
UNGERN 
 

Maj 2006 
 

 
 
 
 

                      Carl-Axel Bauer                          



 2 

 
DELTAGARE 
Edward Casparsson, Linghem 
Christian Gräslund, Sollentuna 
Jan Mogol, Skara 
Anna Struwe, Eskilstuna 
Gunilla Wetterling, Linköping 
Elisabeth Wåhlin-Boll, Lund 
 
Reseledare 
Carl-Axel Bauer, Lund 
 
Lokal guide 
Gerard Gorman, Budapest 
 
RESRUTT 
 
 6.5 Avresa Sverige, flyg via Amsterdam till Budapest. Buss till Tolscva i Tokaj-området, 
  med stopp på några ställen, inkl vid floden Bodrog. Natt i Tolscva. 
 7.5 Tolscva - Nagyrétek - Erdöbénye - Aranyos Ölgy - Abaújhér - Hernád - Abaújalpár 
  - Boldogkõváralia. Natt i Tolscva. 
 8.5 Tolscva - Zemplén-bergen - Abaújhér - floden Bodrog. Natt i Tolscva. 
 9.5 Tolscva - Bükk nationalpark - Noszvaj - Kápulna - Poroszló - Tiszafüred. Natt i 
  Tiszafüred.    
 10.5 Tiszafüred - Tiszlasjön - Hortobágy nationalpark - Nagivan Puszta. Natt i Tiszafüred.    
 11.5 Tiszafüred - Hortobágy nationalpark - Hortobágyi-halastó; besök vid bl a följande 
  dammar: Akademia, Csesci och Derzsi. Natt i Tiszafüred.    
 12.5 Tiszafüred - område med gamla risfält strax SV staden Karcag - Karcag -  Hortobágy 
  nationalpark. Nemet-sziget -  Zöldes - Hortobágy - Hortobágyi-halastó - Patkós 
  Csárda. Natt i Tiszafüred.   
 13.5 Tiszafüred - Fenyes-dammarna - Budapest; flyg hem. 
 
 

 
                    Stortrapp.                                                    Teckning: Peter Elfman 
  
Omslag: Träsktärnor. Foto: Christian Gräslund 
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         Balkanspett – en av resans åtta hackspettarter.                                            Foto: Christian Gräslund 

 
RESEDAGBOK 
Lördag 6 maj 
Det är avresans dag. Äventyrets dag. Dagen som 
alltid innebär lite märkligt pirr i magen.  
  Fyra resenärer från Arlanda, två från Kastrup och 
en från Landvetter samlas i mäktiga Amsterdam 
Schiphol Airport, för vidare transport med Malév 
Hungarian Airlines till Budapest. Resan går 
utmärkt, men den ungerska huvudstaden bjuder inte 
alls på den sol vi sett fram emot. Det är istället 
grått, molnbasen obehagligt låg och regnet hänger i 
luften. Ankomstvädret är en parentes, ska det snart 
visa sig. Resten av veckan kommer att bjuda på 
mängder av sol och värme. 
  Den drygt tre timmar långa resan till staden 
Tolscva, i vindistriktet Tokaj, är däremot inte 
mycket att orda om. Visst sågs en del fåglar, inte 
minst ett par ogenerade tofslärkor vid en 
bensinstation, men inget som inte kommer att 
erbjudas i överflöd senare under veckan. 
Slutligen framme, middag och…god natt. Nu gäller 
det att sova ikapp inför morgondagen. 
 
Söndag 7 maj 
Frukost vid sju. Vi kan nöjt konstatera att natten 
skingrat gårdagens mörka moln. De lokala 
vädergudarna ler, om än försiktigt, mot sina gäster 
från det fjärran Norden. Vi lämnar det vackra 
pensionatet i Tolscva och tar oss upp i bergen. För 
dig som har svårt att få ihop begrepp som ”Ungern”  

 
 
 
och ”berg” kan vi lämna lugnande besked. Det rör 
sig sannerligen inte om några imponerande massiv. 
Först på andra sidan gränsen, i det närbelägna 
Slovakien, börjar bergen anta mer imponerande 
dimensioner. 
  Nåväl, vi gör ett första stopp i odlingslandskapet 
nedan bergen. I Nagyrétek. Två svarta storkar vilar 
på uppvindarna, samtidigt som en adrenalinstinn 
höksångare far av och an i buskagen framför oss. 
  Längre upp, i de vackra ekskogarna i Erdöbénye, 
börjar specialiteterna ställa sig i kö för beskådan. 
Över den mjuka bergskammen kretsar en adult 
kejsarörn. Först i godan ro, men snart med en 
aggressiv kritiker i hasorna. Det är en falk som 
mobbar örnen. Det är faktiskt en stor falk. Det är 
en…tatarfalk! Någon mellanspett behagar dock inte 
visa sig. Däremot har en sommargylling, en 
strålande vacker hane, den goda smaken att sjunga 
från en ektopp. 
  Nästa stopp blir i ett närbeläget område vid namn 
Aranyos Ölgy. Här bjuds vi på två nyfikna 
gråspettar, förmodligen ett par som häckar i 
området. 
  För att undvika ungersk höghöjdssjuka återvänder 
vi till odlingslandskapet längre ner. Vi ser några 
mycket avlägsna aftonfalkshannar i närheten av  
Abaújhér, avnjuter en koloni med biätare vid floden 
Hernád, äter lunch vid Abaújalpár (paprikakorven,  
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En av resans många tofslärkor, här med mat i näbbet.                                                         Foto: Carl-Axel Bauer 
 
paprikachipsen och den inlagda gurkan har en 
strykande åtgång), för att slutligen rulla vidare mot 
Boldogkõváralia. För dig som inte är hemmastadd i 
det ungerska språket kan vi berätta att 
Boldogkõváralia betyder ”det glada slottet vid 
bergets fot”. Slottet hade förvisso sett sina bättre 
dagar, men glädjen kan vi gå i god för. Efter en 
stunds letande röjer sig nämligen balkanspetten – 
en hane som har den goda smaken att visa upp sig 
på mycket behagligt håll. Fantastiskt läckert! 
  Vi avslutar skådardagen med att bli utskällda å det 
grövsta. De lokala hundarna har nämligen 
synpunkter på vår närvaro i ett stenbrott som ska 
hysa berguv. Dessvärre fick vi nöja oss med 
utskällningen. Någon uv bjöds inte. 
  Vid kvällssummeringen, denna första dag, kan vi 
konstatera att en mängd arter som räknas som 
rariteter i Sverige tillhör vardagens trivialiteter i 
Ungern. Turturduvor, sydnäktergalar, svarthakade 
buskskvättor, höksångare, sommargyllingar, 
gulhämplingar och kornsparvar är överallt 
förekommande – och de ska fortsätta skämma bort 
oss under de kommande dagarna. 
 
Måndag 8 maj 
Vi ger oss av längre upp, längre in i 
Zemplénbergen. Vi hoppas att morgonen och 
förmiddagen ska bjuda på vitryggig hackspett och 

slaguggla. Här finns uppenbarligen goda chanser på 
båda. Några timmar senare tvingas vi konstatera att 
vi vandrat i fantastiskt vackra bokskogar, men att 
såväl vitryggig hackspett som slaguggla lyst med 
sin frånvaro. Däremot har halsbandsflugsnapparna 
suttit skuldra vid skuldra längs vandringen. Deras 
samman-pressade sång har följt oss under 
morgonen. 
  Vi lämnar de vackra gröna kullarna bakom oss och 
ägnar eftermiddagen åt slättlandskapet. Vilket 
resulterar i mindre skrikörn, ängshök, svart stork 
och smaragdödla. 
  Halsbandsflugsnappare och skrikörnar i all ära, 
men dagens clou är nog kvällens besök i en riktigt 
äcklig vinkällare. Jag skriver äcklig, för det var vår 
första reaktion. Det svarta mögel som täckte väggar 
och flaskor imponerade inte på vinnoviserna från 
norr. Det skulle naturligtvis visa sig att det svarta 
möglet är en indikator på perfekt temperatur för 
tokajervinerna. Vilket snart skulle visa sig. Vinet 
smakade förträffligt! 
 
Tisdag 9 maj 
Vi gör ett nytt försök på berguven i brottet. Att vi 
ånyo ska få skäll tar vi för givet, men ska morgonen 
också bjuda på en majestätisk uggla? Javisst! I 
samma stund som vi ställer tubkikarna tillrätta 
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            Gruppen avnjuter ett glas tokajer i djupa källarvalv – från vänster: Elisabeth, Carl-Axel, Gunilla, Jan,     
            Christian, Edward och Anna. Foto Gerard Gorman. 
 
flyger berguven från den ena klippkanten och 
försvinner bakom nästa. Underbart är kort. 
  Nu lämnar vi Zemplénbergen och beger oss 
västerut, mot Bükkbergen. Och här, i Bükks frodiga 
lövskogar, får vi magnifika obsar på matande 
vitryggiga hackspettar vid bo. Lite längre bort 
lyckas vi också få syn på ett par grälsjuka 
mellanspettar. Äntligen! Nu fattas bara den mindre 
hackspetten för att göra spettlistan komplett. 
Tretåig hackspett är nämligen inte att tänka på. 
Tretåspetten har inget fäste i Ungern. 
  I ett ganska oansenligt våtmarksområde nedanför 
bergen lyckas vi med det nästan omöjliga. Att vi får 
höra sjungande trast-, flod- och vassångare är enligt 
planerna, men att vi lyckas få se samtliga hör 
sannerligen inte till rutinerna. Nöjda kliver vi in i 
bussen, för att fortsätta resan till Tiszafüred, på 
gränsen till Hortobágy. Morgondagen är löftesrik. 
 
Onsdag 10 maj 
Heldag i Hortobágy – även om vi faktiskt sparkade 
loss dagen vid Tiszasjön. Nu var spettarna, 
skogarna och bergen historia. Detta var det Ungern 
vi hade närt i vårt inre inför resan. Vi var vid 
pusztan. Den europeiska stäppen, med öppna vyer 
och en rak horisont. Uppodlat och ursprungligt, 
huller om buller, med ögon i form av fiskdammar 
som attraherar allehanda våtmarksfåglar. Spelet kan 
börja.   
  Dagen höll sina löften. Trots att vi bara nosade på 
utkanterna av Hortobágy kunde vi under kvällen 

summera en mängd dvärgskarvar, natthägrar, 
silkeshägrar, purpurhägrar, skedstorkar, vitögda 
dykänder, skäggtärnor, svarttärnor, vitvingade 
tärnor, vaktlar, rödspovar, fältpip-lärkor, 
svartpannade törnskator, pungmesar och en herrans 
massa trollsländor. Vi fick dessutom se en av de 
ytterst få lokala örnvråkarna, en subadult kejsarörn, 
två tatarfalkar, fyra blåkråkor och ett femtiotal 
aftonfalkar (det stora flertalet i form av utfärgade 
hanar) vid råkkolonierna. 
  Ändå var det vid den fallfärdiga ladan som vi 
bjöds på dagens upplevelse. Vi hukar mellan 
väggarna när Gerard, fastnaglad vid tuben, låter de 
magiska orden fara över sina läppar. Det är inte 
många ord, men ibland krävs bara märgen i ett 
budskap. Han säger: ”It´s a Great Bustard. A male.”  
Med ens var Tors hotfulla muller förpassad till en 
petitess. En stortrapp är trots allt en stortrapp, om  
än på långt håll. Det var ingen skönhetsupplevelse, 
men vi kunde åtminstone ana den majestätiska  
fågeln som stolt spankulerade omkring i det platta 
landskapet. 
  Kvällens middag bestod av vitlökssoppa, fläsk, 
potatis och pannkakor. Vi började nu få ett rejält 
grepp om den lokala matkulturens hörnpelare. Det 
handlar om grönsakssoppor, fläsk, lever, potatis, 
lök, kål, pannkakor, plommonsylt, gott öl, god 
aprikossnaps (pálinka!) och röda viner av mycket 
varierande kvalitet. 
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Dvärgskarv.                                                                                                                       Foto: Christian Gräslund 

 

Torsdag 11 maj 
Vi vaknade till hägrarnas dag i Hortobágy. Det hade 
vi naturligtvis ingen aning om när vi lugnt avnjöt te, 
kaffe och smörgåsar, men vi skulle snart bli varse. 
Inom loppet av några timmar kunde vi bocka av sju 
olika hägerarter. Vi såg gråhägrar, ägretthägrar, 
silkeshägrar, purpurhägrar, natthägrar och 
rallhägrar. Så långt allt enligt planerna. 
  Men larmet gick. Det hade siktats en kohäger vid 
en liten by i närheten. Vi skumpade dit på sandiga 
vägar, tog en kort promenad och där…alldeles intill 
en ägretthäger…stod den rara gästen. Den lilla 
kohägern, vit med gulbruna inslag, tycktes faktiskt 
ty sig till den betydligt större ägretthägern. Det var 
inte utan att tankarna vandrade till David och 
Goliat. Kohägern är mycket sällsynt i Ungern. Vi 
lyckades inte få full klarhet i fyndbilden, men det 
torde bara anträffats ett dussin fåglar tidigare. 
  Det skulle bli en fantastisk dag. Mängder av 
hägrar, men också skedstorkar, dvärgskarvar, 
vitögda dykänder, skäggtärnor, vitvingade tärnor, 
grodor och kärrsköldpaddor. För att inte tala om 
dvärgrördrom, mindre sumphöna, tjockfot, biätare 
och vitstjärnig blåhake. 
  Det enda som saknades var full utdelning i The 
Barber Shop. Ett skämtsamt namn på ett 
vassområde som hyser Whiskered Tern 
(skäggtärna), Bearded Tit (skäggmes) och 
Moustached Warbler (kaveldunsångare). Den 
senare hade dessvärre inte beställt någon rakning 
för dagen. 
 
  Trösten infann sig under aftonen, när vi istället 
fick avnjuta skägget på en formidabel 
stortrappshane. För att kunna se de vita borsten på 
halssidorna krävs sannerligen närhåll – och det 

bjöds vi på. Det finns inga superlativer som kan ge 
rättvisa åt upplevelsen. 
  Det fick bli en pálinka. 
 
Fredag 12 maj 
Tredje och sista dagen i Hortobágy. Nu står det 
plötsligt klart för oss. Vi kommer inte att få höra  
någon vattensångare. Det beror dock inte på 
klantighet eller okunskap, utan istället på det enkla 
faktum att det som inte finns heller inte går att se. 
Det har inte anlänt några vattensångare till 
Hortobágy – som normalt hyser ett bestånd på flera 
hundra sjungande individer. Kanske beror det på 
översvämningarna, kanske på något helt annat. 
Några svar finns i stunden inte att få. 
  Dagen bjöd på i stort sett samma arter som 
gårdagen, men sex rödvingade vadarsvalor, två 
rödhuvade dykänder, en ormörn och en 
minervauggla fick pulsmätaren att slå i taket. Och 
klockgrodor. Överallt spelande klockgrodor. 
  Middagen avnjöts till tonerna av folkmusik 
(inomhus) och lövgrodor (utomhus). Vi åt oss mätta 
på välsmakande gulasch, köttpannkakor och rétes. 
Det senare är en ungersk variant på strudel. Mycket 
gott! 
 
Lördag 13 maj 
Tidig start för att klämma de sista dropparna ur 
Hortobágy. Två timmars traskande vid några 
fiskdammar resulterade i ogenerade rallhägrar, lika 
ogenerade natthägrar och en oerhört generad 
mindre sumphöna – som nöjde sig med att klucka 
några gånger. Sedan fick det vara nog. 
  Det var dags att lämna ymnighetshornet. Återtåget 
tar sin början. Bara ett kort stopp vid blåkråkorna, 
tatarfalkarna, råkorna och aftonfalkarna. Falkarna 
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visar sig snart, men blåkråkan trilskar. Efter en god 
stunds väntan visar hon sig. Synnerligen 
välkommet eftersom en av deltagarna lyckades 
missa den vackra fågeln på vägen ner. När 
blåkråkan röjt sin närvaro, om än på långt håll, 
yppades följande klassiska citat till vår engelsk-
ungerska värd: ”I saw it, but it was not a njutobs. 
Do you know that word?” Se där, ett nytt 
skandinaviskt ord på export till anglosaxernas rike. 
Underbart! 

  En lång resa följs av en kort sightseeing i Buda 
och Pest. Alltså de båda städer, på ömse sidor om 
Donau, som lierat sig under namnet Budapest. 
 
  Vi avslutar med smörgås, öl och bakelse. Alltså en 
värdig punkt för det ungerska äventyret. 
 
 

Jan Mogol 

 
 
 
 

 
                             Purpurhäger.                                                            Foto: Christian Gräslund 
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ARTLISTA FÅGLAR 
 

1. Skäggdopping  Podiceps cristatus 
3-20 ex dagligen i olika dammar i Hortobágy NP 
 

2. Gråhakedopping  Podiceps grisegena 
1 ex 11/5 i Hortobágy NP 
 

3. Svarthalsad dopping  Podiceps nigricollis 
8 ex 12/5 i Hortobágy NP 
 

4. Storskarv  Phalacrocorax carbo 
Några ex längs floden Bodrog 6 och 8.5; 10-30 ex dagligen i anslutning till dammar i Hortobágy NP 
 

5. Dvärgskarv  Phalcrocorax pygmeus 
2-20 ex dagligen i anslutning till dammar i Hortobágy NP 
 

6. Rördrom  Botaurus stellaris 
1-4 ex hörda på olika håll i Hortobágy NP 
 

7. Dvärgrördrom  Ixobrychus minutus 
1 hanne sedd och hörd 11/5, Hortobágy NP 
 

8. Natthäger  Nycticorax nycticorax 
Tämligen allmän (30-50+ ex dagligen) i Hortobágy NP 
 

9. Rallhäger  Ardeola ralloides 
Mellan 2-4 ex dagligen, f.a. i smådammar i Hortobágy NP 
 

10. Kohäger  Bubulcus ibis 

1 ex i praktdräkt sågs vid Nagyivan 11/5 - 7:e fyndet för Hortobagy och ca 12:e fyndet för Ungern! 
 

11. Silkeshäger  Egretta garzetta 
1 ex vid Bodrog-floden; sedd dagligen i Hortobágy NP, max 40 ex 
 

12. Ägretthäger  Egretta alba 
Enstaka kring floden Bodrog; allmän i Hortobágy NP 
 

13. Gråhäger  Ardea cinerea 
Enstaka i nordöstra Ungern; 2-10 ex dagligen i Hortobágy NP 
 

14. Purpurhäger  Ardea purpurea 
3-10 ex dagligen i Hortobágy NP 
  

15. Svart stork  Ciconia nigra 
4-5 ex dagligen i nordöstra Ungern; 2 ex 11/5 i Hortobágy NP och 1 ex 12/5 strax söder staden Karcag 
 

16. Vit stork  Ciconia ciconia 
Sedd nästan dagligen – fåtalig i nordöstra Ungern, allmän i Hortobágy NP 
 

17. Skedstork  Platalea leucorodia 
4 ex vid floden Bodrog; tämligen allmän till allmän i Hortobágy NP, bl. a. ca. 200 ex 11/5! 
 

18. Knölsvan  Cygnus olor 

6 ex 10/5 och 2 ex 11/5, Hortobágy NP 
  

19. Grågås  Anser anser 
20-40 ex dagligen i Hortobágy NP 
 

20. Gravand Tadorna tadorna 
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2 ex 11/5 i Hortobágy NP 
 

21. Snatterand  Anas strepera 
Enstaka ex dagligen i Hortobágy NP 
 

22. Gräsand  Anas platyrhynchos 
Sågs nästan varje dag i upp till 30 ex 
 

23. Årta  Anas querquedula 
1 hanne 7/5 i Tokaj-området; ca 10 ex dagligen i Hortobágy NP 
 

24. Skedand  Anas clypeata 
Sedd dagligen i mellan 1 och 10 ex, Hortobágy NP 
 

25. Rödhuvad dykand Netta rufina 
2 hannar sågs 12/5 i Hortobágy NP 
 

26. Brunand  Aythya ferina 
Sedd de flesta dagar i Hortobágy NP i upp till 100 ex per dag 
 

27. Vitögd dykand  Aythya nyroca 
4-75 ex dagligen i Hortobágy NP 
 

28. Vigg  Aythya fuligula 
1 hanne sågs av Anna 13.5, i Hortobágy NP 
 

29. Bivråk  Pernis apivorus 

2 ex 7/5 i Tokaj-området och 1 ex 11/5 i Hortobágy NP 
 

30. Havsörn  Haliaeetus albicilla 
1 ad/subad 8/5 vid floden Bodrog i Tokaj-området 
 

31. Ormörn  Circaetus gallicus 
1 ex i fälten strax söder staden Karcag, 12/5 
 

32. Brun glada Milvus migrans 
2 ex 6/5 vid floden Bodrog i Tokaj-området 
 

33. Brun kärrhök  Circus aeruginosus 
Sedd dagligen, allmän  i Hortobágy NP 
 

34. Ängshök  Circus pygargus 
1 hona i Tokaj-området, 8/5 och 1 i Hortobágy NP 10/5 
 

35. Sparvhök  Accipiter nisus 
1 ex sågs av Jan 8/5 i Tokaj-området  
 

36. Ormvråk  Buteo buteo 
2-20 ex dagligen 
 

37. Örnvråk  Buteo rufinus 
1 ex 10/5 i Hortobágy NP 
 

38. Mindre skrikörn  Aquila pomarina 
2 ex 8/5 i Tokaj-området, sannolikt ytterligare 2 ex vid floden Bodrog, samma dag, samt 1 ex 10/5 i 
Hortobágy NP  
 

39. Kejsarörn  Aquila heliaca 
1 ad i Tokaj-området 7/5 och 1 ad strax NV Tiszafüred 10/5 
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40. Tornfalk  Falco tinnunculus 
1-10 ex dagligen  

 

 
Aftonfalk var lokalt tämligen allmän på pusztan, här en hona.                     Foto: Christian Gräslund 
 

41. Aftonfalk  Falco vespertinus 
3 ex i Tokaj-området 7/5; lokalt tämligen allmän på pusztan 
 

42. Tatarfalk  Falco cherrug 
1 ex i Tokaj-området 7/5, som mobbade en gammal kejsarörn(!), samt 2 ex strax NV Tiszafüred 10/5 och 
13/5   
 

43. Vaktel  Coturnix coturnix 
Enstaka ex hörda såväl i Tokaj-området som i Hortobágy NP 
 

44. Fasan  Phasianus colchicus 
Sedd dagligen i varierande antal; tämligen allmän i Hortobágy NP 
  

45. Vattenrall  Rallus aquaticus 
1 ex hört 11/5 i Hortobágy NP  
 

46. Mindre sumphöna  Porzana parva 
1 ex hört i Hortobágy NP 11/5 och 13/5 
 

47. Kornknarr Crex crex 
4 ex hördes i Tokaj-området 
 

48. Rörhöna  Gallinula chloropus 
1 ex sedd 10/5 och några hörda dagligen i Hortobágy NP 
 

49. Sothöna  Fulica atra 
Sedd dagligen i smärre antal i Hortobágy NP  
 

50. Trana  Grus grus 
1 ex 10/5 och 3 ex 13/5, Hortobágy NP 
 

51. Stortrapp  Otis tarda 
1 hanne och 1 hona 10/5 och en hanne 11/5, Hortobágy NP 
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52. Skärfläcka  Recurvirostra avosetta 
2 ex 10/5 och 2 ex 12/5, Hortobágy NP 
 

53. Tjockfot  Burhinus oedicnemus 
1 ex 11/5, Hortobágy NP 
 

54. Rödvingad vadarsvala Glareola pratincola 

4-6 ex 12/5 i gamla risfält strax söder staden Karcag  
 

55. Tofsvipa  Vanellus vanellus 
Sedd dagligen, tämligen allmän till allmän 
 

56. Småsnäppa  Calidris minuta 
1 ex 12/5, Hortobágy NP 
 

57. Brushane  Philomachus pugnax 
Ca 60 ex 10/5 och ca 100 ex 11/5, Hortobágy NP 
 

58. Enkelbeckasin  Gallinago gallinago 
En hörd spela 11/5, Hortobágy NP 
 

59. Rödspov  Limosa limosa 
2 ex 10/5 och 2 ex 12/5, Hortobágy NP 
 

60. Storspov  Numenius arquata 
10 ex 11/5, Hortobágy NP 
 

61. Svartsnäppa  Tringa erythropus 
En hörd 12/5, Hortobágy NP 
 

62. Rödbena  Tringa totanus 
1 ex 10/5 och 12/5, Hortobágy NP 
 

63. Grönbena  Tringa glareola 
Mellan 10-50 ex sedda dagligen i Hortobágy NP 
 

64. Svarthuvad mås Larus melanocephalus 
1 ad sågs 10/5 i Hortobágy NP 
 

65. Dvärgmås Larus minutus 
En avlägsen och bortflygande adult fågel sågs av Jan 12/5 i Hortobágy NP 
 

66. Skrattmås Larus ridibundus 
Mellan 30-100+ ex sågs dagligen i Hortobágy NP  
 

67. Gulfotad trut Larus michahellis 
Sågs i varierande antal (1-50 ex) varje dag i Hortobágy NP, dock ej 10/5  
 

68. Silltrut Larus fuscus     

1 adult sågs 11/5 i Hortobágy NP 
 

69. Fisktärna  Sterna hirundo 
Sågs i varierande antal (1-30 ex) varje dag i Hortobágy NP  
 

70. Skäggtärna  Chlidonias hybridus 
Sedd dagligen i stort antal (100-400 ex per dag!) i Hortobágy NP 
 

71. Svarttärna  Chlidonias niger 
20-50 ex dagligen i Hortobágy NP, utom 13/5  
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72. Vitvingad tärna  Chlidonias leucopterus 
Sedd dagligen i Hortobágy NP – 6 ex 10/5, ca 300 ex (!) 11/5, ca 200 ex 12/5 och ca 30 ex på morgonen 
13/5! 
 

73. Tamduva  Columba livia 
Allmän alla dagar 
 

74. Skogsduva  Columba oenas 
2 ex 7/5 och 3 ex 8/5 i Tokaj-området 
 

75. Ringduva  Columba palumbus 
Tämligen allmän i Tokaj-området, enstaka i Hortobágy NP 
 

76. Turkduva  Streptopelia decaocto 
Allmän i eller i närheten av samhällen 
 

77. Turturduva  Streptopelia turtur 
Sedd så gott som dagligen, allt ifrån enstaka ex till allmän 
 

78. Gök  Cuculus canorus 
Hörd och sedd nästan dagligen, allmän på pusztan 

 

 
Minervauggla.                                                   Foto: Christian Gräslund 

 
79. Minervauggla  Athene noctua 

1 ex visade upp sig fint vid Patkós Csárda, 12/5 
 

80. Kattuggla  Strix aluco 
1 ex sedd 9/5 i Bükk nationalpark  
 

81. Berguv Bubo bubo 

1 ex sågs 9/5 i ett stenbrott i Tokaj-området  
 

82. Tornseglare  Apus apus 
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2 ex sågs i Tokaj-området 7/5 – de enda under resan(!) 
 

83. Biätare  Merops apiaster 
14 ex vid grustag i Tokaj-området; enstaka översträckande hörda och en sedd i Hortobágy NP 
 

84. Blåkråka  Coracias garrulus 
4 ex sedda strax NV Tiszafüred 7/5 och 1 ex sågs där 13/5 
 

85. Härfågel  Upopa epops 
Enstaka fåglar i Tokaj-området och i Hortobágy NP 
 

86. Göktyta  Jynx torquilla 
Enstaka ex hörda dagligen; 1 ex sågs i Tokaj-området och 1 ex i Hortobágy NP 
 

87. Gråspett Picus canus 
2 ex sedda samt 1 ex hört 7/5 i Tokaj-området 
  

88. Gröngöling  Picus viridus 
1 ex sågs 9/5 i Noszvaj  
 

89. Spillkråka  Dryocopus martius 
Enstaka ex sedda eller hörda i Tokaj-området; 4 ex sågs 9/5 nära Noszvaj   
 

90. Större hackspett  Dendrocopos major 
1 ex i Tokaj-området 7/5, 2 ex i Bükk NP, 9/5, och 1 ex i Hortobágy NP 
 

91. Balkanspett  Dendrocopos syriacus 
1 hane i omgivningarna till borgen Boldogkõváralia, 7/5, i Tokaj-området 
 

92. Mellanspett  Dendrocopos medius 
2 ex i Bükk NP, 9/5 
 

93. Vitryggig hackspett  Dendrocopos leucotos 
1 par vid bo i Bükk NP, 9/5 
 

94. Tofslärka  Galerida cristata 
Endast ett fåtal sedda i Tokaj-området; tämligen allmän i övrigt under resan 
 

95. Sånglärka  Alauda arvensis 
Allmän under hela resan 
 

96. Backsvala  Riparia riparia 
50 ex 10/5 och 15 ex 11/5 i Hortobágy NP 
 

97. Ladusvala  Hirundo rustica 
Allmän under hela resan 
 

98. Hussvala  Delichon urbica 
Allmän under hela resan 
 

99. Fältpiplärka  Anthus campestris 
Enstaka ex sedda och några hörda i och omkring Hortobágy NP  
 

100. Trädpiplärka  Anthus trivialis 
1 ex hördes 7/5 i Tokaj-området; en ängs/trädpiplärka stöttes i Tokaj-området 8/5 
 

101. Gulärla  Motacilla flava 

Lokalt allmän i Tokaj-området, allmän i Hortobágy NP 
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102. Forsärla  Motacilla cinerea 
2 ex i Tokaj-området 7/5 och 3 ex i Bükk NP, 9/5  
 

103. Sädesärla  Motacilla alba 
Tämligen allmän de flesta av resans dagar 
 

104. Gärdsmyg  Troglodytes troglodytes 
Ca 5 ex sedda i Tokaj-området och ungefär lika många i Bükk NP 
 

105. Rödhake  Erithacus rubecula 
Mindre allmän i Tokaj-området 
 

106. Sydnäktergal  Luscinia megarhynchos 
Allmän i Tokaj-området; tämligen allmän i Hortobágy NP 
 

107. Blåhake  Luscinia svecica  
2 ex 11/5 och 5 ex 12/5, hörd 13/5, i eller strax utanför Hortobágy NP, samtliga av den vitstjärniga rasen 
cyanecula 

 
108. Svart rödstjärt  Phoenicurus ochruros 

Sedd eller hörd så gott som dagligen i mellan 1 till 5 ex 
 

109. Rödstjärt Phoenicurus phoenicurus 
Hörd i Tokaj-området 8/5; 1 ex sågs 10/5 i Hortobágy NP  
 

110. Buskskvätta  Saxicola rubetra 
1 ex i Tokaj-området 8/5; 2-10 ex dagligen i Hortobágy NP 
 

111. Svarthakad buskskvätta  Saxicola torquata 
Tämligen allmän till allmän så gott som dagligen under hela resan 
 

112. Stenskvätta Oenanthe oenanthe 
2 ex 10/5 i Hortobágy NP 
  

113. Koltrast  Turdus merula 
Tämligen allmän i Tokaj-området och i Bükk NP; enstaka hörda i samhällen i Hortobágy NP 
 

114. Taltrast  Turdus philomelos 
Upp till ett tiotal ex hörda i Tokaj-området och i Bükk NP; 1 hörd 13/5 
 

115. Dubbeltrast  Turdus viscivorus 
2 ex i Tokaj-området 8/5 
  

116. Flodsångare  Locustella fluviatilis 
1 sedd och 1 hörd nära Noszvaj 9/5  
 

117. Vassångare  Locustella luscinioides 
1 sedd och hörd nära Noszvaj 9/5; upp till 10 ex hörda dagligen i Hortobágy NP 
 

118. Sävsångare  Acrocephalus schoenobaenus 
1 ex hört i Tokaj-området 8/5; tämligen allmän till allmän i Hortobágy NP 
 

119. Kärrsångare  Acrocephalus palustris 
Ett nyanlänt(?) ex sågs och hördes resans sista dag, 13/5, strax NV Tiszafüred 
 

120. Rörsångare  Acrocephalus scirpaceus 
1 ex hört nära Noszvaj 9/5; tämligen allmän i Hortobágy NP 
  

121. Trastsångare  Acrocephalus arundinaceus 
3 ex nära Noszvaj 9/5; mycket allmän i Hortobágy NP 
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122. Härmsångare  Hippolais icterina 

Resans enda ex sjöng i en dunge nära Patkós Csárda 12/5 – nyanländ? 
 

123. Höksångare  Sylvia nisoria 
Lokalt tämligen allmän i Tokaj-området; enstaka ex sedda eller hörda i Hortobágy NP 
 

124. Ärtsångare  Sylvia curruca 
Enstaka ex hörda i Tokaj-området och i Hortobágy NP 
 

125. Törnsångare  Sylvia communis 
Enstaka ex hörda eller sedda så gott som dagligen 
 

126. Svarthätta  Sylvia atricapilla 
Allmän i Tokaj-området och i Bükk NP, 1-6 ex dagligen i Hortobágy NP 
  

127. Grönsångare  Phylloscopus sibilatrix 
Tämligen allmän i Tokaj-området och i Bükk NP 
 

128. Gransångare  Phylloscopus collybita 
Tämligen allmän i Tokaj-området och i Bükk NP 
 

129. Grå flugsnappare  Muscicapa striata 
Ett ex i Bükk NP och 1 ex i Hortobágy NP 12/5 
 

130. Halsbandsflugsnappare  Ficedula albicollis 
2-3 ex sedda och totalt ca 10 hörda i lövskog i Tokaj-området och i Bükk NP 
 

131. Skäggmes  Panurus biarmicus 
Enstaka ex sedda eller hörda dagligen i Hortobágy NP 
 

132. Stjärtmes Aegithalos caudatus 
Ett ex sågs i Tokaj-området 7/5 
  

133. Entita  Parus palustris 
Ett par ex hördes i Tokaj-området 
 

134. Svartmes  Parus ater 
Ca 10 ex hördes i Tokaj-området 8/5 
 

135. Blåmes  Parus caeruleus 
Enstaka ex hördes eller sågs i Tokaj-området och i Bükk NP 
 

136. Talgoxe  Parus major 
Tämligen allmän till allmän i Tokaj-området och i Bükk NP; 2 ex observerades 12/5 
 

137. Nötväcka  Sitta europaea 
1 ex hörd i Tokaj-området 8/5; 6-7 ex sågs eller hördes i Bükk NP 
 

138. Pungmes  Remiz pendulinus 
1-2 ex sågs eller hördes dagligen i Hortobágy NP 
 

139. Sommargylling  Oriolus oriolus 
Tämligen allmän till allmän under nästan hela resan! 
 

140. Törnskata  Lanius collurio 
2-10 ex dagligen under hela resan 
 

141. Svartpannad törnskata  Lanius minor 
4 ex 10/5 i Hortobágy NP  
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142. Nötskrika  Garrulus glandarius 

Enstaka ex dagligen i Tokaj-området och i Bükk NP 
 

143. Skata  Pica pica 
Ej observerad i Tokaj-området eller i Bükk NP; tämligen allmän till allmän i Hortobágy NP 
 

144. Kaja  Corvus monedula 
Enstaka ex i Hortobágy NP 
 

145. Råka  Corvus frugilegus 
Tämligen allmän till allmän i Hortobágy NP  
 

146. Kråka  Corvus corone 
Enstaka ex i Tokaj-området och i Bükk NP; tämligen allmän i Hortobágy   
NP; alla tillhörande rasen cornix (s.k. gråkråka) 
 

147. Korp  Corvus corax 
Enstaka ex i Tokaj-området; 2 ex 10/5 i Hortobágy NP 
 

148. Stare  Sturnus vulgaris 
Allmän under hela resan 
 

149. Gråsparv  Passer domesticus 
Allmän under hela resan, speciellt i samhällen 
 

150. Pilfink  Passer montanus 
Allmän under hela resan, speciellt i samhällen  
 

151. Bofink  Fringilla coelebs 
Allmän i Tokaj-området och i Bükk NP; enstaka hörda i Hortobágy NP 
 

152. Gulhämpling  Serinus serinus 
Allmän i Tokaj-området och i Bükk NP; enstaka hörda i Hortobágy NP  
 

153. Grönfink  Carduelis chloris 
Mindre till tämligen allmän i Tokaj-området och i Bükk NP; 2 ex 10/5 i Hortobágy NP  
 

154. Steglits  Carduelis carduelis 
Tämligen allmän under hela resan 
 

155. Hämpling  Carduelis cannabina 
Tämligen allmän i Tokaj-området och i Bükk NP; några ex i Hortobágy NP 
 

156. Stenknäck  Coccothraustes coccothraustes 
Tämligen allmän i Tokaj-området och i Bükk NP  
 

157. Gulsparv  Emberiza citrinella 
Tämligen allmän i Tokaj-området och i Bükk NP 
 

158. Sävsparv  Emberiza schoeniclus 
1 ex i Tokaj-området 8/5; mindre till tämligen allmän i Hortobágy NP 
 

159. Kornsparv  Miliaria calandra 
Tämligen allmän till allmän under hela resan 
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ARTLISTA DÄGGDJUR 
Europeisk fälthare  Lepus europaeus 
Ekorre  Sciurus vulgaris 
Hermelin  Mustela erminea 

Rådjur  Capreolus capreolus 
 
 
ARTLISTA AMFIBIER 
Klockgroda  Bombina bombina 

Gulbukig klockgroda Bombina variegata 

Ätlig groda  Rana esculenta 

Långbengroda  Rana dalmatina 

Åkergroda  Rana arvalis 
Grönfläckig padda  Bufo viridis 
Smaragdödla  Lacerta viridis 
Kärrsköldpadda  Emys orbicularis  
Snok  Natrix natrix 


