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Forord
Fra den 6. - 13. maj 2012 afholdt DOF Travel sin første stortur til Makedonien inklusiv et
par dage ved Prespa søerne i Grækenland. Flyturen med Austrian Airlines til Skopje via
Wien stod Via Travel for, og land arrangementet var tilrettelagt i samarbejde med det
tjekkiske bureau E-tours, som før har arrangeret ture for os i Slovakiet og Ungarn. Vores
makedoniske lokalguide havde mest kendskab til rovfugle, og især de gribbe han fodrede i
et projekt. Derfor var vi spændte på, hvad landet kunne byde på og ikke mindst mht.
småfuglene, som åbenbart ikke havde den største bevågenhed.
Det lille bjergrige land Makedonien grænser op til adskillige lande, bl.a. Grækenland, hvis
grænse vi skulle passere for at komme til Prespa søerne. Konflikten imellem de to lande
pga.navnet gav ikke større problemer, da vi skulle passere grænsen. Til gengæld er der
ingen skiltning, der viser vej til Makedonien i Grækenland. Først et par km inden grænsen
står der et skilt med påtegningen FYROM.
Vejret under hele turen var mildt og solrigt, med undtagelse af et par enkelte mindre byger.
Temperaturen midt på dagen rundede 25gr. med lidt køligere temperatur morgen og aften.
En tak til samtlige deltagere der var medvirkende til, at vi kan se tilbage til endnu en
vellykket DOF Travel tur, en tak til: Jette og Finn Kriegel, Vivi og Poul West, Søren
Baadsmand, Finn Angermann, Jimmy Hoen, Anne og Steffen Flindt, Birgit og Hans-Peter
Svendsen, Ida og Tønne Tønnesen, Ingelise og Jørgen Westergaard, Lone Frederiksen,
Kurt Bonde, Ole Klottrup, Karsten Enggaard og Lisbeth Strandmark.
En ekstra tak til Anne, Ole, Ida, Tønne og Karsten for levering af fotos til rapporten.
John Speich (leder)

Sejltur på Tigves. Foto: Anne

Rejserute
Søndag 6/5: Udrejsedag med fly fra CPH - Skopje via Wien. Transfer til Hotel Feni i
Kavadarci med stop undervejs.
Mandag 7/5: Ekskursion i bjergområderne omkring Kavadarci ved gribbe fodring samt
landsbyen Marena for Lille Tårnfalke koloni.
Tirsdag 8/5: Ekskursion i åbent bakket terræn i Kavadarci regionen. Ved middagstid kløft
med klipper samt den arkæologiske by Stobi. Eftermiddag steppe område ved Gradsko for
Kejserørn og Lannerfalk.
Onsdag 9/5: Sejltur på den opdæmmede Tikves Lake med besøg på kloster ved bredden.
Torsdag 10/5: Transfer til Prespa søerne i Grækenland med stop ved Drenova slugten,
fiskedamme nær Bitola samt Prespa søerne. Indlogering på Hotel Mimallones ved Prespa.
Fredag 11/5: Hele dagen ekskursion til Prespa søerne.
Lørdag 12/5: Transfer til Pelister NP. og Hotel Sumski feneri med eftermiddagstur i
bjergskoven. Forinden et farvel til Prespa søerne.
Søndag 13/5: Hjemrejsedag med fly fra Skopje til Wien. Videre til Frankfurt og derfra til
CPH.

Rute: Karsten

Dagbog.
Søndag 6/5:
Planmæssig afgang fra CPH 7:10. Via Wien nåede vi frem til Alexander den store lufthavnen udenfor Skopje. Johns medguide Mirek samt indehaveren af E-Tours Jiri tog
imod os i lufthavnen sammen med vores lokale "gribbemand" Ahmil. Herefter gik det i
strålende vejr imod vores hotel i Kavadarci i en mindre tøffende bus.
De første biædere, mursejlere og rødryggede svaler kunne noteres, og under en
frokostpause på en fornem restaurant blev vi underholdt af adskillige drosselrørsangere.
Ved et landsbystop med udsigt til en klippedal blev adskillige "middelhavsarter" noteret, og
især hærfugl, ellekrage, middelhavsstenpikker og slangeørn vakte jubel.
Om aftenen oplevede vi et bryllup på hotellet med kædedanse sang og musik. Vi var
kommet til Balkan!
Mandag 7/5:
Vejret var atter varmt og solrigt, da vi forlod hotel Feni kl. 5.45.
Undervejs til en "gribbe restaurant" fortalte Ahmil om den store tilbagegang af gåsegribbe.
Og - fremme ved stedet måtte vi da også konstatere, at kun 3 gåsegribbe og 1 ådselsgrib
sad og småbøvsede i nærheden af det udlagte kadaver.
Mere opløftende var 2 små skrigeørne, hvoraf hannen lavede flyveopvisning, og med sine
skrig levede han helt op til sit navn. Også rovtøj som vandrefalk, slangeørn, hvepsevåge,
kongeørn og slangeørn var med til at blåstemple dette smukke bakkede område.
I småtings-afdelingen var det især hortulan, høgesanger og sørgemejse, der tog kegler.
Under et stop ved en mindre landsby havde fotograferne mulighed for at forevige et par
ådselsgribbe ved rede samt en vandstær, der jagtede vandinsekter i byens strømmende
flod. En sjov kombination her var iøvrigt en hvepsevåge og en ørnevåge, der havde fundet
sammen omkring en termik over landsbyen.
Frokosten blev indtaget på en restaurant i Kavadarcis bypark, hvor 1 syrisk flagspætte
stod for underholdningen.
Dagens sidste ekskursion gik til landsbyen Marena, hvor hvert andet hus har et eller flere
par små tårnfalke boende under tagstenene. Ialt yngler der 230 par i byen, og har vi set de
50 af dem, er det højt. Fotograferne kom iøvrigt på overarbejde her.
Om aftenen kunne vi, på vej til en restaurant i Kavadarci, muntre os med fløjtende
dværghornugler, der yngler i byens gamle vejtræer.
Tirsdag 8/5:
Vejret: Igen i dag op til 25gr.da vi forlod hotellet kl. 6.45.
Et længere formiddagsstop ved et tørt bakket buskområde gav os mange fine småfugleoplevelser. Bleg gulbug, hætteværling, sorthovedet sanger, rødhovedet tornskade samt
biæder var nærmest karakterfugle her. Og - krydret med olivensanger, markpiber og østlig
mestersanger kunne vi godt tilfredse stige op i bussen ved halv tolvtiden.
En trio bestående af ørnevåge, rørhøg og musvåge i harmonisk "samsvæv" samt
hvepsevåge og slangeørn udgjorde rovfuglene på denne fine lokalitet.
Efter et frokoststop, ved en kløft med høje klipper samt udsigt til klippesvale og alpesejler,
fortsatte vi til den arkæologiske by Stobi, hvor udgravningerne stadig er i gang. Byen har
været den største og vigtigste i Makedonien under Romerriget samt den tidlige
Byzantinske periode. Under en nærliggende bro havde en snes små tårnfalke dannet en

mindre koloni, og en forbi passerende slangeørn var værd at tage med.
Efter en fortjent kaffepause gik det mod mark- og steppeområdet ved Gradsko. Her steg
spændingen, da vi skulle besøge et yngleområde for både østlig kejserørn samt
lannerfalk.
Med kejserinden på rede i et større træ samt kejseren flyvende lavt forbi os over marken
var begejstringen stor, og mindre blev den ikke, da parret var på vingerne, og den ene
vendte tilbage til reden med en slange i fangerne.
På en nærliggende højspændingsmast havde et lannerfalke par overtaget en ravnerede.
To store unger stod på redekanten og flåede i et bytte, imens en af forældrene så til fra
nabomasten. Det lykkedes også at se et glimt af den anden forældre fugl i luften, imens
syngende kalanderlæker og korttåede lærker underholdt på vej tilbage til bussen.
Onsdag 9/5:
Atter fint og letskyet vejr med temperatur fra18 til 23gr. samt let vind.
Ved 8tiden gik vi ombord på en mindre pram med træbænke og beskyttende oversejl.
Herfra skulle vi nyde fuglene og den bjergrige natur, der omkransede den opdæmmede
sø Tikves Lake. Forinden gjorde vi et holdt for med stor ærbødighed at beundre en
stenhøne på vejen foran bussen.
Det var fiskehejrer og skarver, der dominerede søen. Men slangeørne, vandrefalk og sort
stork ved rede var absolut med til at pynte på de ellers så smukke kulisser. Frokosten blev
indtaget ved et kloster på søbredden, og her kunne vi dele frokosten med en ørnevåge
samt syngende gulirisk udover et besøg på klosteret.
Under vores tøffen tilbage til fast grund havde vi fornøjelsen af endnu et par vandrefalke,
der mobbede en ådselsgrib og en kongeørn, der sammen havde fundet en god "hvilevind".
Adskillige syngende blådrosler sørgede for musikken på denne smukke sejltur.
Inden aftensmaden kunne vi smage os igennem Makedoniens herlige vine på en af
landets største og mest kendte vinfabrikker.
Torsdag 10/5:
På denne transferdag kunne vi atter sole os i fint vejr med svag vind.
Lokalguiden Ahmil fulgte os til Drenova slugten, hvor et par sorte storke og ådselsgribbe
havde deres bolig. I de smukke omgivelser kunne også høres sang fra østlig
mestersanger, hvidskægget sanger og bleg gulbug. Ørnevåge og balkanhøg satte
punktum for dette fine sted.
Efter afsked med Ahmil fortsatte vi mod grænsen til Grækenland. Forinden skulle vi dog
kigge nærmere på et par fiskedamme tæt på byen Bitola. Her fik vi en forsmag på Prespa,
da krøltoppede pelikaner, dværghejrer, hvidøjede ænder, hvidskæggede terner mm.
åbenbarede sig for os.
Kl. 12.45 nåede vi grænsen, og trods navnestriden mellem de to lande gik der kun en halv
time, inden vi kunne fortsætte på den græske side af grænsen.
Kortere stop ved flere bjergpas og gammel bøgeskov gav ikke det store udbytte, bortset
fra flere småflokke af pelikaner, der sikkert var på vej til fiskedammene.
Inden indlogering på Hotel Mimallones samt på et mindre hotel i nærheden, hvor lederne
og chaufføren skulle bo, tog vi Prespa søerne i skue. Fra vejen imellem store og lille
Prespa kunne vi konstatere, at begge pelikan arter, dværgskarve, sølv- og silkehejrer mm
trivedes her i stor målestok.
Aftenen sluttede med herlig græsk salat, græsk brændevin samt egnens specialitet store
bønner i tomatsauce.

Fredag 11/5:
I halvskyet vejr med temperatur op til 25gr. kørte vi ud til Lille Prespa, hvor formiddagen
stod i vandfuglenes tegn. Ved øen Ayios Achillos, som er forbundet til fastlandet med en
bro, kunne vi atter spotte pelikaner, hejrer, heriblandt nathejrer og skarver i rigelige
mængder, og omkring rørskoven kunne skægmejser samt pungmejser ses og høres
sammen med de helt dominerede drosselrørsangere.
Frokosten blev indtaget ved en højderyg med gammel fyrreskov på vores vej til Store
Prespa. Her kunne vi udvide artslisten med hjemlige arter som fuglekonge, spætmejse og
gærdesanger.
Inde i bugten ved byen Psarades fik fotograferne knipset en fotogen krøltoppet på klods
hold, og fra en nærliggende taverna med opkvikkende græsk kaffe kunne vi desuden
kigge på biædere, slangeørn samt forskellige hejrearter, der fouragerede i bunden af
bugten.
Om eftermiddagen besøgte vi Informationscentret i byen Lemos, hvor iøvrigt også vores
hotel lå. Udover oplysninger fra en ansat fra SPP kunne vi konstatere, at det materiale vi
fik udleveret var sponserede af vores hjemlige Aage V. Jensen fond (i daglig tale kaldet
onkel Aage), som i årevis har støttet Prespa projektet. Det var i sin tid bl.a. tidlige nu
afdøde DOF formand Lorenz Ferdinand, der var med til at starte projektet, som
naturvejleder Jørgen Stubgaard nu arbejder videre med fra dansk side.
Et par fif fra vores søde værtinde fra Society For The Protection Of Prespa viste sig at
være en god ide. Den nærliggende flod Ayios Yermanos med omgivelser bød nemlig på 2
rosenbrystede tornskader, høgesanger, pung- og skægmejse, biædere samt en spøjs flok
på 5 klyder. Ved hotellet var der atter både syrisk- og stor flagspætte samt cettisanger og
sørgemejse.
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Lørdag 12/5:
Vejret var uforandret, da vi efter at have pakket bussen, kørte ud for at tage afsked med
Prespa. På en ponton bro i store Prespa var der pelikan træf, og både alm. og krøltoppede
stod tæt sammen, før de begav sig ud på den daglige fisketur, så fotograferne fik skudt
endnu en gang fra hoften.
På vej tilbage til Makedonien gjorde vi et holdt ved en bjergskov bevokset med bøgetæer.
Hjemlige arter som gøg, sortspætte, skovsanger, munk og gransanger kom i bogen
sammen med et par flotte orkideer.
Grænsen var ikke let at finde, da grækerne åbenbart nægter at sætte skilte op til

Makedonien. Kort før grænsen fandt vi dog et sølle skilt påtegnet FYROM, det græske
navn for Makedonien. Grænseområdet husede iøvrigt 6 storkepar, det største samlede
antal vi så under turen.
Ved halv et tiden passerede vi grænsen og satte kursen direkte mod Pilister NP, hvor
vores Hotel Sumskifeneri lå i 800 meters højde.
Efter en sen frokost på hotellet kørte vi ved 16tiden op til 1500 meters højde sammen med
en af de ansatte i NP. I de gamle fyrreskove var der nye arter at obse. Således kunne vi
inden nedstigningen bl.a. notere rødtoppet fuglekonge, nøddekrige samt syngende
ringdrossel.
Denne sidste aften sluttede på behørig vis med god mad og vin på hotellet i selskab med
syngende dværghornugler.
Søndag 13/5:
Hjemrejsedag i strålende solskin! I Kavadarci dukkede Ahmil op for at tage afsked med os,
hvorefter det gik direkte til lufthavnen i Skopje, hvor vi også tog afsked med Jiri, Mirek
samt Birgit og Hans-Peter, der snuppede en ekstra uge hos venner i Skopje.
Hjemturen gik lidt anderledes end forventet, da flyet fra Austrian Airlines,der skulle flyve os
fra Wien til CPH, var aflyst. I stedet blev vi fløjet med Air Berlin til Frankfurt og derfra videre
med SAS til CPH. Her fik vi meddelelse om, at vores bagage stod i Wien, men at den ville
blive sendt til vores bopæl næste dag.
John

Små tårnfalke. Foto Ole
Opskrift på græske bønner:
Bønnerne lægges i blød i koldt vand natten over. Vandes hældes ud. Bønnerne koges i nyt
vand i 15 min. Vandet hældes ud, og herefter koges bønnerne i nyt kogende vand en time.
Vandet hældes fra, og i en kasserolle med lidt olie, tomatsauce, hakkede peberfrugter og
løg samt krydderier efter temperament koges bønnerne i 20 min.
Velbekomme ( opskriften er fra vores græske værtinde).

Fugleartsliste:
TOPPET LAPPEDYKKER (Podiceps cristatus).
40 Fiskedamme Bitola, 130 Prespa.
SKARV (Phalacrocorax carbo).
30 Tikves Lake, 150 Prespa.
DVÆRGSKARV (Phalacrocorax pygmeus).
250 Prespa.
KRØLTOPPET PELIKAN (Pelecanus crispus).
30 Fiskedamme Bitola, 450 Prespa.
ALM. PELIKAN (Peleccanus onocrotalus).

90 Prespa
DVÆRGHEJRE (Ixobrychus minutus).
3 Fiskedamme Bitola, 2 Prespa.
NATHEJRE (Nycticorax nycticorax).
8 Prespa, alle hanner.
TOPHEJRE (Ardeola ralloides).
2 Prespa.
SILKEHEJRE (Egretta garzetta).
25 Prespa
SØLVHEJRE (Egretta alba).
40 Prespa
FISKEHEJRE (Ardea cinerea).
30 Tikves Lake, 12 Prespa
PURPURHEJRE (Ardea purpurea).
1 Fiskedamme Bitula
SORT STORK (Ciconia nigra).
1 ved rede Tikves, 1 ved rede Drenovo slugten
HVID STORK (Ciconia ciconia).
Ynglepar i de fleste landsbyer
GRÅGÅS (Anser anser).
26 Prespa
GRAVAND (Tadorna tadorna).
2 Prespa
GRÅAND (anas platyrhynchos).
2 Tikves Lake, 2 Prespa
ATLINGAND (Anas querquedula).
1 han Tikves Lake
HVIDØJET AND (Aythya nyroca).

6 Fiskedamme Bitola
HVEPSEVÅGE (Pernis apivorus).
1 gribbefodringen, 1 +1 Kavadarci området,
ÅDSELSGRIB (Neophron percnopterus)
1gribbefodringen, 2 ved rede på klipper nær Kavadarci, 1 klippekløft nær Stobi, 1 ved rede Drenovaslugt
GÅSEGRIB (Gyps fulvus).
4 gribbefodrngen
RØRHØG (Circus aeruginosus).
1 han gribbefodringen, 2 Fiskedamme Bitola, 1 han Kavadarci området, 2 Prespa samt 2 fra bussen
SPURVEHØG (Accipiter nicus).
1 set fra bussen
BALKANHØG (Accipiter brevipes):
1 han Drenovo slugten
MUSVÅGE (Buteo buteo).
Ialt 14 set, flere fra bussen
ØRNEVÅGE (Buteo rufinus).
1 nær gribbefodringen, 1 nær Kavadarci, 2 klippeområde nær Kavadarci, 1 Tikves Lake 1 Drenova slugten
SLANGEØRN (Circaetus gallicus).
1 gribbefodringen, 1 landsby stop, 1 Stobi, 1 bakket område nær Kavadarci, 5 Tikves,1 Prespa,
LILLE SKRIGEØRN (Aquila pomarina).
3 gribbefodringen, 2 fra bussen nær Kavadarci
KONGEØRN (Aquila chrysaetos)
1 gribbefodringen, 1 Tikves
KEJSERØRN (Aquila heliaca).
Par ved rede Gradsko
TÅRNFALK (Falco tinnunculus).
3 ved kløft på vej til Kavadarci, enkelte fra bussen
LILLE TÅRNFALK (Falco naumanni).
10 koloni ved Stobi, 50 koloni ved Marena
LANNERFALK (Falco biarmicus).
Par med 2 unger i højspændingsmast Gradsko
VANDREFALK (Falco peregrinus).
1 gribbefodringen, 2-3 Tikves
STENHØNE (Alectoris graeca).
1på vejen foran bussen ved Tikves
GRØNBENET RØRHØNE (Gallinula chloropus)
.Par med unger ved restaurant under transfer.
BLISHØNE (Fulica atra).
20 Fiskedamme Bitula, 30 Prespa

KLYDE (Recurvirostra avosetta).
5 Prespa
LILLE PRÆSTEKRAVE (Charadrius dubius).
3 tørt busområde nær Kavadarci
HÆTTEMÅGE (Larus ridibundus).
Under 10 Prespa
KASPISK MÅGE (Larus cachinnans).
30 Prespa
HVIDSKÆGGET TERNE (Chlidonias hybridus).
4 Fiskedamme Bitula, 20 Prespa
KLIPPEDUE (Columbo livia).
Ialt 9 set i klippeområder
RINGDUE (Columba palumbus).
Alm.
TYRKERDUE (Streptopelia decaocto).
Alm. i byområder
TURTELDUE (Streptopelia turtur).
Ialt 8 set i åbent landskab
GØG (Cuculus canorus).
Alm.
DVÆRGHORNUGLE
3 Kavadarci, 2 ved hotel Sumski Feneri
MURSEJLER (Apus apus).
Alm.
ALPESEJLER (Apus melba)
2 ved klippekløft nær Kavadarci
BIÆDER (Merops apiaster).
8 under transfer, 20 bakket terræn i Kavadarci området, 4 Prespa samt enkelte på ledninger fra bussen
ELLEKRAGE (Coracias garrulus).
2 under transfer,
HÆRFUGL (Upupa epops).
Ialt 12 iagttagelser, enkelte fra bussen
GRØNSPÆTTE (Picus viridis).
1 hørt under transfer til Prespa
SORTSPÆTTE (Dryocopus martius).
1 Pilister NP
STOR FLAGSPÆTTE (Dendrocopus major).
1 Prespa
SYRISK FLAGSPÆTTE (Dendrocopus syriacus).
2 Kavadarci bypark, 1 Prespa samt enkelte set fra bussen

KALANDERLÆRKE (Melanocorypha calandra).
2 bakket buskområde nær Kavadarci, 20 Gradsko
KORTTÅET LÆRKE (Calandrella brachydactyla).
4 Gradsko
TOPLÆRKE (Galerida cristata).
Alm. Flest set fra bussen..
SANGLÆRKE (Alauda arvensis).
Alm. i det åbne landskab.
HEDELÆEKE (Lullula arborea).
2 ved gribbefodringen, 1 bakket busklandskab
DIGESVALE (Riparia riparia).
Enkelte, især fra bussen
LANDSVALE (Hirundo rustica).
Alm.
RØDRYGGET SVALE (Hirundo daurica)
Alm i højderne
KLIPPESVALE (Ptyonoprogne rupestris).
Alm. i bjergterræn
BYSVALE (Delichon urbica).
Alm.
MARKPIBER (Anthus campestris).
2 i bakket tørt landskab nær Kavadarci
GUL VIPSTJERT (Motacilla flava feldegg).
1 Gradsko, 1Prespa
BJERGVIPSTJERT (Motacilla cinerea).
2 ved hotel Sumskifeneri
HVID VIPSTJERT (Motacilla alba).
Alm.
VANDSTÆR (Cinclus cinclus).
1 i fos ved landsby.
JERNSPURV (Prunella modularis).
Enkelte i høje bjergområder.
RØDHALS (Erithacus rubecula).
Alm. i løvskove
SYDLIG NATTERGAL (Luscinia megarhynchos).
Alm.
BYNKEFUGL (Saxicola rubetra).
1 i åbent bakket landskab nær Kavadarci

MIDDELHAVSSTENPIKKER (Oenanthe hispanica).
1 undervejs fra Skopje,2 åbent bakket landskab nær Kavadarci samt enkelte fra bussen
BLÅDROSSEL (Monticola soplitarius).
12 under sejltur på Tignes Lake
RINGDROSSEL (Turdus torquatus).
1 Pilister NP
SOLSORT (Turdus merula).
Alm.
CETTISANGER (Cettia cetti).
4 Prespa
RØRSANGER (Acrocephalus scirpaceus).
4 fiskedamme ved Bitula, alm. Prespa
DROSSELRØRSANGER (Acrocephalus arundinaceus).
Alm. i alle rørskove
BLEG GULBUG (Hippolais pallida).
Alm. i åbent tørt busklandskab
OLIVENSANGER (Hippolais olivetorum).
2 tørt åbent busklandskab nær Kavadarci
HVIDSKÆGGET SANGER ((Sylvia cantillans).
Som bleg gulbug
SORTHOVEDET SANGER (Sylvia melanocephela).
8 tørt bakket landskab nær Kavadarci
MESTERSANGER (ØSTLIG) (Sylvia hortensis).
2 tørt buskområde nær Kavadarci, 1 Drenovo slugten, 2 Prespa
HØGESANGER (Sylvia nisoria).
2 gribbefodringen, 2 Prespa
GÆRDESANGER (Sylvia curruca)
1 fyrreskov Prespa
TORNSANGER (Sylvia communis).
Alm. i åbent busklandskab
MUNK (Syvia atricapilla).
Alm.
GRANSANGER (Phylloscopus collybita).
Alm. i skovområder
FUGLEKONGE (Regulus regulus).
Enkelte Pilister NP
RØDTOPPET FUGLEKONGE (Regulus ignicapillus).
2 Pilister NP
SKÆGMEJSE (Panurus biarmicus).
6 Prespa

HALEMEJSE (Aegithalos caudatus).
2 Prespa
SØRGEMEJSE (Parus lugubris).
2 gribbefodringen, 2 Prespa nær hotellet
SORTMEJSE (Parus ater).
2 Pilister NP
MUSVIT (Parus major).
Enkelte set
SPÆTMEJSE (Sitta europaea).
2 Pilister NP
TRÆLØBER (Certhia familiaris).
1 Pilister NP
PUNGMEJSE (Remiz pendulinus).
2 Prespa
PIROL (Oriolus oriolus).
Ialt 12 flere fra bussen
RØDRYGGET TORNSKADE (Lanius collurio).
Alm. I det åbne landskab med buskbevoksning.
ROSENBRYSTET TORNSKADE (Lanius minor).
2 Prespa
RØDHOVEDET TORNSKADE (Lanius senator).
Ialt 11 iagttagelser
SKOVSKADE (Garrulus glandarius).
Alm. flere fra bussen.
NØDDEKRIGE (Nucifraga caryocatactes).
2 Pilister NP
HUSSKADE (Pica pica).
Alm.
ALLIKE (Corvus monedula).
Alm. i byområder
GRÅKRAGE (Corvus cornix).
Alm.
RAVN (Corvus corax).
Enkelte i bjergområderne
ROSENSTÆR (Sturnus roseus).
1 på ledning fra bussen under transfer
STÆR (Sturnus vulgaris).
Alm.
GRÅSPURV (Passer domesticus).

Alm.
SKOVSPURV (Passer montanus).
Alm.
SPANSK SPURV (Passer hispaniolensis):
Flere kolonier bl.a. i storkereder
BOGFINKE (Fringilla coelebs).
Alm.
GULIRISK (Serinus serinus).
2 Tikves ved kloster, 4 ved landsbystop
GRØNIRISK (Carduelis chloris).
Alm.
STILLITS (Carduelis carduelis).
Alm.
TORNIRISK (Carduelis cannabina).
Alm.
KERNEBIDER (Coccothraustes coccothraustes).
2 under picnic nær bjergområde
GULSPURV (Emberiza citrinella).
1 under transfer fra Prespa
GÆRDEVÆRLING (Emberiza cirlus).
Alm. især omkring landsbyer
HORTULAN (Emberiza hortulano).
2 gribbefodringen
HÆTTEVÆRLING (Emberiza melanocephala).
Alm. i det åbne landskab
BOMLÆRKE (Milliaria calandra).Enkelte hørt og set

Rødrygget tornskade Foto: Ida og Tønne

Orkide liste:
Horndrager Anacamptis pyramidalis
Hyldegøgeurt Dactylorhiza sambucina
Orchis tridentata
Orchis laxiflora
Ophrys sphegodes subsp. mammosa
Foto: Ida og Tønne

