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DELTAGARE 
Eva Gudéhn, Södertälje 
Peter Gustavsson, Luleå 
Håkan Lind, Södertälje 
Monica Lindahl, Södertälje 
Anette Strand, Kristianstad 
Göran Sundholm, Södertälje 
 
RESELEDARE 
Ola Bondesson, Växjö 
 
RESRUTT 
 
15/4 Nattåget till Berlin från Malmö C 21.31, natt på tåget 
16/4 Frukost på Berlin Hauptbanhof dit vi anländer 06.04, tåg till Breclav i Tjeckien 08.48, 

ankomst 16.57, kort skådning vid dammarna i Lednice, kort transport till Uhersky 
Brod och hotellet Ubrany i Tjeckien, natt där 

17/4 Morgonskådning kring vårt hotell, transport söder om Höga Tatra till östra Slovakien 
420 km, korta stopp vid Ivachnovsky Luh (ringmärkning), Bešenovska Lake (lunch), 
Levoča (kultur) samt Spissky Castle (kultur), natt på Military Hotel, Kalusa 

18/4 Morgonskådning kring hotellet, därefter skådning under ledning av Stefan Danko, i 
skogarna kring byarna Trnava, Zabany, Oreské samt Staré och sedan de öppna mar-
kerna sydväst och väst om Michalovce fram till Hriadky, natt på Military Hotel, Kalu-
sa 

19/4 Morgonskådning kring hotellet, därefter skådar vi under ledning av Millos Balla i La-
torica Biosphere Reserve, på em provning av Tokajerviner i Malá-Tŕňa, transport till 
Medzev (100 km), natt på hotell Ranc Sugov, Medzev 

20/4 Morgonskådning kring hotellet, därefter skådning i bergsområdet Slovensky Kras un-
der ledning av Stefan Matis bl.a. vid ”Sadeln”, byarna Zádiel och Peder samt kring 
slottsruinen Turniansky Hrad, natt på hotell Ranc Sugov, Medzev 

21/4 Morgonskådning kring hotellet, transport till östra Ungern (200 km) genom national-
parken Aggtelek Ungern via Bódvaszilas, Szendrı, Sajoszentpeter och Miskolc till 
Hortobágy och Hajduszobosló, skådning vid Szálkahalom, dammarna vid Derszi-
Tavak samt pustan nordost om Naigyván (Nagy-Bence), natt på hotell Rudolf, 
Hajduszobosló 

22/4 Heldagsskådning i Hortobágy NP under ledning av Zsolt Vegvary, Kis-Jusztus och 
Hagymás under fm, lunch nordväst om dammarna vid Akadémiai-tavak, em i sydöstra 
delen av parken kring Angyalhaza, Nádudvar, natt på hotell Rudolf, Hajduszobosló 

23/4 Skådning i Hortobágy NP under ledning av Zsolt Vegvary, våtmark vid Gucsit-kút 
söder om Balmazújváros efter frukost, fiskdammarna i Hortobágy fm och fram till 
tidig em, transport till Budapest (200 km), natt på hotell Park Royal  

24/4 Tåg från Budapest 09.25 till Berlin 21.14, nattåg från Berlin 22.31, natt på tåget 
25/4 Anländer Malmö C 08.38 

 
 
OMSLAG. Aftonfalk, ad hanne Hortobágy. Foto: Göran Sundholm 
DENNA SIDA. Gråspett. Teckning: Peter Elfman 
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Gruppen tillsammans med vår chaufför och huvudguide Martin Hrouzek (knästående). 
Foto: Stefan Mathis 
 
INLEDNING 
Under 11 dagar från mitten på april genomförde AviFauna sin andra resa till Slovakien och 
samtidigt blev det den sjätte resan till Ungern. Det var också den andra längre resan som Avi-
Fauna gjort med tåg. Vi samlades i Malmö på fredagskvällen för att sedan ta nattåget till Ber-
lin där vi bytte tåg och fortsatte till Breclav i Tjeckien. Hemresan gick från Budapest med tåg 
till Berlin där vi bytte till nattåget tillbaks till Malmö. Tågkonceptet uppfattades positivt av 
deltagarna. 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 den egna chauffören och guiden Martin Hrouzek 
från Etours. Genom att vi ändrade gentemot resan för två år sedan och steg av i Tjeckien i 
stället så kunde vi skåda på några lokaler nära Breclav, samt korta den långa transporten dag 3 
till östra Slovakien. 
  Hela resans grundidé bygger på miljövård och därför väljer vi att åka tåg. Tyvärr är det ju så 
pass dyrt att åka tåg att det inte är möjligt att göra det till mer avlägsna delar i Europa. Nu har 
man dessutom höjt priserna ytterligare, jämfört med resan för två år sedan, så att vi endast 
kunde genomföra resan om vi valde att åka i liggvagn i stället för sovkupé. Det är en avsevärd 
försämring och det är tveksamt om det går att genomföra mer tågresor med nuvarande pris-
bild. Det känns lite beklämmande att man inte skall kunna tänka på miljön utan tvingas till att 
flyga i stället. Tanken är att vi också skulle få se värdefull natur och få inblick i det arbete 
som pågår med att rädda hotade fågelarter i Centraleuropa. Därmed anlitade vi lokala guider 
på så gott som alla lokaler vi besökte.  
  I östra Slovakien guidades vi av Stefan Danko som har arbetat intensivt med att rädda kej-
sarörnen i östra Slovakien under drygt 30 års tid. Vi fick också mycket fina obsar av kejsarörn 
och fick se flera bebodda bon på avstånd. Tatarfalk är en annan hotad rovfågelart som man 
arbetar intensivt med att rädda i Slovakien och Ungern. Stefan tog oss med till ett bebott bo i 
en av de många pyloner som finns. På det här viset har man lyckats bra för att skydda tatarfal-
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ken, säg den boplundrare som klättrar upp och plundrar ett bo med 10 000-tals volt surrande 
kring sig! Han visade oss också runt i de mycket orörda skogarna i östra Slovakien, ett verk-
ligt hackspettseldorado kryddat med häckande slaguggla. 
  Vårt andra delområde i östra Slovakien blev Latorica Biosphere Reserve på gränsen till 
Ungern. Vår guide i detta område var Millos Balla, som liksom Stefan Danko, under många år 
arbetat med att skydda rovfåglarna i detta område. Här finns också flera par häckande kejsar-
örn och vi fick även titta på häckande berguv. Området är mycket vackert och varierat, våt-
marker växlar med småkullar, ålderdomlig jordbruksmark med vingårdar och sandhedar. Det 
finns flera intressanta våtmarksarter, såsom hägrar och svart stork, som häckar. Flera sällsynta 
växtarter med begränsade utbredningsområden finns t.ex. olika arter av släktet Pulsatilla (fält-
sippa, backsippa tillhör detta släkte). Vi kunde också studera Europas största solitärbi samt 
också den största ödlan, smaragdödla. Området är inte välbesökt av utländska fågelskådare 
och man får verkligen känslan av att man är i outforskat land. 
  Nästa mål blev karstområdet Slovenskŷ Kras där vi guidades av Stefan Matis. Han är, förut-
om fågelexpert, också mycket kunnig på fladdermöss och han visade oss en övernattnings-
plats för dvärghästskonäsa. En liten fladderrmusart med utbredning i Syd- och Centraleuropa. 
I Slovensky Kras finns ett större inslag av barrskog och det tillförde givetvis en hel del arter 
till artlistan. Området är också mycket vackert och dramatiskt med sina kala kalkstensklippor. 
Här trivs klippsparven och har här en av sina nordligaste förekomster i Europa. Idag är områ-
det en nationalpark som också fortsätter på den ungerska sidan och då kallas för Aggteleki 
Nemzeti Park. Vårt hotell, Ranc Sugow, låg också idealiskt placerat mitt ute i naturen med 
fina möjligheter till fågelskådning 
 

 
Naturen i Slovensky Kras 2001-04-20.           Foto: Martin Hrouzek 
 
  Sista delen av resan 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 
Zsolt Vegvary. Området är stort och ett av Europas viktigaste våtmarksområden. Det är helt 
omöjligt att täcka under bara ett par dagars tid och man får välja vad man vill titta på. Givetvis 
ville vi se riktig pusta med spelande stortrappar och häckande aftonfalkar. Fiskdammarna bju-
der på samtliga Europas hägerarter utom kohäger kompletterat med skedstork, dvärgskarv och 
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bronsibis, sistnämnda art hade inte kommit vid vårt besök. Där finns också arter som kärrtär-
norna, kaveldunssångare, trastsångare, vitstjärnig blåhake, skäggmes, pungmes och mindre 
sumphöna som alla observerades. 
  Det är alltid svårt att optimera tiden för en resa. Hade vi åkt senare hade vi givetvis fått en 
del sena arter som vi nu missade. Arter som vi missade är t.ex. bronsibis, biätare, blåkråka, 
sommargylling, en del sångare och törnskator. Mitten på april är dock en bra tidpunkt för 
hackspettarna som fortfarande delvis är aktiva i sitt trummande och mer lättsedda innan löven 
helt slagit ut. Just hackspettarna var en viktig målgrupp för resan. Det här året hade löven bör-
jat slå ut en del vilket gjorde att hackspettarna blev lite mer svårsedda. En annan 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 formligen vänder ut och 
in på sig själva. Det är också en bra tid för att studera kejsarörn och tatarfalk, som även dessa 
tillhörde våra målarter, och även aftonfalkarna hade anlänt. Vädret var mycket bra under hela 
resan och vi fick knappt någon nederbörd under hela tiden. Temperaturen varierade från 16-
17° som lägst till 24° som högst. Några dagar hade vi växlande molnighet men de flesta sken 
solen från klarblå himmel och endast en av dagarna hade vi lite vindbyar, annars nästan vind-
stilla. Våren var ändå sen efter en hård vinter, klart senare jämfört med vårt besök 2009. To-
talt noterades 156 olika fågelarter under resan. 
 
FÅGELLOKALERNA 
Det här året började vi med skådning i Tjeckien kring staden Breclav. Någon mil söderut lig-
ger slottet Lednice där det i dammarna finns häckande rödhuvade dykänder. Arten går inte 
mycket längre österut och är svårfunnen när man kommer in i Slovakien. Det finns också en 
koloni med natthägrar och i skogarna häckar både röd glada och brun glada, som även de är 
svårsedda längre österut. Dammarna är lättskådade och kan till en del skådas av från vägen 
och från stigar som leder runt dem. Vi skådade också kring vårt hotell i Uhersky Brod och här 
plockade vi in våra första balkanspettar. En art som är allmän i parker i Tjeckien och Slovaki-
en. Här mötte vi också våren i full blom både bokstavligt och känslomässigt, när du steg ut på 
morgonen och möttes av den helt översköljande fågelsången från nystämda fågelstrupar – 
koltrastar, taltrastar, gulhämpling, hämpling, svart rödstjärt, steglits, svarthätta, gransångare, 
järnsparv och knäppande stenknäckar. 
 

 
Taltrast Uhersky Brod 2011-04-17.           Foto: Ola Bondesson  
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   Slovakien är ett land med en väldigt stor variation och ett överflöd av intressanta fågelloka-
ler. 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 kunde dock njuta av de snö-
klädda topparna i Höga Tatra under vår transport bort till östra delen av landet. Vi fick också 
träffa några ringmärkare som Martin kände och som deltog i ringmärkningsprojekt, liknande 
de som genomförs i Sverige ur miljöövervakningssynpunkt. De var lite bedrövade då den nya 
motorvägen genom norra Slovakien kommer att förstöra deras plats och det här var sista året 
de kunde ringmärka. Under vårt besök fångade de bl.a. gransångare, bofink, grönfink och en 
aggressiv nötskrika. Vi hörde årets första grönsångare och ovanför oss svävade mindre skrik-
örn. 
  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 lärkfalk, gröngöling, gulhämpling, svart rödstjärt, stjärtmes 
(kontinentala rasen) samt steglits och hade vi varit bara något senare hade vi lätt kunnat adde-
ra sydnäktergal till hotellistan. Även sjön är av stort intresse för rastande och sträckande fåg-
lar och vi såg en flock med cirka 20 svarttärnor dra förbi från vår balkong. Det som är av 
störst intresse är skogarna som är väldigt orörda med svenska ögon mätt. Här finns alla Eu-
ropas hackspettar med en god förekomst utom tretåig och vi hade mycket fina obsar av mel-
lanspett och gråspett. Vi blev också förevisade ett slagugglebo i en stor bok med en ruvande 
hona och något senare fick vi fina obsar av hannen. Andra intressanta häckfåglar är svart 
stork, mindre skrikörn, kungsörn och halsbandsflugsnappare. 
 

 
Adult kejsarörn utanför Mcihalovce 18 april 2011.        Foto: Göran Sundholm 
 
  De öppna markerna väster och söder om Michalovce hyser ett stort antal häckande kejsar-
örnar samt tatarfalk. Kejsarörnarna häckade förr uppe i bergen, men när deras naturliga stapel-
föda, sislarna, försvann blev de tvingade att byta diet. De jagar numera mest harar och fasaner 
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och dessa är för tunga att lyfta med och ta med till ett avlägset bo högt uppe i bergen. Därför 
häckar örnarna idag ute i de smala trädridåer som finns på slätten. Stefan Danko har följt ut-
vecklingen i dessa områden under 30 års tid och har koll på cirka 40 bon i området. 2010 var 
19-20 av dessa bon besatta, 18 par gick till häckning och 9 av dessa genomförde lyckade 
häckningar med 12 flygga ungar som resultat. Även tatarfalkarna har tvingats byta diet och 
jagar idag mest tamduvor och en del andra fåglar. Alla par häckar idag i holkar, som man fått 
kraftbolagen att sätta upp som en kompenserande miljövårdsåtgärd, i de höga pyloner som det 
finns gott om. Detta fungerar utmärkt och som jag nämnde tidigare är det ett mycket gott 
skydd mot boplundrare där ju tatarfalken utgör ett av de mest åtråvärda objekten. 
 
  Latorica Biosphere Reserve ligger i Slovakiens sydöstligaste del på gränsen mot Ungern. 
Det ungerska inslaget är tydligt då namnen på orterna också ges på ungerska. Det är ett områ-
de som besöks väldigt lite av utländska skådare och utan vår förträfflige guide Millos Balla 
hade det varit svårt att hitta fram till lokalerna. Genom området rinner floderna Bodrog och 
Latorica och skapar flera intressanta våtmarker med god förekomst av arter som dvärg-
rördrom, natthäger, silkeshäger, vit och svart stork. Området är mycket varierat med mindre 
kullar, odlade marker, skogar och våtmarker. Det är ett område där man använder gamla 
brukningsmetoder alltjämnt och man hittar arter såsom vaktel, härfågel och kornsparv. I sko-
garna finns de flesta av Europas hackspettar och området är rikt på rovfåglar t.ex. kejsarörn. 
Där finns också ett rikt insektsliv, många andra djurarter och en intressant flora. Vi fick t.ex. 
se Europas största solitärbi, en verklig bjässe, samt smaragdödla och Pulsatilla zimmermannii 
och hungarica, släktingar till fältsippa, på engelska heter de Pasque Flowers, men jag kan 
inget svenskt namn på dem. Mycket av skådningen sker från vägarna i området eller nära in-
till vägarna, men man måste veta vart man skall ta vägen, så en lokal guide känns nödvändig. 
  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 ur utbredningssynpunkt. Skogarna är 
också 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. Hotel-
let Ranc Sugov, som vi bodde på, är idealiskt placerat för att utforska området. Det är både ett 
lätt- och svårskådat område på en och samma gång. I området finns gott om stigar och mindre 
vägar att vandra på vilket gör det lättillgängligt. Det behövs dock en god lokalkännedom för 
att hitta fram till de olika arterna. Passet väster om Medzev kallas ”Sadeln” och från högsta 
punkten utgår två större stigar i vardera riktningen. Följer man dessa kommer man in i intres-
sant skog på båda håll med chans på arter såsom järpe, tretåig hackspett, vitryggig hackspett, 
sparvuggla, pärluggla och brandkronad kungsfågel. Vid vårt besök för två år sedan hade vi 
vargspillning längs en av stigarna. De bästa områdena för klippsparv är sydsluttningarna ne-
danför slottsruinen Turniansky Hrad, parkeringsplatsen för klyftan vid byn Zádiel samt utan-
för det stora stenbrottet ovanför vägen till Ungern och Aggteleki Nemzeti Park. Vid vårt förra 
besök hade vi mycket fina obsar av vitryggig hackspett utanför vårt hotell. Tyvärr hade man 
börjat avverka i skogarna där nu och det här året såg vi inga vitryggar. 
  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. 
 
 
 
 
 
 

Ett vandrande gäng vid fiskdammarna i Hortobágy Halastó.              Foto: Eva Gudéhn 
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Slaguggla i den slovakiska lövskogen inställd i tuben, varsågod!                  Foto: Martin Hrouzek 
 
RESEDAGBOK 
 
Fredag 15 april 
21:31 avgick tåget från Malmö med ett litet gäng 
förväntansfulla AviFauna-resenärer. Det var jag, 
Peter, Monika, Håkan och vår reseledare Ola. Vi 
lyckades knöka in oss in en liggvagn och det var tur 
att vi bara var fem för annars hade vi fått problem 
med bagaget. Trots att båtens vibrationer utlöste 
billarm som sällskap på färjan var vi anständigt 
utvilade när vi i Berlin träffade våra sista två med-
resenärer Göran och Eva och intog en stadig frukost 
till discodunk på ett av stationshaken. 
  
Lördag 16 april 
Vår officiella krysslista började i Berlin med grå-

sparv på stationen och turkduva strax utanför. Någ-
ra trangäng sågs också längs vägen och den behag-
liga tågresan flöt på bra med mycket tid i den trev-
liga restaurangvagnen. Utanför blev musöronen på 
björkarna allt större ju längre söderut vi kom, körs-
bär och forsythia blommade och rapsfälten skimra-
de i gult. Efterhand dök även storkar och storkbon 
upp i byarna.  
  16:57 – inte en minut för sent – var vi i Breclav, 
Tjeckien, där vår guide Martin mötte oss. Denna 
mycket trevliga guide var också synnerligen kunnig 
på allt som rörde natur, historia och kultur – impo-
nerande! Martin var med oss på hela resan, rattade 
vår minibuss och berättade om allt omkring oss. 
Första stoppet togs vid en omväg till några dammar 
där flera rödhuvade dykänder kunde avnjutas till en 
symfoni av svarthättor, löv- och gransångare,  

 
steglitser och starar. Det var underbart att få möta 
våren! 
  Under dryga timmen färdades vi genom den tok-
förmögna familjen Lichtensteins gamla domäner 
med slott gods och – en aldrig använd minaret . Vi 
kom på kvällen fram till vårt första hotell (kvar i 
Tjeckien - det blev en tre-lands-resa) i Uharsky 
Brod, välkomnade av sjungande gulhämpling. 
 
Söndag 17 april 
Frukosten var till full belåtenhet – kanske för att 
språkförbistringen gjorde att önskemål om ett ägg 
kokt i tre minuter blev tre ägg stekta i hjärtform; per 
person! Innan Martin kom och hämtade oss hann vi 
skåda en halvtimme runt hotellet och till underteck-
nads stora förtjusning se ett par balkanspett! Livs-
kryss för mig. Här fanns också en helt orädd och 
vrålsjungande taltrast, gulhämplingar och svart 

rödstjärt. 
  Idag var längsta bilresan så vi packade ihop oss i 
bilen. Som tur var fanns Eva och jag för att hålla 
järnkoll på rotationen trots att vissa av herrarna 
emellanåt glömde sin plats. Vi var alla i god form 
vid första stoppet som var ett besök hos en av Mar-
tins kompisar som ringmärker i Tatrabergens skug-
ga. 
  Bohus Murin har ringmärkt precis här, i Ivach-
novsky Iuh, bredvid en stor gödselhög, i 32 år! En 
imponerande serie som dock snart kommer brytas 
eftersom en planerad motorväg ska dras genom 
hans märkområde. Monika, Eva och Peter följde 
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med på nätrundan och vi andra scannade av områ-
det runt gödselhögen och fick kanonobsar av en 
mindre skrikörn som drog fram och tillbaka över 
oss. Sedan fick vi se ringmärkning av bofink, gran-

sångare och koltrast. Det skulle också märkts en 
nötskrika - som redan bitit Bohus fingrar blodiga – 
men i sin kamplust hade den skadat benet så det 
fick bli besök hos doktorn istället. 
 

 
Ringmärkningsplatsen i Tatrabergens skugga. 
Foto: Martin Hrouzek 
 
  Lunch hölls vid Lake Besenovska, där det roligas-
te nästan var den nya upplevelsen ”string-cheese” – 
ost i spagettiform att ha på sina salamimackor. 
Sedan blev det ytterligare några timmar i bussen. 
Jag bjöd generöst mina medresenärer på skramliga 
låtar som spreds från mina hörlurar, och Eva skrat-
tade sig fördärvad åt när Peter och Håkan försökte 
få rätsida på Peters stora karta. Vägen ledde oss så 
småningom till Military Hotel vid Zemplinska 
Širava Dam, där vi nu installerade oss för två nätter. 
Detta gamla kommunistställe, en tidigare rekrea-
tionsförmån för officerare, andades öststatskultur 
men var väldigt trevligt. 
  Lagom till vår första middag här föll skymningen 
och vi gick ut på altanen för att bevittna hur kolonin 
med stor fladdermus drog sig upp på insidan av 
trälisterna ovanför dörren - man såg deras små 
tassar mellan plankorna – för att sedan kasta sig ut 
på skymningsjakt så det bokstavligen visslade runt 
våra öron. Ca 150 individer bor här och det var ett 
härligt skådespel. Det började också bli dags att 
vänja sig vid trerätters middagar – och alltså spara 
plats för de smarriga desserterna. Idag var den kan-

ske bästa på hela resan, tre dubbelplättar med kanel, 
varm blåbärssås och grädde. Det var snudd på 
omöjligt att få i sig allt men vi gjorde hjältemodiga 
försök i alla fall. 
Måndag 18 april 
Alla var uppe och skådade från balkonger och i 
omgivningarna redan vid 06-tiden. Utom Eva som 
varit uppe ännu tidigare och svär på att hon såg en 
varg från balkongen! Synnerligen coolt. Vi andra 
misslyckades med klippsparv och kungsfiskare, 
men såg gröngöling, stjärtmes och ärtsångare bl.a..  
  Efter frukost kom Martin med vår guide för dagen, 
den supersympatiske och mycket kunnige Stefan 
Danko. Stefan har koll på alla kejsarörnar och tatar-
falkar i området – och det mesta i övrigt också – 
som till exempel hackspettarna. Han var dock på-
tagligt oroad över sakernas tillstånd denna vår som 
han tyckte var ovanligt tyst och fågelfattig. Den 
känsla vi också fick under hela resan var att vintern 
varit hård även här och att vårens fågelankomst var 
ovanligt sen. Men vad gör väl det när man får pro-
menera i sakta mak genom vidunderligt vacker 
lövskog och njuta av tokiga gråspettar. I ett fri-
luftsområde med skir vårgrönska blommande vit-
sippor och lungört fick vi närgånget sällskap av den 
vackra mellanspetten, halsbandsflugsnapparen och 
ytterligare ett par gråspettar. Jag överraskades av 
de stora lövskogsområdena som täckte de böljande 
kullarna – ett mycket vackert landskap. 
  Vi avslutade förmiddagspasset med ytterligare en 
skogspromenad. Här var avverkning igång, men 
Stefan bad arbetarna ta lunchpaus så att vi kunde 
studera slagugglan som låg på bo. Och på vägen 
tillbaka fick vi häftiga obsar av hanen som svepte 
fram mellan bokarna. 
  Eftermiddagen tillbringades på slättlandet, först 
med besök vid ett kejsarörnsbo där honan spejade 
mot oss med örnblick. Efter ett tag dök också hanen 
upp – för att snart ta upp jakten på ytterligare en örn 
som inkräktade på reviret. Stefan berättade hur 10 
par blivit 28 under de senaste åren – och hur örnar-
na under samma tid bytt boplats från bergen till 
slättlandet eftersom favoritfödan sislarnas bestånd 
kraschat – medan hararna blivit allt fler sedan 
kommunisttidens effektiva jordbruk försvunnit. 
Utan subventionerna blev jordbruket mindre inten-
sivt och mer örnvänligt. 
  Sedan körde vi ut på ett fält för att kolla en tatar-

falksholk som satt i en pylon som bar upp de stora 
kraftledningarna. Även här har fåglarna bytt boplat-
ser – men i detta fall för att deras tidigare bohyllor i 
bergen alltför ofta plundrades. Vi filosoferade om 
vådan av falkplundring i pyloner och gratulerade 
falkarna till sitt kloka val. Vi fick jättefina obsar på 
falkarna. Så bra i vissa tubar faktiskt att Naturbok-
handeln nog kommer göra goda affärer inom kort. 
En AviFauna-resa är ett utmärkt tillfälle att testa 
handkikare och tubar. 
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Göktytan som lockades fram.                                                                                              Foto: Göran Sundholm 
 
  Just som Monika satt sig i bussen och spänt fast 
sig så kom en svart stork inflygande rakt framför 
oss! Läcker fågel som gladde oss alla och som fick 
Monika ur bussen med raketfart. Sedan ville vi hem 
och äta – men längs vägen satt en kejsarörn i en 
trädtopp, så otroligt nära och vackert belyst, att vi 
alla drog efter andan – utom möjligen våra fotogra-
fer Göran och Ola som passade på att få några rikti-
ga kanonfoton på denna vackra örn med bister 
uppsyn. 
 
Tisdag 19 april 
Idag åkte vi söderut mot sydöstra hörnet av Slova-
kien för att möta Milos som var dagens lokala få-
gelhjälte. Det känns mycket bra att få träffa dessa 
engagerade ornitologer och naturvårdare och höra 
om deras arbete. Milos har bl.a. koll på svart stork i 
området. 
  Ett första mackbesök gav oss påfyllning i kaffe-
tarmen och närstudier av tofslärkor medan Göran 
blev varse just hur besvärligt det skulle bli att skaf-
fa ett nytt pass för att kunna flyga hem från Buda-
pest. Till slut beslöt han sig för att åka tåget hela 
vägen hem, för där hade vi inte råkat ut för en enda 
passkontroll. 
  Vi började skådandet vid en damm som hade en 
stor hägerkoloni – mycket häftig, och åkte sedan till 
ett reservat där två endemiska sorters backsippor 
växer, vilka var väldigt vackra. Fotograferna fick 
fina foton av toksjungande kornsparv – och en 
flygande, vilt spelande vaktel gladde oss alla. Jag 
tror ingen av oss faktiskt hade lyckats få se vaktel 
tidigare. 

 
  Till lunchen skulle det bli häger men blev den 
läckra fire-bellied toad istället. Ja inte i magen 
alltså. Och som dessert besökte vi ett svart storkbo. 
Men storken hade nog hört oss komma för boet var 
tomt men en stork flög vaksamt runt i grannskapet.  
I ett stenbrott kunde vi sedan se en vacker berguv 
på bo – och en stor, jättefin och jättegrön ödla, 
seglarfjärilar och ett stort lilasvart solitärbi. Nu var 
det riktigt varmt och vad passar väl då bättre än att 
söka sig till en sval vinkällare? 
  När vi kom till Tokajgården var vi nog flera som 
ställde oss tvekande till hur det lilla stenhuset kunde 
vara en vingård. Men vår guide slog upp källardör-
ren och visade oss nerför de vindlande trapporna 
och in i de drygt två kilometer långa gångar som 
fanns därunder! Från början byggdes de för att folk 
skulle kunna gömma sig för anfallande mongolhor-
dar – men sen märkte man att i den vulkaniska 
berggrunden växte ett speciellt mögel, som till-
sammans med den speciella druvan, behövs för att 
göra en riktigt fin Tokaj. Bara vissa år – när dru-
vorna kan sitta kvar så länge att de i princip hinner 
bli russin innan de plockas – kan man producera 
Tokaj. Och hur många hinkar – eller putnas – dru-
vor man använder för att producera 150 liter vin 
avgör kvalitén – upp till den finaste sorten som är 6 
putnas. 
  Efter irrfärder i mögliga gångar med inristningar 
från medeltiden kom vi in i en källarsal också var 
det dags för vinprovning. Oj vad vi fick smaka!   
Både lokalt vitt vin och Tokaj av alla putnas-
kvaliteter. Våra guider Milos och Martin avstod 
ståndaktigt; ja tills Putnas 5 och 6 dukades fram i 
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alla fall. Och eftersom vi var så uppenbart entusias-
tiska kom ägarinnan själv och bjöd direkt från tun-
nan på en dryck där druvorna fått bada i cognac – 
smakade ungefär som madeira och var mycket gott 
- men tyvärr inte till salu. När vi röda om kinder 
och näsor kom ut till sjungande sydnäktergal pas-
sade vi på att handla hem lite av denna synnerligen 
prisvärda Tokaj. Trots alla häftiga fåglar var fak-
tiskt detta en av resans höjdpunkter i mina ögon. 
  Vi sade hejdå till Milos och körde västerut till 
Ranc Sugov, ett mycket trevligt hotell mitt ute i 
skogen med diverse hundar, får och katter. Fast 
flera av oss slumrade till under färden. 
 

 
Europas största solitärbi, Latorica BR. 
Foto: Göran Sundholm 
 
Onsdagen 20 april 
Ola, som var ute före frukost, hade vår troligaste 
vitryggig hackspett obs idag – men trots letande 
stod den inte att återfinna. Det är lite sent för just 
vitryggen på denna resa, men å andra sidan fick vi 
se så mycket annat. Efter frukost kollade vi in for-

särleparet som huserade i dammen på gårdsplanen 
innan vi körde upp till barrskogen i ett närliggande 
bergspass. Här ersätts lövskog av barrskog på högre 
höjder, tvärsemot vad vi är vana vid hemifrån. Vi 
promenerade några kilometer i skogarna och lyss-
nade på svartmes och talltita. Och den läckra lilla 
brandkronade kungsfågeln. Trots att dagens lokala 
guide Stefan kollade alla sina uggleholkar hade vi 
ingen framgång vare sig med sparv- eller pärluggla. 
Järnsparv, rödhake och taltrast sjöng och vi kom 
fram till att det här området känns lite som Värm-
land med en extra twist. Ingen järpe kunde lockas 
fram men både grå huggorm och skogsödla solade i 
vägkanten. 
  Tillbaka nere i lövskogen stannade vi till vid en 
stinkande husruin – men därinne hängde massor av 
supergulliga dvärghästskonäsor – för Stefan är 

också Batman och inventerar fladdermöss i hela 
området. Den första vi lös på där den hängde i taket 
visade sig vara stendöd, så den motsatte sig inte 
närgången fotografering. 
  Vi körde till en vacker kulle täckt med våradonis 
och siselhål och med en fin borgruin på toppen. 
Tyvärr hade sislarna inte riktigt vaknat ännu, för av 
de 1000 som ska finnas här såg vi ingen. En skön 
lur i gräset efter lunch är ju aldrig fel dock. 
  Nästa stopp var i utkanten av byn Turna Nadbod-
vou där Stefan lockade fram en nyfiken göktyta. 
Sedan blev det klippsparvsletande i ett stenbrott och 
i den vackra ravinen, men turen hade tillfälligt 
lämnat oss. Väderguden var dock med oss och i det 
22-gradiga solskenet bestämde vi att det faktiskt var 
så skönt i solen att vi var tvungna att åka och dricka 
kaffe och öl på ett mysigt pensionat. Den slovakis-
ka ölen är mycket fin – ett glas ”gyllene fasan” satt 
aldrig fel. Ola kunde också få sitt glassbehov tillgo-
dosett innan vi vandrade uppför ett berg (eller kan-
ske en kulle egentligen) i ett sista försök på klipp-
sparv. Ingen klippsparvsobs, men med fin utsikt på 
näthinnan, lätt solbrända och nöjda med dagen 
återvände vi till Ranc Sugov. 
 
Torsdag 21 april 
Medan Monika matade getter och kaniner före 
frukost letade vi andra vitrygg. Efter frukost var det 
så dags för ytterligare några timmar i bil – först vid 
13-tiden kom vi fram till Hotel Rudolf utanför 
Hortobágys nationalpark. Det var nu shorts och t-
shirt väder, och efter incheckning körde vi ut på 
pustan. Medan Martin köpte våra biljetter stannade 
vi och skådade en läcker aftonfalk i en stor råkko-

loni. Försedda med erforderliga tillstånd körde vi 
vidare till några dammar och vandrade ut till ett 
litet fågeltorn. Här var det full rulle med vitstjär-

ning blåhake, massor av skäggmesar, den efterläng-
tade dvärgskarven, vitögda dykänder, purpurhäger, 
rallhäger, natthäger och många sjungande 
vassångare som konkurrerade med klockgrodorna 
om ljudutrymmet.  
  Vi bestämde oss för att försöka med stortrappar 
redan denna första kväll i Hortbagy, och körde dit 
Ola sett dem tidigare. Vi promenerade ut och upp 
på en liten gräskulle och föll i trans över dessa 
pustans ståtliga slagskepp! Underbart läckra fåglar, 
stora och vackert tecknade - och roligt skumbadan-
de. Vi såg 7 hanar och 3 honor totalt – ytterligare en 
höjdpunkt på denna härliga resa.  
  Sedan tog Hortobágy ut sin tribut av oss. Det 
visade sig att den helt torra och solida grusvägen på 
några ställen bara hade en tunn torr skorpa ovanpå 
närmast kvicksandslik dy. Och på ett sådant ställe 
råkade Martin köra minibussen som sedan satt 
ohjälpligt fast. Håkan trampade ner sig i gyttjan när  
 



 
Vi firar att räddningen är nära, Hortobágy 21 april 2011 kl. 19.36.                                       Foto: Ola Bondesson 
 
han försökte putta på, Martin försökte gräva ut 
däcken medan vi andra fyllde på med torrt gräs. 
Men till slut fick vi acceptera att vi inte klarade att 
få upp bussen på egen hand. Medan Martin hämta-
de hjälp av en bonde med traktor, tog vi andra det 
med ro och delade en flaska steglitsvin. Och till slut 
kom vi ju upp och hem till hotellet – kraftigt förse-
nade till vår middag som visade sig vara ett konstigt 
stort lass med smaklös pasta täckt med smaklös ost. 
Bara stora doser av den lokala paprikasmeten kunde 
hjälpa upp den trista anrättningen. 
 
Fredag 22 april 
Idag började vi på besökscentret där vi träffade vår 
guide Zsolt, samt passade på att shoppa loss på t-
shirts, och i Peters fall, fina påskkycklingar. Sedan 
bar det av till en gård med tillhörande råkkoloni 
med flera par aftonfalk och tornfalk, ropande härfå-

gel, turturduvor och gröngöling. Hortobágy var 
härligt och solen sken över oss. 
  Något rovfågelstopp gav mindre skrikörn och 
många bruna kärrhökar. Vi stannade på en Czarda 
för kaffe och öl innan vi återvände mot byn Hor-
tobágy och skådade två juvenila kejsarörnar längs 
vägen. Vi bestämde dem först till skrikörnar men 
Olas vaksamma blick fick rätta oss och det blev en 
mycket pedagogisk rovfågelstund på pustan.  
  Över en våtmark bredvid vägen flög massor av 
läckra tärnor - svarttärnor, vitvingade tärnor och 
skäggtärnor. Dessutom simmade gråhakedopping-
ar, vitögda dykänder och årtor över vattenspeglar-
na och härligt vrålande trast- 

 
sångare och fina lövgrodor bidrog också till under-
hållningen. 
  Vi lunchade i sällskap av vattenbufflar och gulär-

lor och hade toapaus vid ett storkbo med inackorde- 

rade sparvar. Sedan körde vi ut i sydöstra delen av 
nationalparken där vi äntligen fick se de ursöta små 
sislarna beta blommor, och gick sedan ut och runt 
en våtmark. Vi fick inte se minervaugglan men det 
var en härlig eftermiddag med hägrar och änder 
överallt. 
  På vägen tillbaka till hotellet noterade Martin 
något som stack upp ur ett storkbo – och det visade 
sig vara en hornuggla. Det såg rätt knäppt ut får 
man säga. Och byborna tyckte vi såg rätt knäppa ut 
när vi sprang omkring i deras by och fotade de torra 
kvistarna. 
  Kvällens middag åt vi på en traditionell Czarda i 
staden och bjöds på karp och paprikasoppa samt 
pannkakor med köttfyllning, paprikasås och smeta-
na. Mycket gott! Efterrätten bestod av en konstig 
kastanjekrosskräm – inte riktigt i min smak, men 
kul att pröva. Givetvis tog vi en fin Tokaj till det. 
 
Lördag 23 april 
Den sista riktiga skådardagen och det känns alltid 
lite sorgligt. Vi började med att stanna vid en gård 
där den nationella stoltheten ulliga grisar gjorde 
stort intryck på oss, och undersökte sedan en liten 
våtmark där i princip alla Hortobagys styltlöpare 
höll till. Här fanns också bland annat dammsnäppa 
och brushanar. 
  Under en kopp kaffe diskuterade vi strategi inför 
besöket vid fiskdammarna. Det lilla tåget som kör 
mellan dammarna hela vägen ut var trasigt – och 
fem kilometer i värmen för att höra kaveldunssång-
are var inte lika lockande för alla. Jag tågade ensam 
allra längst ut – men hade knappt hunnit fram för-
rän det lilla tåget kom med övriga resenärer. Tydli-
gen var det inte så trasigt. Dammarna är härliga att 
skåda vid. Nog hörde vi kaveldunssångaren, men 
också pungmes och mindre sumphöna, vi såg kas-

piska trutar, skedstorkar, dvärgskarvar, purpur-

hägrar och rallhäger. I en av dammarna fanns en 
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stor hägerkoloni med alla arter. Tyvärr hade inte 
bronsibisen kommit ännu. 
 

 
Silkeshäger Hortobágy.        Foto: Göran Sundholm 
 
  En trädödarlarv kröp över vägen och makaonfjäri-
lar fladdrade runt oss. Evas nya favoritfågel blev de 
roliga skäggmesarna som bjöd på närobsar. Vid 
halvfyra-tiden på eftermiddagen var det så dags att 
ta farväl av Zsolt och börja dra oss mot Budapest. 
  Avslutningsmiddagen i Budapest bjöd på Gulasch, 
Cesarsallad och dansande zigenare. Vi tackade 
Martin för resan – han hade bråttom hem till en 
dotter med öroninflammation och en utmattad fru – 
och efter lite kringvimsande i staden tog vi en taxi 
tillbaka till hotellet. 
 
Söndag 24 april 
9:25 avgick tåget från Budapest. Eva stannade kvar 
för en dags sightseeing medan Göran åkte med oss. 
Och inte heller på hemvägen såg vi skymten av 
passkontroller. Däremot var det ett konstigt elfel 
som gjorde att restaurangen inte kunde servera 
varm mat under en timmes tid – och något annat 
konstigt stopp med muttrande städerskor och poli-
ser. Men vi satt mest i restaurangvagnen och njöt av 
utsikten. 
  I Berlin packade vi alla in oss i liggvagnen, det var 
ett visst arbete att få in alla väskor och oss själva, 
men till slut var allt och alla på plats och innan vi 
visste ordet av var vi tillbaka i Malmö. 

Anette Strand 



 
Purpurhäger, Hortobagy Halastó.                    Foto: Ola Bondesson 
 

ARTLISTA FÅGLAR 
1. Knölsvan Cygnus olor (GB-Mute Swan) 

Allmän, observerades under 6 av resans dagar. 
2. Grågås Anser anser (GB- Greylag Goose) 

Allmän i de våtmarker vi besökte, observerades under 4 av resans dagar. 
3. Snatterand Anas strepera (GB-Gadwall) 

6 ex Lednice 16/4, 1♂ 2♀♀ Derzsi-tavak 21/4 samt cirka 5 ex Hortobágy-halastó 23/4. 
4. Kricka Anas crecca (GB-Teal) 

Allmän, observerades under 6 av resans dagar. 
5. Gräsand Anas platyrhynchos (GB-Mallard) 

Allmän, observerades under samtliga dagar. 
6. Stjärtand Anas acuta (GB-Pintail) 

1 ♂ Angyalhaza 22/4 

7. Årta Anas querquedula (GB-Garganey) 
2 ♂♂ Hagymás 22/4 samt 5 ♂♂ 1♀ Balmazújváros 23/4. 

8. Skedand Anas clypeata (GB-Shoveler) 
4 ex Hagymás 22/4 samt cirka 25 ex Hortobágy-halastó 23/4. 

9. Rödhuvad dykand Netta rufina (GB-Redcrested Pochard) 
>20 ex Lednice 16/4, 1♂ Derzsi-tavak 21/4, 1 ♂ Hagymás 22/4 samt 1♂ Hortobágy-halastó 23/4. 

 

  
 Rödhuvad dykand ♀ och ♂, Lednice.           Foto: Göran Sundholm 
 
10. Brunand Aythya ferrina (GB-Pochard) 

Observerades under 5 av resans dagar i Lednice 16/4, våtmark Slovensky Kras 20/4 samt Hortobágy 21-
23/4 med som mest >50 ex 22/4. 
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11. Vitögd dykand Aythya nyroca (GB-Ferruginous Duck) 
Observerades i Hortobágy med cirka 25 ex 21/4 och 23/4 samt 50 ex 22/4. 

12. Vigg Aythya fuligula (GB-Tufted Duck) 
Allmän i de våtmarker vi besökte, observerades under 5 av resans dagar. 

13. Knipa Bucephala clangula (GB-Golden Eye) 
1 ♂ Bešenovska Lake 17/4.  

14. Storskrake Mergus merganser (GB-Goosander) 
1 ♀ nedanför Military Hotel 18/4. Arten är inte vanlig så här mitt inne i Europa. 

15. Vaktel Coturnix coturnix (GB-Quail) 
1 ex kom inflygande från söder till ett fält Latorica BR 19/4 och började omedelbart spela. Det är inte 
omöjligt att fågeln kom insträckandes från sitt vinterkvarter. Vi kunde sedan locka fram den genom att spe-
la upp vaktel så att alla fick se den. Då kunde vi också höra den mindre vanliga inledningen på vaktelslaget, 
ett dämpat nasalt knarrande som Svensson i Fågelguiden återger som ”mau-vau”. 

16. Fasan Phasianus colchicus (GB-Pheasant) 
Allmän, observerades under 7 av resans dagar. 

17. Smådopping Tachybaptus rufficollis (GB-Little Grebe) 
2 spelande ex Lednice 16/4. 

18. Skäggdopping Podiceps cristatus (GB-Great Crested Grebe) 
Allmän i de våtmarker vi besökte, observerades under 7 av resans dagar. 

19. Gråhakedopping Podiceps grisegena (GB-Red-necked Grebe) 
3 ex Hagymás 22/4. 

20. Storskarv Phalacrocorax carbo sinensis (GB-Cormorant) 
Observerad under 5 av resans dagar. 

21. Dvärgskarv Phalacrocorax pygmeus (GB-Pygmy Cormorant) 
>5 ex Derzsi-tavak 21/4, 2 ex Hortobagy 22/4 samt >50 ex Hortobágy-halastó 23/4. 

22. Rördrom Botaurus stellaris (GB-Bittern) 
Observerad i Hortobágy med 2 ex 21/4 samt 5 ex 22/4 och 23/4. 

23. Natthäger Nycticorax nycticorax (GB-Night Heron) 
1 Lednice 16/4, 2 ex Derzsi-tavak 21/4 samt cirka 10 ex Hortobágy-halastó 23/4. 

24. Rallhäger Ardeola ralloides (GB-Squacco Heron) 
1 ex Derzsi-tavak 21/4 och 1 ex Hortobágy-halastó 23/4. 

25. Silkeshäger Egretta garzetta (GB-Little Egret) 
2 ex Latorica BR 19/4, 1 ex Hortobágy 22/4 samt cirka 5 ex Hortobágy-halastó 23/4. 

26. Ägretthäger Egretta alba (GB-Great White Egret) 
5 ex Latorica BR 19/4, allmän i Hortobágy 21-23/4. 

27. Häger Ardea cinerea (GB-Grey Heron) 
Allmän, observerades under 7 av resans dagar. 

28. Purpurhäger Ardea purpurea (GB-Purple Heron) 
Observerad i Hortobágy med cirka 10 ex 21/4, 5 ex 22/4 samt 25 ex 23/4. 

29. Svart stork Ciconia nigra (GB-Black Stork) 
1 ex utanför Hriadky 18/4, 5 ex Latorica BR + ett bo 19/4 samt 1 ex Hortobágy 22/4. 

30. Vit stork Ciconia cionia (GB-White Stork) 
Allmän, observerades under alla resans dagar. 

31. Skedstork Platalea leucorodia (GB-Spoonbill) 
>30 ex Hortobágy-halastó 23/4. 

32. Brun glada Milvus migrans (GB_Black Kite) 
1 ex Lednice 16/4. 

33. Röd glada Milvus milvus (GB-Red Kite) 
Observerades med flera ex från tåget genom Tyskland 16/4 samt 24/4 samt 4 ex Lednice 16/4. 

34. Havsörn Haliaeetus albicilla (GB-White-tailed Eagle) 
1 subad Hagymás 22/4. 

35. Brun kärrhök Circus aeruginosus (GB-Marsh Harrier) 
Allmän, sågs på alla resans dagar utom under transportdagen 17/4. 

36. Ängshök Circus pygargus (GB-Montagus Harrier) 
1 ad ♂ + 1 ad ♀ Latorica BR 19/4, 1 ad♀ Slovensky Kras 20/4 samt 1 ad ♂ Hortobágy 21/4 respektive 
22/4. 

37. Sparvhök Accipiter nisus (GB-Sparrow Hawk) 
Observerad med totalt 4 ex under 3 av resans dagar. 
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38. Ormvråk Buteo buteo (GB-Common Buzzard) 
Allmän, observerades på alla resans dagar med som mest cirka 25 ex under transporten 17/4. 

39. Mindre skrikörn Aquila pomarina (GB-Lesser Spotted Eagle) 
3 ad längs vägen under transporten 17/4 samt 1-2 ad Ivachnovsky Luh 17/4, 3 ad runt Michalovce 18/4, 2 
ad Latorica BR 19/4, 1 ad Slovensky Kras 20/4 samt 1 ad Hagymás 22/4. 

40. Kejsarörn Aquila heliaca (GB-Imperial Eagle) 
5 ad 1 subad ♀ samt flera bon kring Michalovce 18/4, 4 ad Latorica BR 19/4 samt 2 3K fåglar Hagymás 
22/4. 

41. Fiskgjuse Pandion haliaetus (GB-Osprey) 
1 ex Lednice 16/4. 

42. Tornfalk Falco tinnunculus (GB-Kestrel) 
Allmän, observerades under alla resans dagar. 

43. Aftonfalk Falco vespertinus (GB-Red-footed Falcon) 
1 ad ♂ Szálkahalom 21/4 samt cirka 10 ad Hortobágy 22/4. 

44. Lärkfalk Falco subbuteo (GB-Hobby) 
1 ad Military Hotel 18/4 samt 1 ad vid lunchen Latorica BR 19/4. 

45. Tatarfalk Falco cherrug (GB-Saker) 
1 par vid holk väster om Michalovce 18/4. Honan låg och ruvade medan hannen satt i pylonen strax intill 
holken. 

 

  
 Tatarfalk, ad hanne utanför Michalovce.         Foto: Göran Sundholm 
 

46. Vattenrall Rallus aquaticus (GB-Water Rail) 
1 hörd Derzsi-tavak 21/4. 

47. Mindre sumphöna Porzana parva (GB-Little Crake) 
1 hörd Hortobágy-halastó 23/4.  
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48. Rörhöna Gallinula chloropus (GB-Moorhen) 
1 ex Latorica BR 19/4 samt 10 ex Hortobágy-halastó 23/4. 

49. Sothöna Fulica atra (GB-Coot) 
Allmän, observerades på 7 av resans dagar. 

50. Trana Grus grus (GB-Crane) 
Observerades från tåget genom Tyskland 16/4 samt 10 nordsträckande ex Angyalhaza 22/4 0ch 3 Hor-
tobágy-halastó 23/4. 

51. Stortrapp Otis tarda (GB-Great Bustard) 
7 ♂♂ och 3♀♀ spelandes på pustan nordost Naigyván (Nagy-Bence) 21/4. 

52. Styltlöpare Himantopus himantopus (GB-Black-winged Stilt) 
25 ex Balmazújváros 23/4. 

53. Tofsvipa Vanellus vanellus (GB-Lapwing) 
Allmän, observerad under resans samtliga dagar.  

54. Brushane Philomachus pugnax (GB-Ruff) 
>30 ex Balmazújváros 23/4. 

55. Rödspov Limosa limosa (GB-Black-tailed Godwit) 
Några ex från bussen under transporten till Budapest 23/4 

56. Småspov Numenius phaeopus (GB-Whimbrel) 
1+1 ex Hortobágy 21/4 samt 1 ex 23/4. 

57. Storspov Numenius arquata (GB-Curlew) 
1 ex Hortobágy 22/4. 

58. Rödbena Tringa tetanus (GB-Redshank) 
2 ex Balmazújváros 23/4. 

59. Dammsnäppa Tringa stagnatilis (GB-Marsh Sandpiper) 
1 ex Balmazújváros 23/4. 

60. Gluttsnäppa Tringa nebularia (GB-Greenshank) 
1 ex Balmazújváros 23/4. 

61. Grönbena Tringa glareola (GB-Wood Sandpiper) 
10 ex Hortobágy 22/4 samt >5 ex Balmazújváros 23/4. 

62. Drillsnäppa Actitis hypoleucos (GB-Common Sandpiper) 
1 ex Balmazújváros 23/4 samt 2 ex Hortobágy-halastó 23/4. 

63. Skrattmås Larus ridibundus (GB-Black-headed Gull) 
Allmän, 6 observationsdagar. 

64. Fiskmås Larus canus (GB-Common Gull) 
Några ex under transporten genom norra Slovakien 17/4 samt några ex Zemplinska Širava Dam 18/4. 

65. Kaspisk trut Larus cachinnans (GB-Caspian Gull) 
>50 ex Hortobágy-halastó 23/4. 

66. Medelhavstrut Larus michahellis (GB-Yellow-legged Gull) 
Häckar med många par Bešenovska Lake norra Slovakien 17/4. 

67. Fisktärna Sterna hirundo (GB-Common Tern) 
2 ex Lednice 16/4 samt cirka 10 ex Hortobágy-halastó 23/4. 

68. Skäggtärna Chlidonias hybridus (GB-Whiskered Tern) 
2 ex Derzsi-tavak 21/4, >50 ex Hagymás 22/4 samt cirka 5 ex Hortobágy-halastó 23/4 samt. 

69. Svarttärna Chlidonias nigra (GB-Black Tern) 
20 sträckande ex Zemplinska Širava Dam 18/4 samt cirka 200 ex Hagymás 22/4. 

70. Vitvingad tärna Chlidonias leucoptera (GB-White-winged Black Tern) 
Cirka 10 ex Hagymás 22/4. 

71. Klippduva Columba livia (domesticerad) (GB-Feral Pigeon) 
Observerad under alla resans dagar. 

72. Skogsduva Columba oenas (GB-Stock Dove) 
1 ex hörd Ranc Sugow 20/4. 

73. Ringduva Columba palumbus (GB-Woodpigeon) 
Allmän, observerad under alla resans dagar. 

74. Turkduva Streptopelia decaocto (GB-Collared Dove) 
Allmän, observerad under alla resans dagar. 

75. Turturduva Streptopelia turtur (GB-Turtle Dove) 
2 ex Kis-Jusztus 22/4. 

76. Gök Cuculus canonus (GB-Cuckoo 

 Observerad under 4 av resans dagar med totalt 8 ex. 
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77. Berguv Bubo bubo (GB-Eagle Owl) 
1 ♀ på bo Latorica BR 19/4. 

78. Slaguggla Strix uralensis (GB-Ural Owl) 
1♀ på bo samt 1♂ i skogarna ovanför Staré 18/4. 

79. Hornuggla Asio otus (GB-Long-eared Owl) 
1 ex på bo Nádudvar 22/4. 

80. Jorduggla Asio flammeus (GB-Short-eared Owl) 
3 ex Szálkahalom från bussen på kvällen 21/4. 

81. Härfågel Upupa epops (GB-Hoopoe) 
2 ex Kis-Jusztus 22/4 samt 1 ex Angyalhaza 22/4. 

82. Göktyta Jynx torquilla (GB-Wryneck) 
3+1 ex Slovensky Kras 21/4 samt 1 ex Kis-Jusztus 22/4. 

83. Gråspett Picus canus (GB-Grey-headed Woodpecker) 
5 ex i skogarna kring Michalovce 18/4.                    Gråspett Zabany. Foto: Göran Sundholm 

84. Gröngöling Picus viridis (GB-Green Woodpecker)   
1 ex Lednice 16/4, 1 ex sågs och hördes Military Hotel 18/4 samt 1 ex Kis-Jusztus 22/4. 

85. Spillkråka Drycopus martius (GB-Black Woodpecker) 
1 ex Trnava 18/4 samt 1 ex Sadeln Slovensky Kras 20/4. 

86. Större hackspett Dendrocopos major (GB-Great Spotted Woodpecker) 
2 ex Lednice 16/4, allmän i skogarna kring Michalovce 18/4, 1 ex Latorica BR 19/4, 1 ex Sadeln Slovensky 
Kras 20/4, 1 ex Ranc Sugow 21/4 samt 1 Kis-Jusztus 22/4. 

87. Balkanspett Dendrocopos syriacus (GB-Syrian Woodpecker) 
1 par Uhersky Brod 17/4, 1 ex Latorica BR 19/4 samt 2 ex Slovensky Kras 20/4. 

88. Mellanspett Dendrocopos medius (GB-Middle Spotted Woodpecker) 
1 ♂ Zabany 18/4. 

89. Mindre hackspett Dendrocopos minor (GB-Lesser Spotted Woodpecker) 
1 ex Zabany 18/4. 

90. Tofslärka Galerida cristata (GB-Crested Lark) 
1 ex Michalovce 18/4, 4 ex Latorica BR 19/4, 1 ex Slovensky Kras 20/4, allmän i Ungern. 

 

  
  Tofslärka utanför Trebišov.   Foto: Ola Bondesson 
 
91. Sånglärka Alauda arvensis (GB-Skylark) 

Allmän, observerad på alla resans dagar. 
92. Ladusvala Hirundo rustica (GB-Swallow) 

Allmän, observerad på alla resans dagar. 
93. Hussvala Delichon urbica (GB-House Martin) 

Observerades kring Military Hotel 18-19/4 samt i Hortobágy 22-23/4. 
94. Fältpiplärka Anthus campestris (GB-Tawny Pipit) 

1 ex på pustan nordost Nagyiván 21/4 samt 1 ex Angyalhaza 22/4. 
95. Trädpiplärka Anthus trivialis (GB-Tree Pipit) 

1 ex Slovensky Kras 20/4 samt 1 sträckande Hortobágy-halastó 23/4. 
96. Ängspiplärka Anthus pratensis (GB-Meadow Pipit) 

Några ex Ivachnovsky Luh 17/4 samt 1 ex Angyalhaza 22/4. 
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97. Gulärla Motacilla flava (GB-Yellow Wagtail) 
Ganska vanlig, observerad under 5 av resans dagar. 

98. Forsärla Motacilla cinerea (GB-Grey Wagtail) 
1 häckande par Ranc Sugow. 

99. Sädesärla Motacilla alba (GB-White Wagtail) 
Allmän, observerad på alla resans dagar. 

100. Gärdsmyg Troglodytes troglodytes (GB-Wren) 
Observerades i skogarna i Slovakien 18-21/4 där den var ganska vanlig. 

101. Järnsparv Prunella modularis (GB-Dunnock) 
1 ex Lednice 16/4, >2 ex under transporten 17/4 samt 5 ex Slovensky Kras 20/4. 

102. Rödhake Erithacus rubecula (GB-Robin) 
Allmän, observerad under 6 av resans dagar. Dock inga observationer i Ungern. 

103. Sydnäktergal Luscinia megarhynchos (GB- Nightingale) 
Observerad under 4 av resans dagar med totalt 22 ex. Arten hade inte riktigt anlänt än vid vårt besök. 

 

  
 Sydnäktergal Malá-Tŕňa.        Foto: Göran Sundholm 
 
104. Blåhake Luscinia svecica cyanecula (GB-Bluethroat) 

2 ex Derzsi-tavak 21/4 samt 5 ex Hortobágy-halastó 23/4. 
105. Svart rödstjärt Phoenicurus ochruros (GB-Black Redstart) 

Allmän observerades på alla resans dagar. 
106. Rödstjärt Phoenicurus phoenicurus (GB-Redstart) 

1 ♂ och 1 ♀ Kis-Jusztus 22/4. 
107. Svarthakad buskskvätta Saxicola torquata (GB-Stonechat) 

Allmän, observerad på 6 av resans dagar. 
108. Stenskvätta Oenanthe oenanthe (GB-Wheatear) 

1 ♂ utanför Michalovce 18/4 samt 1 par i Hortobágy 21/4 0ch 22/4. 
109. Koltrast Turdus merula (GB-Blackbird) 

Allmän, noterades under resans samtliga dagar. 
110. Björktrast Turdus pilaris (GB-Fieldfare) 

Observerades endast vid Uhersky Brod 17/4. 
111. Taltrast Turdus philomelos (GB-Song Thrush) 

Ganska vanlig, noterades under 6 av resans dagar i alla tre länderna. 
112. Dubbeltrast Turdus viscivorus (GB-Mistle Thrush) 

1 ex Ranc Sugov 21/4. 
113. Vassångare Locustella fluviatilis (GB-Savi’s Warbler) 

Mer eller mindre allmän i Hortobágy. 
114. Kaveldunssångare Acrocephalus melanopogon (GB-Moustached Warbler) 

Cirka 5 ex Hortobágy-halastó 23/4. 
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115. Sävsångare Acrocephalus schoenobaenus (GB-Sedge Warbler) 
1 ex Bešenovska Lake 17/4 samt flera ex i Hortobágy 21-23/4. 

116. Rörsångare Acrocephalus scirpaceus (GB-Reed Warbler) 
Allmän i Hortobágy 21-23/4. 

117. Trastsångare Acrocephalus arundinaceus (GB-Great Reed Warbler) 
2 ex Hagymás 22/4 samt cirka 5 ex Hortobágy-halastó 23/4. 

118. Ärtsångare Sylvia curruca (GB-Lesser Whitethroat) 
Observerad under 6 av resans dagar. 

119. Svarthätta Sylvia atricapilla (GB-Blackcap) 
Allmän, noterades på alla resans dagar utom 22/4. 

120. Grönsångare Phylloscopus sibilatrix (GB-Wood Warbler) 
1 ex Ivachnovsky Luh 17/4, ganska allmän i skogarna runt Michalovce 18/4 samt 2 ex Ranc Sugow 21/4. 

121. Gransångare Phylloscopus collybita collybita (GB-Chiffchaff) 
Allmän i Tjeckien och Slovakien 16-21/4. 

122. Lövsångare Phylloscopus trochilus (GB-Willow Warbler) 
Allmän, observerades under 6 av resans dagar. 

123. Brandkronad kungsfågel Regulus ignicapillus (GB-Firecrest) 
Cirka 10 ex Sadeln, Slovensky Kras 20/4. 

 

  
 Brandkronad kungsfågel, Sadeln.                   Foto: Göran Sundholm 
 
124. Grå flugsnappare Muscicapa striata (GB-Spotted Flycatcher) 

1 ex Kis-Jusztus 22/4. 
125. Halsbandsflugsnappare Ficedula albicollis (GB-Collared Flycatcher) 

1 ♂ Zabany 18/4. 
126. Skäggmes Panurus biarmicus (GB-Bearded Reedling (Tit)  

Tämligen allmän i Hortobágy 21-23/4. Det märktes att vintern varit hård. 
127. Stjärtmes Aeghitalos caudatus europaeus (GB-Long-tailed Tit) 

Några ex Ivachnovsky Luh 17/4 samt 10 ex Military Hotel 18/4. 
128. Entita Parus palustris (GB-Marsh Tit) 

Observerad Military Hotel, skogarna kring Michalovce, Slovensky Kras samt Ranc Sugov. 
129. Talltita Parus montanus (GB-Willow Tit) 

2 ex Sadeln Slovensky Kras 20/4. 
130. Tofsmes Parus cristatus (GB-Crested Tit) 

3 ex Sadeln Slovensky Kras 20/4. 
131. Svartmes Parus ater (GB-Coal Tit) 

3-4 sjungande skogarna kring Michalovce 18/4 samt flera sjungande Sadeln Slovensky Kras 20/4. 
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132. Blåmes Parus caeruleus (GB-Blue Tit) 
Ganska vanlig, observerades under 6 av resans dagar, men arten var inte högprioriterad. 

133. Talgoxe Parus major (GB-Great Tit) 
Ganska vanlig, noterades under 6 av resans dagar, men arten var inte högprioriterad.  

134. Nötväcka Sitta europaea (GB-Nuthatch) 
Observerades i Tjeckien samt östra och södra Slovakien 16-20/4. 

135. Trädkrypare Certhia familiaris (GB-Treecreeper) 
1 sjungande Ivachnovsky Luh 17/4, 2-3 sjungande kring Michalovce 18/4, 5 sjungande Sadeln 20/4 samt 1 
sjungande Ranc Sugow 21/4. 

136. Pungmes Remiz pendulinus (GB-Penduline Tit) 
>10 ex Hortobágy-halastó 23/4. 

137. Nötskrika Garrulus glandarius (GB-Jay) 
Observerades i Tjeckien och Slovakien 16-21/4. 

138. Skata Pica pica (GB-Magpie) 
Allmän, observerad under alla resans dagar. 

139. Kaja Corvus monedula (GB-Jackdaw) 
Allmän, noterad under resans samtliga dagar. 

140. Råka Corvus frugilegus (GB-Rook) 
Allmän, noterad under alla resans dagar. 

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

142. Korp Corvus corax (GB-Raven) 
Observerades under 5 av resans dagar. 

143. Stare Sturnus vulgaris (GB-Starling) 
Allmän, noterad under resans samtliga dagar. 

144. Gråsparv Passer domesticus (GB-House Sparrow) 
Allmän, noterad under resans samtliga dagar. 

145. Pilfink Passer montanus (GB-Tree Sparrow) 
Allmän, noterad under 6 av resans dagar. 

146. Bofink Fringilla coelebs (GB-Chaffinch) 
Allmän, noterad under resans samtliga dagar. 

147. Gulhämpling Serinus serinus (GB-Serin) 
Allmän i städer och byar, observerades under 6 dagar på resan. 

 

  
 Gulhämpling, ad hanne Uhersky Brod.         Foto: Ola Bondesson 
 

148. Grönfink Carduelis chloris(GB-Greenfinch) 
Allmän, noterad under resans samtliga dagar.  

149. Steglits Carduelis carduelis (GB-Goldfinch) 
Allmän, noterad under alla resans dagar. 

150. Hämpling Carduelis cannabina (GB-Linnet) 
Tämligen allmän, noterad under 6 av resans dagar. 
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151. Domherre Pyrrhula pyrrhula (GB-Bullfinch) 
Hörd vid Sadeln Slovensky Kras 20/4. 

152. Stenknäck Coccothraustes coccothraustes (GB-Hawfinch) 
Tämligen allmän i Tjeckien och Slovakien 17-21/4. 

153. Gulsparv Emberiza citrinella (GB-Yellowhammer) 
1 sjungande Lednice 16/4, 2 ex Latorica BR 19/4 samt 2 Slovensky Kras 20/4. 

154. Sävsparv Emberiza schoeniclus (GB-Reed Bunting) 
Bešenovska Lake 17/4 samt cirka 5 ex i Hortobágy 22/4, den hårda vintern märktes även på denna art. 

155. Kornsparv Emberiza calandra (GB_Corn Bunting) 
3 sjungande Latorica BR 19/4, allmän i Hortobágy 21-23/4. 

 
 
 

 
Stor fladdermus Military Hotel.                    Foto: Martin Hrouzek 
 
DÄGGDJUR 
1. Fälthare Lepus europaeus 

Allmän, observerad på 5 av resans dagar. 
2. Östlig igelkott Erinaceus roumanicus 

1 ex utanför Hajduszobosló 21/4 
3. Dvärghästskonäsa Rhinolophus hipposideros 

15 ex på övernattningsplats nära Ranc Sugow Slovensky Kras 20/4. 
4. Stor fladdermus Nyctalus noctula 

>150 ex Military Hotel 17-18/4. 
5. Rödräv Vulpes vulpes 

1 ex Slovensky Kras 20/4 samt 1ad + 2ad6juv Hortobagy 21/4. 
6. Dovhjort Dama dama 

Observerad utanför Breclav Tjeckien 16/4. 
7. Kronhjort Cervus elaphus 

Observerad i Slovakien under transporten 17/4. 
8. Rådjur Capreolus capreolus 

Allmän, observerad på alla resans dagar utom 23/4. 
9. Ekorre Sciurus vulgaris 

1 ex Latorica BR 19/4. 
10. Europeisk sisel Spermophilus citellus 

Cirka 5 ex Angyalhaza 22/4. 
11. Bisamråtta Ondatra zibethicus 

1 ex Hortobagy halastó 23/4 
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Smaragdödla Latorica BR.                     Foto: Ola Bondesson 
 
GROD- och KRÄLDJUR 
12.  Lövgroda Hyla arborea 

Allmän i Hortobágy 21-23/4 
13. Sjögroda (Skrattgroda) Rana ridibunda 

Allmän, observerades i Slovensky kras och Hortobágy. 
14. Klockgroda Bombina bombina 

Allmän i Hortobágy 21-23/4 samt Neusiedler See 12/4. 
15. Skogsödla Lacerta vivipara 

1 ex Latorica BR 19/4 och 1 ex Slovensky Kras 20/4. 
16. Smaragdödla Lacerta viridis 

1 ex Latorica BR 19/4 samt 1 ex Hortobágy 23/4. 
 
17. Huggorm Vipera berus 

1 ex Slovensky Kras 20/4 samt 1 ex Hortobágy 23/4. 
 
FJÄRILAR  
18. Nässelfjäril Aglais urticae 
19. Citronfjäril Gonepteryx rhamni 
20. Påfågelöga Inachis io 
21. Rapsfjäril Artogeia napi 
22. Kvickgräsfjäril Pararge aegeria 
23. Aurorafjäril Anthocaris cardamines 
24. Segelfjäril Iphiclides podalirius 
25. Makaonfjäril Papilio machaon 
26. Tistelfjäril Cynthia cardui 
27. Sorgmantel Nymphalis antiopa 
28. Tosteblåvinge Celastrina argiolus 
29. Storfläckig pärlemorfjäril Issoria lathonia 
30. Kålfjäril Pieris brassicae 

 


