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Kent-Ove Hvass, Skövde 

Peter Hvass, Kungälv 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESRUTT 

30/4 Anlände till Riva del Sol och Castiglione della Pescaia 

1/5 Riserva naturale diaccia Botrona 

2/5 Bergsområdet  Ballone 

3/5 Källan i Saturnia och bergsbyn Pittigliano 

4/5 Naturreservatet Maremma 

5/5 Castiglione della Pescaia och och båtfärd 

6/5 Siena 

7/5 Avfärd hem och buss till Roms största flygplats Fiuciamo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OMSLAG. En toscansk tjur med en kohäger. Foto: Kent-Ove Hvass 

DENNA SIDA. Härfågel. Teckning: Peter Elfman 
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Casa Rosa i våtmarksresevatet  Riserva  naturale diaccia Botrona. Foto: Kent-Ove Hvass 

 

 
INLEDNING 

Hälften av sällskapet reste från Arlanda medan den andra hälften äntrade flyget från Kastrup, Köpenhamn. För-

väntningarna var stora att ta del av Toscanas kultur, mat och vin samt att upptäcka ett område med mycket fågel. 

Vi skulle tillbringa en vecka i resterna av den stora insjö som täckte stora delar av norra Italien men som dikades 

ut under olika perioder sedan 1400-talet och där det sista området tömdes på vatten på 30-talet under Mussolinis 

ledning. Resultatet av utdikningarna var att malarian utrotades i Italien. Numera existerade bara en liten rest av 

de våtmarker som fanns förr. Vi skulle tillbringa den mesta tiden vid denna våtmark och reservat som heter Ri-

serva  naturale diaccia Botrona. 

 

Vi bodde på en semesteranläggning som heter Costa dela Sole som ligger strax utanför byn Castiglione della 

Pescaia, alldeles i anslutning till reservatet  och medelhavet. Anläggningen byggdes på 60-talet av svensk fackfö-

reningsrörelsen och var tänkt som ett semesterparadis för svenska arbetare. Numera är svenska intressen fortfa-

rande involverade och deltar i ägande och skötseln av anläggningen. 
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RESEDAGBOK 

 

Lördag 30 april 

Mot Italien lät stridsropet, när 14 glada och förväntans-

fulla resenärer sammanstrålade denna tidiga morgon på 

Kastrup för vidare färd mot Toscana. 

  Föga anade vi då att det faktisk skulle blåsas till ”strid” 

redan på Rom flygplats! Striden kom att stå mellan 

Svensk ackuratess och Italiensk medelhavsmentalitet! De 

9 personsbussar som beställts med vederbörlig noggrann-

het, hade hos Avis på Leonardo da Vinci förvandlats till 7 

person komfortfordon!!! 

  Svenskt stål (i blicken)  i kombination med vänlig men 

bestämd stämma, samt ett kattrakande och dividerande 

värdig en Polsk riksdag fick Avis ansvarige platschef att 

svettig och bekymrad inse att Svenska fågelskådare kräva 

rätt fordon.  

  Så, efter 3 timmar lämnade vi Rom i 9 person bussar, 

med platschefens ursäkter och bortförklaringar ringande i 

öronen.  När vi svängde upp på motorvägen var det några 

av resenärerna som kunde ta gift på att de såg chefen i 

backspegeln, fortfarande levererande  bortförklaringar till 

kaoset nedfallen på knä. 

  Lite försenade anlände vi till Riva del Sole i utkanten av 

vår hemby för veckan, Castiglione dela Pescaia. Väl 

mottagna och fördelade i våra olika ”residens” samstråla-

de vi för middag på en av anläggningen restauranger. 

Mätta och nöjda gick vi sedan igenom veckans aktiviteter 

och kröp till kojs för välbehövlig sömn inför morgonda-

gens tidiga start ( 06:00). 

  Fågelmässigt bjöd bilresan på snabbobsar av brun glada, 

de första biätarna, en ormörn, härfåglar. 

 

 
Biätare. Foto: Kent-Ove Hvass 

 

Söndag  1 maj 

Första dagens skådning rivstartade i arla 

morgonstund. 06:00 avgick bussarna med jordbruksland-

skapet söder om naturreservatet Riserva di naturale di 

Bottrona. Målet var att få se minervauggla, tjockfot innan 

solen steg för högt över de Toscanska kullarna. Tjockfo-

ten gjorde oss inte besvikna och kunde räknas till 10-talet 

innan vi fick annat att titta på i form av biätare i varieran-

de stora flockar. Minervaugglan lyste med sin frånvaro. 

Nöjda återvände vi vid 9-tiden för att avnjuta Riva del 

Soles överdådiga frukost. 

  Eftermiddagen startade i den norra ändan av reservatet 

vid den trevliga obs-stället Casa rosa. Ägretthägrar, sil-

keshäger, rallhäger, styltlöpare hör till karaktärsarterna i 

våtmarken och kunde ses av alla resenärer. Efter om 

 

 

gruppering till södra ändan fylldes dagens observationer 

på med purpurhäger, skedstork, jagande lärkfalkar, orm-

örn och lite andra trevliga arter. 

  Middagen avnjöt vi senare på en familjerestaurang i byn 

med hög stämning och god mat. 

  Bland övriga obsar för dagen noterar vi : kornsparv, 

cettisångare, grässångare, styltlöpare, svartsnäppa, glutt-

snäppa, gravand, fiskgjuse och alpseglare.. 

 

 
Havets läckerheter. Foto: Kent-Ove Hvass 
 

Måndag 2 maj 

Morgonskådning i jordbrukslandskapet stod på schemat 

denna småregniga och lite kulna förmiddag. 

  Några av deltagarna valde sovmorgon och inväntade 

bättre väder som var utlovat fram mot eftermiddagen. 

Trots vädret hittade vi den efterlängtade minervaugglan, 

tjockfoten  och biätarna blev några av favoriterna i repris. 

Nöjda återvände vi till den överdådiga frukostbuffen på 

Riva del Sole.  

  Efter frukost gick vi en tur i närområdet och avslutade 

med kaffe och glass på strandbaren medans vi spanade 

havsfågel över medelhavets blåa böljor. Vi kunde konsta-

tera 150 medelhavsliror, 4 - 5 gulnäbbade liror, stor- och 

toppskarv. 

  Eftermiddagen tillbringades med spaning från en gam-

mal romersk ruin, strategiskt placerad på en höjd i anslut-

ning till Riserva di Bottrona. Skedstorkar, fiskgjusen och 

4 arter hägrar sågs i våtmarken. I jordbrukslandskapet 

tubades aftonfalk, ängshök, och sandtärna.  

  Nöjda med att solen åter börjat skina återvände vi till 

anläggningen för middag som avslutades medans 3-5 

dvärguvar underhöll.  

 

Tisdag 3 maj  

Idag tog vi sovmorgon och långfrukost. Enstorksresor ska 

vara njutbara inte bara ur fågelsynpunk!  

  Efter frukost for vi upp i bergen där vi tog en promenad 

i en dalgång upp mot de närbelägna bergsområdet. Som-

margyllingar och biätare underhöll bland annat. 

  Efter lunch styrde vi kosan ut i det Toscanska landska-

pet med Saturnias varma källor och bergsbyn Pitigliano 

som mål. I Saturnia badades i det hälsobringande vattnet, 

åts glass och fikade i det strålande vädret. 
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Pitigliano. Foto: Kent-Ove Hvass 

 

  Vidare mot Pitigliano, som är en av de mysigaste bland 

Toscanas alla fantastiska bergsbyar. Deltagarna strövade i 

de gamla delarna av byn förhandlade reseledarna att en 

restaurang öppnade tidigare än 19:00 som i Italien är tidig 

middag. Vi bjöds på en 5 rätters middag med många av 

Toscanas specialiteter.  Mätta och nöjda lämnade vi byn 

just som ett regn upphört och en mäktig regnbåge visade 

sig över nejden. 
 

Onsdag 4 maj  

Sovmorgon! Ja valet var fritt denna femte Toscanadag. 

Men åtta av resenärerna valde arla morgonstund för att få 

chansen till fler fågelupplevelser.  

  Första anhalt var Casa Rosa där cettisångare och trast-

sångare gjorde övrig audiospaning svår. Spaning över 

reservatet innehöll de vid det här laget bekanta hägerarter 

och andra våtmarksfåglar.  

  Andra delen av morgon var tänkt att användas till mi-

nervastudier. Som så många andra gånger fick vi konsta-

tera att det sällan blir enligt planerna i skådarsamman-

hang. När vi passerade ett fält som låg i träda upptäckte 

vi inte mindre än tre aftonfalkar som tillsammans med en 

bunt tornfalkar ömsom vilade ömsom jagade på bekvämt 

avstånd. 

  Efter frukost var det gemensam avfärd till naturreserva-

tet Maremma. I de norra delarna bjuds på ett landskap 

med biätare, blåkråkor och andra juveler. En liten över-

raskning i form av en 2K kungsörn noterades.  

 

  Efter en siesta då flera av resenärerna passade på att 

bada i medelhavet, intogs en njutbar middag i Castiglione 

della Pescaia. 

  Kungsörn och svartkråka blev nya arter för dagen. 
 

Torsdag  5 maj 

 Ett tappert gäng gav sig ut tidigt denna morgon för att få 

en repris på gårdagens aftonfalksmorgon. Tyvärr uteblev 

aftonfalkarna men samma fält som igår ”befolkades” av 

aftonfalkar och tornfalkar hade idag ockuperats av tre 

ängshökar! Två hannar och en hona hade flyguppvisning 

och vi enades om att vi kunde ha överseende med afton-

falkarnas frånvaro. Morgonens observationer inkluderade 

även minervauggla, biätare och lite annat smått och gott. 

  Frukosten intogs under sedvanlig njutning. Idag med lite 

extra guldkant i form av en farligt god Jordgubbstårta till 

kaffet. 

  Dagens huvudnummer var en båtfärd längs Riserva di 

Botronas kanaler som omger våtmarken. Småtärnor, 

styltlöpare, andra vadare samt  silkes- och kohägrar sågs. 

även fyra olika purpurhägrar som lyfte utmed kanalerna 

under vår färd.  

  När vi stannade vid en obsplats ute i våtmarken hade vi 

turen att en stor del av reservatets flamingokoloni hade 

den goda smaken att söka föda alldeles nära gömslet. Alla 

fick ordentliga närobservationer av dessa märkliga fåglar.  

  Efter båtturen besökte vi utställningen i Casa Rosa som 

berättar om våtmarkens historia. 
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  Resten av dagen ägnades åt fri lek på var och ens egna 

initiativ. Det badades, spades, skådades och i vars och ens 

takt. 

  Framåt kvällningen njöt vi en härlig Italiensk middag på 

favoritrestaurangen” La terra di Nello ” strax utanför byn. 

Med saliga miner och välfyllda magar återvände vi till 

Riva efter en härlig dag.   

  Dagen innehöll inga nya arter men väl många favoriter i 

repris. 

 

 
Båtfärden. Foto: Kent-Ove Hvass 

 

 

Fredag 6 maj  
Sista dagen på denna resa skulle vi besöka staden Siena. 

Staden  där delar av centrum är i princip orörda sedan 

1300-tal är en höjdare bland Toscanska städer.  

  Efter en lite lugn start på dagen avreste vi vid 10-tiden 

och anlände med hjälp av GPS till den gamla vanliga 

parkeringshuset just innanför stadsmurarna. Vi kunde 

konstatera att parkeringshuset krympt eller att vi hade 

större (högre) bilar än tidigare.  

  Efter kaos vid infarten lyckades vi till slut manövrera 

oss ur parkeringshuset och parkera på en öppen p-plats 

där ”the sky was the limit”. 

  Lunch intogs på det världsberömda torget Il Campo. 

Deltagarna ägnades sig sedan åt en kortare stadsvandring 

eller närstudier av katedralen med sitt berömda bibliotek. 

Efter flera  irrande hittade alla till bilarna och vi anlände 

Riva vid 18-tiden. 

  Inte så mycket skådande idag, men svart rödstjärt blev 

ändå. 

 
Torget Il Campo. Foto: Kent-Ove Hvass 

 

 

Lördag 7 maj 

Tidigt packade vi våra pinaler. Det var dags att ta farväl 

av Toscana efter en underbar vecka Under 2 timmars resa 

till Rom sågs både brun glada och härfågel.  

  Vi summerade veckan och alla hade haft oförglömliga 

upplevelser även om höjdpunkterna varierade. Snart var 

dags att säga adjö och vi kramade alla om varandra. Det 

hade varit en underbar vecka! 

Kent-Ove & Peter Hvass 

 

 

 

 
                              Spaning i jordbrukslandskapet. Foto: Kent-Ove Hvass 
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Större flamingo. Foto: Kent-Ove Hvass 

 

Artlista fåglar 
1. Gravand (Tadorna tadorna) 3-12 ex dagligen Riserva  naturale diaccia Botrona. 

2. Gräsand (Anas Platyrhynchos) Allmän i våta biotoper, dagligen. 

3. Skedand (Anas clypeata) 3 ex  i Riservai   naturale diaccia Botrona 2/5. 

4.  Fasan (Phasianus colchicus) Hörd eller sedd dagligen i alla biotoper. 

5. Smådopping (Tachybaptus ruficollis) 1 ex södra änden av Riserva  naturale diaccia Botrona, 7/5. 

6. Större flamingo (Phoenicopterus roseus) 300 - 475 ex vid Riserva  naturale diaccia Botrona dagligen. 

7. Gulnäbbad lira (Calonectris diomedea)  5 ex 3/5 och 10 ex 4/5 från Riva del Sole. 

8. Medelhavslira (Puffinus yelkouan) ca 150 ex 3/5 och 20 ex 4/5 från Riva del Sole. 

9. Storskarv (Phalacrocorax carbo) 1-2 ex dagligen vid havet. 

10. Toppskarv (Phalacrocorax aristotelis) 1 ex utanför Riva del Sole 3/5. 

11. Gråhäger (Ardea cinerea) 5-10 ex i Riserva  naturale diaccia Botrona. 

12. Purpurhäger (Ardea purpurea) 1 - 6 ex södra delen av Riserva  naturale diaccia Botrona 4-7/5. 

13. Ägretthäger (Egretta alba) 5-10 ex vid i Riserva  naturale diaccia Botrona. 

14. Silkeshäger (Egretta garzetta)Allmän och dagligen vid vatten, vid i Riserva  naturale diaccia Botronad mer än 100 ex. 

 

 
Silkeshäger. Foto: Kent-Ove Hvass 
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15. Kohäger (Bubulcus ibis) Dagligen, allmän vid vatten och på landsbygden. 

16. Rallhäger (Ardeola ralloides) 5-15 ex i Riserva  naturale diaccia Botrona 1/5-5/5. 

17. Skedstork (Platalea leucorodia) 1 – 4 ex vid Casa Rosa  naturale diaccia Botrona 1/5 – 5/7. 

18. Fiskgjuse (Pandion hiliaetus) 1-2 ex vid södra delen av Riserva  naturale diaccia Botrona dagligen. 

19. Ormörn (Circaetus gallicus) 2 ex vid i Riserva  naturale diaccia  1/5 och 3 ex på odlingslandskapet utanför Castiglione 

della Pescaia 3/5. 

 

 
Ormörn. Foto: Kent-Ove Hvass 

 

20. Kungsörn (Aquila chrysaetos) En 2K i Marina di Alberese 4/5. 

21. Brun kärrhök (Circus aeruginosus) 1 – 3 ex vid Casa Rosa 2/5 och 4/5. 

22. Ängshök (Circus pygargus) 2 ex – 3 ex i jordbruksområdet  söder om  Riserva  naturale diaccia Botrona 2/5 och 4/5. 

23. Brun glada (Milvus megrans) ngr ex på resa till och från Castiglione della Pescaia  30/4 och 7/5, 1 - 2 ex vid i Riserva  

naturale diaccia Botrona 1/5. 

24. Ormvråk (Buteo buteo)1 – 4 ex dagligen. 

25. Rörhöna (Gallinula chioropus) 1 - 2 dagligen i reservatet. 

26. Sothöna (Fulica atra) 10 - 50 ex dagligen i reservatet. 

27. Tjockfot (Burhinus oedicnemus) 2 ex – 10 ex på jordbruksmarken söder om Riserva  naturale diaccia Botrona  dagli-

gen. 

 

 
Tjockfot. Foto: Kent-Ove Hvass 
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28. Skärfläcka (Recurvirostra avosetta) 10 ex i reservatet 2/5. 

29. Styltlöpare (Himantopus himantopus) > 40 ex dagligen  i reservatet. 

30. Strandskata (Haematopus ostralegus) 4 ex i reservatet 1/5. 

31. Drillsnäppa (Actitis hypoleucos)1 – 3 ex vid Casa Rosa dagligen. 

32. Svartsnäppa (Tringa eryth ropus) 1 – 10 ex vid Casa Rosa dagligen. 

33. Gluttsnäppa (Tringa nebularia) 5 - 20 ex i dagligen i reservatet.  

34. Rödbena (Tringa totanus) 2 ex dagligen i reservatet.  

35. Grönbena (Tringa glarcola) 1  ex södra delen av reservatet 1/5. 

36. Storspov (Numenius aequata) 2 ex i reservatet 5/5. 

37. Brushane (Calidris pugnax) 1 – 2 ex i reservatet 4/5 och 5/5. 

38. Skrattmås (Chroicocephalus ridibundus)  5-10 ex dagligen i reservatet. 

39. Medelhavstrut (Larus michahellis) Allmän i alla biotoper. 

40. Småtärna (Stermula albifrons) 2 – 10 ex i reservatet dagligen. 

41. Sandtärna (Gelochelidon nilotica) 11 ex 3/5 och 7 ex 5/5 i reservatet. 

42. Fisktärna (Sterna hirundo) 3 - 5 ex dagligen i reservatet. 

43. Tamduva (Columba livia) Allmän vid bebyggelse. 

44. Ringduva (Columba palumbus) Allmän, vanlig i högre terräng. 

45. Turkduva (Streptopelia decaocto) Mycket allmän i alla biotoper. 

46. Turturduva (Streptopelia turtur)  7 ex på jordbruksmark söder om reservatet 1/5 och 10 ex vid Marina di Alberese 5/5. 

47. Gök (Cuculus canorus) 1 - 2 ex dagligen. 

48. Minervauggla (Athene noctua) 1 ex på jordbruksmarken söder om Castiglione della Pescaia 2/5 och  4/5. 

49. Dvärguv (Otus scops) 1 - 3 ex på Riva del Sole hela veckan. 

50. Alpseglare (Apus melba) 5 ex vid Marina di Alberese 2/5. 

51. Tornseglare (Apus apus) Mycket allmän i alla biotoper, 100-tals i byn Castiglione della Pescaia. 

52. Biätare (Merops apiaster) 25-100 ex dagligen på landsbygden. 

 

 
Biätare. Foto: Kent-Ove Hvass 

 

53. Blåkråka (Coracias garrulus) 1 ex på landsbygden 2/5 och 2 ex 4/5. 

54. Härfågel (Upupa epops) 1 - 4 ex dagligen på landsbygden. 

55. Gröngöling (Picus viridis) 1 – 2 ex på Riva del Sole dagligen. 

56. Tornfalk (Falco tinnuculus) Allmän med upp till 15 ex  dagligen. 

57. Aftonfalk (Falco vespertinus) 1 – 3 ex i jordbruksområdet  söder om  Riserva  naturale diaccia Botrona. 

58. Lärkfalk (Falco subbuteo) 1 – 3 vid reservatet dagligen. 

59. Halsbandsparakit (Psittacula krameri) 10 ex i Castiglione della Pescaia. 
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60. Törnskata (Lanius collurio) 2 ex på landsbygden öster om byn 6/5, 2 ex 9/5. 

61. Rödhuvad törnskata (Lanius senator) 2 ex på jordbruksmarkerna söder om reservatet 1/5 och 2/5. 

62. Sommargylling (Oriolus oriolus) 1-5 ex dagligen i olika biotoper. 

63. Nötskrika (Garrulus glandarius) Allmän och dagligen på Riva dela sole. 

64. Skata (Pica pica) Allmän i alla biotoper. 

65. Kaja (Corvus monedula) Allmän vid bebyggelse. 

66. Gråkråka (Corvus cornix) Allmän i alla biotoper. 

67. Svart kråka (Corvus corone) 1 ex i reservatet 2/5. 

68. Korp (Corvus corax) 1 ex väster om reservatet 3/5 

69. Sånglärka (Alauda arvensis) Allmän på landsbygden. 

70. Tofslärka (Galerida cristata) 5-20 ex dagligen i odlingslandskapet. 

71. Trädlärka (Lullula arborea) 5 ex i bergsområdet väster om byn.  

72. Backsvala (Riparia riparia) Enstaka ex dagligen i reservatet. 

73. Ladusvala (Hirundo rustica) Allmän i alla biotoper. 

74. Hussvala (Delichon urbicum)  Allmän i byar och städer. 

75. Tofsmes (Lophophanes cristatus) 1 ex på anläggningen dagligen. 

76. Talgoxe (Parus major) 2-4 ex dagligen på Riva del sole. 

77. Blåmes (Cyanistetes caeruleus) 2-8 ex dagligen på Riva del sole. 

78. Stjärtmes (Aegithalos caudatus) 5 ex, en familj, på Riva del sole hela veckan. 

79. Nötväcka (Sitta europaea) 1 ex på Riva del sole 1/5. 

80. Cettisångare (Cettia cetti) 5-10 ex dagligen vid reservatet. 

81. Rörsångare (Acrocephalus scirpaceus)2-4 ex dagligen i reservatet. 

82. Trastsångare (Acrocephalus arundinaceus) Allmän i reservatet. 

83. Gräshoppsångare (Locustella lanccolata) 1 ex vid södra delen av reservatet 2/5. 

84. Grässångare (Cisticola juncidis) 5-10 ex dagligen i reservatet. 

85. Svarthätta (Sylvia atricapilla) Allmän i alla biotoper. 

86. Sammetshätta (Sylvia melanocephala) 1 – 2 ex på anläggningen Riva del Sole. 

87. Höksångare (Sylvia nisoria) 1 ex i södra delen av reservatet 2/5. 

88. Törnsångare (Sylvia communis) 2 ex vid Marina di Alberese 4/5. 

89. Grå flugsnappare (Muscicaa striata) 1-4 ex på anläggningen Riva del sole. 

90. Rödhake (Erithacus rubecula) 1-2 ex dagligen på Riva del sole. 

91. Sydnäktergal (Luscinia megarhynchos) 1-2 ex daglig vid fuktig terräng. 

92. Svartvit flugsnappare (Ficedula hypoleuca) 1 ex på Riva del sole 2/5 och 5/5. 

93. Rödstjärt (Phoenicurus phoenicurus) 1 ex vid Marina di Alberese 3/5. 

94. Svart rödstjärt (Phoenicurus ochruros) 1 ex Sienna 6/5. 

95. Buskskvätta (Sacicola rubetra)  2 ex i jordbrukslandskapet väster om Castiglione della Pescaia 2/5 och 15 ex 4/5. 

96. Stenskvätta (Oenanthe oenanthe) 1-2 ex dagligen i odlingslandskapset. 

97. Koltrast (Turdus merula) 5-10 exdagligen  på området av Riva del sole. 

98. Björktrast (Turdus pilaris) 1 ex i Riva del sole. 

99. Stare (Sturnus vulgaris) 50-100 ex dagligen i reservatet. 

100. Järnsparv (Prunella modularis) 1 ex på anläggningen 3/5. 

101. Gulärla (Motacilla flava) 1 - 4 ex dagligen i reservatet. 

102. Sädesärla (Motacilla alba) Allmän i olika biotoper. 

103. Gulsparv (Emberiza citrinella) 2 ex på Riva del Sole 5//5. 

104. Sävsparv (Emberitza schoeniclus) 2 ex i Riserva  naturale diaccia Botrona 3/5. 

105. Kornsparv (Miliaria calandra) Allmän på landsbygd. 

106. Bofink (Fringilla coelebs) 2-5 ex dagligen på anläggningen Riva dela sole.  

107. Grönfink (Carduelis chloris) Allmän på anläggningen och i pinjeskogen. 

108. Grönsiska (Spinus spinus) 2 ex på anläggningen 2/5. 

109. Steglits (Carduelis carduelis) Allmän i alla biotoper. 

110. Hämpling (Carduelis cannabina) 1 ex på landsbygden 3/5. 

111. Gulhämpling (Serinus serinus) Allmän vid bebyggelse. 

112. Italiensk sparv (Passer italiae) Allmän vid bebyggelse. 

113. Pilfink (Passer montanus) Allmän vid bebyggelse. 
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Rödräv. Foto: Kent-Ove Hvass 

 

Däggdjur  
1. Fälthare (Lepus europaeus) 1 ex på jordbrukamarken söder om reservatet 4/5 och 5/5. 

2. Vildkanin (Oryctolagus cuniculus) 1 ex på jordbrukslandskapet 2/5. 

3. Sumbäver (Myrocastor coypus) 1 ex i Marina di Alberese 4/5. 

4. Brun råtta (Rattus norvegicus) 1 ex i bergen väster byn 3/5. 

5. Rödräv (Vulpes vulpes) 1 ex i jordbrukslandskapet 2/5 och 1 ex i Maremma 4/5.  

6. Vildsvin (Sus scrofa) 8 ex i jordbrukslandskapet söder om reservatet 5/5. 

7. Rådjur (Capreolus capreolus) 1 ex i bergen väster om byn 3/5. 

 
 

 
   Första skådningen vid reservatet. Foto: Kent-Ove Hvass 
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                                  Blåkråka. Foto: Kent-Ove Hvass 

 

 
                                  Härfågel. Foto:Kent-Ove Hvass 

 

 
                                   Italiensk sparv. Foto: Kent-Ove Hvass 


