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DELTAGARE 
Hilkka Alexandersson, Falkenberg 
Nils-Eric Alexandersson, Falkenberg 
Karin Ekeborg, Åskloster 
Randi Ekeborg-Heiel, Henån 
Sigun Grönlund, Trelleborg 
Eva Karlsson, Karlskrona 
Per-Sture Ljungdahl, Gemla 
Erik Nordström, Trelleborg 
Pietro Raffone, Göteborg 
Stina Yström, Åkersberga 
 
Reseledare 
Ola Bondesson, Växjö 
 
RESRUTT 
 

3/4 Nattåget till Berlin från Malmö C 21.32,  natt på tåget 
4/4 Byte på Berlin Hauptbanhof 06.04 för tåget till Bratislava, ankomst 15.47, transport 

till W hotell utanför Bratislava, sightseeing Bratislava på kvällen 
5/4 Tatarfalksprojektet under guidning av Josef Chavko vid Stupava och Zahorie-

Moravafloderna utanför Bratislava, transport söder om Höga Tatra till östra Slovakien 
520 km, kort stopp vid Spissky Castle, natt på Military Hotel, Kalusa 

6/4 Morgonskådning kring hotellet, därefter skådning under ledning av Stefan Danko, 
stadsparken i Michalovce, Zalužica kyrka, skogarna kring byn Truava samt stenbrottet, 
natt på Military Hotel, Kalusa 

7/4 Morgonskådning kring hotellet, därefter Sennédammarna under förmiddagen, efter-
middagen skådar vi tillsammans med Stefan Danko (kejsarörnsprojektet) igen väster 
om Michalovce vid Sečovče och Hriedky, natt på Military Hotel, Kalusa 

8/4 Morgonskådning kring hotellet, därefter transport till Ranc Sugov (150 km), skådning 
i bergsområdet Slovensky Kras under ledning av Stefan Matis, natt på hotell Ranc 
Sugov, Medzev 

9/4 Morgonskådning kring hotellet, därefter skåådning i södra delen av bergsområdet Slo-
vensky Kras under ledning av Stefan Matis, transport till östra Ungern (200 km), natt 
på hotell Rudolf, Hajduszobosló 

10/4 Heldagsskådning I Hortobágy NP under ledning av Vegvary Zsolt, fiskdammarna i 
Hortobágy samt pustan nordost om Naigyván, natt på hotell Rudolf, Hajduszobosló 

11/4 Heldagsskådning I Hortobágy NP under ledning av Vegvary Zsolt, först pustan kring 
Csereps i norra delen av parken, eftermiddagen i de centrala delarna av parken, natt på 
hotell Rudolf, Hajduszobosló 

12/4 Transport till Wien Westbahnhof, skådarstopp vid Neusiedler See I Österrike, nattåg 
från Wien 19.54 till Hamburg, natt på tåget 

13/4 Byte av tåg i Hamburg och Köpenhamn, anländer Malmö C 15.38 
 
 
 
OMSLAG: Ägretthäger Hortobágy. Foto: Ola Bondesson 
DENNA SIDA: Vitryggig hackspett. Teckning: Peter Elfman 
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INLEDNING 
 
Under 11 dagar i början på april genomförde AviFauna sin första resa till Slovakien och sam-
tidigt blev det den sjunde resan till Ungern. Det var också den första längre resa som AviFau-
na gjort med tåg. Vi samlades i Malmö på fredagskvällen för att sedan ta nattåget till Berlin 
där vi bytte tåg och fortsatte till Bratislava. Hemresan gick från Wien med nattåg till Hamburg 
och sedan via Köpenhamn tillbaks till Malmö. Tågkonceptet uppfattades positivt av deltagar-
na. Det skapar en bra början på resan då man har gott om tid att prata och lära känna varandra 
innan själva skådandet börjar, samtidigt som det är ett miljövänligt alternativ. Resten av resan 
genomfördes i en mindre buss med egen chaufför och guiden Martin Hrouzek från Etours. 
 

Tågresan ger möjlighet för gruppen att lära känna varandra under gemytliga former. Här sitter vi i restaurang-
vagnen. Foto: Ola Bondesson 
 
Hela resans grundidé byggde på miljövård, att vi skulle få se värdefull natur och få inblick i 
det arbete som pågår med att rädda hotade fågelarter i Centraleuropa. Vi hade ett fantastiskt 
väder under hela resan, klart och soligt och knappast någon vind med temperaturer från lägst 
+22° C (ankomstdagen) till över 25°, varmast i Europa vid den aktuella tidpunkten. Kring 
Bratislava guidades vi av Josef Chavko, som berättade om arbetet med att skydda rovfåglar i 
sydvästra Slovakien. Han visade oss en häckning av tatarfalk i en stor holk man satt upp i en 
hög pylon. I dag häckar drygt 25 par tatarfalk i den här delen av Slovakien och så gott som 
alla i liknande holkar som kraftbolagen sponsrar. 
I östra Slovakien guidades vi av Stefan Danko som har arbetat intensivt med att rädda kejsar-
örnen i östra Slovakien under drygt 30 års tid. En av resans höjdpunkter var när han visade 
oss ett bebott bo av kejsarörn och samtidigt berättade om sitt projekt och dessa fantastisk 
vackra fåglar. Han visade oss också runt i de mycket orörda skogarna i östra Slovakien, ett 
verkligt hackspettseldorado. AviFauna passade samtidigt på att överlämna 200 EURO ur sin 
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fågelskyddsfond till Stefans arbete för att bevara kejsarörnen. Gruppen bidrog själva med en 
nästan lika stor summa ur egen ficka. I dag häckar minst 27 par i denna del av Slovakien. Vi 
hann också med att besöka de mycket fågelrika dammarna utanför Senné. 
 

Stefan Danko får ta emot gåvan från AviFauna och deltagarna. Foto: 
Ola Bondesson 
 
Nästa mål blev karstområdet Slovenskŷ Kras där vi gui-
dades av Stefan Matis. Han är, förutom fågelexpert, också 
mycket kunnig på fladdermöss och han började med att 
visa oss en övernattningsplats för dvärghästskonäsa. En 
liten fladderrmusart med utbredning i Syd- och Central-
europa. I Slovensky Kras finns ett större inslag av barr-
skog och det tillförde givetvis en hel del arter till artlistan 
t.ex. pärluggla. Området är också mycket vackert och 
dramatiskt med sina kala kalkstensklippor. Oförglömligt 
var att sitta på en bergsäng full av blommande våradonis 
och studera hur sislarna, tatarfalkarnas och kejsarörnar-
nas stapelföda, kilade fram och tillbaks på ängarna nedan-
för oss. Idag är området en nationalpark som också fort-
sätter på den ungerska sidan och då kallas för Aggteleki 
Nemzeti Park. Vårt hotell, Ranc Sugow, låg också idea-
liskt placerat mitt ute i naturen och i dess omedelbara 

närhet hade vi den finaste observationen av vitryggig hackspett. 
Avslutningsdagarna ägnades åt nationalparken Hortobágy, den största bevarade delen av den 
gamla pustan. Här finns ett otroligt rikt fågelliv med en blandning av pustans arter och våt-
marksfåglar, som lever i det stora antalet fiskdammar som finns i området. Vår guide här hette 
Vegvary Zsolt. Två av resans absoluta höjdpunkter bjöds vi på under vår första dag i området. 
Dels de 11 rastande fjällgässen vi hittade i den nordligaste och största fiskdammen vid Hor-
tobágy. Dessa tillhör de numera mycket fåtaliga ursprungliga fjällgässen från norra Skandina-
vien som fortfarande flyttar efter den östra och centrala flyttvägen. Om en dryg månad kom-
mer dessa att ha nått upp till samlingsplatsen Valdakmyren i Nordnorge. Vid samma fisk-
damm kunde vi studera den svårobserverade kaveldunssångaren på ett excellent vis. Den 
andra höjdpunkten var givetvis stortrappsspelet på kvällen ute på pustan. Stämningen var 
magnifik med spelande härfågel och lärksång, förbidragande blå kärrhök samt ängshökshan-
ne. Mitt i detta struttar det fram den ena efter den andra stortrappen. Till slut är de 9 ♂♂ som 
uppvaktar 2 ♀♀ intensivt.  Ett annat fint ögonblick var när vi andra dagen stod och blickade 
ut över den största hägerkolonin i Hortbágy där även dvärgskarv och skedstork häckar. Foto-
tillfällena var många och givande. 
 
Det är alltid svårt att optimera tiden för en resa. Hade vi åkt senare hade vi givetvis haft en del 
sena arter som vi nu missade. Arter som vi missade är t.ex. bronsibis, vitvingad tärna, biätare, 
blåkråka, sommargylling, en del sångare och törnskator. Början på april är dock en ganska 
optimal tidpunkt för hackspettarna som fortfarande är aktiva i sitt trummande och någorlunda 
lättsedda innan löven slagit ut. Just hackspettarna var en viktig målgrupp för resan. Det här 
året kunde vi inte ha kommit mer perfekt än vi gjorde då träden under början på resan fortfa-
rande inte hade slagit ut men i slutet på resan var dessa helt utslagna. Givetvis beroende på 
den starka värmen som fick naturen att explodera och köra över våren på mindre än en vecka. 
En del flyttande arter som normalt kommer senare fick vi därmed med på vår artlista. En an-
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nan nyckelart var stortrappen och den spelar bara under en ganska begränsad period på våren. 
Nu var vi i tid för att få bevittna detta otroliga skådespeleri när dessa fantastiska fåglar form-
ligen vänder ut och in på sig själva. Det är också en bra tid för att studera kejsarörn och tatar-
falk som även dessa tillhörde våra målarter. Totalt noterades 169 olika fågelarter under resan. 
 

 
Natthäger i Hortobág.                      Foto: Ola Bondesson  
 
 
FÅGELLOKALERNA 
Slovakien är ett land med en väldigt stor variation och ett överflöd av intressanta fågellokaler. 
Vi hade inte möjlighet att besöka de höga bergsområdena i norr under vår resa där arter som 
murkrypare, stentrast, alpjärnsparv och vattenpiplärka häckar och vid den här tidpunkten på 
året är det dessutom för tidigt om man vill se dessa arter. Vi började i västra Slovakien där 
Donau är en dominerande faktor för naturen. Under några timmar skådade vi i våtmarksområ-
det Zahorie på gränsen mot Österrike. Det bildas av de båda floderna Zahorie och Morava 
som sedan flyter ut i Donau. I området häckar många änder, svart stork, kejsarörn och tatar-
falk. Den senare mer i de torrare marker som finns i områdets utkanter i gränsområdet till de 
lägre bergskedjor som finns nordväst om Bratislavia. Här övervintrar också upp till 300 
stortrappar och några enstaka par häckar. Området är ganska lättillgängligt och kan skådas av 
på de vanliga vägar som finns, en bra och detaljerad karta är dock nödvändig om man skall 
hitta. 
I östra Slovakien är det i princip intressanta fågelmarker överallt på ett eller annat vis. Vi 
bodde på Military Hotel invid den stora konstgjorda sjön Zemplinska Širava Dam där man 
mycket väl bara kunde gå utanför dörren eller till och med stå på balkongen och ha högtids-
stunder. Kring hotellet hittade vi gulhämpling, svart rödstjärt, klippsparv samt kungsfiskare 
och hade vi varit bara något senare hade vi lätt kunnat addera sydnäktergal till hotellistan. 
Även sjön är av stort intresse och vid tidigare besök vid samma tidpunkt har jag t.ex. haft ras-
tande smålom. Det som är av störst intresse är skogarna som är väldigt orörda med svenska 
ögon mätt. Här finns alla Europas hackspettar med en god förekomst utom tretåig och vi hade 
mycket fina obsar av mellanspett och gråspett. I skogen fick vi också höra en slagugglehanne 
som också hör till häckfågelfaunan. Andra intressanta häckfåglar är svart stork, mindre skrik-
örn, kungsörn och halsbandsflugsnappare. 
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Den skira vårgrönskan i hackspettsskogarna i östra Slovakien 6 april 2009. Foto: Ola Bondesson 
 
Det mest intressanta våtmarksområdet i östra Slovakien är fiskdammarna i Senné. De har 
dock, enligt vår guide Martin, blivit klart sämre sedan de övergick i privat ägo. Han tycker att 
de skulle återgå till staten igen och skötas som ett reservat för fåglarna. En häckfågelart som 
enligt Martin försvunnit är t.ex. dvärgskarven. Den har jag sett vid mina två tidigare besök 
och så sent som 2001 såg vi flera fåglar trots att vi inte kom in bland själva dammarna. Det är 
numera ett problem när man vill besöka området. För att få tillträde måste man ansöka och 
betala till företaget som numera sköter dammarna, något vi inte var medvetna om 2001. Fort-
farande kan man dock se de flesta av Europas hägerarter, svart stork, skedstork, vitögd dyk-
and, svarthalsad dopping och ett flertal vadararter vid ett besök. Kommer man in i området 
har man god överblick av de olika dammarna från vägarna som finns. 
Slovensky Kras är alltså ett karstområde i södra Slovakien som fortsätter in på den ungerska 
sidan av gränsen. I dag har man bildat en nationalpark som spänner över nationsgränserna, 
mycket lovvärt. Området är mycket kalkrikt och därmed är floran mycket intressant. Inslaget 
av kala klippor skapar också goda förutsättningar för t.ex. klippsparv, som här har sitt starkas-
te fäste i Slovakien och samtidigt är på sin nordgräns i utbredningssynpunkt. Skogarna är ock-
så här högintressanta och det finns ett större inslag av barrträd. Det medför att arter som järpe, 
tretåig hackspett, sparvuggla, pärluggla, tofsmes och domherre inte är ovanliga. Hotellet Ranc 
Sugov, som vi bodde på, är idealiskt placerat för att utforska området. Det är både lätt- och 
svårskådat på samma gång. I området finns gott om stigar och mindre vägar att vandra på vil-
ket gör det lättillgängligt. Det behövs dock en god lokalkännedom för att hitta fram till de 
olika arterna. 
I Ungern, liksom i Slovakien finns det oerhört många intressanta fågelområden. Det mest 
kända och kanske det mest intressanta är Hortobágy Nemzeti Park (nationalpark). Området 
är stort (82 000 ha) och utgör den största resten av pustan. Därmed är det också ett område 
som är av stort kulturellt intresse och flera speciella husdjursraser finns i området, som också 
sköts efter en del ålderdomliga metoder. Pusta innebär en stäpp med mycket våtmarker, den är 
helt enkelt västgränsen av den stora stäpp som börjar borta i Mongoliet. På stäppen är inslaget 
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av våtmarker påtagligt och det innebär en mycket varierad och omfattande fågelfauna. 
Stäpparter som häckar är t.ex. tatarfalk, örnvråk, aftonfalk, stortrapp, tjockfot, rödspov, vadar-
svala, blåkråka, fältpiplärka, svartpannad törnskata och råka. Bland häckande våtmarksarter 
kan nämnas dvärgskarv, alla europeiska hägrar förutom kohäger, bronsibis, vitögd dykand, 
mindre sumphöna, skäggtärna, vitvingad tärna, vitstjärnig blåhake, vassångare, kavelduns-
sångare, skäggmes och pungmes. Mitt i området i byn Hortobágy finns idag ett stort informa-
tionscenter där man kan skaffa sig information om området. Det finns givetvis ett antal olika 
lokaler inom området för att se alla de olika fågelarterna, men det är inte tillåtet att röra sig 
helt fritt. De flesta områden får man dock besöka och på flera finns fågeltorn eller gömslen. 
På informationscentrat finns all nödvändig information man behöver för att skåda i området 
och man har också möjlighet att där köpa hjälp av en lokal guide om man vill. 
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Tågresan med Elbe genom fönstret.                                                                                         Foto: Ola Bondesson 
 
RESEDAGBOK 
 
Fredag 3 april 
Det var många breda leendet när vi äntrade nattåget 
från Malmö till Berlin. Nattåget lyste nylackad i 
den ljumma aprilnatten och nyfikenhet, förvänt-
ningar och kommentarer fyllde den trånga korrido-
ren i allas sökande efter den rätta kupén. Väl på 
plats, skakade tåget igång med ett ryck och gniss-
lande och gav sig iväg mot fågelmarkerna i Slova-
kien o Ungern. Lite märkligt kändes det när vi blir 
väckta mitt i natten av tyska gränspoliser som skall 
se vårt pass. Lever gamla Östtyskland kvar ännu? 
Pietro o Ola 
 
Lördag 4 april 
Tågbytet i Berlin skedde smidigt och effektivt i den 
moderna tågstationen där tåglinjerna korsade var-
andra i olika nivåer. Nu färdades vi mot Bratislava. 
Morgonfrukosten lät sig väl smaka i den äldre och 
charmiga restaurangvagnen med vita dukar, stora 
fönster och påpasslig ungersk servitör. Inte bara 
frukosten ökade trivsamhetsgraden, utan också det 
soliga vackra landskapet formad av floden Elbe 
genom årtusenden, som bidrog till livliga samtal 
och kommentarer. Flygplansfrukosten i trånga 
utrymmet på 10000 meters höjd kändes knappast 
som ett lockande alternativ. Handkikaren kom väl 
till pass under tåg resan. De första observationerna 
är alltid lika spännande och en bra förövning för de 
kommande dagarna! Ute på fälten ser vi flera tra-
nor, röda glador och bruna kärrhökar är en inte 
ovanlig syn över de uppodlade fälten söder om  

 
 
Berlin. Per-Sture har turen att få se en svart stork 
när vi kommit in i Tjeckien.  
  Prag med sin ståtliga dom, slottet och Karlsbron 
dyker upp och nu har vi lämnat Elbe och färdas 
längs Moldau i stället. Väl framme i Bratislava 
möts vi av vår chaufför, guide, och representanter 
för resebyrån E-tours som hjälpt till med resan samt 
värmen, +22° C. Vi bussas ut till vårt hotell strax 
utanför staden och där träffar vi Dr Josef Chavko, 
som bl.a. ansvarar för projektet med tatarfalk i 
sydvästra Slovakien. Han informerar oss om pro-
jektet och om andra fågelarter i området och däref-
ter blir det middag.  
  På kvällen bussas vi ner till Bratislava igen och får 
gå på sightseeing i den mycket intressanta staden. 
Det är fantastiskt att komma hit efter kylan hemma 
i Sverige. Uteserveringar är i full gång och männi-
skor trivs med de arton grader som fortfarande 
råder sent på kvällen. Bratislava är en mycket vack-
er stad som i sin stadskärna påminner mycket om 
Prag. 
Pietro o Ola 
 
Söndag 5 april 
Första skådardagen och alla är förväntansfulla. Vi 
åker iväg vid 07.00 före frukost tillsammans med 
Dr Chavko. Han börjar med att ta oss ut i ett pylon-
landskap, där på en av pylonerna sitter det en stor 
holk. Det är på det här viset tatarfalkarna häckar i 
både Slovakien och Ungern numera. Kraftbolagen 
ersätter den skada de åstadkommer på miljön ge-
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nom att bl.a. tillverka och sätta upp stora mängder 
av holkar lämpliga för tatarfalk och även tornfalk. 
Utanför holken sitter hannen och håller vakt och i 
holken ligger honan och ruvar, men hon är svår-
sedd. Vid ett tillfälle får vi se hur hannen tar sig an 
en närgången kråka. Andra rovfåglar som vi ser i 
området är ormvråkar och tornfalkar. 
  Nu fortsätter vi till våtmarksområdet Zahorie och 
det första vi möts av när vi stiger ut är en svart 
stork som lugn spankulerar omkring på vallen några 
hundra meter längre bort. Lite långt håll för att få 
vettiga bilder, tyvärr. Vi går på banken åt motsatt 
håll och blickar ut över en inbjudande våtmarksmo-
saik av vatten, träd, buskar och småöar. På en av 
dessa står ett lite högre träd med ett stort bo i en 
grenklyka. ett gammal kejsarörnsbo som inte längre 
är bebott. En stilig hanne av årta glider ut på vatt-
net och på en av de små öarna upptäcker Per-Sture 
en konstig brun klump. Det är en bäver. Eller vänta 
den ser smal ut, är det en utter? Frågan går fram och 
tillbaks och ingen är riktigt säker. Till slut sträcker 
den dock på sig och simmar ut i vattnet. Det är en 
bäver. En härlig avslutning på en skön morgon-
skådning. Nu väntar en välförtjänt frukost på hotel-
let. 
  Resans längsta transport tar sin början i ett lika 
fint väder som igår och det vädret kommer att följa 
oss under hela resan. Vi skall bort till östra Slovaki-
en på gränsen till Ukraina. Det är 52 mil dit och 
vägarna har lite blandad standard. De första 15 
milen är dock motorväg som maler på i behaglig 
takt. Bussen är utrustad med en släpkärra för att 
klara av all vår packning och får därför bara hålla 
80 km/timme. Vi åker den nordliga rutten och pas-
serar därför alldeles söder om Höga Tatra. Det är en 
imponerande bergskedja som fortfarande är helt 
snöklädd så här års. Jag har själv skådat i dessa 
berg vid två tillfällen 1979 och 2000 och det känns 
kul att återse dessa miljöer rätt om det är på håll 
denna gång. Ett kort fotostopp vid Spissky Castle 
ger en mycket bra obs på resans första mindre 
skrikörn. Vid 19.15 rullar vi in framför vårt hotell 
för de tre kommande nätterna, Military Hotel. Från 
balkongen får vi en härlig utsikt över den stora 
konstgjorda dammen Zemplinska Širava Dam och 
rummen är väl tilltagna med en egen avdelning för 
var och en i dubbelrummen. I matsalen möter oss 
troféer från många jaktturer, skinn och horn av en 
mängd djur stirrar dystert ner på oss under målti-
den. Det är tur att den inte är lika dyster! 
Ola 
 
Måndag 6 april 
Skådning före frukost kring hotellet. Själv ägnar jag 
mig åt att fotografera lite småfåglar i omgivningen 
– gulhämpling, steglits och ladusvala fastnar på 
”plåten”. De svarta rödstjärtarna är inte lika foto- 
 

chicka men de underhåller hela morgonen. Några 
väljer att skåda längs stranden och plockar in 4 
drillsnäppor och 1 större strandpipare. Efter fru-
kosten åker vi in till Michalovce där vi plockar upp 
vår lokalguide, Stefan Danko. Vi börjar i stadspar-
ken för att titta på balkanspett. Här finns en stor 
råkkoloni och man försöker att skrämma bort dessa 
genom att spela upp varnande tatarfalkar. Ett fruk-
tansvärt oljud som inte verkar ha någon större ef-
fekt. Vi ser bohål av balkanspetten men ingen fågel. 
Inte konstigt i detta förfärliga oljud, man kunde 
åtminstone spela upp det lite tystare. Jag skulle helt 
klart föredra en skränande råkkoloni framför detta 
inferno! Vi blir, som tur är, inte alltför långvariga 
utan åker vidare till den mycket trevligare miljön 
kring kyrkan i byn Zalužica. Där finns det också 
balkanspett och efter en stund har alla fått fina 
obsar av denna lite speciella hackspettsart som trivs 
i parker och dungar, miljöer där det inte finns alltför 
mycket träd! 
 

   
Mellanspett Truava 6 april.     Foto: Ola Bondesson 
 
  Efter denna inledning på dagen ägnar vi resten av 
den kring områdena kring den lilla byn Truava tri 
laborce. Här finns det mycket fina skogsområden 
som är lättillgängliga genom det vägnät som finns. 
Hackspettar är nu målartsgruppen. Vi blir dock 
störda strax efter att vi stigit ur bilen och är på väg 
in i skogen. En mindre skrikörn stiger upp ur sko-
gen och bjuder oss en fin uppvisning. Strax innan vi 
stiger in i skogsbrynet hörs den första gråspetten 
ropar. Nu visar 2♂♂ och 1♀ upp sig väldigt fint för 
oss. Tack vare att träden fortfarande inte slagit ut är 
fåglarna lätta att hitta och de bjuder till och med på  
 



 
Morgon vid Zahorie.                                                                                                                 Foto: Ola Bondesson 
 
fotolägen. Grädde på moset blir det när ett par mel-
lanspettar också ansluter och det börjar bli svårt att 
bestämma sig för vad man skall titta på. Det under-
lättar inte när också en mindre hackspett dyker upp 
på scenen. Turligt nog löser sig problemet av sig 
självt när hackspettarna drar sig bort från oss, men 
det var några glödheta minuter. 
  Vi vandrar uppåt i skogen och njuter av mattor 
med lungört och nunneört och bland dessa gott om 
pollinerande bin och humlor. Hackspettslistan ut-
ökas med spillkråka och vi får fler obsar av grå-
spett och mellanspett. Nu är det dags för fältlunch 
men på hemvägen lägger vi också gröngöling till 
hackspettslistan, den större blev givetvis klar redan 
vid första stoppet i skogen. Det är nu mycket varmt 
och det är svårt att hitta skugga för lunchen. Under 
densamma kan vi foga svarthakad buskskvätta och 
kontinentala stjärtmesar till artlistan och ideligen 
blir vi också störda av ormvråkar och mindre skrik-
örnar. I byns närhet finns också ett stenbrott som vi 
tar sikte på. Alldeles i byns utkant hör och ser vi 
resans första kornsparvar. I en kurva lite längre 
fram får fjärilsentusiasterna spatt då det fladdrar 
fram en körsbärsfuks på vägen framför oss. Målet 
för vår vandring upp till stenbrottet är häckande 
berguv och med hjälp av tubarna får vi en fin obs 
på en ruvande fågel utan att störa. 
  Eftermiddagen tillbringas i ett annat skogsparti där 
vi så småningom får kontakt med en vitryggig 
hackspett. Ingen kalasobs men alla får möjlighet att 
höra och se den. När vi som mest håller på att leta 
efter vitryggen så skäller en slagugglehanne till, en 
märklig känsla. Under eftermiddagen får vi också 
mer obsar av gråspett och mellanspett. En äkta 
hackspettsdag är till ända. 
Ola 
 

 
Tisdag 7 april 
Morgonskådning utanför hotellet. Idag hade jag 
planerat för att gå bort och titta på vadarna längs 
stranden. Först blir det dock lite fotografering av 
småfåglarna kring hotellet – koltrast och svart röd-
stjärt blir det den här gången. På väg ner mot stran-
den hör jag ett spetsigt ”tzziiii” som får mig att 
tvärstanna. På en stolpe 15 meter bort sitter en 
klippsparvshanne. Jag ropar på Erik, som är i när-
heten, och då flyger den iväg innan jag hunnit med 
att ta någon bild. Den flyger ner till stranden och 
sedan upp i ett träd. Erik får möjlighet att se den 
också. Snart är den nere på stranden igen och då 
ansluter också en hona. Erik går ner till dem och 
lyckas få några dokumentationskort. Själv fortsätter 
jag bort mot vadarstranden men hinner inte så långt 
den här morgonen då klippsparvarna kommit emel-
lan, de andra har räknat till 3 drillsnäppor och 2 
större strandpipare den här morgonen. 
  Förmiddagen ägnar vi åt Sennédammarna. Längs 
vägen har vi en flock med 160 rastande tranor som 
väcker en viss uppmärksamhet hos vår guide Mar-
tin. Det är mycket fågel att titta på när vi kommer 
fram. I den första dammen står det ett 50-tal ägrett-
hägrar, 2 svarta storkar, 10 skedstorkar och 150 
rödspovar. När vi får tillfälle att leta igenom vadar-
na hittar vi också 2 skärfläckor, brushannar, kärr-
snäppor, rödbenor, gluttsnäppor, skogssnäppor och 
grönbenor. Två styltlöpare kommer också infly-
gande, lite bonus då det inte är en självklar art så 
här långt norrut. I nästa damm hittar bl.a. svarthal-
sad dopping, årta och skedand. På väg bort mot 
fågeltornet i östra delen av dammkomplexet får vi 
fina obsar på rördrom och resans första gråhake-
doppingar. Intill tornet hör vi resans första 
vassångare och på långt håll ses en havsörn. Från 
banken norr om fågeltornet har vi bra sikt över den 
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intilliggande dammen och här vimlar det av svart-
halsad dopping, under dagen bedömer vi att vi sett 
minst 80 fåglar. Vi får också fina obsar av vitögda 
dykänder, cirka 10 fåglar visar sig av och till. 
  Efter fältlunchen så lämnar vi dammarna och åker 
in till Michalovce för att hämta Stefan Danko. Nu 
åker vi väster om staden och börjar vid en holk där 
tatarfalk häckar. Vi lyckas dock inte se någon fågel 
vid vårt besök, bara tornfalkar. Därefter är det dags 
för kejsarörn men först lite kaffe på en bensinmack 
i omgivningarna. När vi dricker vårt kaffe och 
slickar på vår glass så upptäcker vi en svart stork 
och sedan kommer det en gammal kejsarörn rakt 
över huvudet på oss. Fina bensinstationskryss! Boet 
där kejsarörnarna häckar kan vi se från där vi står 
men vi åker några hundra meter längs vägen och 
vandrar sedan ut längs en åkerkant och kommer på 
så vis närmre boet. Det blir en fin uppvisning då vi 
får se båda fåglarna vid boet. Stefan berättar om sitt 
arbete med kejsarörnen i östra Slovakien som på-
börjades i slutet på 1970-talet. I dag finns det drygt 
25 häckande par i området. Det som ändras dras-
tiskt sedan 1970-talet är fåglarnas val av häckmiljö. 
Tidigare häckade alla paren uppe i de skogar som 
finns på alla bergskedjor i området. Då bestod fö-
dan främst av sislar som jagades på de öppna områ-
den där örnarna idag häckar. Sislarna har dock gått 
kraftigt tillbaka och därför har ärnarna fått gå över 
till att harar som stapelföda i stället. Dessa är för 
tunga att bära upp till bona i bergen och örnarna har 
tvingats byta häckplats. Bona placeras numera i de 
vindridåer av framförallt snabbväxande popplar 
som finns överallt längs fälten i de här områdena. 
Även för tatarfalkarna var siseln den viktigaste 
födan tidigare och dessa har fått gå över till fåglar i 
stället, fasaner och duvor dominerar numera deras 
födoval. 
 

 
Tatarfalkshonan spanas in utanför Michalovce den 
7 april. Tittar man noga på bilden så kan man se 
holken i den avlägsna pylonen.  
Foto:  Martin Hrouzek 
 
  Efter besöket vid kejsarörnsboet åker vi tillbaks 
till tatarfalkarna. Den här gången har vi bättre tur.  

Hannen sitter på en angränsande pylon när vi kom-
mer och i tubkikarna kan vi studera den ruvande 
honan i holken. Tillbaka vid bussarna passar vi på 
att tacka Stefan för hans fina guidning under de 
gångna dagarna. Han verkar mycket tacksam för de 
200 Euro som han får från Avifaunas fågelskydds-
fond och mycket trevligt är det att gruppen samlar 
ihop nästan lika mycket som vi också skänker till 
Stefans arbete. Det känns som att dessa pengar kan 
komma att användas på ett bra sätt i det mycket 
viktiga arbetet för att hjälpa rovfåglarna i östra 
Slovakien. Ännu en god middag väntar på oss i den 
makabra matsalen. 
Ola 
 
Onsdag 8 april  
Vi lämnade det pampiga Military Hotel vid Zemp-
linska Sirava strax efter åtta på morgonen. En regn-
skur hade friskat upp luften och skyarna försvann 
mot sydväst. Det började bli grönt ute! Sigun hade 
dock hunnit se två kungsfiskare från sin balkong 
före frukost. 
  Så for vi iväg. Redan efter 500 meters färd ropade 
guiden ”härfågel” och alla ville ut. Fågeln hann 
försvinna, innan någon annan såg den. 
  Färden gick via Kosice, Slovakiens näst största 
stad, till Slovensky Kras, ett barrskogsområde med 
en hel del klippor. Under färden slår det oss, hur 
vanligt det är med mistel i träden, vartenda träd i en 
trädridå kan ha upp till 30-40 mistlar växande. 
  I ett litet samhälle, Moldava, väster om Kosice 
hämtade vi guiden Stefan som skulle vara med oss 
uppe i Slovensky Kras.  Moldava var en välskött 
och vacker liten by, men tyvärr hann vi inte stanna 
och bekanta oss med den. Vi styrde kosan mot 
Medzev, passerade ytterligare ett rätt stort bostads-
område för zigenare, och vek in på en gropig liten 
grusväg, passerade förbi ett trevligt, nyanlagt hotell 
och stannade så vid Ranc Sugov, som visade sig 
vara ett förtjusande mysigt litet ställe mitt ute i det 
gröna. Där rann en liten vattenådra, som hade ut-
nyttjats till att anlägga en liten damm, och som 
fortsatte vidare ned mot det hotell vi nyss passerat. 
Hela anläggningen låg med trädbevuxna sluttningar 
och skog på tre håll. Här flög forsärlor och sädes-
ärlor omkring, rödhakar, svarthättor, mesar och 
finkar sjöng och vi blev välkomnade av en katt och 
ett par förtjusta hundar som tyckte om att bli klap-
pade. Det såg bra ut. Efter att ha släpat upp väskor-
na på respektive rum hann vi till och med ta en 
kopp kaffe i baren, innan vi skulle dra vidare. 
  Första stoppet med Stefan var vid en gammal 
husruin alldeles intill vägen. Ingen dörr och utslag-
na fönster. Det hade nog inte bott någon där de 
senaste 20 åren. Men – därinne bodde Rhinolophus 
hipposideros. Vi såg i mörkret, upplysta av guidens 
ficklampa, några stycken hängande i taket. Det var  
 



 
Våradonis eller Arontorpsros som den också kallas, nedanför ruinen av slottet Turniansky hrad den 9 april.  
Foto: Martin Hrouzek 
 
fladdermöss som på svenska heter dvärghästskonä-
sa, som enligt vad jag senare kunnat läsa mig till, är 
riktiga blodsugare! 
  Så kom vi då upp till skogarna i Slovensky Kras. 
Bussen stannade intill ett litet kapell, föga använt 
och låst. Men man kunde se in genom en galler-
grind och man skymtade ett altare, några högst 
enkla bänkar och det var allt. Vi traskade uppåt och 
genom skogen. Temperaturen hade nu stigit till 
över 20 grader, och det var tungt att gå. I skogen 
hade man hängt upp en hel del uggleholkar, och vi 
stannade vid några av dem för att försöka få en 
skymt av invånarna. 
  En av holkarna var bebodd av pärluggla, som 
förvånat tittade ut när guiden försiktigt petade på 
holken. Det var som sagt varmt och långt, och ing-
en vitryggig hackspett lyckades guiderna locka 
fram. Någon av oss såg dock sidensvans, de flesta 
hörde svartmes och tofsmes och flera av de andra 
barrskogsfåglarna som svarthätta, gärdsmyg, tal-
trast, koltrast eller kungsfågel. 
  Återtåg. Nere vid bussen väntade som vanligt 
lunchpaketet, och innehållet smakade utmärkt efter 
skogspromenaden. Under denna rast dök några 
mindre korsnäbbar upp, och vi hörde domherre 
locka bakom oss. 
  Nu bar det av uppåt igen, och guiderna drog iväg 
på en skogsväg på andra sidan den större vägen. 
Här stötte vi på resans enda talltita, som lockade ett  
par gånger. Vi gick långt, och det var uppförsbacke 
hela tiden. Det skyade igen på himlen, och små-
ningom kom ett par rejäla åskknallar, men regnet 
slapp vi. Ansträngningarna resulterade i, att vi på 
håll hörde ett par trumningar av vitryggig hackspett  
 

 
och såg en spillkråka. Några fler ugglor dök inte 
upp, men på nervägen hördes en brandkronad 
kungsfågel. 
  Så var dagens utflykter slut, och vi återvände till 
hotellet, där en god middag väntade. Dagen avslu-
tades som vanligt med artgenomgång, och alla bröt 
upp direkt för nattvila. 
Per-Sture 
 
Torsdag 9 april 
Morgonskådning före frukost vid vårt hotell Ranc 
Sugov. Härliga skogsområden även här! Vi kan nu 
avnjuta de nyanlända halsbandsflugsnapparna 
raspiga sång, och vi får även se en av hannarna fint. 
Martin upptäcker ett däggdjur i backen framför oss, 
en mård, en vildkatt eller något. Vi andra spanar 
men djuret har försvunnit och vi drar oss uppför 
backen för att leta vidare. Tur var väl det, något 
djur ser vi inte av, men vi träffar på ett par vitryggi-
ga hackspettar som visar upp sig på allra bästa vis.    
  Nu har våren avancerat och det börjar bli grönt i 
träden, på marken lyser det gult av gulsippor. Fru-
kosten på hotellet smakade givetvis bra efter mor-
gonpromenaden. 
  Dags att hämta upp vår guide Stefan inne i Mol-
dava igen och samtidigt passade vi på att besöka en 
slovakisk bankomat. Det fungerade geschwinnt. Vi 
började förmiddagens aktiviteter med minervaugg-
la. På en industritomt i utkanten av Drienhovec 
spelade Martin fram en minerva. Den studerade oss 
med stora ögon från ett av de trätorn man byggt på 
taket och vi tittade tillbaka genom våra tubkikare. 
Samtidigt fick vi också höra resans första tofslär-
kor, en art som blir allmän nere i Ungern. Efter 
ugglan var det dags för ett av de allra mest typiska 
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smådjuren på stäpperna i Slovakien och Ungern, 
den europeiska siseln. Den har varit stapelföda för 
både tatarfalk och kejsarörn men har minskat kraf-
tigt och tvingat båda arterna att byta födoval. Vi 
åkte in i dalgången nedanför ruinen av slottet Tur-
niansky hrad nordost om staden Turňa. Här finns ett 
siselreservat och ett av de områden där arten fortfa-
rande inte är ovanlig. På ängen framför oss var det 
gott om sislar och de kilade upp och ner ur sina 
hålor hela tiden. Svårräknat, men vi uppskattar att 
vi såg åtminstone 20 olika djur. Vi följde vägen 
framåt upp på bergssluttningen ovanför siselängen. 
Här lyste det gult av våradonis, man kände sig 
förflyttad till södra Gotlands kalkstensklippor. 
  Efter sislarna var det dags för områdets specialitet, 
klippsparven. Här är vi på artens nordgräns och i 
det klippiga området Slovensky Kras finns ett 
ganska starkt bestånd. Vi började i den lilla staden 
Zádiels utkant vid parkeringsplatsen alldeles på 
nationalparksgränsen. Tyvärr ingen lycka och vi 
promenerade runt lite i stadens utkanter för att 
lyssna efter någon nyanländ göktyta som hörts 
någon dag tidigare. Inte heller den var samarbetsvil-
lig men i stället dök det upp ett par balkanspettar 
och inne i staden kunde vi njuta av några forsärlor. 
Lite plåster på såren. 
 

Kaveldunssångare i Hortobágy 10 april.  
Foto: Ola Bondesson 
 
  Nu var det dags för lunchen ute i det fria. Vi fann 
en gräsmatta vid sidan om stora vägen där vi kunde 
sitta. Härifrån kunde vi spana ut över en liten sjö 
där det häckade brun kärrhök. Än mer intressant 
var fjärilen som seglade förbi, en podaliriusfjäril 
eller segelfjäril som den heter på svenska nära släkt  

med makaonfjärilen. Från buskarna vid gräsmattans 
slut började en fågel sjunga, resans första sydnäk-
tergal. Efter lunchen gjorde vi ett nytt försök på 
klippsparven. Vi vandrade upp längs en stig upp på 
en bergssluttning som var andra sidan på den vi 
suttit på ovanför siseldalen men inte heller här 
lyckades det att hitta några sparvar. Vår guide Ste-
fan såg inte vidare lycklig ut, det är ju alltid ett 
nederlag att inte lyckas med sitt uppdrag. Som 
fågelskådare är man dock luttrad och har en god 
acceptans för att fåglar inte alltid gör som de är 
tillsagda. 
  Det var nu dags att tacka Stefan och ta sats mot 
Ungern, ett nytt land på resan. Vi hade nu en trans-
port på närmare 200 km framför oss innan vi nådde 
hotell Rudolf i staden Hajduszobosló. En transport 
som innehöll en hel del fågelobsar, men dessa står 
det att läsa om i den följande artlistan. 
Ola 
 
Långfredagen 10 april 
Vi intog vår första frukost i Ungern på hotell Ru-
dolf. Den var resans bästa. Speciellt de fräscha 
grönsakerna uppskattades av de kvinnliga deltagar-
na. Några hade skådat redan före frukost och sett bl. 
a. ett par tofslärkor på gatan framför hotellet. Da-
gens målarter var kaveldunsångare, dvärgskarv och 
stortrapp, för de flesta resans höjdpunkter. Vi skulle 
träffa vår ungerska guide några kvarter bort och i 
väntan på honom skådades givetvis. En balkanspett 
exponerade sig i alléträden och Ola fångade den på 
bild med en brandbil som bakgrund !! Brandbilen 
höll på att hänga upp dekorationer inför påsken. Det 
visade sig att vår guide redan var i Hortobágy så vi 
satte kursen dit. Det var otroliga vidder som bredde 
sig framför oss, nu var vi på Pustan. Landskapet var 
platt som pannkaka. Vi såg hus med vasstak, gam-
maldags brunnar, fårvaktare med fårflock på bete. 
Det var som att åka in i en annan värld. Väl i Hor-
tobágy fick vi tid först med lite shopping i infocent-
ret. Det köptes t-shirts och böcker. Vi träffade vår 
guide, Vevgary Zsolt, som fick namnet George. 
Alldeles utanför Infocentret fick vi se en hornuggla 
i tallen. Vi blev så upphetsade och högljudda att 
ugglan flög i väg. De flesta fick dock se den och 
några fångade den också på bild. Vi började med en 
4 km lång promenad genom området med fisk-
dammarna. I början såg vi ett antal holkar som var 
avsedda för aftonfalkar. Det häckar ca 150 aftonfal-
kar i kolonin i parken, men de hade inte anlänt 
ännu. Purpurhäger, vassångare, sydnäktergal, 
vitstjärnig blåhake och dvärgskarv avlöste varandra 
på vår promenad mot första tornet. Där fick vi se 
mängder av skäggmesar och vi hörde kavelduns-
sångaren men hade svårt att se den. På andra tornet 
fick vi se några skägg- och svarttärnor, en dvärg-
skarvkoloni och några vitögda dykänder. Vi passe-
rade ett ställe där ett antal fiskare höll på att hantera  
 



 
Vit stork i Hortobagy.                                                                                                             Foto: Erik Nordström 
 
den fångade fisken från ponderna. Det var stora 
karpfiskar.  Såg inte så aptitligt ut. Vår fältlunch 
intogs i ett gömsle på vattnet, som var slutmålet på 
vår promenad. Mitt i lunchen ropar vår guide att det 
finns ett antal fjällgäss bland alla änder och det är 
äkta vara!!  Stämningen steg ytterligare när det 
hördes kaveldunsångare, och den blev synlig så att 
alla fick se den under långa perioder. Där hade vi 
också otroligt fina möjligheter att studera alla än-
der.  
  Återresan från besöket vid Hortobágy-Halastos 
dammar, som skedde med det lokala minitåget, 
väckte många kommentarer och leendet och gav 
tillfälle till många bilder. Efter den långa morgon-
promenaden i försommarvärmen kändes det både 
roligt och bekvämt att åter färdas till infocentret 
med dagens skådning i minnet och se de fågelarter 
vi sett ute här på nära håll och i vacker belysning 
och efterföljande stopp med kall öl på uteservering-
en av en Czarda  kändes inte fel. Vädret var soligt 
och hett, temperaturen var långt över 20 grader. Vi 
var väldigt nöjda med var förmiddagen hade bjudit 
på.  Nu var det dags för stortrapp, skulle vi se den 
eller inte, det var frågan. 
  Vi åkte till ett ställe på pustan, bredvid en lantgård 
där en liten kulle blev vår utsiktplats. Förutsättning-
ar var fantastiska, solen sken från rätt håll, vädret 
var varmt och vi skulle stanna där ett par timmar. 
Nästan omedelbart får vi syn på en trapp. 
  Upphetsningen är på topp nu. ”Fantastiskt” hörs 
överallt. Sedan får vi syn på en till och en till och 
en till. Sammanlagt får vi se 9 st hanar som spelar 
för 2 honor. Vår lycka är obeskrivlig !!  Där var 
vänstertrapp och högertrapp och ”Kurre Hamrin”  

 
när vi beskrev deras väg mot honan som inte bryd-
de sig om hanarnas spel. Vi fick se detta skådespel 
med klockgrodornas ljud som bakgrund. En härfå-
gel bakom oss, några tranor, en ängshökshane och 
blå kärrhökshona som flög i området fick knappt 
någon vidare uppmärksamhet. Några trötta trappjä-
gare lade sig på marken och vilade i den varma 
seneftermiddagen.  När det var dags att åka tillbaka 
ser vi en fältpiplärka från bilen på ett fält alldeles 
intill vägen. Vi avtackar ”George” med lite dricks 
och konstaterar att han skött sin uppgift fantastiskt 
bra. Han fixade det vi ville se och vi hade flera arter 
som var de första för året. Dagen avslutades med en 
middag på en lokal liten restaurang där vi servera-
des karpsoppa, köttfylld hortobagypannkaka och en 
läcker efterrätt, alla ungerska specialiteter.  Midda-
gen avslutades med en provsmakning av Tokaji. En 
fantastisk dag!! 
Hilkka o Pietro 
 
Lördag 11 april 
Sista skådardagen känns alltid sorglig. Man vet att 
nu är det slut på det fria livet och det är dags att  
återvända till verkligheten snart. Hela dagen ägna-
des åt Hortobagy under ledning av vår ungerske 
guide Vegvary. Vi började med att åka upp till de 
norra delarna av parken där det finns ett större pus-
taområde med goda chanser på att se lite rovfågel. 
Vädret var perfekt för rovfåglar och vi kom att 
spana från tre olika platser under förmiddagen. Vi 
såg åtskilliga havsörnar och 2 vackra ängshökshan-
nar men det tog ändå inte riktigt fart Förhoppning-
arna fanns för någon kejsarörn eller tatarfalk eller 
något ännu mer speciellt som örnvråk, men ingen 
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ville visa sig. På sista platsen fick vi dock fina ob-
sar på en minervauggla och på de två första hade vi 
flera olika härfåglar. 
  Lunchen blev som vanligt en fältlunch som hotel-
let hade packat för oss. Inga stora överraskningar 
men ändå god i det sköna vädret. På vägen mot 
dagens andra huvudmål, hägerkolonin i Hortobágy, 
så stannade vi i den östra delen vid en våtmark som 
kallas Szálkahalom. Den ligger alldeles bredvid 
stora vägen och här såg jag mitt livs första vadar-
svalor 1979. Dessa hade inte anlänt ännu men väl 4 
styltlöpare. På andra sidan våtmarken ligger en stor 
träddunge med en råkkoloni. Här häckar det åtskil-
liga par av aftonfalkar men inte heller dessa var på 
plats. När vi passerade Hortobagy by så passade vi 
på att ta en kopp kaffe på den mindre av czsardor-
na. Där bodde vi 19079 och storkboet finns fortfa-
rande kvar på samma skorsten som då. 
  Hägerkolonin ligger vid några fiskdammar i västra 
delen på nationalparken och där finns ett litet fågel-
torn varifrån man kan studera fåglarna. Litet är väl 
ett bra ord för att karaktärisera tornet, med god vilja 
så kan man vara upp till sex där samtidigt. På vägen 
ut fick vi resans första trastsångare sjunga, också 
den helt nyanländ. Vi hörde också två spelande 
mindre sumphönor. Härligt! Från tornet kunde vi 
studera och fotografera dvärgskarv, skedstork, 
natthäger, silkeshäger och ägretthäger. Flera fina 
vitögda dykänder drog också förbi och en häftig 
upplevelse var att upptäcka en flock högt, högt 
uppe som närmade sig dammen. Först trodde vi att 
det var några vadare men så småningom kunde vi 
konstatera att det var svarttärnor, 27 ex kom in-
sträckande och dalade ner i dammen där vi stod. 
Avslutningsvis så stannade vi för att titta på de 
vattenbufflar som också finns i parken. I kanten på 
fältet där de var fanns en liten våtmark. Vid denna 
upptäckte vi resans första rallhäger, resans sista 
vårprimör! Per-Sture såg också en varfågel, men 
den var inte samarbetsvillig och försvann innan vi 
andra fått korn på den. Dags att summera tiden i 
Hortobágy och konstatera att den gett oss god ut-
delning. Nu väntade middagen på Rudolf, som dock 
blev en ganska stor besvikelse efter gårdagens 
gourmetupplevelse. 
Ola 
 
Påskdagen, avresedagen 
Efter betalning av diverse restaurangnotor åker vi 
mot Wien varifrån vårt tåg skall avgå. Några hinner 
skåda på morgonen och balkanspetten både hörs 
och syns. Gulhämplingar och svart rödstjärt samt 
tofslärka är vardagsmat och syns och hörs dagligen. 
Randi får se även ett par korsnäbbar på sin mor-
gonpromenad. Vi åker den sydliga vägen mot Bu-
dapest och Wien. Det är fint väder, solen skiner och 
temperaturen blir även idag över 20 grader. Vi 
skådar från bilen och ser ett antal vråkar, tornfalkar 
och storkar.  Emellanåt löser vi ekologiska problem 

i bilen, förslagen är många, kreativiteten flödar. Vi 
känner ju varandra ganska bra nu med ett antal 
timmar tillsammans i tåg och bil. Det skrattas och 
skojas friskt. Landskapet är till början väldigt platt 
med stora åkrar. Största delen av Pustan är idag 
uppodlat. Längre västerut passerar vi små byar som 
ser ganska välmående ut. Fruktträden blommar 
överallt och grönskan är slående, det har verkligen 
blivit grönt under veckan. Vi passerar även stora 
områden med vin- och fruktodlingar. Närmare 
Budapest passerar vi ett område som är lite mer 
kuperat och varierat med lite vatten i annars så 
platta och torra landskapet. Där får Ola syn på en 
fiskgjuse som är den första som vi ser på denna 
resa. Ett nytt kryss, det tackar vi för.  
   

Fågelskådning vid Neusiedler See 12/4. Foto: Mar-
tin Hrouzek 
 
  Vi letar efter en öppen butik där sista forinter skall 
växlas mot Tokaji, men det är förgäves. Det är ju 
påskdagen så även Tesco som har öppet alltid är 
stängt. Vi får förlita oss på en Agip mack med butik 
där vi inhandlar de sista souvenirerna. Dagens fält-
lunch intas vid ett rastställe vid motorvägen i sol-
skenet. Vårt skådningsmål för denna dag är ett 
besök vid Neusiedlersee i Österrike. Chauffören får 
dock för många timmar så vi hinner inte köra fram 
till sjön utan stannar en bit ifrån. Vi får en och en 
halvtimma till skådning och hinner promenera till 
sjön fram och tillbaka. På vänster och höger sida 
från vägen finns våtmarker med änder och hägrar. 
Vi skådar bl. a. kornsparv, gulärlor, skedänder, 
snatteränder, ägretthägrar och småspov hörs. På 
ängarna finns mängder av rådjur och harar. Vädret 
är fint, säkert den varmaste dagen. Grönskan är skir 
och alla är nöjda och glada för att få härlig prome-
nad efter några timmar i bilen. 
  Framme vid sjön är ett fågeltorn. På vägen dit 
finns en jättestor vattenpöl som gör att en del stan-
nar och går tillbaka. Några tappra går vidare, Stina 
tar av sig skorna och går barfota. Tornet erbjuder en 
utsikt över sjön med både segelbåtar och en del 
änder. Vi som stannar och går tillbaka missar givet-
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vis några arter, det borde vi anat. Gänget i tornet får 
se rödhuvade dykänder och enkelbeckasiner som vi 
saknade i vår artlista. De var stolta och glada över 
att ha trotsat vattnet och gått ända fram. Dessa arter 
visade sig att bli de sista nya arterna för resan.  
Nu återstår bara sista biten till Wien, en bilresa på 
knappt en timme. Väl framme avtackar vi vår guide 
för hela resan, Martin, som skött sig väldigt bra. 
Han har varit oerhört kunnig om länderna historia 
och flora och fauna. Vi avtackar även vår chaufför 
som kört väldigt lugnt och säkert och varit mycket 
hjälpsam.  Efter en snabb middag på stationen in-
stallerar vi oss i våra sovvagnar, vilka visar sig vara 
modell mindre.  Efter en del munterhet kryper vi till 
kojs. Hamburg nästa. 
Hilkka 
  Sista delen av tågresan påbörjades i Wien med 
kvällståget till Hamburg. Nu var vi en erfaren tåg-
resenärsgrupp som efter en enkel måltid vid tågsta-
tionen tog plats i sina respektive kupéer . Den upp-
märksamma kvinnliga tågvärdinnan löste våra ba-
gageproblem genom att stuva in våra stora väskor i 
en ledig kupé. Om man så ville kunde enklare be-
ställningar expedieras av tågvärdinnan så att kväl-

len med dess skakningar, gnissel och ryck, förgyll-
des av dessa drycker.  
Pietro 
 
Måndag 13 april 
Nu är sista dagen en verklighet! Morgonlandskapet 
rusar förbi, morgondimmorna löses upp av ytterli-
gare en solig dag och den ypperliga frukosten låter 
sig väl smaka efter nattens skakningar och järn-
vägsrälsens konserter. Nu rusar tiden med allt högre 
hastighet, och redan dyker Danmark upp vid hori-
sonten. Det sista inköpet kan expedieras mellan 
Purtgarden och Rödby. Köpenhamn är en riktig 
storby också vid centralstationen med ett myller av 
människor spår, tåg och ropande högtalare. Lite 
stressig blev det också, men vi hittade både rätt spår 
och rätt tåg. Också denna resa har sitt slut och det 
på samma station som det hela började på för 10 
dagar sen. Nu återstår bara välgångshälsningar och 
önskningar om snart återseendet. Som sista kom-
mentar: Tåg är ett utmärkt sätt att färdas på trots 
skakningar, gnissel och trånga utrymmen för väl-
dimensionerade resväskor.  
Pietro 

 
 

 
 

 
            Gruppen fotograferad 11 april. Vår guide i Ungern, Vegvary, är trea från vänster medan vår huvud- 
            guide Martin är trea från höger. 
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Vitögd dykand hanne, Hortobágy 11 april.                                                                                Foto: Ola Bondesson 
 

ARTLISTA FÅGLAR 
1. Knölsvan Cygnus olor GB-Mute Swan  

Allmän, observerades under 5 av resans dagar. 
2. Fjällgås Anser erythropus GB- Lesser White-fronted Goose  

11 ad Hortobágy-halastó 10/4. En verklig bonus, det är inte lätt att pricka in någon av de få dagar som gäs-
sen från den nordskandinaviska populationen rastar. 

3. Grågås Anser anser GB- Greylag Goose  
Allmän i de våtmarker vi besökte, observerades under 7 av resans dagar. 

4. Gravand Tadorna tadorna GB-Shelduck  
3 ex Hortobágy-halastó 10/4. 

5. Bläsand Anas penelope GB-Wigeon  
20 ex Sennédammarna 7/4, >100 ex Hortobágy-halastó 10/4 samt 50 ex Szálkahalom och Derzsi-tavak 
11/4. 

6. Snatterand Anas strepera GB-Gadwall  
Observerades i Sennédammarna samt i Hortobágy under 4 av resans dagar. 

7. Kricka Anas crecca  
1 par + 2 ex Zahorie 5/4, 10 ex Sennédammarna 7/4 samt 10 ex Hortobágy-halastó. 

8. Gräsand Anas platyrhynchos GB-Mallard  
Allmän, observerades under samtliga dagar. 

9. Stjärtand Anas acuta  
2 ex Sennédammarna 7/4 samt 10 ex Hortobágy-halastó 10/4. 

10. Årta Anas querquedula GB-Garganey  
1 ♂ Zahorie 5/4, 50 ex Sennédammarna 7/4, 20 ex Hortobágy-halastó samt 10 ex Neusiedler See 12/4. 

11. Skedand Anas clypeata GB-Shoveler  
Allmän i de våtmarker vi besökte, observerades under 5 av resans dagar. 

12. Rödhuvad dykand Netta rufina  
1 par Neusiedler See 12/4. 

13. Brunand Aythya ferrina GB-Pochard  
Observerades under 5 av resans dagar i Sennédammarna, Hortobágy samt under transporten genom Ungern 
12/4. 

14. Vitögd dykand Aythya noroca GB-Ferruginous Duck  
10 Sennédammarna 7/4, 20 ex Hortobágy-halastó 10/4 samt 20 ex Derzsi-tavak 11/4. 

15. Vigg Aythya fuligula GB-Tufted Duck  
Allmän i de våtmarker vi besökte utom Neusiedler See, observerades under 6 av resans dagar. 

16. Knipa Bucephala clangula  
1♀ Sennédammarna 7/4 samt 1 ♂ Hortobágy-halastó 10/4.  

17. Småskrake Mergus serrator GB-Red-breasted Merganser  
1 ♂3♀♀ Hortobágy-halastó 10/4. Arten är inte vanlig så här mitt inne i Europa. 
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18. Fasan Phasianus colchicus GB-Pheasant  
Allmän, observerades under samtliga dagar. 

19. Smådopping Tachybaptus rufficollis GB-Little Grebe  
10 ex Sennédammarna 7/4, 1 ex Hortobágy-halastó 10/4, 1 ex Derzsi-tavak 11/4 samt 1 ex Neusiedler See 
12/4. 

20. Skäggdopping Podiceps cristatus GB-Great Crested Grebe  
Allmän i de våtmarker vi besökte, observerades under 8 av resans dagar. 

21. Gråhakedopping Podiceps grisegena GB-Red-necked Grebe  
3 ex Sennédammarna 7/4, 3 ex Hortobágy-halastó 10/4 samt 1 ex Derzsi-tavak 11/4. 

22. Svarthalsad dopping Podiceps nigricollis  
80 ex Sennédammarna 7/4 samt 4 ex Hortobágy-halastó 10/4. 

23. Storskarv Phalacrocorax carbo sinensis GB-Cormorant  
Allmän, observerad under 6 av resans dagar. 

24. Dvärgskarv Phalacrocorax pygmeus GB-Pygmy Cormorant  
50 ex Hortobágy-halastó 10/4 samt 50 ex Derzsi-tavak 11/4. 

 

 
Dvärgskarv Hortobágy 11 april.                                                                                       Foto: Ola Bondesson 

 
25. Rördrom Botaurus stellaris GB-Bittern  

10 ex Sennédammarna 7/4, 5 ex Hortobágy-halastó 10/4 samt 1 ex Derzsi-tavak 11/4. 
26. Natthäger Nycticorax nycticorax  

21 sträckande ex Sennédammarna 7/4 samt 10 ex Derzsi-tavak 11/4. 
27. Rallhäger Ardeola ralloides  

1 ex Hortobágy 11/4. Arten anländer normalt sent och det här var det första exemplaret som sågs i år i Hor-
tobágy. 

28. Silkeshäger Egretta garzetta  
1 ex under transporten i Ungern 9/4, 3 ex Derzsi-tavak 11/4 samt 1 ex Hortobágy 11/4. 

29. Ägretthäger Egretta alba  
2 ex under transporten genom Slovakien 5/4, 75 ex sennédammarna 7/4, 1 ex under transporten genom 
Ungern 9/4, allmän i Horotbagy och under transporten genom Ungern 12/4 samt 30 ex Neusiedler See 12/4. 

30. Häger Ardea cinerea GB-Grey Heron  
Allmän, observerades under 8 av resans dagar. 

31. Purpurhäger Ardea purpurea  
1 ex Sennédammarna 7/4, 20 ex Hortobágy-halastó 10/4 samt 2 ex Derzsi-tavak 11/4. 

32. Svart stork Ciconia nigra GB-Black Stork  
1 ex från tåget i Tjeckien 4/4, 1 ex Zahorie 5/4, 1 ex längs vägen mellan Kalusa och Michalovce 7/4 samt 2 
ex Sennédammarna 7/4. 

33. Vit stork Ciconia cionia GB-White Stork  
Allmän, observerades under alla resans dagar utom 13/4. Högsta antalet var minst 40 ex i Hortobágy 10 och 
11/4. 

34. Skedstork Platalea leucorodia GB-Spoonbill 
10 ex Sennédammarna 7/4, 1 ex Hortobágy-halastó 10/4 samt 20 ex Derzsi-tavak 11/4. 

35. Röd glada Milvus milvus GB-Red Kite  
Observerades med flera ex från tåget genom Tyskland 4/4 samt 13/4 i Tyskland och Danmark. 
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Skedstork, Hortobágy 11 april.                                                                                         Foto: Ola Bondesson 

 
36. Havsörn Haliaeetus albicilla GB-White-tailed Eagle  

1 ex Sennédammarna samt 1 ad, 1 ex och 3 subad på pustan i norra delen av Hortobágy 11/4.. 
37. Brun kärrhök Circus aeruginosus GB-Marsh Harrier  

Allmän, sågs på alla resans dagar utom 8 och 13/4. 
38. Blå kärrhök Circus cyaneus  

1 2K ♀-färgad fågel på pustan nordost Naigyván 10/4. 
39. Ängshök Circus pygargus GB-Montagus Harrier  

1 ad ♂ på pustan nordost Naigyván 10/4 samt 2 ad ♂♂ på pustan i norra delen av Hortobágy 11/4. 
40. Sparvhök Accipiter nisus GB-Sparrow Hawk  

Observerad med totalt 9 ex under 5 av resans dagar. 
41. Ormvråk Buteo buteo GB-Common Buzzard  

Allmän, observrades på alla resans dagar med som mest cirka 30 ex under flera av dagarna. 
42. Mindre skrikörn Aquila pomarina GB-Lesser Spotted Eagle  

1 ex Spissky Castle 5/4 samt 4 ex Truava tri laborce 6/4. 
43. Kejsarörn Aquila heliaca GB-Greater Spotted Eagle  

2 ad vid bo väster om Michalovce 7/4. 
44. Fiskgjuse Pandion haliaetus GB-Osprey  

1 ex under transporten genom Ungern 12/4. 
45. Tornfalk Falco tinnunculus GB-Kestrel  

Allmän, observerades under alla resans dagar. 
46. Tatarfalk Falco cherrug GB-Hobby  

1 par vid holk utanför Bratislava 5/4 samt 1 par vid holk väster om Michalovce 7/4. 
47. Vattenrall Rallus aquaticus GB-Water Rail  

2 ex Sennédammarna 7/4, 5 ex Hortobágy-halastó 10/4 samt 5 ex Derzsi-tavak 11/4. 
48. Mindre sumphöna Porzana parva GB-Little Crake  

2 ex Derzsi-tavak 11/4.  
49. Rörhöna Gallinula chloropus GB-Moorhen  

Observerades från tåget 4/4, 1 ex sennédammarna 7/4, 5 ex Hortobágy-halastó 10/4 samt 5 ex Derzsi-tavak 
11/4. 

50. Sothöna Fulica atra GB-Coot  
Allmän, observerades på 8 av resans dagar. 

51. Trana Grus grus GB-Crane  
Vanlig, observerades på 5 av resans dagar. 

52. Stortrapp Otis tarda 
 9♂♂ och 2♀♀ på pustan nordost Naigyván 10/4. 

53. Styltlöpare Himantopus himantopus  
1 par Sennédammarna 7/4 samt 4 ex Szálkahalom 11/4. 

54. Skärfläcka Recurvirostra avosetta  
2 ex Sennédammarna 7/4 samt 2 ex Hortobágy-halastó 10/4. 
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55. Större strandpipare Charadrius hiaticula  
1 ex 6/4 och 2 ex 7/4 Zemplinska Širava Dam. 

56. Tofsvipa Vanellus vanellus GB-Lapwing  
Allmän, observerad under resans samtliga dagar utom den 6/4 då vi befann oss i skog nästan hela dagen.  

57. Kärrsnäppa Calidris alpina GB-Dunlin  
5 ex Sennédammarna 7/4. 

58. Brushane Philomachus pugnax GB-Ruff  
100 ex Sennédammarna 7/4, 50 ex under transporten genom Ungern 9/4, 100 ex Hortobágy-halastó 10/4 
samt 50 ex Szálkahalom 11/4. 

59. Enkelbeckasin Gallinago gallinago GB-Snipe 
12 ex Neusiedler See 12/4. 

60. Rödspov Limosa limosa GB-Black-tailed  
150 ex Sennédammarna 7/4, 100 ex Hortobágy-halastó 10/4, 50 ex Szálkahalom och 5 ex Hortobágy 11/4 
samt 20 ex Neusiedler See 12/4. 

61. Småspov Numenius phaeopus GB-Whimbrel  
2 ex Derzsi-tavak 11/4 samt 1 ex Neusiedler See 12/4. 

62. Storspov Numenius arquata GB-Curlew  
4 ex pustan nordost Naigyván 10/4, 3 ex Derzsi-tavak och 1 ex Hortobagy 11/4 samt 20 ex Neusiedler See 
12/4 . 

63. Rödbena Tringa tetanus GB-Redshank  
10 ex Sennédammarna 7/4, 4 ex pustan nordost Naigyván 10/4, 5 ex Szálkahalom och 5 ex Hortobágy 11/4 
samt 10 ex Neusiedler See 12/4. 

64. Gluttsnäppa Tringa nebularia GB-Greenshank 
10 ex Sennédammarna 7/4. 

65. Skogssnäppa Tringa ochropus GB-Green Sandpiper  
10 ex Sennédammarna 7/4 samt 6 ex Hortobágy-halastó 10/4. 

66. Grönbena Tringa glareola GB-Wood Sandpiper  
5 ex Sennédammarna 7/4, 5 ex pustan nordost Naigyván 10/4 samt 5 ex Neusiedler See 12/4. 

67. Drillsnäppa Actitis hypoleucos GB-Common Sandpiper  
4 ex 6/4, 3 ex 7/4 samt 1 ex 8/4 Zemplinska Širava Dam. 

68. Dvärgmås Larus minutus GB-Little Gull  
20 ex under transporten genom norra Slovakien 5/4. 

69. Skrattmås Larus ridibundus GB-Black-headed Gull  
Allmän, 7 observationsdagar. 

70. Fiskmås Larus canus GB-Common Gull  
1 ex under transporten genom norra slovakien 5/4 samt 5 ex Sennédammarna 7/4. 

71. Kaspisk trut Larus cachinnans GB-Caspian Gull  
50 ex Hortobágy-halastó 10/4 samt 2 ex Derzsi-tavak 11/4. 

72. Medelhavstrut Larus michaelis GB-Yellow-legged Gull  
1 ex Sennédammarna 7/4. 

73. Fisktärna Sterna hirundo GB-Common Tern  
1 ex Hortobágy-halastó 10/4. 

74. Skäggtärna Chlidonias hybridus GB-Whiskered Tern  
10 ex Hortobágy-halastó 10/4 samt 10 ex Derzsi-tavak 11/4. 

75. Svarttärna Chlidonias nigra GB-Black Tern  
5 ex Hortobágy-halastó 10/4 samt 3 + 27 insträckande ex Derzsi-tavak 11/4. 
 
Klippduva Columba livia (domesticerad) GB-Feral Pigeon Observerad under alla resans dagar. 
 

76. Skogsduva Columba oenas  
5 ex i skogarna vid Truava tri laborce 6/4 samt 3 ex Ranc Sugow 9/4. 

77. Ringduva Columba palumbus GB-Woodpigeon  
Allmän, observerad under alla resans dagar. 

78. Turkduva Streptopelia decaocto GB-Collared Dove  
Allmän, observerad under alla resans dagar. 

79. Gök Cuculus canonus GB-Cuckoo  
1 ex Hriedky 7/4, 1 ex Ranc Sugow 9/4 samt 2 ex på pustan i norra Hortobágy 11/4.. 

80. Berguv Bubo Bubo GB-Tawny Owl  
1 ♀ på bo Truava tri laborce 6/4. 
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81. Minervauggla Athene noctua  
1 ex Slovensky Kras och 1 ex under transporten i Ungern 9/4 samt 1 ex pustan i norra Hortobágy 11/4. 

82. Slaguggla Strix uralensis  
1 ropande ♂ Truava tri laborce 6/4. 

83. Hornuggla Asio otus  
1 ex Hortobágy informationscenter 10/4. 

84. Pärluggla Aegolius funereus  
1 ex I hok Slovensky Kras 9/4. 

 

 
Pärlugglan tittar ut.                      Foto: Erik Nordström 

 
85. Tornseglare Apus apus GB-Swift  

1 ex Hajduszobosló 10/4 ovanför hotellet. Arten ärinte vanlig så här tidigt i Ungern.  
86. Kungsfiskare Alcedo atthis GB-Kingfisher  

2 ex utanför Military Hotel 8/4. 
87. Härfågel Upupa epops GB-Hoopoe 

1 ex Kalusa 9/4, 1 spelande ex  på pustan nordost Naigyván 10/4 samt 6 ex på pustan i norra delen av Hor-
tobágy 11/4. 

88. Gråspett Picus canus GB-Grey-headed Woodpecker  
5♂♂ 2 ♀♀ Truava tri laborce 6/4. 

89. Gröngöling Picus viridis GB-Green Woodpecker  
1 ex hördes Military Hotel 6 och 7/4 samt 1 ex Truava tri laborce 6/4. 

90. Spillkråka Drycopus martius GB-Black Woodpecker  
3-4 ex hörda Truava tri laborce 6/4, 1 ex Military Hotel 7/4 samt 3 ex Slovensky Kras 8. 

91. Större hackspett Dendrocopos major GB-Great Spotted Woodpecker  
1 ex Zahorie 5/4, allmän i skogana Truava tri laborce 6/4, 1 ex Military hotel 7/4 samt 3 ex slovensky Kras 8/4. 

92. Balkanspett Dendrocopos syriacus GB-Sytian Woodpecker  
1 par Zalužica 6/4, 1 + 1 ex Slovensky Kras 9/4 samt 1 ex 10-12/4 Hajduszobosló. 

93. Mellanspett Dendrocopos medius GB-Middle Spotted Woodpecker  
6-7 ex Truava tri laborce 6/4. 

94. Vitryggig hackspett Dendrocopos leucotos GB-White-backed Woodpecker  
1 ex Truava tri laborce 6/4, 1 ex Slovensky Kras 8/4 samt 1 par Ranc Sugow 9/4. 
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95. Mindre hackspett Dendrocopos minor GB-Lesser Spotted Woodpecker  
1 ex Truava tri laborce 6/4 samt 1 ex Ranc sugow 9/4. 

 

 
Gråspett.                                    Foto: Ola Bondesson 

 
96. Tofslärka Galerida cristata  

Observerad från tåget i Tjeckien 4/4 samt 10 ex Slovensky Kras 9/4, allmän i Ungern. 
97. Sånglärka Alauda arvensis GB-Skylark  

Allmän, observerad på alla resans dagar. 
98. Backsvala Riparia riparia GB-Sand Martin  

1 ex Hortobágy informationscenter 11/4 samt 3 ex Szálkahalom 11/4 . 
99. Ladusvala Hirundo rustica GB-Swallow  

Allmän, observerad på alla resans dagar. 
100. Hussvala Delichon urbica GB-House Martin  

Allmän, observerad på allaresans dagar fr.o.m. 6/4. 
101. Fältpiplärka Anthus campestris GB-Tawny Pipit  

1 ex på pustan nordost Naigyván 10/4 var det första fyndet för året. 
102. Ängspiplärka Anthus pratensis GB-Meadow Pipit  

Observerad med enstaka ex under 5 av resans dagar. 
103. Gulärla Motacilla flava GB-Yellow Wagtail  

Ganska vanlig, observerad under 6 av resans dagar. 
104. Forsärla Motacilla cinerea GB-Grey Wagtail  

1 ex 8/4 och 2 ex 9/4 Ranc Sugow, 2 ex Slovensky Kras 9/4 samt 1 ex under transporten i Ungern 9/4. 
105. Sädesärla Motacilla alba GB-White Wagtail  

Allmän, observerad på alla resans dagar. 
106. Sidensvans Bombycilla garrulus  

1 ex Slovensky Kras 10/4. 
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107. Gärdsmyg Troglodytes troglodytes GB-Wren  
Observerad med enstaka ex under 4 av resans dagar. 

108. Järnsparv Prunella modularis GB-Dunnock  
5 ex Slovensky Kras 8/4 samt 1 ex Ranc Sugow 9/4. 

109. Rödhake Erithacus rubecula GB-Robin 
Allmän, observerad under 6 av resans dagar. 

110. Sydnäktergal Luscinia megarhynchos GB- Nightingale  
1 ex Slovensky Kras 9/4 samt 2 ex Hortobágy-halastó 10/4. 

111. Blåhake Luscinia svecica cyanecula GB-Bluethroat  
2 ex Hortobágy-halastó 10/4. 

112. Svart rödstjärt Phoenicurus ochruros GB-Black Redstart  
Allmän observerades på alla resans dagar. 

113. Rödstjärt Phoenicurus phoenicurus GB-Redstart  
5 ex östra Slovakien 6/4 samt 1 ex Slovensky Kras 8/4. 

114. Buskskvätta Saxicola rubetra GB-Whinchat  
1 ex längs vägen strax före Sennédammarna /74 samt några ex i Ungern 11-12/4. 

115. Svarthakad buskskvätta Saxicola torquata  
Allmän, observerad på alla resans dagar utom 4/4 och 13/4. 

 

 
Svarthakad buskskvätta hanne, Hortobágy 11 april.                 Foto: Ola Bondesson 

 
116. Stenskvätta Oenanthe oenanthe GB-Wheatear  

1 ex Ungern under transport 9/4, samt cirka 20 ex i Hortobágy 10-11/4. 
117. Koltrast Turdus merula GB-Blackbird  

Allmän, noterades under resans samtliga dagar. 
118. Björktrast Turdus pilaris GB-Fieldfare  

Sparsam, noterades i östra Slovakien 5-8/4 med som mest 10 ex Spissky Castle 5/4. 
119. Taltrast Turdus philomelos GB-Song Thrush  

Sparsam, noterades i östra och södra Slovakien 5-9/4 samt 1 ex Hajduszobosló 11/4. 
120. Dubbeltrast Turdus viscivorus GB-Mistle Thrush  

Noterades endast i en park i Hamburg under hemresan. 
121. Vassångare Locustella fluviatilis GB-River Warbler  

2 ex Sennédammarna 7/4, 25 ex Hortobágy-halastó 10/4 samt 10 ex Derzsi-tavak 11/4. 
122. Kaveldunssångare Acrocephalus melanopogon GB-Moustached Warbler  

15 ex Hortobágy-halastó 10/4 samt 2 ex Derzsi-tavak 11/4. 
123. Rörsångare Acrocephalus scirpaceus GB-Reed Warbler  

2 ex Sennédammarna 7/4 samt allmän i Hortobagy 10-11/4 samt Neusiedler See 12/4. 
124. Trastsångare Acrocephalus arundinaceus GB-Great Reed Warbler  

2 ex Derzsi-tavak 11/4. Arten anlände under dessa dagar. 
125. Ärtsångare Sylvia curruca GB-Lesser Whitethroat  

1 ex Sennédammarna 7/4, 1 ex Slovensky Kras 9/4 samt 15 ex Hortobágy-halastó 10/4. Arten anlände un-
der dessa dagar. 

126. Törnsångare Sylvia communis GB-Whitethroat  
1 ex på pustan i norra Hortobágy 11/4. Nyanländ, första obsen för året. 



  AVIFAUNA

   

 25

127. Svarthätta Sylvia atricapilla GB-Blackcap  
Allmän, noterades på alla resans dagar utom 4/4 och 13/4. 

128. Grönsångare Phylloscopus sibilatrix GB-Wood Warbler  
10 ex Truava tri laborce 6/4, 3 ex Ranc Sugow 9/4 samt 1 ex på pustan i norra Hortobágy 11/4 . 

129. Gransångare Phylloscopus collybita collybita GB-Wood Warbler  
Allmän i Slovakien 4-9/4. 

130. Lövsångare Phylloscopus trochilus GB-Willow Warbler  
Sparsam, observerades med enstaka ex under 5 av resans dagar med som mest 5 ex 8/4. 

131. Kungsfågel Regulus regulus GB-Goldcrest  
2 ex Slovensky Kras 8/4. 

132. Brandkronad kungsfågel Regulus ignicapillus GB-Firecrest  
2 ex Slovensky Kras 8/4. 

133. Halsbandsflugsnappare Ficedula albicollis GB-Collared Flycatcher  
2♂♂ Ranc Sugow 9/4. 

134. Svartvit flugsnappare Ficedula hypoleuca GB-Pied Flycatcher  
1 ♂ Truava tri laborce 6/4. 

135. Skäggmes Panurus biarmicus GB-Bearded Riedling (Tit)  
20 ex Sennédammarna 7/4 samt allmän I Hortobágy 10-11/4. 

 

 
Skäggmes hona, Hortobágy 11 april.                                           Foto: Ola Bondesson 

 
136. Stjärtmes Aeghitalos caudatus europaeus GB-Long-tailed Tit  

10 ex Truava tri laborce 6/4 samt 1 ex Slovensky Kras och 1 ex Ranc Sugow 8/4. 
137. Entita Parus palustris GB-Marsh Tit  

10 ex Truava tri laborce 6/4 samt 1 ex 8/4 och 1 ex 9/4 Slovensky Kras. 
138. Talltita Parus montanus GB-Willow Tit  

1 ex Slovensky Kras 8/4. 
139. Tofsmes Parus cristatus GB-Crested Tit  

20 ex Slovensky Kras 8/4. 
140. Svartmes Parus ater GB-Coal Tit  

1 sj Spissky Castle 5/4 samt allmän Truava tri laborce 6/4 och Slovensky Kras 8/4. 
141. Blåmes Parus caeruleus GB-Blue Tit  

Ganska vanlig, observerades under 5 av resans dagar, men arten var inte högprioriterad. 
142. Talgoxe Parus major GB-Great Tit  

Allmän, noterades på samtliga resans dagar.  
143. Nötväcka Sitta europaea GB-Nuthatch  

Observerades i östra och södra Slovakien 5-9/4. 
144. Trädkrypare Certhia familiaris GB-Treecreeper  

1 sj Stupava 5/4, 5 sj Truava tri laborce 6/4 samt 1 ex Ranc Sugow 9/4. 
145. Pungmes Remiz pendulinus GB-Penduline Tit  

10 ex Sennédammarna 7/4 samt 10 ex Hortobágy-halastó 10/4. 
146. Varfågel Lanius excubitor GB-Great Grey Shrike  

1 ex Hortobágy 11/4. 
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147. Nötskrika Garrulus glandarius GB-Jay  
Observerades i Slovakien med som mest 5 ex 6/4 och 9/4. 

148. Skata Pica pica GB-Magpie  
Allmän, observerad under alla resans dagar. 

149. Kaja Corvus monedula GB-Jackdaw  
Allmän, noterad under resans samtliga dagar utom 9/4. 

150. Råka Corvus frugilegus GB-Rook  
Allmän, noterad under alla resans dagar. 

151. Kråka Corvus corone cornix GB-Hooded Crow  
Allmän, noterad under alla resans dagar.  

152. Korp Corvus corax GB-Raven  
Allmän, noterad under alla resans dagar. 

153. Stare Sturnus vulgaris GB-Starling  
Allmän, noterad under resans samtliga dagar. 

154. Gråsparv Passer domesticus GB-House Sparrow  
Allmän, noterad under resans samtliga dagar. 

155. Pilfink Passer montanus GB-Tree Sparrow  
Allmän, noterad under alla resans dagar. 

156. Bofink Fringilla coelebs GB-Chaffinch  
Allmän, noterad under resans samtliga dagar. 

157. Gulhämpling Serinus serinus GB-Serin  
Allmän i städer och byar, observerades samtliga dagar på resan. 

158. Grönfink Carduelis chloris GB-Greenfinch  
Allmän, noterad under resans samtliga dagar.  

159. Steglits Carduelis carduelis GB-Goldfinch  
Allmän, noterad under alla resans dagar. 

160. Grönsiska Carduelis spinus GB-Siskin  
3 ex Slovensky Kras 8/4. 

161. Hämpling Carduelis cannabina GB-Linnet  
Tämligen allmän, noterad under 6 av resans dagar. 

162. Mindre korsnäbb Loxia curvirostra GB-Crossbill  
4 ex Slovensky Kras 8/4 samt 2 ex Hajduszobosló 12/4. 

163. Domherre Pyrrhula pyrrhula GB-Bullfinch  
2♂♂ Slovensky Kras 8/4. 

164. Stenknäck Coccothraustes coccothraustes GB-Hawfinch  
Tämligen allmän Slovakien 5-9/4. 

165. Gulsparv Emberiza citrinella GB-Yellowhammer  
Tämligen allmän, noterad under 6 av resans dagar. 

166. Klippsparv Emberiza cia GB-Rock Bunting  
1 par utanför Military Hotel 7/4.  

167. Sävsparv Emberiza schoeniclus GB-Reed Bunting  
Allmän, noterad i lämpliga våtmarker under hela resan. 

168. Kornsparv Emberiza calandra  
2 sj Truava tri laborce 6/4, allmän i Hortobagy 10-11/4 samt 5 ex Neusiedler See 12/4. 
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ARTLISTA DÄGGDJUR 
1. Stor fladdermus Nyctalus noctula  

>30 ex Zilina under transporten 5/4. 
2. Dvärghästskonäsa Rhinolophus hipposideros  

10 ex på övernattningsplats nära Ranc Sugow Slovensky Kras 8/4. 
 

 
Dvärghästskonäsa Rhinolophus hipposideros Slovensky Kras 9 april. Foto: Ola Bondesson 

 
3. Fälthare Lepus europaeus  

Allmän, observerad på alla resans dagar utom 6/4. 
4. Ekorre Sciurus vulgaris  

Observerad vid Truava tri laborce 6/4 samt Ranc Sugow 9/4. 
5. Bäver Castor fiber 

1 ex Zahorie 5/4. 
6. (Europeisk) Sisel Spermophilus citellus  

20 ex Turniansky hrad Slovensky Kras 9/4. 
7. (Europeisk) Hamster Cricetus cricetus  

Tyvärr såg vi inte några levande djur, bara flera överkörda längs motorvägarna nära Budapest under trans-
porten12/4. 

8. (Röd)Räv Vulpes vulpes  
1 ex under transporten 5/4 samt 1 ex väster om Michalovce 7/4. 

9. Rådjur Capreolus capreolus  
Allmän, observerad på alla resans dagar utom 6/4. 

10. Mufflon Ovis musimon  
3 ex under transporten 5/4, hur vilda de var låter vi vara osagt. 

 
ARTLISTA GROD- och KRÄLDJUR 
1.  Mindre vattenödla(salamander) Triturus vulgaris  

1 ex Truava tri laborce 6/4. 
2. Klockgroda Bombina bombina  

Allmän, hörd i Sennédammarna 7/4, Hortobagy 10-11/4 samt Neusiedler See 12/4. 
3. Sjögroda (Skrattgroda) Rana ridibunda  

Allmän, observerades i Zahorie, Slovensky Kras och Hortobágy. 
4. Skogsödla Lacerta vivipara  

1 ex Hortobágy 11/4.  
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FJÄRILAR OBSERVERADE UNDER RESAN 
1. Nässelfjäril Aglais urticae 
2. Citronfjäril Gonepteryx rhamni 
3. Påfågelöga Inachis io 
4. Körsbärsfuks Nymphalis polychloros 
5. Vinbärsfuks Polygonia c-album 
6. Rapsfjäril Artogeia napi 
7. Kvickgräsfjäril Pararge aegeria 
8. Aurorafjäril Anthocaris cardamines 
9. Segelfjäril Iphiclides podalirius 
10. Tistelfjäril Cynthia cardui 
11. Sorgmantel Nymphalis antiopa 
12. Tosteblåvinge Celastrina argiolus 
13. Storfläckig pärlemorfjäril Issoria lathonia 
14. Kålfjäril Pieris brassicae 
 
 
 
 
 
 

 
Klockgroda.                                                                                                                     Foto: Erik Nordström 

 
 


