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OMSLAG. Vandring i Theth-dalen. Foto: Göran Pettersson 
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Vi spanar in tjockfotar i Nartasalinerna. Foto: Taulant Bino 

 

 

INLEDNING 

AviFaunas andra resa till Albanien (första var 2018) bjöd på många fina upplevelser. 

 

Inledningsvis måste nämas det albanska köket. Så fantastisk gott. Redan de två första större måltiderna (midda-

gen och lunch) slog knock på oss. Skaldjursrätter som smälte i munnen. Mmm! Vi fortsatte att bjudas fin mat i 

Theth-dalen, där mama Roza stod för god albansk husmanskost. Den avslutande måltiden på den fina itralienska 

restaurangen i shkodër gick inte heller av för hackor, mend et hade räckt med förrätterna. 

 

Albaniens natur var generös mot oss och bjöd på allehanda sköna organismer. Vi såg fina Medelhavsfåglar, 

fjärilar, trollsländor e t c, och blomingen var ställvis mycket ymnig. Vandringarna i Theth-dalen krävde under-

stundom lite fysik, mend et kalarade vi alla mycket bra. Det fanns ju promenadalternativ att välja på.  

 

En reflektion gjordes i Theth-dalen. Jämfört med resan 2018 så var en ökande turisttillströming mycket markant. 

Den bökiga vägen ner i dalen verkar inte längre vara något hinder för den självständiga resenären då vi såg flera 

små hyrbilar ta sig utför de grusiga branterna, ner till dalbotten. En och annan punktering sågs också. 

 

Att resa till Albanien kan varmt rekommenderas. Här finns så mycket fint att uppleva i naturen.
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RESEDAGBOK 

 

29 juni 

Hela gruppen samlades planenligt på Tiranas internatio-

nella flygplats där vår första lokalguide för resan, Bino, 

mötte oss. Vi bordade omgående bår buss för resan och 

styrde söderut mot Fier. Vi följde motorvägen och kunde 

konstatera att vegetationen fortfarande var frodigt grön, 

trots den varma perioden som föregått vår ankomst. Vid 

flera tillfällen flög rostgumpsvalor nära bussen och vid ett 

kaffestopp såg vi spansk sparv fint i några palmer. Kaffet 

var för övrigt mycket bra! 

 

 
Rostgumpsvala. Foto: Göran Pettersson 

 

  I utkanten av Fier stannade vi vid ett av Albaniens sex 

häckningar av vit stork. Tyvärr var ingen hemma just nu. 

Härifrån var det inte långt till hotellet. Senare på kvällen 

åt vi en omfattande middag på en fiskrestaurang som bjöd 

på allehanda olika räkor/havskräftor, bläckfisk och olika 

fiskar. Det smakade mycket bra! 

 

30 juni 

Frukost kl. 07.30. 

  Vi körde söderut från Fier och tog oss ut till Narta La-

goons och dess omgivningar. Under förmiddagen stanna-

de vi till på flera olika delar av lagunområdet, där Bino 

hade koll på olika målarter som vi framgångsrikt spanade 

in. De första torra gräsmarkerna gav bl a flera korttålär-

kor och tjockfotar samt våra första styltlöpare ch några 

sandtärnor i en av lagunerna. Vi nådde sedan själva kärn-

området för saltproduktionen och här fanns många små-

tärnor, svarthuvad mås och långnäbbade måsar. Då och 

då flög krushuvade pelikaner förbi och grupper med 

större flamingor sågs längre bort i saltvattensdammarna. 

Bino visade på oss det lilla kräftdjur som är föda för 

flamingor och långnäbbad mås, vilket ger dess fina ro-

saröda färg under häckningstiden. En eksångare sjöng 

några strofer och biätare visade sig fint flera gånger. 

  Så småningom lämnade vi lagunområdet och intog en 

helt fenomenal skal- och fisklunch i utkanten av Fier. 

Detta blev sedermera resans bästa måltid. Här häckade 

också ett av Albaniens sex par av vit stork. En vuxen 

fågel låg i boet. 

  Vi körde nu vidare norrut mot Tirana,men först ett 

glasstopp på en lokal glassfabrik som också hade över- 

 

 

disk-försäljning. Smakade uppfriskande i den tilltagande 

hettan. 

  Nära Elbasan körde vi upp i bergen. Flera get-och får-

flockar vallades av herdar bland de gamla knotiga oliv-

träden som växt här i hundratals år. Svarthakade busk-

skvättor visade sig och vi fann också önskearten klipp-

nötväcka, som till sist visade sig fint för hela gruppen. En 

mycket grann vårtbitare (Eupholidoptera chabrieri) sågs 

också fint. Innan vi lämnade bergsområdet hann vi se en 

ormörn som långsamt gled längs skogskanten. 

 

Eupholidoptera chabrieri. Elbasan Hill. Foto: Göran 

Pettersson 

 

  I Tirana tog vi in på ett centralt beläget hotell, där vi 

också åt middag. 

 

1 juli 

Frukost kl 07.30 på hotellet, sedan iväg österut. 

Vår skicklige och lugne chaufför tog oss genom Tiranas 

rusningstrafik upp på sluttningarna öster om staden, där 

nationalparken Dajti ligger. Vägen slingrade sig uppför 

de skog- och odlingsklädda sluttningarna. En del tallskog, 

men också bokskog. Vid New York grill gick vi en gi-

vande promenad längs grusvägen, bort från landsvägen. 

En familj rödstrupiga sångare for runt och vi såg svartha-

kad buskskvätta mycket fint. Flera grekiska sköldpaddor i 

olika format låg bland buskar och gräsmarker. Resans 

första biätare kunde ses då de jagade insekter i luften. 

Nedanför oss låg Tirana, landets enda storstad. Vi såg 

också den stora trollsländan Balkan Goldenring. En rejäl 

krabat! 

  Vi fortsatte med bussen längre upp i skogen och nådde 

till sist P- och startplatsen och för vår promenad i bok-

skogen. Det kändes brantare än förra året så vi nöjde oss 

efter ett tag. Man kan säga att de bestämda militärerna 

påverkade vår fortsatta färd uppför sluttningen. En till 

synes öde militärförläggning var inte så öde. Några hann 

se en familj kattugglor, där ungarna var nyligen flygga. 

Trädgårdsträdkrypare och rödhakar sjöng i den fuktiga 

bokskogsmiljön. Här och var täcktes marken av glesa 

bestånd av den vackra orkidén röd skogslilja. Härligt! 

Nöjda återvände vi till parkeringen. 

  Den började bli lunchdags så vi fortsatte längre in i 

området till fjolårets trevliga lunchhak. Även i år serve-
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rades vi god inhemsk mat och bjöds även detta år på den 

hemmagjorda rakin. Den smakade bra! 

 

Balkan Goldenring. Foto: Göran Pettersson 

 

  Efter lunch blev det skådning vid det gamla stenbrottet i 

passet. Här fann vi klippsvalor, blåtrastar och några 

häcksparvar. En hane medelhavsstenskvätta visade sig 

fint för oss. Långt nere i den turkosfärgade sjön fanns en 

familj smådoppingar. Trots det långa avståndet kunde vi 

tydligt följa de vuxna fåglarnas färd under vattenytan. 

Tänk så fort de simmade. 

 

 
Nationalhistoriska muséet i Tirana. Foto: Göran Petters-

son 

 

  Tillbaka vid hotellet i Tirana fick vi liten egentid, innan 

det var dags för en timmes långs stadspromenad. Bino 

berättade initierat om byggnader och historiska händelser, 

både i Tirana och i Albanien. Vi var överens om att cent-

rumdelen av staden var tilltalande. Här, liksom i Shkodër, 

är det tydlig italiensk prägel på de äldre byggnaderna 

(förra sekelskiftet). Bino avslöjade (lågmält) också att 

han tillhörde den grupp om 500 studenter som hunger-

strejkade på universitet (1990), vilket lade grunden för 

kommunismens fall i landet. Bino har varit med och 

skrivit landets historia! Samtidigt flög mixade flockar 

med tornseglare och bleka dito ovanför oss, och ett av 

husen var välbesökt av bägge arterna. 

  Vi avslutade promenaden på en restaurang (samma som 

förra året) med god middag bestående av många, många 

olika smårätter. Åh så gott! 

 

2 juli 

Frukost kl. 07.30. 

  Efter smakrik frukost checkade vi ut från vårt hotell i 

centrala Tirana och körde norrut mot Shkodër. Vi färda-

des genom ett mycket frodigt grönt landskap där de små 

odlingslotterna avlöste varandra. Majs tycktes vara den 

vanligaste grödan på fälten. 

 

 
Vi körde längs stora lavendelfält på väg till Theth-dalen. 

Foto: Göran Pettersson 

 

  I Shkodër möttes vi av Roza, resans organisatör. Här 

bytte vi till en landcruiser och en större minibuss och 

körde uppför sluttningarna till bergen som omger Theth-

dalen. Vi passerade några härliga lavendelfält där man 

också odlade curryört1. Vi åt mycket god lunch i en liten 

by. Per-Arne var mycket vaken här och fann både bal-

kansångare och svarthuvad sparv i ett fruktbärande mull-

bärsträd. Kul arter! 

 

 
Skogsskorpionen (Euscorpius italicus) vid vårt middags-

bord i Theth-dalen. Foto: Göran Pettersson 

 

  Så småningom nådde vi själva passet till dalgången och 

här tog vi så klart en kopp kaffe. Vi följde upp detta med 

                                                 
1
 Curryört är en korgblommig växt som inte på något vis hör 

samman med kryddblandningen curry. Däremot anvädns de unga 

plantorna till matlagning (vid medelhavet). 
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en längre promenad ner mot dalen. Utöver underbara 

vyer över dalen nedanför oss och bergskedjan norr där-

om, såg vi en del intressanta växter och klippsparv sjöng 

för oss. Några lyckliga fick också se en flygande mnemo-

synefjäril. 

  Så småningom nådde vi dalbottnen och Rozas Guest 

house samt ett närliggande logi som huserade större delen 

av gruppen. Vi samlades för gemensam middag och 

artgenomgång hos Roza. Artgenomgången avbröts av en 

skogsskorpion (Euscorpius italicus) som kom smygandes 

på ena långväggen i matrummet. En läcker obs som fick 

avsluta en minnesrik dag med mycket intryck från natu-

ren. 

 

 
Theth-dalen ligger omgärdad av kraftfulla berg. Foto: 

Göran Pettersson 

 

3 juli 

Frukost kl. 07.30. 

  Det var dags för resans mest fysiska strapats då vi 

gemensamt promenerade upp mot Valbona-passet. Vi 

fick skjuts rätt så långt upp på sluttningarna och där vi 

klev av transporten kom lagom möra vandrare som startat 

någon timme tidigare nere i byn. Mjukstart för oss alltså. 

Vi skulle dock snart. Li varse om vad som krävdes för att 

nå dagens högsta höjder. Vi på började snart stigningen 

uppför då vi stretade på genom en gammal hamlad bok-

skog. De största träden var krokiga och knotiga av många 

års beskärning. Så småningom nådde vi en fin blomster-

äng som bredde ut sig över ett flera hektar stort område. 

Många fjärilar flög här, bl a flera exemplar av den granna 

Podalirius, segelfjärilen som är Europas största dagfjäril. 

 

 
Den fina blomsterängen ovanför byn i Theth-dalen. Foto: 

Göran Pettersson 

 

  Vi åt vår medhavda picknick-lunch ovanför ängen, och 

detta blev också vändplats för en tredjedel av gruppen. 

Övriga följde den rätt så lättgångna stigen vidare uppåt i 

drygt en halvtimme och nådde då en fikastuga. Allehanda 

drycker intogs här innan den sista tredjedelen av gruppen 

kämpade på ända upp till själva Valbona-passet där man 

bjöds på en imponerande vy ut över nästa dalgången 

(Valbona-dalen). Krutbrännare blev också lön för mödan. 

När grupperna återförenades vid fikastugan gick man rätt 

så raskt ända ner till den väntande transporten. Just innan 

vi nådde minibussen lockade en balkansångare med det 

locklätet som är typiskt för bergsångare, alltså den västli-

ga formen av vad som tidigare var en underart till 

bergsångare. Intressant! 

  På kvällen artgenomgång och god hemlagad mat från 

Mama Rozas kök. 

 

4 juli 

Frukost kl. 07.30. 

  Gruppen erbjöds lite olika alternativ för promenader 

under förmiddagen och fram över lunch. Ungefär halva 

gänget valde att åka till östra delen av dalen för en lite 

längre promenad tillbaka till Rozas hus, medan den andra 

halvan av gruppen promenerade i de centrala omgivning-

arna av byn. Det var fortsatt strålande väder men lite 

molnskyar höll den högsta temperaturen i schack så 

värmen blev aldrig så hög som under de tidigare dagarna. 

 

Fåren klipps. Theth-dalen. Foto: Göran Pettersson 

 

  Den längre vandringen bjöd på passager genom fina 

kulturmarker med ängar och beteshagar. En kvinna satt 

under ett träd och klippte ullen av fåren som väntade på 

sin tur i skuggan av ett träd. I fågelväg var det några 

svenska skogsarter som var nya för resan, bl a grönsiska 

och domherre. Det fanns flera strategiskt belägna fikastu-

gor som fick besök av gruppen. Bygruppen hann också gå 

rätt så många kilometrar innan de var nöjda, och då hade 

man sett bl a forsärlor. 

  På eftermiddagen besökte vi den gamla delen av by. Där 

Roza initierat berättade om bylivet förr i tiden. 

  På kvällen artgenomgång och god middag från Mama 

Rozas goda kök. 

 

5 juli 

Frukost kl. 07.30. 

  Efter frukost gick vi via kyrkan, som nu var öppen, till 

byns defense house. Här tillbringade man tiden tills pro-

blemen ed grannarna var lösta. Det kunde t ex handla om 

att man var oense om gränsdragningar för ägor, stöld av 

kreatur eller att man betett sig allmänt oförskämt mot 

någon. Ibland slutade trätorna med att någon blev dödad. 
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Så länge man uppehöll sig i defense house var man fre-

dad. Roza berättade i detalj om detta rätt så invecklade 

system. I floden fick vi se en strömstare med en flygg 

årsunge (grå i tonen). 

  Efter kaffe och kaka hos Roza och hennes mamma 

packade vi in oss i vår landcruiser och buss för transport 

ut ur Theth-dalen och vidare till Shkodër. Vi gjorde några 

bensträckare längs vägen och åt medhavd picknick-lunch 

på ett fik. Där lyssnade Don in några ropande härfåglar 

som vi alla fick möjlighet att lyssna till. 

  På kvällen mycket god middag på fjolårets italienska 

restaurang efter artgenomgång i hotellets frukostmatsal. 

 

6 juli 

Tidig uppstigning för en. Båttur på Lake Shkodër före 

frukost. Bussen var försenad men dök upp tio i sex och vi 

åkte bort till båtläget där sjön mynnar ut i Bunafloden 

(som mynnar i adriatiska havet). Vi åkte i en gemensam 

större båt och tog oss långsamt ut mot den öppna delen av 

sjön. Större delen av sjön ligger i Montenegro men vi höll 

oss i Albanien hela morgonen. Vi fann snart de första 

dvärgskarvarna och skäggtärnorna. Två arter som prägla-

de morgonen. Det var en skön avslutning på resan att 

långsamt puttra fram över det kav lugna vattnet. Några 

fiskare var ute i sina båtar med fiskespön eller vittjade 

nät. På tillbakavägen slog Don till för sista gången på 

resan med s8na skarpa ögon och ropade ut en dvärg-

rördrom som satt lågt över vattnet, helt öppet i vassen. 

Fin avslutning på resan. 

  Efter frukost på hotellet fick vi lite egentid innan vi 

tackade av Roza för hennes arrangemang och engage-

mang med gruppen, innan vi åkte buss ner till Tiranas 

internationella flygplats. Där avslutades AviFaunas 

andra, mycket lyckade, resa till Albanien. Denna kornbod 

för biologisk mångfald. 

 

Göran Pettersson 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kyrkan ligger centralt i Theth-dalen. Under kommunismen användes byggnaden som ett litet sjukhus och vår guide, Roza, 

föddes här inne. Foto: Göran Pettersson
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Dvärgskarv, vanlig i Lake Shkodër. Foto: Göran Pettersson 

 

Artlista fåglar 
1 Gräsand Anas platyrhynchos platyrhynchos   

1 Lake Shkodër 6.7 

2 Brunand Aythya ferina   

1 ♂ Lake Shkodër 6.7 

3 Smådopping Tachybaptus ruficollis ruficollis   

2 Dajti NP 1.7 

4 Skäggdopping Podiceps cristatus cristatus   

20 Lake Shkodër 6.7 

5 Större flamingo Phoenicopterus roseus   

300 Narta Lagoon 30.6 

6 Vit stork Ciconia ciconia ciconia   

1 Fier 30.6 

7 Dvärgrördrom Ixobrychus minutus minutus   

1 ♂ Lake Shkodër 6.7 

8 Gråhäger Ardea cinerea cinerea   

5 Lake Shkodër 6.7 

9 Ägretthäger Ardea alba   

1 längs vägen 29.6 

10 Silkeshäger Egretta garzetta garzetta   

4 Lake Shkodër 6.7 och 15 Narta Lagoon 30.6 

11 Krushuvad pelikan Pelecanus crispus   

30 Narta Lagoon 30.6 

12 Dvärgskarv Microcarbo pygmeus   

150 Lake Shkodër 6.7 

13 Storskarv Phalacrocorax carbo sinensis   

6 Lake Shkodër 6.7 

14 Ormörn Circaetus gallicus gallicus   

1 Theth Valley 2.7 och 1 Elbasan Hill 30.6 

15 Brun kärrhök Circus aeruginosus aeruginosus   

2 Narta Lagoon 30.6 

16 Ormvråk Buteo buteo buteo   

1 Narta Lagoon 30.6 och 2 Theth Valley 4.7 
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17 Rörhöna Gallinula chloropus chloropus   

1 hörd Narta Lagoon 30.6 och 1 längs vägen 2.7 

18 Sothöna Fulica atra   

20 Lake Shkodër 6.7 

19 Tjockfot Burhinus oedicnemus   

5 Narta Lagoon 30.6 

20 Styltlöpare Himantopus himantopus   

35 Narta Lagoon 30.6 

21 Skärfläcka Recurvirostra avosetta   

35 Narta Lagoon 30.6 

22 Svartbent strandpipare Charadrius alexandrinus   

5 Narta Lagoon 30.6 

23 Drillsnäppa Actitis hypoleucos   

6 Narta Lagoon 30.6 

24 Skogssnäppa Tringa ochropus   

1 Narta Lagoon 30.6 

25 Rödbena Tringa totanus   

3 Narta Lagoon 30.6 

26 Grönbena Tringa glareola   

6 Narta Lagoon 30.6 

27 Gluttsnäppa Tringa nebularia   

1 Narta Lagoon 30.6 

28 Långnäbbad mås Chroicocephalus genei   

6 Narta Lagoon 30.6 

29 Skrattmås Chroicocephalus ridibundus   

25 Lake Shkodër 6.7. Observerad 2 dagar totalt 

30 Svarthuvad mås Ichthyaetus melanocephalus   

9 Narta Lagoon 30.6 

31 Medelhavstrut Larus michahellis michahellis   

15 Lake Shkodër 6.7. Observerad 2 dagar totalt 

32 Sandtärna Gelochelidon nilotica   

5 Narta Lagoon 30.6 

33 Småtärna Sternula albifrons   

40 Narta Lagoon 30.6 

34 Fisktärna Sterna hirundo   

4 Narta Lagoon 30.6 

35 Skäggtärna Chlidonias hybrida hybrida   

30 Lake Shkodër 6.7 

36 Klippduva Columba livia livia   

25 Theth Valley 4.7. Observerad 2 dagar totalt 

37 Turkduva Streptopelia decaocto decaocto   

Observerad 6 dagar totalt 

38 Kattuggla Strix aluco   

1 adult + 2 flygga ungar  Dajti NP 1.7 och 2 tiggande ungar hörda Theth Valley 3.7 

39 Minervauggla Athene noctua indigena   

1 Elbasan Hill 30.6 och 4 Narta Lagoon 30.6 

40 Alpseglare Tachymarptis melba   

3 Narta Lagoon 30.6 och 1 Theth Valley 3.7  

41 Tornseglare Apus apus apus   

15 Tirana 1.7. Observerad 5 dagar totalt 

42 Blek tornseglare Apus pallidus   

20 Tirana 1.7 

43 Biätare Merops apiaster   

2 Dajti NP 1.7, 1 längs vägen 2.7 och 1 längs vägen 5.7. Observerad 4 dagar totalt 

44 Härfågel Upupa epops epops   

3 längs vägen 5.7 

45 Större hackspett Dendrocopos major   

2 Theth Valley 3.7 

46 Spillkråka Dryocopus martius martius   

2 Theth Valley 3.7 

47 Tornfalk Falco tinnunculus tinnunculus   

8 längs vägen 29.6 och 1 Theth Valley 2.7. Observerad 3 dagar totalt 

48 Pilgrimsfalk Falco peregrinus   

1 längs vägen 29.6 
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49 Törnskata Lanius collurio   

1 Elbasan Hill 30.6, 2 längs vägen 2.7, 1 Theth Valley 2.7, 5 Theth Valley 3.7 och 20 Theth Valley 4.7. Observerad 

5 dagar totalt 

50 Rödhuvad törnskata Lanius senator senator   

1 längs vägen 2.7 och 1 längs vägen 5.7 

51 Sommargylling Oriolus oriolus   

2 hörda Dajti NP 1.7 

52 Nötskrika Garrulus glandarius albipectus   

2 Dajti NP 1.7 och 4 Theth Valley 3.7 

53 Skata Pica pica pica   

Observerad 5 dagar totalt 

54 Alpkråka Pyrrhocorax pyrrhocorax   

2 Theth Valley 3.7 

55 Alpkaja Pyrrhocorax graculus   

3 Theth Valley 2.7 

56 Kaja Coloeus monedula soemmerringii   

15 Shkodër 5.7. Observerad 2 dagar totalt 

57 Gråkråka Corvus cornix sharpii   

Observerad 8 dagar totalt 

58 Korp Corvus corax   

Upp till 6 Theth Valley 2-5.7 

59 Svartmes Periparus ater   

1 Dajti NP 1.7, 4 Theth Valley 2.7, 3 Theth Valley 3.7 och 2 hörda Theth Valley 5.7 

60 Tofsmes Lophophanes cristatus bureschi   

2 Theth Valley 2.7 och 2 hörda Theth Valley 3.7 

61 Entita Poecile palustris   

2 Theth Valley 3.7 

62 Blåmes Cyanistes caeruleus   

1 längs vägen 2.7, 4 Theth Valley 3.7, 1 Theth Valley 5.7 och 1 hörd Lake Shkodër 6.7 

63 Talgoxe Parus major major   

1 Dajti NP 1.7 och 3 Theth Valley 2.7. Observerad 5 dagar totalt 

64 Tofslärka Galerida cristata meridionalis   

1 längs vägen 29.6. Observerad 4 dagar totalt 

65 Korttålärka Calandrella brachydactyla brachydactyla   

10 Narta Lagoon 30.6. Observerad 2 dagar totalt 

66 Kalanderlärka Melanocorypha calandra   

10 Narta Lagoon 30.6 

67 Backsvala Riparia riparia riparia   

2 Narta Lagoon 30.6 

68 Ladusvala Hirundo rustica rustica   

Observerad 8 dagar totalt 

69 Klippsvala Ptyonoprogne rupestris   

4 Dajti NP 1.7, 1 Theth Valley 2.7, 2 Theth Valley 3.7 och 2 Theth Valley 4.7 

70 Hussvala Delichon urbicum meridionale   

Talrik Dajti NP 1.7. Observerad 8 dagar totalt 

71 Rostgumpsvala Cecropis daurica rufula   

10 längs vägen 29.6, 30 Dajti NP 1.7 och 2 hörda Theth Valley 5.7. Observerad 8 dagar totalt 

72 Gransångare Phylloscopus collybita   

4 hörda Theth Valley 3.7 och 2 Theth Valley 4.7 

73 Balkansångare Phylloscopus orientalis   

1 längs vägen 2.7 och 1 Theth Valley 3.7 

74 Trastsångare Acrocephalus arundinaceus arundinaceus   

2 Narta Lagoon 30.6, 1 hörd längs vägen 29.6, 10 Lake Shkodër 6.7  

75 Eksångare Iduna pallida   

1 Narta Lagoon 30.6 

76 Svarthätta Sylvia atricapilla atricapilla   

2 hörda Dajti NP 1.7 och 5 längs vägen 2.7. Observerad 5 dagar totalt 

77 Törnsångare Sylvia communis   

2 längs vägen 2.7 

78 Rödstrupig sångare Sylvia cantillans albistriata   

4 Dajti NP 1.7 

79 Sammetshätta Sylvia melanocephala   

1 Dajti NP 1.7 

80 Gärdsmyg Troglodytes troglodytes   

2 hörda Theth Valley 3.7 
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81 Nötväcka Sitta europaea   

4 Dajti NP 1.7 och 1 Theth Valley 2.7 

82 Klippnötväcka Sitta neumayer neumayer   

1 Elbasan Hill 30.6 

83 Trädkrypare Certhia familiaris familiaris   

3 Theth Valley 3.7 

84 Trädgårdsträdkrypare Certhia brachydactyla brachydactyla   

1 hörd Dajti NP 1.7 

85 Koltrast Turdus merula aterrimus   

Observerad 6 dagar totalt 

86 Taltrast Turdus philomelos philomelos   

1 hörd Theth Valley 2.7 och 1 hörd Theth Valley 4.7 

87 Grå flugsnappare Muscicapa striata striata   

2 Theth Valley 3.7 och 2 Theth Valley 4.7 

88 Rödhake Erithacus rubecula   

4 hörda Dajti NP 1.7. Observerad 3 dagar totalt 

89 Sydnäktergal Luscinia megarhynchos megarhynchos   

1 hörd Theth Valley 2.7 

90 Svart rödstjärt Phoenicurus ochruros gibraltariensis   

1 hörd Theth Valley 3.7 

91 Blåtrast Monticola solitarius   

3 Dajti NP 1.7 

92 Svarthakad buskskvätta Saxicola rubicola rubicola   

3 Elbasan Hill 30.6 och 3 Dajti NP 1.7  

93 Stenskvätta Oenanthe oenanthe oenanthe   

3 Theth Valley 2.7 

94 Medelhavsstenskvätta Oenanthe hispanica melanoleuca   

1 ♂ Dajti NP 1.7 och 1 längs vägen 2.7 

95 Strömstare Cinclus cinclus   

1 Theth Valley 2.7, 2 Theth Valley 3.7 och 2 Theth Valley 5.7 

96 Gråsparv Passer domesticus balearoibericus   

Observerad 7 dagar totalt 

97 Spansk sparv Passer hispaniolensis hispaniolensis   

3 längs vägen 29.6, 15 längs vägen 30.6, 15 längs vägen 2.7  

98 Pilfink Passer montanus montanus   

1 Dajti NP 1.7 

99 Gulärla Motacilla flava feldegg   

Allmän Narta Lagoon 30.6 och 2 Lake Shkodër 6.7 

100 Forsärla Motacilla cinerea   

3 Tirana 1.7, 3 Theth Valley 4.7 och 3 Theth Valley 5.7 

101 Sädesärla Motacilla alba alba   

6 längs vägen 29.6, 5 längs vägen 30.6, 2 Theth Valley 2.7, 5 Theth Valley 3.7, 5 Theth Valley 4.7 

102 Fältpiplärka Anthus campestris   

1 längs vägen 2.7 och 10 Narta Lagoon 30.6. Observerad 3 dagar totalt 

103 Bofink Fringilla coelebs coelebs   

3 hörda Dajti NP 1.7. Observerad 6 dagar totalt 

104 Domherre Pyrrhula pyrrhula pyrrhula   

1 hörd Theth Valley 4.7 

105 Grönfink Chloris chloris aurantiiventris   

Observerad 6 dagar totalt 

106 Hämpling Linaria cannabina mediterranea   

2 Dajti NP 1.7, 3 längs vägen 2.7 och 3 Theth Valley 4.7 

107 Steglits Carduelis carduelis balcanica   

Observerad 6 dagar totalt 

108 Gulhämpling Serinus serinus   

1 Dajti NP 1.7 och 2 längs vägen 2.7 

109 Grönsiska Spinus spinus   

2 hörda Theth Valley 4.7 och 1 Theth Valley 5.7 

110 Kornsparv Emberiza calandra   

2 Narta Lagoon 30.6 och 1 längs vägen 2.7 

111 Klippsparv Emberiza cia cia   

1+1 hörd Dajti NP 1.7, 2 Theth Valley 2.7 och 1 hörd Theth Valley 5.7 

112 Häcksparv Emberiza cirlus   

4 Dajti NP 1.7, 1 Theth Valley 3.7 och 2 hörda Theth Valley 4.7 

113 Svarthuvad sparv Emberiza melanocephala   

1 längs vägen 2.7 
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Podalirius, segelfjärilen, sågs ofta under resan. Foto. Göran Pettersson 

 

Artlista dagfjärilar 
1 Mindre blåvinge Cupido minimus   

2 Mindre guldvinge Lycaena phlaeas   

3 Silverstreckad pärlemorfjäril Argynnis paphia   

4 Stor vitbandad gräsfjäril Brintesia circe   

5 Pärlgräsfjäril Coenonympha arcania   

6 Darrgräsfjäril Coenonympha glycerion   

7 Kamgräsfjäril Coenonympha pamphilus   

8  Erebia ottomana   

9 Vitgräsfjäril Lasiommata maera   

10 Schackbräde Melanargia galathea   

11 Kvickgräsfjäril Pararge aegeria   

12 Buskgräsfjäril Pyronia tithonus   

13 Tistelfjäril Vanessa cardui   

14 Makaonfjäril Papilio machaon   

15 Svart apollofjäril Parnassius mnemosyne   

16 Hagtornsfjäril Aporia crataegi   

17 Rödgul höfjäril Colias croceus   

18 Skogsvitvinge Leptidea sinapis   

19 Kålfjäril Pieris brassicae   

20 Skogssmygare Erynnis tages   

  
 

 

Artlista reptiler 
1 Grekisk sköldpadda Testudo hermanni boettgeri   

3 Dajti NP 1.7 

2 Murödla Podarcis muralis   

2 Theth Valley 3.7 och 1 Theth Valley 5.7 

 


