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Slagugle i skumringen. Zemplen-Bjergene i Ungarn. Foto: Søren Skov.  

 

En stortur med DOF-Travel 

 

 
 



 

Udendørs frokost i Hortubagy. Glæden ved at se på fugle sammen med 

andre er kendetegnet for DOF Travels rejser.  Foto: Carsten Jørgensen   

 

 

 

 

Forord 

 

Ungarn er kendt som et af Europas fineste lande for fugle og dermed også for 

fuglekiggere. DOF Travel har derfor gennemført adskillige vellykkede storture 

til Ungarn. 

Denne stortur var den første i november og i lighed med DOF Travels øvrige 

besøg i Ungarn, blev også denne rejse en stor succes med et væld af fine 

oplevelser.  

Det kan være svært at pege på højdepunkterne, da rejsen var så vellykket,  

men blandt de oplevelser, der gjorde størst indtryk på os, var de enorme 

flokke af blisgæs iblandet såvel rødhalset gås som dværggås, store flokke af 

traner samt godt med kejserørne, slagfalke og de gode observationer af 



slagugle, hvidrygget spætte og murløber. 

Vejret på rejsen var bød på små variationer indenfor det samme tema: 

Vindstille dage, der startede køligt om morgenen med morgendis. Derpå 

opklaring og i løbet af eftermiddagen også ganske solrigt, hvorpå aftenen 

sluttede af med dis og køligt vejr. 

Rejsen var tilrettelagt i samarbejde med det ungarske selskab Saker Tours. 

Samarbejdet var en stor succes og vores lokale guide fra Saker Tours, Daniel 

Balla, skal have stor tak for sit utrættelige arbejde undervejs på rejsen.   

Sidst, men ikke mindst, skal alle deltagere takkes for det gode humør og det 

fine sociale fællesskab.  

Det bedste ved DOF Travel storturene er jo netop, at her er tradition for et 

godt socialt fællesskab, hvor man undervejs på rejsen kan dele de fine 

fugleoplevelser med andre passionerede fuglekiggere.  

Deltagerne i denne fine fuglerejse til Ungarn var: 

Kirsten Lundsby Hansen, Søren Skov, Lise-Lotte Fischer, Kirsten S. Jørgensen,  

Lars Peter Larsen og Aase Lønstrup Larsen, Ingelise Aarøe Petersen, Hans 

Drostgaard, Lars Christian Laursen, Carsten Jørgensen, Tom Moeslund, Ole 

Bennike, Randi Holm, Jens Ballegaard og Ralph Sigurd Qwinten. 

 

Forhåbentlig ses vi til andre DOF Travel storture i fremtiden.  

 

Søren Skov, turleder. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Stortrapper i Kiskunsag.                                                Foto: Søren Skov 

 

 

Rejsen dag for dag: 

5. november: 

Da vi havde fået ændret vores tider af Lufthansa kort før afrejsen, mødtes vi 

allerede kl. 4.00 om morgenen i Kastrup Lufthavn. Trods det tidlige tidspunkt 

var alle veloplagte og spændte på den kommende rejse.  

Selve flyrejsen var en to-trins raket, idet vi kl. 6.00 fløj til München, hvor vi 

ankom kl. 7.40. Herfra fortsatte vi kl. 11.20 til Budapest, hvor vi ankom kl. 

12.35.  

Så snart vi var kommet gennem lufthavnen i Budapest, blev vi modtaget af 

Daniel fra Saker Tours. Derpå indtog vi den ventende bus og kørte til 

Kiskunsag Nationalpark syd for Budapest. 

Her udgjorde en flok stortrapper udgjorde rejsens første store ornitologiske 

oplevelse. I dagens sidste lys fik vi også set rejsens første havørne og en stor 

flok stære gå til overnatning, inden vi fortsatte i bussen til Bibic Nature Lodge i 

byen Balmazújváros, der ligger centralt for besøg i Hortubagy-området i det 

østlige Ungarn. 



 
Fem rødhalsede gæs blandt en flok blisgæs. De rødhalsede gæs var 

ofte svære at finde og for langt væk til at være fotogene, men alle fik 

set rødhalset gås fint i teleskoperne.                         Foto: Søren Skov 
 

6.- 7. og 8. november 

 

Med Daniel som vores lokalkendte guide drog vi rundt i Hortubagy, der er 

kendt for at være et af de fineste fugleområder i Europa.  
Kernen i Hortubagy er naturligvis nationalparken af samme navn, hvor der er 

bevaret store områder med puszta - et mosaiklandskab af sletter og saltsøer, 

men på denne årstid er det især de opdyrkede randområder, der huser mange 

fugle. Her skifter opdyrkede marker med søer, fiskedamme og småskove. 
Blandt de mange højdepunkter kan nævnes morgenbesøget ved en sø, hvor 

der aftenen før var talt 119.000 blisgæs og 28.000 traner til overnatning. Vi 

ankom til et fugletårn om morgenen, hvorfra vi kunne overskue søen og se de 

mange fugle flyve ud fra overnatningspladsen, efterhånden som ene flok efter 
den anden lettede. En stor oplevelse. 

De opdyrkede randområder imponerede også med sine mangle rovfugle. I 

markerne er der en meget tæt bestand af Europæisk Hamster – en art, som i 

det meste af sit udbredelsesområde regnes for at være kritisk truet, men som 
her er meget talrig. 

En eftermiddag besøgte vi en overnatningsplads for skovhornugle i byen 

Balmazújváros – den samme by, hvor vi boede. Uglerne sad i vejtræer midt  



 
Skovhornugle i Balmazújváros.                                Foto: Tom Moeslund 

 

 
Skovhornuglerne, der sad i vejtræer midt inde i byen, skulle naturligvis 
fotograferes.                                                  Foto: Lars Peter Larsen. 



inde i byen. Vi så i alt 35 skovhornugler i nogle få træer, men hvis man gik alle 

gader igennem, kunne hele kvarteret ifølge Daniel huse op til 200 

overvintrende skovhornugler. I andre byer i det østlige Ungarn kan der ifølge 

Daniel midt om vinteren være helt op til 1000 overvintrende skovhornugler. 

 

9. november 

 

Rejsedag til Komloska i Zemplen-området i det nordøstlige Ungarn. Undervejs 

besøgte vi et fugleskjul i udkanten af Debrecen, hvor der blev fodret til fordel 

for skovens fugle. Her sås flere arter mejser og ikke mindst stor flagspætte 

meget fint. Derpå fortsatte vi til Zemplen, der er præget lave skovklædte 

bjerge. Her fik vi følge af en særlig ugle-og spætteguide fra Saker Tours, og 

det gav pote, idet vi så slagugle og sortspætte om aftenen.  

I Komloska indlogerede vi os på det udmærkede hotel Solyomvar-lak. 

 

10. november. 

Vi startede dagen med en morgenvandring gennem landsbyen. Her sås 

gråspætte fint og de fleste fik hørt en mellemflagspætte på afstand. Derpå 

rundt i et naturskønt skovreservat, hvor vi begav ud på en fin vandretur i et 

kuperet område med blandet bøge- og egeskov. Her fik alle set hvidrygget 

spætte godt og nogle få heldige fik også et flygtigt glimt af en spurveugle. Om 

aftenen var vi til en storslået vinmenu med de Ungarns kendte tokay-vine i 

fokus.  

 

11. november 

Rejsens sidste dag. Da morgenen gryede, var der let rimfrost uden for, og det 

føltes naturligt, at nu var det tid til at tage afsked med Ungarn. Den lange 

busrejse mod Budapest blev afbrudt af et besøg i Bükk Nationalparken nord for 

Eger. Her vandrede vi op til et højtliggende klippeparti, der tidligere har været 

brugt som stenbrud, og som nu er en kendt som en overvintringslokalitet for 

en til to murløbere hver vinter. 

Daniel havde på forhånd advaret om, at det ville blive en hård vandretur op til 

murløberen, og flere valgte derfor at springe vandreturen over, men her havde 

Daniel lavet en fejlvurdering, da vandringen ikke var så hård, som dagen før, 

hvor vi gik op gennem den kuperede skov for at se hvidrygget spætte. Dem, 

der trodsede Daniels advarsel, fik en flot fugleoplevelse, da den første fugl vi 

så på klipperne, var murløberen, men desværre var det jo ikke alle, der var 

med på turen op til det gamle stenbrud. 

Derpå fortsatte vi til Budapest, hvor vi kl. 18.15 fløj til Frankfurt og derpå 

videre til København, hvor vi ankom kl. 23.25. 



 
Man lever godt på en rejse med DOF Travel.    Foto: Carsten Jørgensen.



 

Mens vi var i Hortubagy, oplevede vi gang på gang, at store flokke af 

gæs og traner malede sorte striber over himlen.       Foto: Søren Skov 

 

 

 

 

Fugle 

 

Grågås Anser anser 

I Hortubagy sås op til 400 fugle dagligt. Der har formentlig været flere blandt 

de mange blisgæs. 

 

Blisgås Anser albifrons 

Meget talrig i Hortubagy. Den største forekomst var en morgen, hvor vi så 

store flokke af gæs og traner flyve ud fra nattesædet i et vådområde. Aftenen 

inden var der her blevet talt 119.000 blisgæs og 28.000 traner gå til 

overnatning. Vi talte ikke efter. 

Derudover sås flere steder flokke på 10.000-50.000 fugle.  

Endeligt bør det nævnes, at vi i Zemplen-området så en trækkende flok på 120 

fugle på vej mod sydøst. 



  
Blisgåsen var rejsens talrigeste fugl.                              Foto Søren Skov 

 

Dværggås Anser erythropus 

To iagttagelser af henholdsvis en ung og en gammel fugl. Svær at udskille 

blandt de mange blisgæs, og ungfuglen sås kun af få på holdet, men de fleste 

fik set den gamle fugl, der sås fint i teleskop fra et fugletårn nær vores hotel. 

De dværggæs, der ses i november i Hortubagy, er normalt strejfere fra den 

russiske bestand, men i september-oktober kan man i de fleste år i Hortubagy-

området også se dværggæs fra den fåtallige bestand i Lapland, når de raster 

på trækket mellem Finnmarken og overvintringsområdet i Grækenland. 

 

Rødhalset Gås Branta ruficollis 

Vi så i alt 95 fugle. De rødhalsede gæs sås typisk i små familieflokke blandt de 

store sværme af blisgæs og var derfor svære at finde, og der var derfor ingen 

af os, der så alle rejsens rødhalsede gæs, men alle deltagere fik set rødhalset 

gås fint i teleskop. Rødhalset Gås yngler på Tajmyr-halvøen i Sibirien og 

overvintrer hovedsageligt ved Sortehavskysten i Rumænien og Bulgarien. I de 



seneste 20 år er den set i stigende antal i Ungarn – fortrinsvis i Hortubagy-

området. Her er rekorden 2000 overvintrende fugle. 

 

Bramgås Branta leucopsis 

En enkelt fugl sås blandt de mange gæs i Hortubagy. 

 

Knopsvane Cygnus olor 

Fåtallig. Sås på fem af rejsens syv dage med op til fem fugle om dagen. 

 

Gråand Anas plathyrhynchos 

Almindelig i Hortubagy. Set på fire af rejsens syv dage med op til 2500 fugle 

om dagen. 

Skeand Anas clypeata 

4 fugle sås i Hortubagy. 

 

Knarand Anas sterpera 

En halv snes fugle sås i Hortubagy 

Spidsand Anas acuta 

Mindst 45 fugle sås i Hortubagy 

Pibeand  Anas penelope 

Almindelig i Hortubagy. Set på fire af rejsens syv dage med op til 2000 fugle 

om dagen. 

 

Krikand Anas crecca 

Almindelig i Hortobagy. Set på tre af rejsens syv dage med op til 1000 fugle 

om dagen. 

Taffeland Aythya ferina 

10 Hortubagy 

Hvidøjet And Aythya nyroca 

1 Hortubagy 

Troldand Aythya fuligula 

10 Hortubagy 

 

Lille Skallesluger Mergellus albellus 

1 hun Hortubagy 

 



 
Store hvide fugle og en enkelt grå i form af sølvhejrer og en enkelt 

fiskehejre. Begge arter var almindelige i Hortubagy. Foto: Søren Skov 

 

 

Agerhøne Perdix perdix 

12 Kiskunsag. Er ret sjælden i Ungarn. 

Fasan  Phasianus colchicus 

Almindelig. Set på alle rejsens dage. 

 

Lille Lappedykker Tachybaptus ruficollis 

Set på 4 af rejsens dage med 1-3 fugle om dagen. 

 

Toppet Lappedykker Podiceps cristatus 

I Hortubagys større søer sås mindst 15 fugle. 

 

Fiskehejre  Ardea cinerea 

Almindelig – især i  Hortubagy. Set på fem af rejsens syv dage med op til 50 

fugle dagligt. 

 

Sølvhejre  Ardea alba 

Almindelig i Hortubagy. Set på fire af rejsens dage med op til 40 fugle om 

dagen. 

 



 

Ung kejserørn i morgendis, Hortubagy. Vi så hele 17 kejserørne på 

rejsen. Som følge af dårligt lys var de desværre ikke fotogene, men 

alle fik set kejserørne godt i teleskopet.                Foto: Søren Skov    

 

 

Skestork Platalea leucorodia 

En enkelt fugl sås i Hortubagy 

 

Dværgskarv Phalacrocorax pygmeus 

I Hortubagy sås mindst 17 fugle i alt. 

Skarv Phalacrocorax carbo 

Udbredt, men generelt ret fåtallig i Hortubagy-området. I alt noteret på fire af 

rejsens dage med op til 15 fugle om dagen. 

 

Kejserørn Aquila heliaca 

Overraskende talrig i Hortubagy. Den sås især i landbrugslandet i 

randområderne, da markerne her huser en tæt bestand Europæiske Hamster. 

Set på fem af rejsens dage med i alt 17 fugle, heraf 16 i Hortubagy-området 

og 1 i Zemplen-området. 



Kongeørn  Aquila chrysaetos 

1 ad Zemplen samt 1 ad Bükk Nationalpark 

 

Stor Skrigeørn Aquila clanga 

En fugl sås fint i Hortubagy 

 

Spurvehøg Accipiter nisus 

Ret almindelig. Set på seks af rejsens syv dage med op til 4 fugle om dagen. 

 

Duehøg Accipiter gentilis 

1 ungfugl sås i Zemplen. 

 

Rørhøg  Circus aeruginosus 

I Hortubagy sås mindst 10 fugle.  

 

Blå Kærhøg Circus cyaneus 

Ret almindelig i Hortubagy. Set på fire af rejsens syv dage med op til 4 fugle 

om dagen. 

 

Havørn Haliaetus albicilla 

Almindelig – især i Hortubagy. Set på fem af rejsens syv dage med op til 15 

fugle om dagen. 

 

Fjeldvåge  Buteo lagopus 

To fugle sås i Hortubagy 

 

Ørnevåge Buteo rufinus 

En enkelt fugl sås fint i Hortubagy 

 

Musvåge  Buteo buteo 

Overraskende talrig. På den sidste dag ved under buskørslen fra Zemplen til 

Budapest taltes hele 102 rastende fugle. 

 

Stortrappe Otis tarda 

En flok på mindst 30 fugle sås i Kiskunsag 

 

Grønbenet Rørhøne  Gallinula chloropus 

3 fugle sås i Hortubagy 

 

 



Blishøne  Fuliaca atra  

Blot to fugle sås i Hortubagy. 

 

Trane  Grus grus 

Talrig i Hortubagy, hvor tusindtallige flokke sås dagligt. Den største forekomst 

var en morgen, hvor vi så 28.000 traner flyve ud fra en overnatningsplads 

sammen med 119.000 blisgæs. 

 

Klyde  Recurirostra avocetta 

En flok på 20 fugle sås i Hortubagy. Flere lavvandede fiskesøer gav gode 

muligheder for rastende vadefuglefugle og måger. 

Vibe  Vanellus vanellus 

Almindelig i Hortubagy. Set på fire af rejsens syv dage med op til 1500 fugle 

om dagen. 

 

Stor Regnspove  Numenius arquata 

Kun set i Hortubagy. Her sås den på tre af rejsens syv dage med op til 20 fugle 

om dagen. 

 

Alm. Ryle Calidris alpina 

Blev set på to af rejsens syv dage – begge dage i Hortubagy, hvor der den ene 

dag sås en flok på 100 fugle og den anden dag blot en enkelt fugl. 

Sortklire  Tringa erythropus 

10 fugle sås ved en lavvandet sø i Hortubagy 

 

Brushøne Philomachus pugnax 

To fugle sås i Hortubagy. 

Hættemåge Chroicocephalus ridibundus 

Almindelig – især i Hortubagy. Set på fire af rejsens syv dage med op til 300 

fugle dagligt. 

 

Kaspisk Måge  Larus cachinans 

Almindelig – især i Hortubagy. Set på fire af rejsens syv dage med op til 100 

fugle om dagen. 

 

Klippedue (tamdue)  Columba livia 

Almindelig i byer. Set seks ud af rejsens syv dage. 



 

Et forladt stenbrud gemte på en Stor Hornugle. Den var ikke nem at se, 

men alle fik et godt kig på den i teleskop.            Foto: Jens Ballegaard. 

 

Huldue Columba oenas 

Set tre ud af rejsens syv dage. Den største forekomst var en flok på mindst 

100 fugle i Kiskunsag 

 

Ringdue  Columba palumbus 

Set næsten dagligt, idet den blev noteret på fem ud af rejsens syv dage. I 

forhold til Danmark var den dog ret fåtallig, idet der højest sås op til 10 fugle 

dagligt. 

 

Tyrkerdue Streptopelia decaocto 

Almindelig i landsbyer. Sås også ved landejendomme i det åbne land. Set seks 

ud af rejsens syv dage. 

 

Stor Hornugle  Bubu bubu 

To fugle i Zemplen området. Først så vi en fugl, der var godt gemt i et 

stenbrud, og dagen efter hørte og så vi en revir-hævdende fugl på afstand i 

aftentågen, mens den tudede sit dybe u-hu. 



 

Hvidrygget Spætte i naturskov med bøg og eg, Zemplen. En af rejsens 

mange fine fugleoplevelser.                                         Foto: Søren Skov 

 

Skovhornugle Asio otus 

35 fugle sås i Balmazújváros. Uglerne sad i vejtræer midt inde i byen og var 

meget tillidsfulde. En stor oplevelse. 

 

Slagugle  Strix uralensis 

To fugle sås fint i Zemplen-området. 

 

Spurveugle Glaucidium passerium 

En enkelt fugl sås af nogle få heldige i Zemplen-området. 

 

Kirkeugle  Athene noctua 

I alt sås seks fugle i Hortubagy. 

 

Isfugl Alcedo atthis 

Tre fugle sås i Hortubagy. 



 
Slagfalk, Hortubagy. Vi så i alt 10 slagfalke på rejsen. De var svære at 

fotografere, men det var mindeværdigt at opleve de mange store falke 

ved selvsyn.                                                                   Foto: Søren Skov 

 

Mellemflagspætte  Dendrocopus medius 

En enkelt hørtes i Zemplen 

 

Syrisk Flagspætte Dendrocopus syriacus 

To fugle i Balmazújváros Hortubagy. Tilknyttet høje træer i landsbyer. 

 

Stor Flagspætte Dendrocopus major 

Almindelig. Set på alle rejsens syv dage. Fuglen ved foderpladsen i Debrecen 

blev nok rejsens mest fotograferede fugl. 

 

Hvidrygget Spætte  Dendrocopus leucotos 

En han sås meget fint i naturskov med bøg og eg i Zemplen. 

 

Sortspætte Dryocopus martius 

En enkelt hørtes i Zemplen 

 

Grønspætte Picus viridis 

I alt blev der noteret fire fugle – alle i Hortubagy. 



Gråspætte Picus canus 

I alt fire fugle sås og hørtes i Zemplen-området. 

 

Tårnfalk Falco tinnunculus 

Almindelig i kulturlandskabet. Set på syv ud af rejsens syv dage med op til 15 

fugle om dagen. 

 

Slagfalk Falco cherrug 

I alt sås hele 10 fugle på rejsen – en i Kiskunsag og ni fugle i Hortubagy. 

 

Vandrefalk Falco peregrinus 

En enkelt fugl sås fint i Hortubagy 

 

Skovskade Garrulus glandarius 

Almindelig i Zemplen, hvor vi så mindst 20 fugle. 

 

Husskade Pica pica 

Almindelig i kulturlandskabet og i byer. Set alle rejsens dage. 

 

Gråkrage Corvus cornix 

Almindelig i kulturlandskabet og i byer. Set alle rejsens dage. 

 

Allike Corvus monedula 

Lokalt sås flere store flokke på op til 500 fugle. 

 

Råge Corvus frugilegus 

Mere talrig end i Danmark. Set alle rejsens dage med op til 1000 fugle om 

dagen. 

 

Ravn  Corvus corax 

Set fire af rejsens syv dage med op til 8 fugle om dagen. Hovedparten af 

fuglene sås i Zemplen og Bükk Nationalparken. 

 

Sumpmejse  Poecile palustris 

Tilknyttet løvskov og sås derfor ikke i Hortubagy. Set på tre af rejsens syv 

dage. Det største antal var fem fugle ved fuglefodringspladsen i Debrecen. 

 

Blåmejse  Cyanistes caeruleus 

Almindelig. Set på alle rejsens dage med op til 30 fugle om dagen. Sås både i 

løvskove og i rørskovene langs søerne i Hortubagy 



Musvit Parus major 

Almindelig. Set seks ud af rejsens syv dage med op til 10 fugle om dagen. 

 

Pungmejse Remiz pendulinus 

Fire fugle i Hortubagy. Gemmer sig i rørskovene. 

 

Skægmejse Panurus biarmicus 

Også en rørskovsfugl. Mindst 10 fugle i Hortubagy. Høres mere end den ses. 

 

Halemejse  Aegithalos caudatus 

Set fem ud af rejsens syv dage. Det højeste antal var 20 Zemplen. 

 

Spætmejse Sitta europaea 

4-5 fugle sås ved fuglefodringspladsen i Debrecen. 2 hørt i Zemplen. 

 

Toplærke Galerida cristata 

Mindst fire fugle sås i Hortubagy. 

 

Sanglærke Alauda arventis 

Påfaldende fåtallig, idet vi kun noterede to fugle. Hovedparten må allerede 

have trukket bort, da vi besøgte Ungarn. 

 

Hvid Vipstjert  Motacilla alba 

Tre fugle sås i Hortubagy 

 

Fuglekonge Regulus regulus 

En enkelt fugl sås ved Debrecen 

 

Gærdesmutte Troglodytes troglodytes 

Påfaldende fåtallig, idet vi kun noterede seks fugle i alt på rejsen. Måske en 

følge af at vintrene er mere kolde i det østlige Ungarn end i Danmark? 

 

Træløber  Certhia familiaris 

En fugl sås ved Zemplen 

 

Korttået Træløber Certhia brachydactyla 

En enkelt fugl sås og hørtes ved Debrecen 

 

Murløber  Tichodroma muraria 

En fugl sås fint ved Bükk Nationalpark på rejsens sidste dag. 



 
På rejsens sidste dag gik vi op til et gammelt stenbrud, hvor vi kom i 

audiens hos murløberen.                                   Foto: Carsten Jørgensen 

 

 



Stær  Sturnus vulgaris 

Den største forekomst var 10.000 fugle til overnatning ved Kiskunsag på 

rejsens første dag. 

 

Sjagger Turdus pilaris 

Set på fire af rejsens syv dage. Den største forekomst var 80 Zemplen 

 

Solsort Turdus merula 

Almindelig. Set på seks ud af rejsens syv dage. 

 

Misteldrossel  Turdus viscivorus 

Set på fire ud af rejsens syv dage. De største antal var 4 Zemplen. 

 

Sangdrossel Turdus philomelos 

En enkelt fugl sås i Hortubagy. 

 

Rødhals  Erithacus rubecula 

I alt sås blot tre fugle på rejsen. 

 

Husrødstjert  Phoenicurus ochruros 

Tre fugle sås i landsbyer i Hortubagy. 

 

Stor Tornskade Lanius excubitor 

Set på alle rejsens dage med 1-2 fugle dagligt. 

 

Gråspurv Passer domesticus 

Ret lokal. Sås på tre af rejsens dage – typisk i  landsbyer og ved bygninger. 

 

Skovspurv Passer montanus 

Set på fire ud af rejsens syv dage. Flokke på op til 30 fugle sås flere gange i 

Hortubagy. 

 

Bogfinke Fringilla coelebs 

Sås på fire ud af rejsens syv dage. 

 

Dompap Pyrrhula pyrrhula 

En enkelt iagttagelse af tre fugle i Hortubagy 

 

Kvækerfinke Fringilla montifringilla  

En enkelt fugl sås i Hortubagy 



Grønirisk Chloris chloris 

Set to ud af rejsens syv dage. Det højeste antal var 10 Zemplen 

 

Stillits Carduelis carduelis 

Almindelig. Set alle rejsens dage med op til 50 fugle om dagen 

 

Tornirisk Carduelis cannabina  

10 fugle sås i Zemplen 

 

Gulirisk Serinus serinus 

En enkelt overflyvende fugl blev noteret i Hortubagy 

 

Grønsisken Carduelis spinus 

Småflokke på op 15 fugle blev noteret på tre af rejsens dage. 

 

Bomlærke Emberiza calandra 

En stor flok på 150 fugle sås i Hortubagy 

 

Gulspurv Emberiza citrinella 

Mindst fem fugle sås i Hortubagy. 

 

Rørspurv Emberiza schoeniclus 

Ret almindelig i rørskovene i Hortubagy. Set på fire af rejsens syv dage med 

op til syv fugle om dagen. 

 

 

 

Pattedyr 

 

Odder  Lutra lutra   

En sås fiskende i Hortubagy. Desværre på ret lang afstand. 

 

Rådyr Capreolus capreolus 

Almindelig i Hortubagy, hvor vi så op til 50 dyr om dagen 

 

Krondyr Cervus elaphus 

To hinder sås på en bjergskråning i Zimplen 

 

Europæisk Hare Lepus europaeus 

I Hortubagy sås mindst fem dyr 



 

En sen løvfrø sås frit fremme i Hortubagy. Foto: Tom Moeslund 

 

 

Egern  Sciurus vulgaris 

Tre dyr sås ved Debrecen 

 

Flagermus sp Chiroptera sp. 

En enkelt ubestemt flagermus blev noteret. 

 

Rød Ræv  Vulpes vulpes 

En sås i Hortubagy 

 

 

Padder 

 

Løvfrø  Hyla arborea 

En sås meget fint i Hortubagy. 

 

 


