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DELTAGARE  
Fredrik Erhardt, Sigtuna  

Ewa Erhardt, Sigtuna  

Claes Jansson, Bjuv 

Andreas Jarl, Falkenberg  

Per Olofsson, Järfälla  

Svein M Søgnen, Oslo 

 

Reseledare 

Anders Blomdahl, Ronneby 

 

 

 

 

 

 

RESRUTT  
 

4 juni:  Flyg till Budapest och direkt transport ut till Bence Mátés Farm, vid Pusztaszer inom 

Kiskunsagi National Park.    

5 – 10 juni:  Heldagars gömslefotografering. Samtliga nätter på farmen.  

11 juni:  Morgonfotografering. Sedan transport till Budapest flygplats för flyg hem.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Omslagsfoto: Härfågel (Anders Blomdahl) 

Teckning denna sida: Natthäger (Peter Elfman) 
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Härfågel, snyggt fångad i flykten vid gömslet Hoopoe Green. Foto: Svein M Søgnen 

 

INLEDNING 
Efter att ha genomfört några vanliga fågelskådarresor till Ungern, var det här AviFaunas första fotoresa till 

landet. Det som framförallt lockar fågelfotografer till Ungern är de anläggningar med fotogömslen som finns, där 

den världsberömde fågelfotografen Bence Mátés anläggning i Kiskunsagi National Park söder om Budapest är 

den mest kända. Bence är i ordets rätta bemärkelse verkligen både en innovatör och en entreprenör, som har tagit 

fågelfotogömslen till en helt ny nivå. Trots sin ungdom (endast 32 år), har han redan hunnit med att bygga över 

100 fotogömslen. Genom sina erfarenheter så skapar han nu tillsammans med sina två medhjälpare Chaba och 

Koko anläggningar som är helt fantastiska att fotografera ifrån. Bence har fotografens öga och vet vad som 

måste stämma för att bilderna ska bli bra, med tanke på bakgrund, ljus, nivå att fotografera ifrån och så vidare. 

Chaba är datortekniker som skapar de tekniska lösningarna och Koko är hantverkaren som bygger dem. 

Tillsammans bildar de ett team som närmast skapar ”gömslemagi” med sina anläggningar! Från gömslena kan 

man sedan fotografera så pass attraktiva arter som t.ex. blåkråka, härfågel, ägretthäger, skedstork och mycket 

annat. Inte konstigt att fågelfotografer vallfärdar dit och att det oftast är fullbokat i över ett år i förväg! Att det 

därtill råder en härligt familjär stämning på farmen, gör ju inte saken sämre. Bence är en väldigt jordnära kille, 

som gärna delar med sig av sina kunskaper inom det stora ämnet fågelfotografering.  

 

Under resan hade vi ett stort antal gömslen att välja på, vilka kortfattat summeras här:  

 

Theatre: Ett makalöst fint gömsle, i strandkanten till en större fågelrik slättsjö. Utanför gömslet finns en 

konstgjord damm som kontinuerligt fylls på med fisk. Från detta gömsle fotograferar man framförallt fiskätande 

fåglar som hägrar, skedstorkar, måsar mm, men även en del vadare och änder. Detta måste vara ett av världens 

lyxigaste fågelfotogömsle, där det till och med finns wifi och övernattningsrum! Men så kostade det också 

närmre 1,5 miljoner kronor att bygga!   

 

Cinema: Ligger bara några hundra meter från farmen och är även det ett supermodernt gömsle som går att 

fotografera ifrån under hela dygnet! Morgonfoto i fint medljus, kvällsfoto för suveränt motljus och natt för uttrar. 

Man fotar i en ganska liten öppning i vassen, men har där chans på flera arter hägrar, ofta på mycket nära håll. 

Gömslet är mycket bra för natthäger, till och från kunde kungsfiskare, rörhöna och trastsångare fotograferas och 

de som hade tur fick även foton på dvärgrördrom.  
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Large Drinking Station: En stor och bred pool, smart konstruerad så att de flesta småfåglar dricker ca 2-3 meter 

från gömslet och större fåglar ca 6 meter bort. Mycket snygg bakgrund med härlig bokeh och fina spegelbilder 

av fåglarna i vattnet. Motljuset på kvällen är rent magiskt bra! Bra för småfåglar som stenknäck, olika sångare, 

trastar, nötskrikor, spettar (även gröngöling under vårt besök), samt god chans på någon av sparvhök, duvhök 

och ormvråk. Inte sällan kommer roliga arter som t.ex. turturduva fram för att dricka. Här kunde vi fotografera 

nära 15 olika fågelarter under en sittning! Upplevdes generellt som den bästa poolen under vårt besök, men det 

där kan variera.  

 

Mirror Drinking Station: Ett mindre gömsle för 2 personer i skogsmiljö, med en ca 6 m lång, smal pool dit 

fåglar kommer för att dricka och bada. Med hjälp av en spegel bakom poolen kan man skapa ljus bakifrån för 

effektfullt motljus, samtidigt som solen i övrigt ger ett medljus. Framförallt ett eftermiddagsgömsle (det är då 

man kan skapa motljuset med hjälp av spegeln). I princip samma arter som Large Drinking Station.  

 

Small Drinking Station: Lik den ovan, fast utan spegel bakom.   

 

Härfågelgömslen: Två olika gömslen fanns uppställda för härfågel, benämnda Hoopoe Black och Hoopoe 

Green efter bakgrundens färg (mörk tallskog alternativt gräs/buskar). Mindre enkla gömslen placerade intill 

konstgjorda boplatser för härfågel.  

 

Blåkråkegömslen: Upp till sex olika gömslen intill uppsatta holkar med häckande blåkråkor. Mindre och 

enklare gömslen, med olika bakgrunder och ljusförhållanden för bra variation.   

 

Tower Hide: Högt torn bland träden inne i farmens trädgård. Gav under vår resa bl.a. bilder av sommargylling 

och minervauggla. Inget gömsle man sitter långa stunder i, men en stund då och då kan definitivt vara lönande.  

 

 

 
Vy över landsbygden vid Pusztaszer, intill farmen där vi bodde. Foto: Andreas Jarl 
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Rallhägern var fåtalig vid gömslena, men vissa lyckades ändå få fantastiska bilder! Foto: Fredrik Erhardt 

 

DAGBOK 
Dag 1, 4/6: Resdag! Hela gruppen samlades vid lunchtid 

på Budapest flygplats, dit vi tog oss med hela fyra olika 

flighter. Svein drabbades av ett inställt flyg från Oslo, 

men efter en smidig ombokning var han på plats i 

Budapest innan oss andra! Vid flygplatsen mötte våra 

chaufförer upp, varav den ena var Bences mamma och vi 

var snabbt på väg söderut. Efter mindre än två timmars 

körning genom en platt jordbruksbygd, når vi fram till 

den lilla byn Pusztaszer intill Kiskunsagi National Park. 

Här väntar en av världens bästa anläggningar för 

fågelfotografering på oss, med ett stort antal 

högkvalitativa fotogömslen bara för oss! 

   Redan vid ankomsten möttes vi av skedstorkar, 

ägretthägrar, skäggtärnor, blåkråkor, turturduvor, 

sommargyllingar och annat skoj! Här finns verkligen 

mycket fågel i omgivningarna. I träden vid farmen häckar 

både blåkråka och minervauggla, vilka bägge senare 

under eftermiddagen kunde fotograferas från farmens 

höga torngömsle!  

   Vi hann med en första fotosession redan första kvällen 

och fördelade oss spända av förväntning i tre gömslen vid 

olika dricksvattenpooler, med 2 personer per gömsle. 

Bland de arter som fastnade på bild redan denna första 

eftermiddag märks sparvhök hos Claes och Svein i stora 

drickspoolen, samt turturduva, sydnäktergal och 

stenknäck hos Ewa och Fredrik i den lilla drickspoolen. 

Bra start!  

   På kvällen samlades vi på farmens uteplats, där vi blev 

serverade något mustigt från det goda ungerska köket av 

en lokal kock, som kommer varje kväll och lagar vår mat. 

Då berättar vi om våra olika upplevelser från de gömslen 

vi fördelat oss mellan, vilket skapar en spänning bland 

oss andra som vill uppleva samma sak. På kvällen 

fördelar vi även vem som ska sitta var under den 

kommande dagens två sittningar, samt meddelar 

avresetider för de olika gömslena.  

 

Dag 2, 5/6: Idag, liksom alla kommande dagar här nere, 

så är det enbart fågelfotografering som gäller! Hela 

anläggningen är smidigt konstruerad, då det inte tar 

särskilt lång tid att transporteras från farmen till de olika 

gömslena. Det innebär att man aldrig behöver sitta 

heldagar i något gömsle. Istället blir det dagliga 

upplägget två fotosessioner varje dag, en gömslesittning 

från gryningen och fram till förmiddagen och en sittning i 

ett annat gömsle under eftermiddag och kväll. På så sätt 

utnyttjar vi de bästa delarna av dagen, då aktiviteten är 

som intensivast och fotoljuset som bäst. Mitt på dagen får 

vi tid att vila, prata fotografering, ladda ner bilder och 

äta. Det medger ett väldigt behagligt liv, där man varvar 
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högkvalitativ fotografering med en lugn stund i skuggan 

under farmens träd.   

   Idag möttes vi av regn under morgonen, men här gör 

det inte så mycket! Vi sitter ju inomhus i bekväma 

gömslen och regnet kan faktiskt bara bidra till läckra 

foton! Enda nackdelen är väl egentligen ett något sämre 

ljus, som kräver högre ISO på våra kameror. Då vi 

fotograferar genom glas i samtliga gömslen så reducerar 

även glaset ljuset en aning, men inte värre än att det alltid 

går bra att fotografera. Under dagen lättade sedan 

molntäcket och solen kom fram.  

   Gruppens bägge gömslesessioner under dagen gav en 

härlig blandning av foton på många av de arter som 

området har att erbjuda. Bland mycket annat noteras 

sommargylling både hos Svein och Claes i farmens 

torngömsle och hos Ewa och Fredrik i härfågelgömslet 

med svart bakgrund. En svår art att få på bild! Andra arter 

som fotograferades denna första heldag var bland annat 

natthäger, ägretthäger, skedstork, härfågel och blåkråka. 

Bland övriga obsar under dagen märks bl.a. 

dvärgrördrom, purpurhäger, rödhuvad och vitögd dykand, 

svarthuvad mås, skäggtärna, kungsfiskare och mycket 

annat!  

 

 
Blåkråkor. Foto: Fredrik Erhardt 

 

Dag 3, 6/6: Ännu en dag i detta paradis för fotografer. Vi 

bjuds idag på ett vackert och stilla väder som erbjuder ett 

fantastiskt fotoljus under både morgon och kväll. Som 

vanligt fördelas vi i olika gömslen och varje sittning 

genererar fantastiska fotolägen. Specialgömslena för 

härfågel och blåkråka levererar som de ska, i 

vattenpoolerna kommer regelbundet fåglar för att dricka 

och bada och sjögömslena erbjuder fina fotolägen på 

hägrar och andra vattenfåglar.  

   Fotograferingen genom glas ger många fördelar. Det är 

verkligen en häftig upplevelse att sitta i dessa fina 

gömslen och ha fåglarna bara på några meters håll, 

fullständigt oberörda och ostörda av oss. Därtill får man 

en mycket bättre överblick än vad man får i traditionella 

fotogluggar. Här kan man sitta och spana fåglar med 

handkikaren medan man väntar på bra fotolägen och så är 

man alltid beredd när det händer något, då man här kan se 

när fåglarna kommer inflygandes. Vid vanliga gömslen 

med gluggar så ser man ju oftast inte fågeln förrän den 

redan sitter där och då missar man ofta roliga 

actionbilder.   

   Bland dagens fotograferade arter märks turturduvor i 

flera av drickspoolerna, samt både sparvhök och duvhök 

på besök i den stora drickspoolen när Andreas och Per 

satt där.  

 

 
Sparvhökshanne. Foto: Svein M Søgnen 

 

Dag 4, 7/6: Ännu en heldag med gömslefotografering, 

liksom tidigare dagar. Inte så stor variation på upplägget 

som helhet, men för den enskilde fotografen innebär varje 

dag nya gömslen att fotografera från och därmed nya 

fåglar, miljöer, ljus och bakgrunder. Alla gömslen har 

sina specialiteter, så variationen blir stor och 

artrikedomen god.  

   Bland dagens fotograferade arter märks t.ex. rallhäger, 

styltlöpare och svarthuvad mås i Theatre, där Andreas, 

Per och Anders satt. Fredrik och Ewa fick besök av 

dvärgrördrom vid Cinema och idag var det Claes och 

Svein som hade tur med sommargyllingen vid 

härfågelgömslet. Bland dagens obsar kan dvärgskarv, 

svarthuvad mås samt vitögd och rödhuvad dykand 

nämnas. 

   På kvällen håller Bence Máté en föreläsning där han 

visar sina otroliga bilder. Han blandar föredraget med att 

prata om både fototeknik och om några av sina 

fantastiska gömsleprojekt. Man blir oerhört imponerad 

och inspirerad av den killen, som ändå bara är dryga 30 år 

och ändå hunnit bygga upp så mycket från ingenting! 

 

Dag 5, 8/6: Ännu en dag med strålande vackert väder, 

med bedårande vackert ljus på morgon och kväll. Det är 

en härlig känsla att sitta i gömslena och studera alla fåglar 

som finns utanför. Sitter man i jordbruksmark spelar 

härfågel, sydnäktergal och kornsparv, medan svarthakade 

buskskvättor och törnskator far runt i omgivningarna. På 

ledningarna sitter blåkråkor och några enstaka biätare. 

Vid sjögömslena ljuder trastsångare, sävsångare, 

vassångare och till och med spelande dvärgrördrom. I 

skogsmiljöerna domineras ljudbilden av sommargylling, 

som verkligen är en karaktärsart här, samt även 

turturduvornas knorrande som hörs hela tiden. Härligt 

fågelrika miljöer att trivas i! 

   Fotograferingen fortskrider som tidigare, med nya 

gömslen, fåglar och miljöer hela tiden. Det är 

imponerande hur otroligt välarrangerade gömslena är, där 

platsen för varje gömsle är noga vald med tanke på ljus 

och bakgrund. Bland dagens nya fotograferade arter 

noteras gröngöling hos Per på eftermiddagen i stora 

vattenpoolen, mellanspett hos Ewa och Fredrik i samma 
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stora drickspool under förmiddagen samt kornsparv hos 

Anders vid Hoopoe Green. Även idag fanns 

dvärgrördrom vid Cinema, när Per och Andreas satt där, 

liksom kungsfiskare och trastsångare.   

 

 
Gröngöling vid stora vattenpoolen. Foto: Per Olofsson 

 

Dag 6, 9/6: Fortsatt fotografering i fint väder och ljus. Nu 

har de flesta lyckats få bra bilder på de flesta av arterna 

och även hunnit testa de flesta gömslena. Så nu mot slutet 

av resan försöker alla vara lite strategiska och fundera 

vilka fåglar de fortfarande behöver bättre bilder på och 

vilka gömslen som erbjuder störst chans att lyckas. Men 

med så många gömslen att välja på och med hjälp av 

informationen från alla andra i gruppen och deras 

framgångar, så lyckas alla till slut fotografera de flesta 

viktiga arterna. 

   Efter en rad soliga och varma dagar i rad så levererar 

drickpoolerna väldigt bra nu, med en konstant ström av 

fågel som kommer för att dricka och bada. Totalt 15 arter 

noterades under hela dagen i Large Drinking Station. 

Roliga arter idag är t ex duvhök, sparvhök och turturduva 

i stora drickspoolen där Andreas och Anders satt. I övrigt 

fotograferades bl a sommargylling idag igen vid Hoopoe 

Black, idag av per. 

 

Dag 7, 10/6: Sista heldagen på resan och nu gäller det 

verkligen att krama ur det sista ur denna magiska plats för 

fågelfotografer! Alla gömslen fortsätter att producera bra, 

så vi riskerar knappast att kommer hem med en massa 

outnyttjad minneskapacitet!  

   Fortfarande finns roliga arter kvar att fotografera och 

ibland de nya som tillkommit idag är bra fotolägen och 

bilder på vitögd dykand och skogssnäppa hos Andreas 

och Anders i Theatre.  

   Andra arter som plåtats idag är t ex minervauggla av 

Svein utanför farmen, sydnäktergal av Per vid den lilla 

drickspoolen och svarthakad buskskvätta utanför Theatre 

av Svein. 

 

Dag 8, 11/6: Sist dagen på resan. Men vi hann ändå med 

ett sista rejält fotopass under morgon och förmiddag, 

innan det var dags att åka tillbaka till farmen för att packa 

och göra sig i ordning inför hemresan. Morgonens 

fotografering gav en sista chans att få till bilder på sådant 

man saknar eller vill förbättra. Bland de fotograferade 

roliga arterna idag märks en fin sammansättning med 

rallhäger, natthäger, dvärgrördrom, vattenrall och rörhöna 

hos Fredrik och Ewa vid Cinema, samt gröngöling i 

drickspoolen hos Svein.  

   Vid lunchtid tar vi sedan farväl av Bence och hans 

fantastiskt trevliga och duktiga personal och kör till 

flygplatsen i Budapest för flyget hem.  Tyvärr ställde det 

dåliga vädret i delar av Centraleuropa till det för några 

flyg hemåt, men till slut kom ändå alla hem välbehållna 

med fullmatade minneskort, fantastiska minnen och nya 

fotointresserade vänner.   

 

 
Skärfläcka vid det stora hägergömslet Theatre. Foto: Anders Blomdahl 
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Ägretthäger som håller ordning på sina vackra fjädrar. Foto: Andreas Jarl 

 

 

ARTLISTA FÅGLAR 
Nedan summeras kortfattat de arter vi såg och fotograferade under våra dagar i Ungern. Vi satt varje dag utspridda i olika 

gömslen och under resan gjordes inga artgenomgångar på kvällarna, utan istället stämde vi bara kortfattat av vad de olike 

gömslena hade gett under den gångna dagen. Det innebär att vissa arter kan ha setts som inte kom upp under resan och som 

jag därför missat att få med här.  

 

1. Knölsvan Cygnus olor Mute Swan 

Noterad, bl.a. vid Theatre. 

2. Grågås Anser anser Greylag Goose 

Allmän vid t.ex. Theatre.  

3. Snatterand Anas strepera Gadwall 

Fanns i små antal i sjön Csaj-to utanför Theatre.  

4. Gräsand Anas platyrhynchos Mallard 

Allmän.  

5. Årta Anas querquedula Garganey 

Noterad vid Theatre.  

6. Rödhuvad dykand Netta rufina Red-crested Pochard 

I sjön utanför Theatre noterades arten vid de flesta sittningar.  

7. Vitögd dykand Aythya nyroca Ferruginous Duck 

Liksom den rödhuvade så fanns även vitögd dykand vid sjön utanför Theatre. Vid ett tillfälle uppehöll sig även ett par 

inom bra fotoavstånd.  Noterades även utanför Cinema.  

8. Fasan Phasianus colchicus Common Pheasant 

Tämligen allmän.  

9. Smådopping Tachybaptus ruficollis Little Grebe 

Fanns i småpölarna längs vägen mot Theatre samt i sjön utanför Cinema.  

10. Skäggdopping Podiceps cristatus Great Crested Grebe 

Även denna art fanns i pölarna längs vägen mot Theatre.  

11. Storskarv Phalacrocorax carbo Great Cormorant 

Noterades fåtaligt. 

12. Dvärgskarv Phalacrocorax pygmeus Pygmy Cormorant 

Noterad i små antal i sjön utanför Theatre.  

13. Dvärgrördrom Ixobrychus minutus Little Bittern 

Flera obsar vid Cinema, även fotograferad där vid några tillfällen.  

14. Natthäger Nycticorax nycticorax Black-crowned Night Heron 

Fotograferad vid Theatre och Cinema, samt några ströobsar i övrigt.  

15. Rallhäger Ardeola ralloides Squacco Heron 

Även denna art fotograferad vid både Theatre och Cinema, samt i övrigt fåtaligt noterad.  
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Skedstork. Foto: Anders Blomdahl 

 

16. Silkeshäger Egretta garzetta Little Egret 

Fåtalig fast regelbunden vid Theatre.  

17. Ägretthäger Ardea alba Great Egret 

Allmän och väl fotograferad vid framförallt Theatre, samt vid Cinema.  

18. Gråhäger Ardea cinerea Grey Heron 

Den talrikaste hägern, fotograferad vid både Theatre och Cinema.  

19. Purpurhäger Ardea purpurea Purple Heron 

Enstaka noterade, fast då arten är tillbakadragen i sina vanor dyker den normalt inte upp framför några gömslen.  

20. Vit stork Ciconia ciconia White Stork 

Enstaka i det omgivande jordbrukslandskapet.  

21. Skedstork Platalea leucorodia Eurasian Spoonbill 

Regelbunden vid Theatre med upp till runt 5 ex.  

22. Havsörn Haliaeetus albicilla White-tailed Eagle 

Överflygande noterade under flera dagar.  

23. Brun kärrhök Circus aeruginosus Western Marsh Harrier 

Allmän över vassarna.  

24. Duvhök Accipiter gentilis Northern Goshawk 

En adult hona gästade Large Drinking Station vid ett tillfälle och blev då även fotograferad.  

25. Sparvhök Accipiter nisus Eurasian Sparrowhawk 

Regelbunden besökare vid framförallt Large Drinking Station.  

26. Ormvråk Buteo buteo Common Buzzard 

Ett exemplar landade intill Large Drinking Station, men blev hårt attackerad av nötskrikor och lämnade utan att dricka 

eller bada. I övrigt enstaka i jordbruksmarkerna.  

27. Tornfalk Falco tinnunculus Common Kestrel 

Tämligen allmän i omgivningarna.  

28. Aftonfalk Falco vespertinus Red-footed Falcon 

Enstaka noterade i markerna runt farmen. Arten häckar inom nationalparken, men tyvärr på plats där Bence inte fått 

tillstånd att bygga gömslen.  

29. Lärkfalk Falco subbuteo Eurasian Hobby 

En fågel noterades.  

30. Vattenrall Rallus aquaticus Water Rail 

Hördes ofta vid Cinema och sågs och fotograferades där vid ett tillfälle.  

31. Rörhöna Gallinula chloropus Common Moorhen 

Enstaka noterade. Vid Cinema fanns en adult med unge vid många besök och kunde då fotograferas väl.  
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Turturduva var en regelbunden besökare vid vattenpoolerna. Foto: Anders Blomdahl 

 

32. Sothöna Fulica atra Eurasian Coot 

Noterad.  

33. Styltlöpare Himantopus himantopus Black-winged Stilt 

Noterad i mindre antal vid sjön Csaj-to utanför Theatre.  

34. Skärfläcka Recurvirostra avosetta Pied Avocet 

Fanns regelbundet att fotografera vid Theatre.  

35. Mindre strandpipare Charadrius dubius Little Ringed Plover 

Noterad från Theatre.  

36. Tofsvipa Vanellus vanellus Northern Lapwing 

Noterad.  

37. Brushane Calidris pugnax Ruff 

En flock sedd från Theatre.  

38. Rödspov Limosa limosa Black-tailed Godwit 

En stor flock fanns vid Theatre, fast tyvärr oftast utanför dammen. Många flyktbilder togs då flocken blev uppskrämd av 

någon brun kärrhök och vid något tillfälle fanns även någon enstaka fågel framför gömslet.  

39. Skogssnäppa Tringa ochropus Green Sandpiper 

Fotograferades vid Theatre och vid Mirror Drinking Station. 

40. Svartsnäppa Tringa erythropus Spotted Redshank 

Noterad vid Theatre.  

41. Rödbena Tringa totanus Common Redshank 

Noterad.  

42. Skrattmås Chroicocephalus ridibundus Black-headed Gull 

Allmän, bl.a. framför gömslena Theatre och Cinema.  

43. Kaspisk trut Larus cachinnans Caspian Gull 

Noterad fåtalig vid Theatre.  

44. Skäggtärna Chlidonias hybrida Whiskered Tern 

Tämligen allmän i området.  

45. Fisktärna Sterna hirundo Common Tern 

Noterad.  

46. Tamduva Columba livia domest. Feral Dove 

Noterad.  

47. Ringduva Columba palumbus Common Wood Pigeon 

Tämligen allmän.  

48. Turkduva Streptopelia decaocto Eurasian Collared Dove 

Sedd, framförallt längs vägen från och till Budapest. 

49. Turturduva Streptopelia turtur European Turtle Dove 

Härligt allmän och bidrog i stor utsträckning till skogsmiljöernas ljudbild, tillsammans med sommargyllingen. 

Regelbunden besökare vid drickpoolerna.  
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Endast en gång fick vi besök av en mellanspett. Foto: Fredrik Erhardt 

 

50. Gök Cuculus canorus Common Cuckoo 

Allmän, men som vanligt utom fotohåll. Gök är en notoriskt svår art att fotografera! 

51. Minervauggla Athene noctua Little Owl 

Flera par fanns i området och kunde fotograferas runt farmen och från farmens torngömsle.  

52. Hornuggla Asio otus Long-eared Owl 

Noterades på dagkvist nära Theatre.  

53. Kungsfiskare Alcedo atthis Common Kingfisher 

Fanns regelbundet vid Cinema och fotograferades där vid flera tillfällen.  

54. Biätare Merops apiaster European Bee-eater 

Sparsam i området, endast några ströobsar. Tyvärr är arten sedan två år tillbaka försvunnen som häckfågel vid farmen.  

55. Blåkråka Coracias garrulus European Roller 

Härligt allmän! Hela sex olika gömslen fanns och många fina bilder togs av denna juvel.  

56. Härfågel Upupa epops Eurasian Hoopoe 

Tämligen allmän och kunde fotograferas från två olika gömslen, med antingen svart eller grön bakgrund.  

57. Gröngöling Picus viridis European Green Woodpecker 

Fotograferades vid två tillfällen vid Large Drinking Station.  

58. Spillkråka Dryocopus martius Black Woodpecker 

Enstaka fåglar noterades, fast det kom tyvärr aldrig fram någon vid drickpoolerna.  

59. Större hackspett Dendrocopos major Great Spotted Woodpecker 

Regelbunden besökare vid flera vattenpooler.  

60. Mellanspett Dendrocopos medius Middle Spotted Woodpecker 

En fågel besökte och fotograferades vid Large Drinking Station vid ett tillfälle.  

61. Sånglärka Alauda arvensis Eurasian Skylark 

Noterad i omkringliggande jordbruksmark.  

62. Backsvala Riparia riparia Sand Martin 

Tämligen allmän. Häckade vid farmen.  

63. Ladusvala Hirundo rustica Barn Swallow 

Tämligen allmän.  

64. Trädpiplärka Anthus trivialis Tree Pipit 

Regelbunden vid drickpoolerna.  
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Badande koltrast, fotograferad i motljus och med lång slutartid på 1/15 sekund. Foto: Anders Blomdahl 

 

65. Gulärla Motacilla flava Yellow Wagtail 

Noterad.  

66. Sädesärla Motacilla alba White Wagtail 

Allmän.  

67. Rödhake Erithacus rubecula European Robin 

Dagligen noterad vid drickspoolerna.  

68. Sydnäktergal Luscinia megarhynchos Common Nightingale 

Fotograferades vid Small Drinking Station vid två tillfällen. I övrigt allmänt förekommande och hördes sjunga lite 

varstans.  

69. Svart rödstjärt Phoenicurus ochruros Black Redstart 

Fanns runt farmen.  

70. Svarthakad buskskvätta Saxicola rubicola European Stonechat 

Tämligen allmän i omgivningarna. Flera gånger fotograferad utanför Theatre.  

71. Stenskvätta Oenanthe oenanthe Northern Wheatear 

Noterad.  

72. Koltrast Turdus merula Common Blackbird 

Allmän. En av de mest frekventa besökarna vid drickpoolerna.  

73. Taltrast Turdus philomelos Song Thrush 

Regelbunden vid de olika drickspoolerna.  

74. Dubbeltrast Turdus viscivorus Mistle Thrush 

Enstaka noterades vid gömslet Hoopoe Black. 

75. Vassångare Locustella luscinioides Savi's Warbler 

Hörd i vassarna, framförallt vid stigen ut till Theatre.  

76. Sävsångare Acrocephalus schoenobaenus Sedge Warbler 

Allmän i vassarna, framförallt vid Theatre.  

77. Rörsångare Acrocephalus scirpaceus European Reed Warbler 

Tämligen allmän i vassarna, fast kändes sparsammare än sävsångaren att döma på antalet sjungande individer.  

78. Trastsångare Acrocephalus arundinaceus Great Reed Warbler 

Allmän i vassarna och dess kraxande sång hörde till sjöarnas ljudbild.  

79. Ärtsångare Sylvia curruca Lesser Whitethroat 

Noterad.  

80. Svarthätta Sylvia atricapilla Blackcap 

Allmän vid drickspoolerna.  
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Sommargyllingen är normalt en svårfotograferad art, men många lyckades under resan. Foto: Foto: Fredrik Erhardt  

 

81. Gransångare Phylloscopus collybita Chiffchaff 

Regelbunden vid drickspoolerna i små antal.  

82. Grå flugsnappare Muscicapa striata Spotted Flycatcher 

Enstaka besökte drickspoolerna.  

83. Svartvit flugsnappare, Ficedula hypoleuca, European Pied Flycatcher 

Noterad från farmens torngömsle.   

84. Stjärtmes Aegithalos caudatus Long-tailed Tit 

Små grupper med kontinentala stjärtmesar fanns vid olika drickspooler vid flera sittningar.  

85. Blåmes Cyanistes caeruleus Eurasian Blue Tit 

Allmän vid drickspoolerna.  

86. Talgoxe Parus major Great Tit  

Den mest talrika besökaren vid drickspoolerna, där alltid flera familjegrupper höll till.  

87. Pungmes Remiz pendulinus Eurasian Penduline Tit 

Hörd vid flera besök utanför Theatre. 

88. Sommargylling Oriolus oriolus Eurasian Golden Oriole 

Riktigt allmän i skogarna och dess ljuvliga flöjtande hördes hela tiden. Många lyckliga kunde även fotografera arten, 

både från farmens torngömsle men framförallt vid gömslet Hoopoe Black där ett bobyggande par noterades vid flera 

sittningar.  

89. Törnskata Lanius collurio Red-backed Shrike 

Tämligen allmän i omgivningarna.  

90. Nötskrika Garrulus glandarius Eurasian Jay 

Tämligen allmän och regelbunden besökare vid drickspoolerna.  

91. Skata Pica pica Common Magpie 

Noterad.  

92. Kaja Corvus monedula Western Jackdaw 

Allmän.  

93. Råka Corvus frugilegus Rook 

Noterad längs vägen från och till Budapest.  

94. Kråka Corvus corone Carrion Crow 

Allmän. Regelbunden fisktjuv vid Cinema.  

95. Stare Sturnus vulgaris Common Starling 

Allmän.  



  AVIFAUNA   

 

 15 

96. Gråsparv Passer domesticus House Sparrow 

Noterad.  

97. Pilfink Passer montanus Eurasian Tree Sparrow 

Tämligen allmän.  

98. Bofink Fringilla coelebs Common Chaffinch 

Allmän, även vid drickspoolerna.  

99. Grönfink Carduelis chloris European Greenfinch 

Fanns runt farmen.  

100. Steglits Carduelis carduelis European Goldfinch 

Tämligen allmän, bland annat runt farmen. Enstaka besökte även drickspoolerna och kunde där fotograferas.  

101. Stenknäck Coccothraustes coccothraustes Hawfinch 

Regelbunden besökare vid drickspoolerna, kanske mest frekvent vid Large Drinking Station.  

102. Sävsparv Emberiza schoeniclus Common Reed Bunting 

Noterad i vassarna, framförallt vid Theatre.  

103. Kornsparv Emberiza calandra Corn Bunting 

Allmän i omgivningarna och dess sång hördes överallt i jordbruksbygden. Fotograferad från härfågelgömslet Hoopoe 

Green.  

 

 

 

 

 
Blåkråka, hanne som levererar en skalbagge till honan i boet. Foto: Anders Blomdahl 
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Kärrsköldpadda i motljus, som likt ett träskmonster reser sig ur vattnet! Foto: Anders Blomdahl 

 

 

ARTLISTA ÖVRIGA ARTER 

 

Kärrsköldpadda, Emys orbicularis, European Pond Turtle 

Sågs regelbundet vid Cinema Hide, där den bl.a. stal fisk från hägrarna.  

 

Europeisk sisel, Spermophilus citellus, European Ground Squirrel 

Över 200 fanns runt Bences farm, inplanterade där i ett försöka att återinföra arten i området. Ekorrarna kommer från 

Budapest flygplats, där man hade problem med dem och därför ville få bort dem. Flyttades till farmen våren 2015.  

 

Snok, Natrix natrix, Grass Snake 

Fanns regelbundet i drickpoolen vid Large Drinking Station, där de jagade grodyngel.  

 

 
Hela gänget tillsammans med Bence Máté vid kvällens middag på farmen. Foto: Per Olofsson  
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Skrattmås med nyfångad fisk. Foto: Andreas Jarl 

 

 
Badande sydnäktergal. Foto: Fredrik Erhardt 


