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2. Elbasan, old road 

3. Nartês Lagoon 

4. Divjake/Karavaste Na-
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5. Datji National Park 

6. Lake Shkoder 

7. Theth Valley 
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RESRUTT 

1/7 Resan startar på Tiranas internationella flygplats. Transport till Tirana. Natt i Tirana.   

2/7 Nartës. Elbasan. Natt i Tirana.   

3/7 Dajti National Park. Transport till Shkodra. Natt i Shkodra. 

4/7 Båtutflykt på Shkodra Lake. Transport till Theth. Thores Pass. Natt i Theth. 

5/7 Vandring mot Valbona Pass. Natt i Theth.  

6/7 Transport till Nderlysa. Promenad till ”Blue Eye” Natt i Theth.  

7/7 Vandring kring Theth. Natt i Theth. 

8/7 Transport till flygplatsen i Tirana där resan avslutades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OMSLAG. Segelfjäril – en av resans många vackra fjärilar. Foto: Hans Alm. 
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Den vackra byn Theth i Balkan Alps. Foto: Mona Stråling. 

 

 
INLEDNING 

AviFaunas första resa till Albanien blev lyckad. Landet var länge stängt för besökare men är nu ett nytt spännan-

de resmål dit turister börjat hitta till sakta men säkert. Vi fick uppleva ett land med en stor gästfrihet och ett 

vackert kulturlandskap. Vi besökte centrala och norra Albanien. Vi började med att promenera i Tirana – en 

mycket levande huvudstad med både historiska minnesmärken och pulsande nöjesliv. Överallt satt folk på små 

utekaféer. Nationalparken Dajti gränsar till staden och här besökte vi mörka bokskogar med öppna blomsteräng-

ar. Ute på ängarna myllrade det av praktfjärilar. 

 

I salinerna vid Nartës trängdes fåglarna och vi fick se många vackra och häftiga fågelarter. Eller vad sägs om 

rödvingad vadarsvala, flamingo, biätare och krushuvad pelikan! 

 

Men allra finast var Balkans alper i norr. Vi bodde i den djupa dalgången där kulturbyn Theth ligger. Här känns 

det som att tiden stått stilla. Man slår sina ängar och vägkanter med lie. Djuren går och betar både i skogarna och 

inne i byn. Gårdarnas små odlingar skyddas av höga risgärden (en gammal slags gärdsgård). 

 

Ett sådant levande landskap ger en fantastisk flora och insektsliv. Vi njöt av blomster i alla dess färger, stora 

skalbaggar och vackra fjärilar. Men även fåglar som alpkaja, ormörn, klippduva och gråspett. 

 

Sedan får vi inte glömma bort den goda maten lagad på råvaror från orten. Genuint och nyttigt! 

. 
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RESEDAGBOK 

 

Söndag 1 juli 

Resan började under eftermiddagen på flygplatsen ett par 

mil från Tirana. Där blev vi mötta av en busschaufför 

som körde oss till ett lite trevligt hotell mitt i Tirana. 

Efter incheckning och en välkomstdryck gick vi en liten 

stadsrundtur under Taulant Binos ledning. Tao, som han 

kallas, är Albaniens ledande ornitolog. Vi fick bland 

annat se de italienska influenserna på flera byggnader 

från 1930- och 40-talet. Och några äldre moskéer finns 

fortfarande kvar i centrum trots den hårda utrensningen 

under Enver Hoxhas hårda antireligionskampanj under 

1960-talet. Albanien var då en utropad ateistisk stat. I 

fågelväg såg vi ett trettiotal bleka tornseglare och en 

gammal pilgrimsfalk som kretsade över de 

höga byggnaderna. Vi avslutade vandringen på en fin 

restaurang. Där avnjöt vi en omfångsrik, varierande och 

mycket god middag – influerad av både det italienska 

som grekiska köket. Det lovade gott i dubbel bemärkelse 

för resten av veckan! 

 

Måndag 2 juli 

Vi började dagen med en god frukost med hemgjord 

yoghurt och sylt. Därtill en god kaka till kaffet – eller te 

för de som föredrog det. Tao anslöt till hotellet vid halv 

nio och med buss for vi söderut. Men inte till det planera-

de Divjake/Karavaste utan Tao föreslog att vi istället 

skulle åka till salinerna i Nartës där det finns mycket mer 

fågel mitt i sommaren. På vägen dit gjorde vi ett stopp i 

ett fint och rikt jordbrukslandskap där det lovades röd-

falk. Vi fick direkt se skymten av en balkanspett, som 

tyvärr höll sig skymd inne i en asp resten av tiden. Efter 

ett tag upptäckte vi några rödfalkar som satt på ledningar 

längre bort. Spansk sparv var vanlig och i toppen av ett 

vasstrå satt det en trastsångare. Vi fick även fina närstu-

dier av rostgumpsvalor – en mycket vanlig fågel i Alba-

nien. Anders döpte snabbt om dem till ”gräddrumpsvala”. 

Det var även gott om stora vackra blommor, bland annat 

gulblommande italiensk taggfibbla. Över blomstren 

fladdrade makaonfjärilar. 

  Nästa stopp blev staden Fier där vi passade på att växla 

pengar och köpa vatten. Framme i Nartës möttes vi av ett 

gäng rödvingade vadarsvalor på sin häckningslokal. 

Några sandtärnor flög förbi och kunde jämföras med de 

betydligt mindre småtärnorna. Från bussen kunde vi göra 

närmare studier av tofs- och kortålärka. På samma ställe 

satt en fältpiplärka. Framme vid salinerna var det gott om 

vadare och måsfåglar. Vi såg bland annat svarthuvad 

mås, långnäbbad mås, svartbent strandpipare och svart-

snäppa (som märkligt nog fortfarande hade sin häckdräkt 

med svarta ben). I några av salinerna traskade större 

flamingo omkring och det kom några stora krushuvade 

pelikaner flygandes och som landade nära oss. Vilket 

skådespel! 

  Vi avnjöt vår picknicklunch i skuggan från tallar nära 

havet. Mellan tuggorna kunde vi spana in alpseglare och 

biätare. Sedan var det dags att vända hemåt. Vi gjorde ett 

kaffestopp vid en liten restaurang där det passande nog 

fanns en häckning av vit stork. Uppe på risboett trängdes 

ett gäng stora ungar och de två föräldrarna. Tao berättade 

att det numera bara finns sex kända häckningar av vit 

stork i Albanien. 

  När vi sedan körde vidare norrut märkte vi att det blev 

allt varmare i bussen och det visade sig att bussens air- 

 

 

 

condition gått sönder. Vi fick öppna alla fönster och 

takluckor för att få ett drägligt klimat i bussen. Därför 

passade det bra med det planerade stoppet upp på höjder-

na nära staden Elbasan. På terrasser stod knotiga gamla 

olivträd och vår fågellista fylldes på med ropande klipp-

nötväcka, rödstrupig sångare och rödhuvad törnskata. 

  Kvällens middag avnjöt vi på vårt hotell. De flesta 

provade getkött. 

 

Krushuvad pelikan. Foto: Hans Alm. 

 

Tisdag 3 juli 

Idag satsade vi på en tidig frukost. Redan klockan sex 

dök folket upp vid frukostbuffén. Detta gjorde att vi kom 

iväg redan strax efter klockan sju. Vårt mål för förmidda-

gen var Dajti NP strax ovanför Tirana. På vägen dit stan-

nade vi i ett område med fina buskmarker. Där fanns det 

diverse sångare som ek-, cetti- och rödstrupig sångare. 

Häcksparvar hördes sjunga men var svåra att upptäcka. I 

trädtopparna satt vackra biätare med turkosa magar. 

  Vi for vidare till nationalparken och parkerade nära 

linbanan från Tirana. Denna del av Dajti är mycket fin 

med gammal bokskog där det växer ståtliga växter som 

skogsknipprot, rödsyssla och krollilja. Mellanspett ropade 

och trädgårdsträdkrypare sjöng. Vi promenerade brant 

uppför i skogen tills vi nådde några ört- och fjärilsrika 

ängar. Vi såg närmare femton fjärilsarter, bland annat 

schackbräde, segelfjäril och bastardsvärmare. 

  Tillbaka vid bussen började det bli dags för lunch. Tao 

tog oss till en lite mysig restaurang inne i parken. Där 

serverades diverse traditionella maträtter. Vyn var fantas-

tisk och vi såg både ekoxe och större ekbok – vilka häfti-

ga skalbaggar! Vi passade på att fylla på vattenflaskorna i 

en källa innan vi for till ett stenbrott. Där såg vi både 

blåtrast och klippsvala.  

  Tillbaka i Tirana tackade vi av Taulant och for vidare 

norrut på hyggliga vägar. Halvvägs till slutmålet Shkodër 

gjorde vi ett längre stopp för att njuta av kaffe och glass. 

Just då pågick åttondelsfinalen mellan Sverige och 

Schweiz i Fotbolls-EM så delar av gruppen satt som 

klistrade framför restaurangens TV fram till halvtidsvi-

lan. Under bussresan vidare fick Leif reda på att Sverige 

vunnit matchen – jubel i bussen! 

  Framme i den medeltida staden Shkodër tog vi in på det 

nya fräscha hotellet Rose Garden. De hade en fin rosen-

trädgård. Vår agent Roza Rupa mötte upp och efter lite 

vila på rummet tog hon oss till en italiensk restaurang. 

Där njöt vi av goda små italienska smårätter. Det hela 

avslutades med smaskiga efterrätter – italiensk glass och 

pannacotta. 
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En av de två båtarna på Shkodra Lake. Foto: Mona Strå-

ling. 

 

Onsdag 4 juli 

Vi samlades redan klockan fem för en tidig båttur på 

Shkodra Lake. Sjön är den största sötvattensjön på Bal-

kan och i södra Europa. Vi åkte i två mindre båtar med 

utombordare. Våra båtförare tog oss först på en sakta färd 

längs floden ut till mynningen av sjön. Vi passerade 

vassbälten med många sjungande trastsångare. Över oss 

kom flera flockar dvärgskarv flygande och ute i den 

grunda sjön kunde vi på nära håll se spännande arter som 

skäggtärna och rallhäger. Tillbaka längs floden rundade 

vi en ö och bjöds på fina obsar av dvärgrördrom och en 

gammal natthäger. Vi skymtade även en sydnäktergal och 

en ensam bronsibis kom flygande längs med floden. 

  Efter den lyckade båtturen var det gott med en hotell-

frukost innan det var dags att packa ihop oss och fara mot 

bergen. Nu ersattes den moderna bussen med dels en 

mindre gammal Mercedesbuss och dels en jeep – starka 

nog att kunna ta oss över bergen. På vägen dit stannade vi 

vid några fält där man odlade väldoftande saker som 

lavendel, salvia och curryeternell. Här såg vi både korttå-

lärka och tofslärka. Och innan vi skulle slingra oss upp 

till bergpasset blev det dels ett stopp vid en lanthandel 

(där Roza passade på att proviantera lite till kommande 

middagar i Theth) och vid ett lite café för att ”kaffetar-

men” skulle få sitt. 

 

Kaffepaus på väg upp i bergen. Foto: Mona Stråling. 

 

  Uppe vid Thores Pass hoppade vi av bussen och tog en 

promenad längs den smala vägen vidare. Vyerna över de 

omgivande alptopparna och dalarna var betagande och 

floran likaså. Apollofjärilar flög förbi och i en talltopp 

satt en klippsparv och sjöng. 

  Bussresan utför längs den slingrande och skumpiga 

vägen krävde lite koncentration och det var skönt att 

komma fram till den vackra byn Theth. Där väntade en 

lunch på Roza´s Guest House och efter den incheckning 

och siesta. 

  Utvilade tog Roza med oss på en guidad vandring i byn. 

Vi bekantade oss med byns historia och invånarnas sed-

vänjor genom seklernas gång. Vi fick se den gamla kyr-

kan, museet, fägator, små odlingar, kreatur och vackra 

stenhus. Vi passade också på att titta på rena klippduvor 

(tamduvans ursprung). Hela dalgången är kantade av 

dramatiskt branta berg – en perfekt miljö för arten. Ett 

regnväder fick oss att skynda hem till våra två olika 

gästhus. 

  Framåt sju var vi samlade igen hos Roza för en smakrik 

middag byggd på lokala råvaror. Därefter blev det den 

traditionella artgenomgången – vi hade ju sett många fina 

fåglar och fjärilar idag. På promenaden till det andra 

gästhuset upplystes vägen delvis av det blinkade skenet 

från eldflugor. Magiskt! 

 

Apollofjäril i Thores Pass. Foto: Hans Alm. 

 

Torsdag 5 juli 

Vi åt frukost på varsitt gästhus. Halv nio kom det två 

Mercedesbussar och hämtade upp oss. De kryssade flo-

den två gånger innan de stretade sig uppför till starten för 

vandringsleden som går upp till Valbona Pass – vårt mål 

för dagen. Roza ledde oss till en början längs en alterna-

tiv väg upp som var mindre brant. Vi gick genom ett 

härligt levande kulturlandskap men även genom boksko-

gar med hamlade träd. Innan vi nådde mötet med den 

ordinarie leden kom vi ut på några fantastiska slåtteräng-

ar. Artrikedomen var stor både bland blommor och fjäri-

lar. Snart var hela gruppen utspridda över ängarna i jakt 

på fina fotomotiv. Marit lyfte även blicken mot skyn och 

upptäckte då en ormörn som cirklade mot berget. Larmet 

gick som en löpeld över ängarna och snart hade alla fått 

syn på den ståtliga örnen. 

  Sedan var det dags för en picknick under bokarnas 

skugga. Vi hade delat upp lunchen så från olika rygg-

säckar kom det fram bröd, ost, korv, tomat, gurka, kakor 

och annat gott. Efter lunchen valde några i gruppen att 

vända nedåt och fick sällskap av Roza. Vi andra gick 

vidare uppåt i sakta mak och njöt av blomster som röd-

syssla och en blå gentiana. Nästa stopp blev vid ett litet 

café där vi läskade oss med diverse kalla drycker. Här 

tyckte ett litet gäng att det var lagom att vända och vi 

blev till slut sju personer som gick den sista biten upp till 

bergspasset. Denna etappen var betydligt brantare än de 

andra men vi blev belönade med krutbrännare och en 

vacker utsikt över Valbonadalen. I passet hade vi även 

sjungande klippsparv och blåtrast. 
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  På vandringen tillbaka fick vi bland annat se en fjärils-

slända – den ”felande länken” mellan trollsländor och 

fjärilar. Tillbaka vid Roza´s gästhus kände nog alla sig 

lite möra i benen och då smakade köttsoppan med kokta 

grönsaker, som majrova och ockra, extra gott. 

 

En av de vackra blomsterängarna på väg upp till Valbona 

Pass. Foto: Mona Stråling. 

 

Fredag 6 juli 

Med tanke på gårdagens lite mera ansträngande tur tog vi 

det lite lugnare idag. Vi for med buss till byn Nderlyse en 

mil väster om Theth. Där stannade vi först vid byns lilla 

kvarn som påminner om våra gamla skvaltkvarnar, dvs 

med liggande kvarnhjul. Därifrån promenerade vi genom 

den levande byn med grisar och får som sprang fritt. Det 

fanns gott om mullbärsträd, vilkas bär lockat ned fyra 

alpkajor från bergstopparna. I utkanten av byn fick alla 

äntligen se en häcksparv som satt och sjöng i toppen av 

en buske. 

  Intill en vacker kanjon passade vi på att fika och inte 

minst dricka vatten. Det var en varm dag med strålande 

sol och nästan vindstilla. Det märktes tydligt när vi gick 

vidare längs leden till ”Blue Eye”. Väl framme vid den 

naturliga poolen var det skönt att svalka sig i det kalla 

vattnet – typ 15 grader. Men det hindrade inte Gunilla 

från att ta ett dopp i poolen! 

  Klockan hade blivit över tolv och det var dags att duka 

upp picknickkorgen på en träbalkong ovanför poolen. 

Många valde köpa en kall öl eller läsk från flickorna från 

familjen som bor vid Blue Eye. Stärkta av lunchen pro-

menerade vi tillbaka till byn där bussarna väntade.  

  Resten av eftermiddagen fick alla göra vad de kände för. 

Några strosade i byn och längs floden medan andra pas-

sade på att vila eller skriva dagbok. 

 

Lördag 7 juli 

På vår sista heldag i Albanien tog vi en fin promenad bort 

till ett fint vattenfall. Innan vi kom till fallet stannade vi 

till vid en gård och smakade på både vita och svarta 

mullbär. Sista biten upp till vattenfallet blev lite varm så 

det var skönt att svalka sig av det friska vattnet som föll 

från minst 20 meters håll. På de blöta hyllorna bredvid 

fallet hoppade forsärlor omkring och fångade insekter. 

När vi började gå utför och tillbaka mot vandringsleden 

började det regna lite granna och snart tilltog regnet. Vi 

fick snabbt ta på oss regnkläder och fälla upp paraplyet 

för att inte bli dyngsura. Men regnet slutade nästan lika 

fort som det kom och vi gick på en liten bro över en 

mäktig kanjon. Under vandringen kunde vi ännu en gång 

fascineras av den mångfald av blommor som det finns här 

i Balkans alper. Det är ett många arter blåklocka, blålila 

gentiana, fingerborgsblomma, timjan och orkidéer - bara 

för att nämna några. Allt detta inramas av ett vackert 

levande kulturlandskap och mäktiga berg.  

  På eftermiddagen passade flera av oss på att se fotboll 

på ett av utomhuskaféerna i byn. Det var kvartsfinal i EM 

och Sverige spelade mot England. Tyvärr förlorade vi… 

På kvällen hade vi en liten avslutningsmiddag i Rozas 

gästhus – åter igen tillagad på lokala produkter. 

 

 

Den märkliga men vackra fjärilssländan. Foto: Hans Alm. 

 

Söndag 8 juli 

Så var det dags att lämna den vackra Thethdalen. Innan vi 

for från vårt gästhus fick de flesta i gruppen äntligen se 

en gråspett. Vi hoppade in i de gamla Mercedesbussarna 

och kunde konstatera att vägen upp till Thores Pass var 

betydligt mindre skumpig nu än när vi åkte uppför. Ulf 

och flera andra ville gärna se härfågel så vi spanade flitigt 

när vi lämnade bergen och nådde låglandet. Våra spa-

ningar rönte framgång och vi fick se en härfågel. Göran 

såg lite senare en svartpannad törnskata. Det gjorde att vi 

totalt såg 120 fågelarter och närmare 50 olika arter dag-

fjärilar och dessutom dagsvärmare, metallvingar och 

bastardsvärmare. Hur många växtarter vi sett är nästan 

omöjligt att räkna... 

 

HG Karlsson 
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Dvärgskarv. Foto: Hans Alm. 

 

Artlista fåglar 
1 Gräsand Anas platyrhynchos platyrhynchos   

1 Lake Shkoder 4.7 

2 Smådopping Tachybaptus ruficollis ruficollis   

3 Datji NP 3.7 och 5 Lake Shkoder 4.7 

3 Skäggdopping Podiceps cristatus cristatus   

20 Lake Shkoder 4.7 

4 Större flamingo Phoenicopterus roseus   

175 Narta Lagoon 2.7 

5 Vit stork Ciconia ciconia   

5 Narta Lagoon 2.7 

6 Bronsibis Plegadis falcinellus   

1 Lake Shkoder 4.7 

7 Dvärgrördrom Ixobrychus minutus   

2 Lake Shkoder 4.7 

8 Natthäger Nycticorax nycticorax   

1 Lake Shkoder 4.7 

9 Rallhäger Ardeola ralloides   

1 längs vägen 3.7 och 6 Lake Shkoder 4.7 

10 Gråhäger Ardea cinerea cinerea   

1 Narta Lagoon 2.7 och 20 Lake Shkoder 4.7 

11 Silkeshäger Egretta garzetta garzetta   

30 Narta Lagoon 2.7, 1 längs vägen 3.7 och 3 Lake Shkoder 4.7 

12 Krushuvad pelikan Pelecanus crispus   

5 Narta Lagoon 2.7 

13 Dvärgskarv Microcarbo pygmeus   

100 Lake Shkoder 4.7 

14 Storskarv Phalacrocorax carbo sinensis   

15 Lake Shkoder 4.7 

15 Ormörn Circaetus gallicus   

1 Theth Valley 5.7 

16 Kungsörn Aquila chrysaetos   

1 längs vägen 4.7 
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17 Ormvråk Buteo buteo   

3 Datji NP 3.7, 3 längs vägen 4.7, 1 Theth Valley 5.7, 1 Theth Valley 6.7 och 1 hörd Theth Valley 7.7 

18 Rörhöna Gallinula chloropus chloropus   

1 längs vägen 3.7 och 2 Lake Shkoder 4.7 

19 Sothöna Fulica atra   

30 Lake Shkoder 4.7 

20 Tjockfot Burhinus oedicnemus   

2 Narta Lagoon 2.7 

21 Styltlöpare Himantopus himantopus   

20 Narta Lagoon 2.7 

22 Skärfläcka Recurvirostra avosetta   

15 Narta Lagoon 2.7 

23 Mindre strandpipare Charadrius dubius   

2 Narta Lagoon 2.7 

24 Svartbent strandpipare Charadrius alexandrinus   

15 Narta Lagoon 2.7 

25 Svartsnäppa Tringa erythropus   

8 Narta Lagoon 2.7 

26 Rödbena Tringa totanus   

10 Narta Lagoon 2.7 

27 Gluttsnäppa Tringa nebularia   

6 Narta Lagoon 2.7 

28 Skogssnäppa Tringa ochropus   

2 Narta Lagoon 2.7 

29 Grönbena Tringa glareola   

1 Narta Lagoon 2.7 

30 Drillsnäppa Actitis hypoleucos   

10 Narta Lagoon 2.7 

31 Brushane Philomachus pugnax   

5 Narta Lagoon 2.7 

32 Rödvingad vadarsvala Glareola pratincola   

20 Narta Lagoon 2.7 

33 Långnäbbad mås Chroicocephalus genei   

100 Narta Lagoon 2.7 

34 Skrattmås Chroicocephalus ridibundus   

50 Narta Lagoon 2.7 och 50 Lake Shkoder 4.7 

35 Medelhavstrut Larus michahellis michahellis   

3 Narta Lagoon 2.7, 50 längs vägen 3.7 och 40 Lake Shkoder 4.7 

36 Sandtärna Gelochelidon nilotica   

3 Narta Lagoon 2.7 

37 Småtärna Sternula albifrons   

100 Narta Lagoon 2.7 

38 Fisktärna Sterna hirundo   

3 Narta Lagoon 2.7 

39 Skäggtärna Chlidonias hybrida hybrida   

20 Lake Shkoder 4.7 

40 Svarttärna Chlidonias niger niger   

3 Lake Shkoder 4.7 

41 Klippduva Columba livia   

Observerad 8 dagar totalt 

42 Turkduva Streptopelia decaocto decaocto   

Observerad 5 dagar totalt 

43 Gök Cuculus canorus   

1 längs vägen 2.7 och 1 hörd Lake Shkoder 4.7 

44 Minervauggla Athene noctua indigena   

2 Narta Lagoon 2.7 och 1 längs vägen 3.7 

45 Alpseglare Tachymarptis melba   

8 Narta Lagoon 2.7 och 4 Theth Valley 4.7 

46 Tornseglare Apus apus apus   

Observerad 4 dagar totalt 

47 Blek tornseglare Apus pallidus   

35 Tirana 1.7 
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48 Biätare Merops apiaster   

10 Narta Lagoon 2.7, 1 längs vägen 2.7, 10 Datji NP 3.7, 30 längs vägen 3.7 och 3 längs vägen 4.7 

 

 
Biätare. Foto: Hans Alm. 

 

49 Härfågel Upupa epops epops   

1 längs vägen 8.7 

50 Mellanspett Dendrocoptes medius   

1 hörd Datji NP 3.7 

51 Balkanspett Dendrocopos syriacus   

1 längs vägen 2.7 och 1 hörd Lake Shkoder 4.7 

52 Större hackspett Dendrocopos major   

1 Datji NP 3.7 

53 Gråspett Picus canus   

1 hörd Theth Valley 6.7, 1 hörd Theth Valley 7.7 och 1 Theth Valley 8.7 

54 Rödfalk Falco naumanni   

3 längs vägen 2.7 

55 Tornfalk Falco tinnunculus tinnunculus   

Observerad 6 dagar totalt 

56 Pilgrimsfalk Falco peregrinus   

1 Tirana 1.7 

57 Törnskata Lanius collurio   

Observerad 7 dagar totalt 

58 Svartpannad törnskata Lanius minor   

1 längs vägen 8.7 

59 Rödhuvad törnskata Lanius senator senator   

2 Elbasan, old road 2.7, 1 längs vägen 2.7 och 1 Datji NP 3.7 

60 Nötskrika Garrulus glandarius albipectus   

2 Theth Valley 5.7 och 1 Theth Valley 6.7 

61 Skata Pica pica pica   

Observerad 5 dagar totalt 

62 Alpkråka Pyrrhocorax pyrrhocorax   

2 Theth Valley 5.7 

63 Alpkaja Pyrrhocorax graculus   

4 Theth Valley 6.7 

64 Kaja Coloeus monedula soemmerringii   

20 längs vägen 2.7, 10 längs vägen 4.7 och 10 längs vägen 8.7 

65 Gråkråka Corvus cornix sharpii   

Observerad 6 dagar totalt 

66 Korp Corvus corax   

3 Datji NP 3.7 och 1 hörd Theth Valley 5.7 

67 Svartmes Periparus ater   

2 hörda Datji NP 3.7 och 5 Theth Valley 4.7 

68 Entita Poecile palustris   

1 hörd Datji NP 3.7, 2 Theth Valley 5.7, 1 Theth Valley 6.7 och 2 Theth Valley 7.7 
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69 Blåmes Cyanistes caeruleus   

1 hörd Datji NP 3.7 och 1 Theth Valley 5.7 

70 Talgoxe Parus major major   

Observerad 7 dagar totalt 

71 Tofslärka Galerida cristata meridionalis   

Observerad 4 dagar totalt 

72 Korttålärka Calandrella brachydactyla brachydactyla   

5 Narta Lagoon 2.7 och 2 längs vägen 4.7 

73 Backsvala Riparia riparia riparia   

12 Narta Lagoon 2.7 

74 Ladusvala Hirundo rustica rustica   

Observerad 8 dagar totalt 

75 Klippsvala Ptyonoprogne rupestris   

8 Datji NP 3.7, 1 Theth Valley 4.7 och 3 Theth Valley 6.7 

76 Hussvala Delichon urbicum   

Observerad 8 dagar totalt 

77 Rostgumpsvala Cecropis daurica rufula   

100 längs vägen 2.7 och 30 längs vägen 3.7. Observerad 7 dagar totalt 

78 Cettisångare Cettia cetti cetti   

1+1 hörd Datji NP 3.7 

  

 
Rostgumpssvala. Foto: Hans Alm. 

 

79 Gransångare Phylloscopus collybita   

2 hörda Theth Valley 4.7 och 2 hörda Theth Valley 5.7 

80 Trastsångare Acrocephalus arundinaceus arundinaceus   

1 längs vägen 2.7 och 15 Lake Shkoder 4.7 

81 Rörsångare Acrocephalus scirpaceus   

1 hörd Lake Shkoder 4.7 

82 Eksångare Iduna pallida   

1 hörd Datji NP 3.7 

83 Grässångare Cisticola juncidis juncidis   

1 Narta Lagoon 2.7 

84 Svarthätta Sylvia atricapilla atricapilla   

Observerad 5 dagar totalt 

85 Ärtsångare Sylvia curruca   

1 Theth Valley 4.7, 1 Theth Valley 6.7 och 1 Theth Valley 7.7 

86 Rödstrupig sångare Sylvia cantillans albistriata   

2 Elbasan, old road 2.7 och 2 Datji NP 3.7 

87 Sammetshätta Sylvia melanocephala   

1+1 hörd Datji NP 3.7 
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88 Gärdsmyg Troglodytes troglodytes   

1 hörd Datji NP 3.7 

89 Nötväcka Sitta europaea   

2 hörda Datji NP 3.7 och 1 hörd Theth Valley 5.7 

90 Klippnötväcka Sitta neumayer neumayer   

1 hörd Elbasan, old road 2.7 

91 Trädgårdsträdkrypare Certhia brachydactyla brachydactyla   

1 hörd Datji NP 3.7 och 1 hörd Theth Valley 5.7 

92 Stare Sturnus vulgaris vulgaris   

2 Narta Lagoon 2.7 

93 Koltrast Turdus merula aterrimus   

Observerad 6 dagar totalt 

94 Taltrast Turdus philomelos philomelos   

1 hörd Datji NP 3.7 

95 Grå flugsnappare Muscicapa striata striata   

2 Datji NP 3.7 

96 Rödhake Erithacus rubecula   

Observerad 4 dagar totalt 

97 Sydnäktergal Luscinia megarhynchos megarhynchos   

1 Lake Shkoder 4.7 

98 Svart rödstjärt Phoenicurus ochruros gibraltariensis   

1 hörd Theth Valley 4.7 

99 Blåtrast Monticola solitarius   

1 Datji NP 3.7 och 1 hörd Theth Valley 5.7 

100 Svarthakad buskskvätta Saxicola rubicola rubicola   

6 Elbasan, old road 2.7 

101 Stenskvätta Oenanthe oenanthe oenanthe   

5 längs vägen 4.7 

102 Medelhavsstenskvätta Oenanthe hispanica melanoleuca   

2 Elbasan, old road 2.7 och 1 Datji NP 3.7 

103 Strömstare Cinclus cinclus   

1 Theth Valley 5.7 och 2 Theth Valley 6.7 

104 Gråsparv Passer domesticus balearoibericus   

Observerad 8 dagar totalt 

105 Spansk sparv Passer hispaniolensis hispaniolensis   

Observerad 3 dagar totalt 

106 Pilfink Passer montanus montanus   

2 Datji NP 3.7 och 4 längs vägen 4.7 

107 Gulärla Motacilla flava   

5 Narta Lagoon 2.7 och 2 Lake Shkoder 4.7 

108 Forsärla Motacilla cinerea   

1 längs vägen 4.7, 3 Theth Valley 5.7, 11 Theth Valley 6.7 och 3 Theth Valley 7.7 

109 Sädesärla Motacilla alba alba   

Observerad 6 dagar totalt 

110 Fältpiplärka Anthus campestris   

3 Narta Lagoon 2.7 och 1 längs vägen 4.7 

111 Bofink Fringilla coelebs coelebs   

Observerad 5 dagar totalt 

112 Stenknäck Coccothraustes coccothraustes   

1 hörd Datji NP 3.7 och 1 Theth Valley 6.7 

113 Grönfink Chloris chloris aurantiiventris   

Observerad 7 dagar totalt 

114 Hämpling Linaria cannabina mediterranea   

1 längs vägen 4.7 

115 Steglits Carduelis carduelis balcanica   

Observerad 8 dagar totalt 

116 Gulhämpling Serinus serinus   

2 Datji NP 3.7 

117 Kornsparv Emberiza calandra   

3 Narta Lagoon 2.7 

118 Klippsparv Emberiza cia cia   

1 Theth Valley 4.7 och 1 Theth Valley 5.7 

119 Häcksparv Emberiza cirlus   

1 Narta Lagoon 2.7, 2 Datji NP 3.7, 2 hörda Theth Valley 5.7 och 1+2 hörda Theth Valley 6.7 

120 Sävsparv Emberiza schoeniclus reiseri   

1 hörd Lake Shkoder 4.7 
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Damon Blue. Theth Valley. Foto: Göran Pettersson 

 

Dagfjärilar 
1 Brown Argus Aricia agestis   

2 Holly Blue Celastrina argiolus   

3 Small Blue Cupido minimus   

4 Lang's Short-tailed Blue Leptotes pirithous   

5 Balkan Copper Lycaena candens   

6 Small Copper Lycaena phlaeas   

7 Amanda's Blue Polyommatus amandus   

8 Damon Blue Polyommatus damon   

9 Common Blue Polyommatus icarus   

10 Blue-spot Hairstreak Satyrium spini   

11 Small Tortoiseshell Aglais urticae   

12 High Brown Fritillary Argynnis adippe   

13 Niobe Fritillary Argynnis niobe   

14 Pearl bordered Fritillary Boloria euphrosyne   

15 Pearly Heath Coenonympha arcania   

16 Small Heath Coenonympha pamphilus   

17 Woodland Ringlet Erebia medusa   

18 Ottoman Brassy Ringlet Erebia ottomana   

19 Marsh Fritillary Euphydryas aurinia   

20 Woodland Grayling Hipparchia fagi   

21 Oriental Meadow Brown Hyponephele lupina   

22 Queen of Spain Fritillary Issoria lathonia   

23 Large Wall Brown Lasiommata maera   

24 Wall Brown Lasiommata megera   

25 Marbled White Melanargia galathea   

26 Balkan Marbled White Melanargia larissa   

27 Lesser Spotted Fritillary Melitaea trivia   

28 Speckled Wood Pararge aegeria   

29 Comma Polygonia c-album   

30 Southern Gatekeeper Pyronia cecilia   

31 Red Admiral Vanessa atalanta   

32 Painted Lady Vanessa cardui   

33 Scarce Swallowtail Iphiclides podalirius  

34 Old World Swallowtail Papilio machaon   

35 Apollo Parnassius apollo   

36 Clouded Apollo Parnassius mnemosyne   

37 Black-veined White Aporia crataegi   

38 Clouded Yellow Colias croceus   

39 Powdered Brimstone Gonepteryx farinosa   

40 Large White Pieris brassicae   

41 Small White Pieris rapae   
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42 Eastern Bath White Pontia edusa   

43 Dingy Skipper Erynnis tages   

44 Large Skipper Ochlodes sylvanus   

 

Däggdjur 
1 Husmus Mus musculus   

1 Tirana 1.7 

2 Rödräv Vulpes vulpes   

1 Theth Valley 5.7 

 

Reptiler 
1 Eastern Green Lizard (smaragdödla) Lacerta viridis   

2 Datji NP 3.7 

2 Common Wall Lizard (murödla) Podarcis muralis   

1 Datji NP 3.7 

 

 

 

 

 

 

 

Det blev många tillfällen till vackra bilder på blommor och fjärilar. Foto: Mona Stråling. 

 


