatsen

Dag 2: 8 februari

Antisana Volcano

Dag 3: 9 februari

Papallacta, öster om Quito

Dag 4: 10 februari

Papallacto till Mindo, i nordvästra delen av Ecuador

Dag 5: 11 februari

Mindo-området

Dag 6: 12 februari

Mindo-området

Dag 7: 13 februari

Mindo, Amagusa Reserve

Dag 8: 14 februari

Mindo, Paz de las Aves

Dag 9: 15 februari

Mindo

Dag 10: 16 februari

Mindo, Milpe

Dag 11: 17 februari

Sachatamia, transport till Quito

Dag 12: 18 februari

Resan avslutas på Quito flygplats
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Allmänt om resan
Som du säkert redan har läst ovan så finns ett
program som förklara vad som kommer att
hända de olika dagarna på resan. Detta är ett
preliminärt program, det kan när som ske
omkastningar och justeringar i programmet.
Det kan bero på väder, tillgång på fågel eller
andra orsaker som sker under resan. Alla
justeringar i programmet görs alltid för att ni
ska få ut maximalt utav resan.

Resmålet
Ecuador ligger, som namnet antyder, på
ekvatorn och områdena vi besöker ligger just
söder om själva ekvatorlinjen. Med andra ord
är vi i ett område där dag och natt alltid är lika
långa och årstidsvariationerna inte särskilt
stora. Rakt genom landet skär den stora
bergskedjan Anderna, i nord-sydlig riktning.
Ecuador är känt för sin stora biologiska
mångfald och landet är verkligen en
drömdestination för alla natur- och
fotointresserade. Landet har den fjärde
artrikaste fågelfaunan i världen och hyser
hisnande många fågelarter, runt 1600 varav ca
130 arter kolibrier. Galet!
Landet är lugnt och stabilt, har en god
infrastruktur och bra lodger.

Flygresan
Det finns flera alternativ på att ta sig till Quito i
Ecuador, denna del i resan ingår inte i priset.
Innan du bokar din flygbiljett får du besked från
Fågelguidning AB om lämpligt flyg och vilka
tider som gäller, samt om det skett några
förändringar. Det finns flera bolag som flyger
till denna destination, till exempel har KLM
direktflyg från Amsterdam till Quito.
Mötesplatsen blir flygplatsen i Quito, om vi inte
redan setts på flyget dit.

Bagage
På flyget till Ecuador ansvarar du själv för att
bagaget följer flygbolagets regler, detta gäller
även vid återresan. Det är viktigt att du
kontrollerar vad som gäller för just ditt
flygbolag! Just KLM kan vara ett bra alternativ
för oss fotografer, då de tillåter 12 kg i
handbagaget. Det är nämligen där du bör
packa ner din kikare och kamerautrustning och
andra värdefulla saker. Dels ligger det mer
skyddat i handbagaget och om du skulle bli av
med din resväska så förlorar du inte kikare och
fotoutrustning, som du behöver använda varje
dag på resan.

Hälsotips
Kontrollera med din vaccinationscentral vilka
vaccin eller mediciner som du behöver ha med
dig under resan. Viktig personlig medicin bör

du ha med dig i handbagaget. Det är alltid bra
att ha med sig en liten ”sjukvårdsväska”, liten
sax (fast inte i handbagaget), plåster,
värktabletter, samt något mot diarréer
(Imodium eller Dimol). En flaska med handsprit
kommer ofta väl till pass, välj små
förpackningar så fungerar det även på flyget.
Solglasögon, solkräm och cerat bör tas med.

Hur kommer vi att bo?
Vi kommer under hela resan bo på ett bra
lodger och hotell av god standard. De lodger vi
använder utanför Quito ligger mitt i naturen,
med fantastisk fotografering direkt utanför
dörrarna. Fågelmatare med sockervatten
attraherar mängder av kolibrier, som svärmar
runt inne på hotellområdet. Vi kommer att
lägga viss fotografering inne på lodgernas
område, då de erbjuder mycket bekväm
fotografering i världsklass.

Kost och dryck
Det ingår helpension i resans pris (exkl.
middag första och sista kvällen i Quito). Maten
på lodgerna är ofta bufféer, räkna med mycket
delikat mogen frukt till maten.
Måltidsdryck ingår, men vill du ha öl eller vin till
maten bekostar du den själv.
Är det något som du är allergisk mot eller inte
vill äta meddela oss snarast eller meddela
guiden på plats.

Vilket tempo kommer resan att ha?
Resan är en A1 vilket innebär att även
nybörjare kan ta del av resan och
fotograferingen samt att tempot mestadels är
lågt. Vi kommer att göra en del promenader i
regnskogen, men de sker i lugnt tempo.
Mycket av tiden står vi stilla på samma plats
för att fotografera. Du hittar en förklaring till A1
under Resor i menyn ”Kunskap och tempo”,
men på denna resan tillkommer då
fotograferingen istället för artkunskaperna.

Kläder
Åker man till denna del av världen är det lätt
att lockas till att tro det blir tropisk värme. Men
vi är på relativt hög höjd hela tiden (över 2500
m.ö.h. i Quito och på östra sidan, sedan lägre i
Mindo som ligger på runt 1500 m.ö.h.). I
molnregnskogen är man ofta mitt bland
molnen, som namnet antyder. Så det kan vara
kyligt, inte minst på morgnarna. Räkna med
temperaturer från under 10 grader och upp till
maximala 20 grader. Så varma kläder och
gärna en tunn mössa och vantar kan komma
väl till pass.
Vi är i regnskogen, så regnkläder är ett måste
att ta med även om vi oftast har möjlighet att
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stå under tak. På fötterna har du bäst bra
vandringsskor, helst vattentäta.

Vad kan vi förvänta oss för väder?
Klimatet i Ecuador är mycket varierande, på
grund av landets stora höjdskillnader.
Temperaturen i huvudstaden Quito som
ligger ca 2 800 m.ö.h. varierar året runt
mellan ca 10 grader på natten och 21-22
grader som mest på dagen. Liknande
förhållanden gäller även i de områdena vi
besöker. Ju högre höjd vi reser på, desto
svalare blir det. I vissa områden kan
temperaturen tidigt på morgonen bara nå en
liten bit över nollan, så det gäller att ha med
sig varma kläder.
Vi rör oss i regnskogsområden, vilket
innebär att regn är att vänta under delar av
resan. Under februari månad faller i
genomsnitt drygt 100 mm regn i de områden
vi besöker. Så regnskydd på kameran och
regnkläder är ett måste. Vi ska dock inte se
regnet som något besvärande, utan istället
som en tillgång. På de flesta platser vi
kommer att fotografera vid finns det
nämligen möjlighet att stå bra under tak. Då
ger bara regndropparna en extra dimension
till bilderna och fotografierna vi tar får
verkligen rätt regnskogskänsla.

Litteratur och kartor
Det finns två fälthandböcker för fåglarna i
Ecuador: Birds of Ecuador (Freile, Restall)
samt Birds of Ecuador, vol 2 Field guide
(Ridgley, Greenfield). Den senare av dessa två
finns även som app att ladda ner i mobilen.
Det finns även några andra appar om fåglar i
Ecuador, sök i Appstore eller Google Play.
Eftersom detta är en fotoresa måste jag även
rekommendera två fotoböcker, med massor av
tips och inspiration. Den ena är Konsten att
fotografera fåglar och andra djur (Brutus
Östling) och den andra den engelskspråkiga
The Handbook of Bird Photography (Varesvou,
Peltomäki & Maté)!
En karta över Ecuador kan vara trevligt att ha
med sig, inte minst för att se var vi befinner
oss de olika dagarna samt om du vill göra
egna noteringar. Du hittar dessa hos olika
handlare, eller kan du beställa från
www.kartbutiken.se (08-202 303).
Allmänna reseguider finns om landet men då
på engelska, t.ex. Lonely Planet Ecuador & the
Galapagos Islands.

Utrustning och klädsel
Handkikare bör du definitivt ta med, men
däremot är tubkikare lite onödigt då vi kommer
att fotografera och tuben mest blir i vägen.

Andra saker som du bör ha med dig är,
vattenflaska, liten termos, plastmugg,
kameraryggsäck med regnskydd. Solglasögon
och solkräm är bra, för solen är stark då den
tittar fram. En pannlampa eller ficklampa är
bra, jag rekommenderar pannlampa så du har
händerna fria om vi går ut och fotograferar i
mörkret (kan t.ex. finnas chans på ugglor).
Glöm absolut inte väckarklockan!

Fotoutrustning
Du som anmäler dig till resan kommer efter
anmälan att få detaljerad information om
lämplig fotoutrustning. Men generellt bör du ha
med dig kamerahus, ett långt teleobjektiv för
fåglar (minst 300 mm), ett makroobjektiv och
gärna ett vidvinkelobjektiv för landskap. Du bör
dessutom ta med ett stativ, då mycket av
fotograferingen sker stående på ett ställe. Blixt
är valfritt, men rekommenderas i mörka
skogsmiljöer. Du kan på denna resan verkligen
lära dig blixtfotografering, om du tycker det
känns lite ovant. För multi-flash-fotografering
av kolibrier så tillhandahålls allt du behöver i
blixtväg, men det förenklar för dig om du har
med en trådutlösare till kameran.
Viktigt är att ta med regnskydd till din
utrustning, då vi kan råka ut för plötsliga
regnskurar.

Vår guide
Anders Blomdahl har en mycket stor
erfarenhet av att planera, arrangera och leda
foto- och naturresor. Har under 18 års tid
arbetat som reseledare i AviFauna, rest till
många av världens olika hörn och besökt ca
40 länder. Anders är en mycket engagerad
fågel- och naturfotograf, som anlitas för många
föredrag och utställningar. Hans senaste
utmärkelse var då han fick hela 4 bilder som
”commended by the judge” i den stora
internationella och mycket prestigefylld
tävlingen Bird Photographer of the Year 2019.
Anders har även varit en hängiven
fågelskådare sedan mitten av 70-talet och var
en av författarna till boken Sjöfågelguiden
(Flight Identification of European Seabirds på
engelska). Satt under några år som
sekreterare i Sveriges Ornitologiska Förenings
Raritetskommitté.

Övrig information
Tidszon i Ecuador är svensktid -7 timmar.
Du måste ha en giltig reseförsäkring för att
delta på resor som Fågelguidning AB
arrangerar. Oftast så har du det via din
hemförsäkring, ring och kolla med
försäkringsbolaget vad som gäller för just dig.
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Kontaktinfo till reseledaren
Anders Blomdahl
Telefon: 0709 – 32 66 63
E-post: blomdahlphoto@gmail.com
Hemsida: www.andersblomdahl.se

Kontaktinfo till Fågelguidning AB
Fågelguidning AB
Klippans väg 76
179 96 Svartsjö
E-post: gb@fågelguidning.se
Hemsida: www.fagelguidning.se
Facebook: www.facebook.com/Fagelguidning
Telefon till Gigi Sahlstrand: 0708–900 770
Tveka inte med att höra av dig ifall du undrar
över något!
Vi syns snart!
Fågelguidning AB

Rufus-throated Tanager. Foto: Supreet Sahoo
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