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Forord

DOF-Travel foretog i perioden 21. – 29. maj 2005 en 
fugletur til Letland. Sidst DOF-København havde tur til 
Letland var i maj 1998. 

18 deltagere og 2 turledere havde en artsrig tur, hvor 
196 arter kom i bogen. Årsagen til denne succes var dels 
et besøg på trækstedet Kolka (halvø, der adskiller Riga-
bugten og Østersøen), der med en ”Skagenseffekt” gav 
mange trækkende og rastende fugle, dels et højt aktiv-
itetsniveau. Endvidere havde vi stor glæde af lokalgui-
den Agris Celmins, der sikrede en veltilrettelagt tur på 
de bedste lettiske fuglesteder. Ifølge Agris var de 196 
noterede arter Letlands-rekord for 1 uges fugletur. 

Udover Kolka, blev vejen lagt forbi Kemeri National-
park – et skovområde med en fantastisk højmose af høj 
naturværdi – samt søen Lubans med tilhørende fiske-
damme i det østlige Letland.

Efter Lettiske forhold sås flere bemærkelsesværdige 
observationer. Bjergvipstjert og 2 toplærker på træk 
ved Kolka, ligesom der noteredes 2 rødstrubede pibere, 
sortkrage, rødtoppet fuglekonge, mange sene silkehaler 
(bl.a. en flok på 65) og 1 splitterne ved Lake Lubans 
(første indlands-iagttagelse af denne art). Ved Lake Lu-
bans sås endvidere aftentræk af rødstrubede lommer, 
hvor 28 fløj nordpå over denne indlandslokalitet.  

Af øvrige bemærkelsesværdige fugle sås: mange havlit-
ter i både sommer- og overgangsdragt, flere sorte storke, 
sølvhejre, mindre hvepsevågetræk ved Kolka, van-
drefalk, flotte lærkefalke på jagt efter morgenmad, flere 
små skrigeørne, urfugl, hjerpe, vagtel, mange engsnar-
rer, odinshane, kolonier af dværgmåge, tocifret antal af 

hvidvingede terner, 2 hvidskæggede terner, 6 (2 ad og 4 
pull) slagugler (vi fik lov til at overvære ringmærkning 
af en unge), isfugl, ellekrage, hærfugl, hvidrygget og 
mellemflagspætte, markpiber, 3 citronvipstjerter heraf 
1 syngende han, alle 3 arter locustella’er blev hørt og 
set, høgesanger, lundsanger, buskrørsangeren var lokalt 
almindelig, pungmejse, pirol samt mange karmindom-
papper og ikke at forglemme: mange hvide storke, som 
der yngler 16.000 par af i Letland.  

Spætterne svigtede desværre og kun få fik set/hørt den 
hvidryggede. Men der skal jo også være noget til næste 
gang. 

Tak til turdeltagerne for en positiv indstilling og højt 
humør. Ligeledes stor tak til Agris, og ikke mindst til 
Maija, der sørgede for at al logistikken klappede og 
sidst – men ikke mindst – til vores buschauffør Janis, 
som fik sat tålmodigheden på prøve i øvelsen at udholde 
myg ……..

Tak til Tim Andersen for udførlige fuglenotater. 
Ligeledes en tak til Gert Green for udarbejdelsen af 
sommerfugle- og dyrelisten samt daglig status, og tak 
til Jan Germundsen for botaniske noter.  Fotos er taget 
af Thomas W. Johansen © medmindre at andet fremgår 
af billedtekst. 

Dagbogen blev ført af Peter Lafrenz og rapporten er ud 
arbejdet af Thomas W. Johansen. 

Med venlig turledelsen

 Peter Lafrenz & Thomas W. Johansen
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Deltagerliste:

Jette Olesen og Niels Ulrich Boll,
Rebæk Søpark 7, 2650  Hvidovre

Karen og Flemming Lang, 
Baltorpvej 217, 2750  Ballerup

Annelise og Birgere Jensen, 
Vedøvej 13, 8560  Kolind

Hanne og Steen Jørgensen, 
Ludvig Holsteins alle 113, 2750  Ballerup

Brit Nielsen og Thomas Garrigues, 
Blåmejsevej 16, 3360  Hundested

Gert Green, 
Brøndbyøster Torv 58, 2605  Brøndby

Tim Andersen, 
Brøndbyøster Torv 34, 2605  Brøndby

Carl Erik Mabeck, 
Olaf Rudes vej 36, 8270  Højbjerg

Claus Brücker Larsen, 
Bernadotteparken 40, 4000  Roskilde

Lasse Jørgensen, 
Danmarksgade 29, 7620  Lemvig

Inge Klo, 
Smakkegårdsvej 207, 2820  Gentofte

Anny Pech, 
Lystrupvej 11, 2700  Brønshøj

Jan Germundsen, 
Brommevej 23, 3760  Gudhjem

Thomas W. Johansen, 
Hærvejen 10, Højerup, 4660  St. Heddinge (turleder)

Peter Lafrenz, 
Brandsbjergvej 45, 2600  Glostrup (turleder)
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Rejseplan

Lørdag den 21. maj 
Morgenfly København-Riga.
Riga-Jurmala-Kolka med kort stop i Kemeri by og ved 
kystlokaliteterne Berzciems og Kaltene.Ankomst Ho-
tel Kolka, Kolka by, ved 17-tiden og besøg på Kolkas 
rags (odde).Aftentur til mose 15 km syd for Kolka (syd 
for Vidale-vejen).

Søndag den 22. maj 2005
Morgenobs ved Kolka odde kl. 04.30-11.00.Tur langs 
vestkysten til Slitere National Park med besøg på 
kirkegård.Eftermiddagstur til moseområdet syd for Vi-
dale-vejen samt grusgrav og ås ved Vidale. De ihærdige 
tager en aftentur til Kolkas odde og ser solen gå ned.

Mandag den 23. maj 
Morgenobs ved Kolka odde kl. 04.30-09.00. Forlader 
hotel Kolka og kører sydpå mod Jurmala. Gåtur ved 
kysten ved Mersrag fyr og frokost i Berzciems.Efter-
middagsbesøg til fugletårn på østsiden af Engures søen 
(Lake Engures Bird Research Station). Overnatning på 
hotel Liesma i bydelen Pumpuri i Jurmala.

Tirsdag den 24. maj 
Afgang hotel Liesma kl. 06.00 og besøg i Kemeri Na-
tional park. Gåtur i højmosen (syd for Tireli) ad board-
walk til fugletårn. Senere enge og sumpområde syd for 
vej A10 (ved Perkoni) langs Kemeri parkens vestlige 
grænse til floden Dzukste.Aftentur langs floden Lie-
lupe sydvest for Jurmala.

Onsdag den 25. maj 
Morgentur ad boardwalk i park/reservat for hvidrygget 
spætte i Kemeri by samt kort stop i skov ved vej A10 
øst for Kemeri.Check ud hotel Liesma ved 10-tiden og 
af sted mod øst via Aizkraukle til frokost i Koknese. 
Herefter kort gåtur ved floden Lielupe syd for Jurmala 
(fra vej A9 nær Remesi).Videre gennem Madona ad vej 
P84 til Svans. 8 km nordøst herfor ad vej P82 drejes ind 
i Olgas purvs – skoven med slagugler. Ankomst hotel 

Latgale i Rezekne ved 18.30-tiden.

Torsdag den 26. maj 
Kl. 5 afgang mod naturskov hvor Pededze-floden føres 
over i en kanal Jaunpededze ca. 5 km nordøst for Luba-
na. Herefter kort stop i ellesump nær Lubana. Frokost i 
Lubana.Efter frokost besøg ved Lake Lubans (fugletårn 
i den sydlige del).Tilbage på hotel Latgale i Rezekne kl. 
17.  

Fredag den 27. maj 
Afgang hotel Latgale kl. 6 mod fiskedamme ved Nagli 
sydøst for Lake Lubans. Frokost ved landsbyen Idena 
ved Lake Lubans østlige hjørne. Efter frokost besøg i 
2 fugletårne. Det første med udsigt over Kvapanu Diki. 
Herefter et fugletårn i nordvestlige hjørne langs Zvidzes 
kanalen. Aftensmad samme sted som frokosten, nemlig 
ved Idena. Aftenlyt ved Kvapanu Diki, Idena og en nat-
ravne-skov. Tilbage til hotel Latgale over midnat.

Lørdag den 28. maj 
Afgang hotel Latgale, Rezekne, mod Riga via Mado-
na, Cesis (næsten) og Sigulda. Et kort stop på vejen 
ved Nagli-fiskedammen kunne lige nås. Frokost ved 
bjergvipstjerte-stedet ved Ligatne.Herefter pause ved 
ellekrage-stedet ved Garkalne. Ankomst hotel Vilmaja 
i Riga ved 17-tiden.Afskedsmiddag på restaurant Lido 
ved Daugava-floden i Riga. Bytur for de tørstige. 

Søndag den 29. maj 
Afrejsedag.Byvandring i Riga om formiddagen.Efter-
middagsfly fra Riga-København.
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Stær, syngende og vingebaskende fugl, midt inde i 
Riga By (foto: F. og K. Lang)

Gul vipstjert af racen thunbergii (Kolka Odde).
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Anny, Brit, Peter og ThomasFrokoststedet ved Lake Lubans
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Lørdag den 21. maj

Alle deltagere mødte frem i god tid til gruppe check-
in i Kastrup Lufthavn. Forude ventede 1 time og 10 
minutters flyvning til Riga med Baltic Airs Boeing 
737-500. Take-off kl. 10.25 i et regnfuldt Danmark. 
Nu venter højtrykket over Baltikum. 

Vi fløj lige syd om Øland og opklaringen gav os bl.a. 
mulighed for at se fyret ved Ottenby. Gotland pas-
seredes også syd om, og umiddelbart herefter start-
ede indflyvningen til Riga. Landing kl. 12.35 lokal 
tid (1 times tidsforskel). Første fugl: hættemåge. I 
lufthavnen ses flere russisk byggede fly, og selv en 
flykirkegård var her også. 

Nem og hurtig bagageudlevering og Agris og Maija 
var klar til at tage imod os. Vores bus var også parat, 
ligesom vores chauffør, Janis. Tidligere ture med DOF 
har været foretaget i ikke helt så veludstyrede busser, 
men denne lever helt op til vores forventninger. Vi fik 
udleveret en sandwich for at få stillet den værste sult, 
da der ikke blev serveret frokost i flyet. 

Vores første planlagte biotop, som skulle besøges, var 
et engområde lige i nærheden af lufthavnen. Her var 
tidligere set citronvipstjert. Nu bygges der parkering-
spladser, så det er vist en saga blot. Første stop blev 
derfor i Kemeri by, hvor vi ser flere sjove sommer-
fugle. 

Næste stop var et frokoststop ved Berzciems, der lig-
ger ud til Rigabugten. Her kan ses kystfugle i det lave 
vand, men det bliver mest til kite-surfere, der havde 

”overtaget” området, så fuglelivet var til at overse. 
Solide gulerodskager og salatbord var til gengæld 
mættende.

Kalatene-området gav ingen markpiber, så vi iler vi-
dere mod Kolka, hvor vi ankommer til kl. 17.00. De 
fleste afleverer hurtigt bagagen, og foretager en rask 
fodtur gennem Kolka by og langs østkysten til Kolka 
Odde. Mange havlitter raster i bugten, og de fleste er 
skiftet til sommerdragt. Vi ser hele Rigabugtens kys-
tlinje. Ret mod nord ligger Estlands sydligste ø. Fyr-
reskov præger naturen her. Flotte karmindompapper 
lader sig se i Kolka by. 

Aftensmad med kartoffelmiks, sulemad og bøffer. 
Der tælles arter og stemmes om dagens fugl, der blev 
karmindompap. Gættekonkurrence om det samlede 
antal turarter blev iværksat. Til vinderen bliver der en 
præmie, doneret af Naturbutikken, til en værdi af 178 
kr. Efter første dag med over 90 arter, er der allerede 
nogle, der bliver betænkelige over eget bud. 

En hurtig aftentur til et moseområde 15 km syd for 
Kolka. Jo, vi spilder ikke tiden. Den lille rørvagtel 
lader sig ikke rigtig høre, så det blev ved forsøget. Til 
gengæld fine græshoppesangere, som alle kunne høre, 
hvilket er sjældent, da sangen fra græshoppesangeren 
er en af de første fuglestemmer, som hørelsen får det 
sværere med, når alderen skrider frem. Ingen natravn 
og blot et enkelt bæverslag med halen afslutter be-
søget. Alle er godt trætte og i morgen starter morgen-
holdet kl. 04.30!

Dagens fugl: karmindompap.
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Riga Lufthavn   
Gråkrage 20, ravn 2, stær 20.

Riga-Kolka:
Kl. 12.45-17.40
Fiskehejre 7, hvid stork 1 på rede, knopsvane 95, 
sangsvane 1 ad., gravand 26, stor skallesluger 2 (han 
og hun), rørhøg 1, musvåge 1, vandrefalk 1 ad. trk. N, 
falk sp. 1, strandskade 11, stor regnspove 1, hvidklire 
1, mudderklire 1, hættemåge 70, stormmåge 19 (1 ad., 
18 2K), baltisk sildemåge 1 ad., kaspisk måge 1 2K, 
sølvmåge 15, svartbag 3 (2 ad., 1 imm.), fjordterne 
10, gøg 2 hanner, mursejler 6, hedelærke 1, sanglærke 
1 syng., landsvale 20 trk. S + 15, bysvale 15 trk. S + 
3, gærdesmutte 1 syng., hvid vipstjert 5, stenpikker 
2 (han og hun), bynkefugl 1, husrødstjert 1 syng., 
rødstjert 1 han syng., sivsanger 1 syng., rørsanger 2 
syng., gulbug 1 syng., tornsanger 3 syng., havesanger 
1 syng., munk 1 syng., løvsanger 3 syng., skovsanger 
1 syng., grå fluesnapper 1, broget fluesnapper, 
blåmejse 1, musvit 2, husskade 3, stær 5, grønsisken 
1, tornirisk 1 syng., gulspurv 1 syng.

Kolka
Kl. 17.40- .
Skarv 5, knopsvane 2 ad., sangsvane 1 ad., ederfugl 
20, fløjlsand 40, sortand 25, havlit 10, tårnfalk 2 
trk./trfs., splitterne 3, landsvale 40 trk. N, silkehale 
16 trfs., gul vipstjert 14, bynkefugl 14, tornsanger 2, 
grå fluesnapper 4, broget fluesnapper 1, stillits 1 trfs., 
grønsisken 20, tornirisk 1 trk., lille korsnæb 1 trfs., 
karmindompap 6 (2 ad. hanner, 2 hunner, 2 usp.).
Mose syd for Kolka: Kl. 21.30-23.00. – Rørhøg 
1 ad. han, trane 2 hørt, vandrikse 1, skovsneppe 3 
spill., dobbeltbekkasin 1, svaleklire 2 spill., gøg 
1 han, landsvale 50, nattergal 1 syng., bynkefugl 2 
syng., vindrossel 1, solsort 1 syng., misteldrossel 
1, savisanger 1 syng., græshoppesanger 4 syng., 
drosselrørsanger 1 syng., sivsanger 1 syng., rørsanger 
2 syng. 

Kolka Hotel beliggende ca 1,5 km fra selve odden. I forbindelse med Hotellet er der krostue og et godt lille 
supermarked.
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Søndag den 22. maj

Den utrættelige chauffør Janis kører de morgendu-
elige af sted til Kolkas Odde kl. 04.30. 14 deltagere 
kan nu kalde sig morgenduelige. Anden bølge kører 
fra hotellet kl. 06.30, og endnu en fin forårsdag ven-
ter. 

Mangle fugle i luften over Kolkas spids. Specielt vip-
stjerterne bliver minderige. Udover mange gule og 
hvide, kunne en hun citronvipstjert ses raste på sand-
stranden. Lidt efter fulgte en bjergvipstjert, som Agris 
måtte fotografere af hensyn til dokumentationen, da 
den er et subhit her i Letland. To toplærker fik også 
Agris’ hjerte til at hamre. Den er ej heller almindelig. 
TWJ claimer en almindelig kjove (for anden gang!), 
og nu er det vist alvor. Gulirisk høres ofte, men en 
lod sig også set ganske godt. Lille fluesnapper holdt 
til ved radarstationen. Trækkende hvepsevåger gjorde 
også lykke ved at komme flyvende forbi i trætop-
shøjde. Man bliver aldrig træt af denne fugl. 

Den megen aktivitet gør at flere af deltagerne giver 
udtryk for at de er småsultne og vupti, Agris ringer 
til Maija og chaufføren, og 20 minutter efter kommer 
der frugt, snacks, chokolade og koldt vand. Hvilken 
udsøgt service.

Ved 11-tiden kører vi videre ad vestkysten til Slitera-
området og besøger en kirkegård og nærliggende skov. 

Fine skovsangere og et par hvide storke på deres store 
rede, næsten i øjenhøjde. Frokost i den lokale skole. 
Vi sidder bænket ved små borde og stole, og føler os 
som en 3. klasse på udflugt. Menuen er ikke så ringe. 
Krebinetter med kartofler, sovs og kålsalat. Desserten 
var rabarbersuppe med hoftecreme. Utroligt, som al 
køkkenpersonalet er tjenstvillig, her en søndag efter 
kirketid. 

Siesta og tiltrængt lur bliver efterfulgt af endnu en tur 
til moseområdet syd for Kolka. Sol, 22 grader og ikke 
mange skyer på himlen giver behageligt vejr. Birger 
finder vildsvine lort. En grusgrav ved Vidale giver 
lille præstekrave og mange bynkefugle på engen. 
Sanglærker synger lystigt. På tilbageturen en kort gå-
tur langs vejen ned gennem en naturskøn kløft. En 
mulig mellemflagspætte lader sig høre, men ellers er 
det TWJ der igen rykker med en syngende rødtoppet 
fuglekonge. Desværre lykkes det ikke at få den set. 
Stop på vejen ved floden, hvor 2 bæverdæmninger har 
opstemt floden. 

Aftensmaden på hotel Kolka bestod af fisk. Der gøres 
status over arter. Over 140 på 2 dage – helt vildt. Flere 
deltagere er allerede stået af konkurrencen. Gert følger 
op på sommerfuglene. 14 forskellige er det blevet til. 
De meget ivrige bliver kørt ud til Kolkas odde, hvor 
der spadseres hjem. 

Dagens fugl: citronvipstjert.

Tidlig morgen på Kolka Odde - klokken 04.40 
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Kolka by
Hvepsevåge 1 trk. N 18.50, fiskeørn 1 trk. N 18.50, 
nattergal 1 syng.

Cape Kolka
Kl. 04.40-11.00

SØ 2-3 m/s. Letskyet. Sigtbarhed god. Temperatur 
morgen ca. +8°C.

Sortstrubet lom 3 trk., rødstrubet lom 33 trk., toppet 
lappedykker 3 trk., skarv 40, knopsvane 24, sangsvane 
4 (2 ad. 2 2K), svane sp. 16 trk., grågås 10 trk. NV, 
canadagås 1, gravand 1, pibeand 4, troldand 1 han, 
sortand 175 trk., fløjlsand 125 trk., havlit 15 trk., 
hvinand 4 trk. + 7, toppet skallesluger 4 trk. +11, 
stor skallesluger 1 han, hvepsevåge 14 trk., rørhøg 5 
trk. (3 brune 4.50 + 2K 6.10 + 2K 8.55), spurvehøg 
29 trk., musvåge 2 trk./trfs., lærkefalk 3 trk. (4.55, 
5.12, 8.45), trane 20 trfs. (16 9.04 + 4 10.05), lille 
præstekrave 1 hørt, sandløber 1, temmincksryle 2 
trk., alm. ryle 1 trk., rødben 1 hørt trk., svaleklire 1 
hørt trk., mudderklire 1 trk., alm. kjove 1 ad. lys trk., 
fjord/havterne 2 trk., dværgterne 1, turteldue 11 trk. 
+ 6 trfs., tyrkerdue 1 trfs., huldue 1 trfs., ringdue 37 
trfs., toplærke 2, hedelærke 1 trk. + 1 syng., landsvale 
100 trk., bysvale 15 trk., digesvale 6 trk., silkehale 16 
trk. (+ 45 senere, GG), skovpiber 12 trk., engpiber 2 
trk., rødstrubet piber 1 hørt trk. (TWJ), gul vipstjert 
160 trk. + 80 rst., citronvipstjert 1 hun, bjergvipstjert 
1 han, stenpikker 1 hun, sjagger 7 trk., sangdrossel 1 
trk., misteldrossel 2 trk., munk 1, skovsanger 1, grå 
fluesnapper 15 trk., lille fluesnapper 1, sortmejse 2 
trfs., pirol 1, allike 3 trfs., råge 3 trfs., gråkrage 2 trfs., 

skovskade 10 trfs., stær 12 trfs., kvækerfinke 1 syng., 
bogfinke ca. 5000 trk./trfs. (mange ”skæve”), gulirisk 
1 han trfs. 8.51, grønsisken 150 trk., tornirisk 1 trk., 
gråsisken 1, lille korsnæb 1 trfs., karmindompap 
25 trk. + 1 syng., dompap 4 trfs. (normalt kald), 
kernebider 9 trk.

Vidale
Kl. 11.35-13.35
Hvid stork 2 på rede, musvåge 1, gøg 1 han, gulbug 
1 syng., gærdesanger 1 syng., tornsanger 2 syng., 
havesanger 4 syng., munk 3 syng., skovsanger 1 syng., 
løvsanger 3 syng., gransanger 2 syng., grå fluesnapper 
1, halemejse 2, topmejse 1. stillits 2, grønsisken 1, 
gulspurv 1.

Skov og mose syd for Kolka
Kl. 16.15-16.55
Krikand 1 han, skovpiber 1 syng., rødhals 1 syng., 
broget fluesnapper 1 han syng., rødrygget tornskade 
2 hanner, lille korsnæb 1.
Grusgrav og skovklædt ås ved Vidale: Kl. 17.05-18.30. 
– Hvid stork 4 (1+2 på rede), hvepsevåge 2 trk. N, 
trane 2 overflyv., engsnarre 1 syng., lille præstekrave 
1, gøg 1 han, vendehals 1 syng., hedelærke 1 syng., 
sanglærke 8, digesvale 20, stenpikker 1, bynkefugl 
11, sangdrossel 1 syng., gulbug 1 syng., tornsanger 
1, munk 3 syng., gransanger 3 syng., skovsanger 4 
syng., fuglekonge 2 syng., rødtoppet fuglekonge 
1 syng. (TWJ, PLaf), grå fluesnapper 4, broget 
fluesnapper 1 han syng., spætmejse 1, træløber 1 syng., 
rødrygget tornskade 1 han, pirol 1, lille korsnæb 25, 
karmindompap 1 ad. han, kernebider 1, gulspurv 2.

Spurvehøg, Kolka 
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Mandag den 23. maj

Gentagelse af morgendagens program med busafgang 
fra hotellet kl. 04.30 og 06.30. Første hold hører flod-
sanger lige ude foran hotellet. Ikke samme intense 
træk ved Kolka, som i går, men alligevel rastende 
fugle alle vegne. Lille fluesnapper og lundsanger la-
der sig både se og høre. Vi bliver filmet af en af Agris’ 
venner. Han er naturfotograf, og arbejder på en film 
omkring Kolka-området. En lærkefalk jager småfugle 
til morgenmad. I anden omgang lykkedes det!
 
Hotel Kolka forlades kl. 09.30. Hotellet har for nylig 
skiftet ejer, og det var faktisk lukket. Agris havde dog 
held til at få det åbnet for vores skyld. Heldigvis, for 
et besøg her var rigtig spændende. Et oplagt sted til 1 
uges trækobs i stedet for Skagen, og det kan nok gøres 
lige så billigt! Den megen fyrreskov helt ud til kysten 
giver ikke det bedste udsyn til træk, så en udsigtsplat-
form vil være oplagt emne for Agris at arbejde videre 
med. Hotellets standard er ok, men det stedet nok vil 
blive husket bedst for, er de kolde afvaskninger, når 
der skulle bades. Sidste dag lykkedes det at få et varmt 
bad (for de hurtige).

Ved Mersrags går vi en tur langs stranden til fyrha-
ven og –tårn. Mosehornugle og en flot temmincksryle 
vækker jubel. En rødstrubet piber flyver over, men for 
Agris’ vedkommende er det sortkragen, der rykker. I 
Letland er det dog kun en race, så det tales der lidt 
om. Ved fyrtårnet afslutter med sørgekåbe og kirse-
bærtakvinge (i en slidt udgave). 

Frokost i Berzciems, denne gang portionsanrettet til 
en afveksling. Videre til Engures Ornitologiske Cen-
ter ved Engures søen, beliggende ved et stort vådom-
råde, hvor der i alt er notere 189 fuglearter. Endvidere 
vokser der i området 22 ud af Letlands 34 arter or-
kideer. Et dejligt fugletårn med udsigt til en dværg-
mågekoloni og sølvhejrer. En savisanger sidder højt i 
en busk og synger. En sviptur til det over 3 km lange 
orkide-spor. Det er, for nogle af deltagerne, som at 
slippe børn ind i en slikbutik, uden at få noget. Dels 
pga. den korte tid (en traktor kan ikke komme forbi 
bussen), dels pga. det kølige forår, som har udskudt 
væksten. 

Vi drager videre ad kystvejen mod Jurmala. Vejen er 
ikke den bedste. Der er dog store vejarbejder i gang 
mange steder. Vi ankommer til hotellet i Jurmala, et 8. 
etagers hotel midt i byen. Det indikerer en programløs 
aften. 

Hanne modtager 1 øl for at have fundet turens før-
ste stork forleden dag. Det er en Polenstradition, som 
bør videreføres i Letland, som jo tilmed er storkenes 
land. 

Dagens fugl: mosehornugle.

Kolka by
Silkehale 4, nattergal 1 syng., rødstjert 1 syng., 
flodsanger 1 syng. (i have), gærdesanger 1 syng., 
karmindompap 1 syng.

Cape Kolka
Kl. 04.45-8.45

SØ 2-4 m/s. Skyet. Sigtbarhed moderat. Morgen 
+10°C.

Sortstrubet lom 12 trk., rødstrubet lom 72 trk., 
sangsvane 2 trk., gråand 7 trk., havlit 40 trk., toppet 
skallesluger 5 trk., stor skallesluger 2 hanner trk., 
lærkefalk 1 rst., lille præstekrave 1, stor præstekrave 
1, temmincksryle 2, alm. ryle 2, tinksmed 6 trk., 
rødben1 trk., hvidklire 1 trk., mudderklire 1, 
stenvender 1, splitterne 5 trk., fjordterne 1 trk., 
dværgterne 2, tyrkerdue 5 trfs., gøg 1 han, sanglærke 
1, landsvale 50 trk., bysvale 5 trk., digesvale 5 trk., 
silkehale 2 trk. + 10 trfs., skovpiber 3 trk., engpiber 
1, gul vipstjert 90 trk., bjergvipstjert 1 hørt  trk., 
nattergal 1 syng., stenpikker 1, bynkefugl 1, sjagger 
1 trfs., misteldrossel 2 trfs. + 1 syng., grå fluesnapper 
6 trk., broget fluesnapper 1 han, lille fluesnapper 2, 
lundsanger 1 syng., skovsanger 2 syng., fuglekonge 
1, sortmejse 4 trfs., pirol 1 trfs., rødrygget tornskade 
1 hun, allike 9 trfs., råge 4 trfs., skovskade 17 trfs., 
ravn 1, stær 16 trk., bogfinke 2000 trk./trfs. (mange 
”skæve”), gulirisk 1 hun trk. + 1 han syng., grønsisken 
50 trk., lille korsnæb 24 trfs., karmindompap 17 trk. 
+ 1 syng., dompap 2 (1 med normalt kald og 1 med 
trompetkald), kernebider 10 trfs.
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Mersrags
Kl. 10.35-12.20
Toppet lappedykker 2, skarv 40, fiskehejre 8, 
knopsvane 11 ad., gravand 46, gråand 14 hanner, 
ederfugl 3 ad, hanner, sortand 2, hvinand 15, stor 
skallesluger 1 han, trane 25 trk. N, engsnarre 1 syng., 
strandskade 2, lille præstekrave 1, stor præstekrave 
5, strandhjejle 1, temmincksryle 2, alm. ryle 17, 
brushane 6 hunner, rødben 1, hvidklire 1, mudderklire 
1, dværgmåge 50 2K, hættemåge 50, stormmåge 20, 
sølvmåge 20, fjordterne 6, dværgterne 4, splitterne 3, 
gøg 3, mosehornugle 1, hedelærke 1 syng., sanglærke 
2, silkehale 2 trk. N, skovpiber 1 syng., engpiber 1, 
rødstrubet piber 1, gul vipstjert 1, bynkefugl 2, gulbug 
1 syng., gærdesanger 1 syng., tornsanger 1 syng., 
løvsanger 2 syng., pirol 1 han, husskade 2, sortkrage 
1, karmindompap 2 syng., gulspurv 1 syng.

Birzciems
Kl. 12.45-13.45
Gravand 23, fløjlsand 2, strandskade 3, dværgmåge 1 
2K, fjordterne 4, mursejler 50, landsvale 25, bysvale 

25, bynkefugl 1 han, sivsanger 1 syng., rørsanger 2 
syng., karmindompap 1 syng., rørspurv 1 han syng.

Lake Engure
Kl. 14.10-16.45
Toppet lappedykker 4, gråstrubet lappedykker 3, skarv 
20 (lille ynglekoloni), rørdrum 1 paukende, sølvhejre 
4, fiskehejre 20, knopsvane 20, grågås 10 (4 ad. 3+3 
pull.), pibeand 2 hanner, gråand 15, atlingand 1 han, 
skeand 2 (et par), taffeland 10, troldand 25, rørhøg 
11, trane 2, blishøne 5, vibe 2, stor kobbersneppe 1, 
rødben 3, dværgmåge 45 (25 ad. 20 2K), hættemåge 
400, stormmåge 2 ad., fjordterne 25, sortterne 2, 
skovpiber 1 syng., gul vipstjert 1 han flava, hvid 
vipstjert 1, bynkefugl 1, savisanger 1 syng., sivsanger 
1 syng., rørsanger 1 syng., drosselrørsanger 2 syng., 
gulbug 4 syng., tornsanger 1 syng., havesanger 2 
syng., munk 1 syng., løvsanger 7 syng., skovsanger 9 
syng., fuglekonge 1 syng., grå fluesnapper 5, broget 
fluesnapper 6 hanner syng., lille fluesnapper 1 syng., 
ravn 1, træløber 1, dompap 1 (normalt kald), rørspurv 
1.

De trækkende Hvepsevåger defilerede forbi på ganske tæt hold.  
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Tirsdag den 24. maj

Afgang hotel Liesma kl. 06.00 og besøg i Kemeri 
National Park. Maija sørger for ”heavy” snacks og 
en kop kaffe inden den 5 km lange boardwalk i den 
pragtfulde højmose. Her er tinksmeden karakterfugl, 
og med hjejle og urfugl er det hele meget nordisk. 
Men skindet bedrager. Sort stork,   pirol og karmin-
dompap bringer en tilbage til Østeuropa. Vi behøver 
ikke gummistøvlerne. Boardwalken er netop blevet 
fornyet. Myggene regerer i skoven. Den lille flue-
snapper har masser af mad. 

Tilbage på hotellet kl. 9.30 til morgenmad. Igen af 
sted til Kemeri NP, denne gang til nogle grusveje, 
som fører os ud til nogle dejlige grønne enge, hvor 
flere små skrigeørne jager. Her ser vi Letlands første 
naturgenopretningsprojekt, hvor floden er bragt 
tilbage til sine gamle slyngninger. Sort og hvid stork 
kvitterer for arbejdet og stiller sig op på paradebrin-
ken i dejligt medlys. Den hvide stork er klar til en 
omgang hybrid-elskov. To isfugle flyver skrigende 
bort langs kanalen. 

En fantastisk picnic bliver tryllet frem herude i 
ingenting. Sild, lun kylling, chips og grøntsager, for 
ikke alt glemme dessert, kaffe og kage. Jo, der bliver 
sandelig kræset over os, og det er nærmest i døgn-
drift. Det trækker op i vest, og det lovede regnvejr er 
på vej. Vi forsøger at nå et besøg ved Kanieris-søen 
nordvest for Jurmala, men opgiver da mørke skyer 
gør sig klar til at tømme deres våde indhold. Vi når 
lige tilbage til hotellet, da uvejret bryder løs. En god 
anledning til en slapper inden aftensmaden (for mad 
skal vi jo have for at klare os!). 

Regnen er ophørt og vi kører en aftentur til vådom-
råder ved floden Lielupe, lige sydvest for Jurmala. 
Temperaturen er dalet betragteligt og tunge skyer 
driver fortsat over os. Mod vest skimtes bagkanten 
af fronten og dermed opklaringen. Første stop giver 
de første buskrørsangere og inden dagen er omme, 
kommer yderligere 2 i bogen. Et mylder af sortterner 
holder til i en lomme af floden. Karen og Flemming 
hører vagtel. En bæver svømmer forbi i floden. 

Dagens fugl: sort stork.

Den smukke højmose i Kemeri Nationalpark. Der er bygget en ny board-walk, der fører dybt ind i højmosen. 
Bemærk den sorte storks hvide hale, langt de fleste sorte storke har sort hale. Foto: Carl Erik  Mabeck.
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Omkring S 1-2 m/s => 6-7 m/s. Næsten skyfrit, om 
eftermiddagen overskyet. Sigtbarhed god. Max.+22°C. 
Regn kl. 16-19.

Jurmala (Hotel Liesma)
Lærkefalk 1, gøg 1 han, mursejler 10, stor flagspætte 1, 
skovpiber 1 trk. Ø, rødstjert 1 han syng., solsort 1 syng., 
kærsanger 1 syng., gærdesanger 2 syng., gransanger 
1 syng., løvsanger 2 syng., grå fluesnapper 1 trk. Ø + 
1 rst., broget fluesnapper 1 han, lille fluesnapper 1, 
blåmejse 1, træløber 1, pirol 1, skovskade 1, skovspurv 
2, grønirisk 2, grønsisken 4 trk. Ø, lille korsnæb 1, 
karmindompap 1 syng.

Kemeri Nationalpark (højmosen)
Kl. 6.30-9.00
Sort stork 2, hvinand 1 han, rørhøg 1 2K, musvåge 2, 
lærkefalk 1, urfugl 1 han spill., trane 6 (3 par), hjejle 
3 (1 spill.), stor regnspove 1 spill., svaleklire 1 spill., 
tinksmed 10 (8 spillende), gøg 5 (4 hanner 1 hun), 
stor flagspætte 2, hedelærke 1, gærdesmutte 1 syng., 
skovpiber 14 syng., engpiber 2 syng., gul vipstjert 1, 
hvid vipstjert 2, rødhals 3 syng., bynkefugl 1 syng., 
sangdrossel 1 syng., tornsanger 1 syng., havesanger 
2 syng., munk 2 syng., gransanger 2 syng., løvsanger 
5 syng., skovsanger 6 syng., broget fluesnapper 2 
syng., lille fluesnapper 1 syng., topmejse 1, pirol 1, 
rødrygget tornskade 4 (3 hanner 1 hun), skovskade 
3, grønsisken 2, karmindompap 3 (2 syng. + 1 

overflyvende), kernebider 3.

Kemeri Nationalpark (skovenge)
Kl. 10.55-15.40
Hvid Stork 11 (2 på 1 rede), sort stork 4 (2 hvidhalede), 
hvepsevåge 1, duehøg 1, spurvehøg 1, musvåge 18, 
lille skrigeørn 6 ad., trane 9, engsnarre 5 spill., vibe 
13, dobbeltbekkasin 1 spill., svaleklire 2, tinksmed 
8, turteldue 2, gøg 1 han, isfugl 2, sanglærke 10, 
bynkefugl 9, misteldrossel 1, græshoppesanger 2 
syng., sivsanger 2 syng., kærsanger 1 syng., gulbug 2 
syng., tornsanger 4 syng., havesanger 2 syng., munk 2 
syng., gransanger 1 syng., skovsanger 5 syng., broget 
fluesnapper 1 syng., pirol 3, rødrygget tornskade 9, 
ravn 2, stillits 4, tornirisk 1, karmindompap 4 (3 syng. 
hanner + 1 hun), rørspurv 1 han syng.

Kemeri-Jurmala
Sortspætte 1, sjagger 1.

Enge og sump SV for Jurmala
Kl. 20.45-22.00
Knopsvane 6 ad., atlingand 1 han, engsnarre 6 spill., 
vagtel 1 (K. og F. Lang), blishøne 3, hættemåge 
250, fjordterne 2, sortterne 60, gøg 1 han, nattergal 
2 syng., bynkefugl 1 syng., savisanger 1 syng., 
græshoppesanger 6 syng., sivsanger 2 syng., kærsanger 
4 syng., buskrørsanger 3 syng., drosselrørsanger 
4 syng., rødrygget tornskade 1 han, husskade 2, 
karmindompap 2 syng.

Adult Dværgmåge
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Onsdag den 25. maj

Tim hører lundsanger fra hotellet inden morgenturen 
afvikles kl. 06.00. Igen et besøg i Kemeri og igen en 
tur på en boardwalk. Dog ikke i højmosen, men i park-
reservatet for den hvidryggede spætte midt i Kemeri 
by. Vi må dog nøjes med den hvidryggede spætte på 
turisttavlerne. Det er en fantastisk spætteskov, men 
årstiden er ikke med os. Ungerne er udfløjet og fami-
lien spredt. En sortspætte må repræsentere spættefa-
milien her. 

Endnu et stop i et lækkert 
spætteområde giver kun stor 
flagspætte. Til gengæld lader 
en syngende flodsanger sig se 
godt i morgensolen. 

Tilbage til hotellet til en hur-
tig omgang morgenmad (al 
servering her i Letland er hur-
tig) og tjek-ud og afgang mod 
det østlige Letland kl. 09.45. 
Kort stop i vådområde ved flo-
den Lielupe syd for Jurmala. 
Buskrørsangeren viser sig fra 
sin flotteste side syngende i et 
æbletræ. Også fine observatio-
ner af sivsanger og hedelærke. 
Svalehalen er her også. 

Næste stop i Koknesee, hvor 
der holdes frokostpause. Dej-
lige salater, flere fyldt med 
hvidløg, fryder. Vi kørere vi-
dere gennem Aizkraukle (med 
Letlands største vandkrafts-
anlæg) og Madona inden vi 
drejer mod nordøst ad vej P82 
i Svans. Efter 8 km drager vi 
ind i slagugle-land med vo-
res lokale slagugle-ringmær-
ker Andris og hans kone Inga. 
Andris hobby – at mærke sla-
gugler – giver os muligheden 
for at få slaguglen på tætteste 
hold. Det er ikke helt ufarligt 
at kravle op til redekassen, når 
uglemor angriber, så hvis der 
er flere deltagere på stedet, er 
uglen knap så aggressiv. An-
dris oplyser at der er 20 par 

slagugler i området og 6 af disse har rede i de opsatte 
redekasser. Vi får lov til at deltage i ringmærkningen 
af 3 reder. I den første rede er der 3 unger, der dog er 
for små til at mærke. Den anden rede droppes, da der 
vælges en forkert vej, så først ved 3. rede lykkes det 
at få mærket en unge. I reden er også 2 golde æg. Sla-
gugle mor angriber Andris et par gange, ligesom hun 
knebrer med næbet og hvæser. Slaguglens føde er for 
halvdelens vedkommende

Dagens fugl - Slagugle. Foto Carl Erik Mabeck
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mus og den anden halvdel er fugle. Fuglene er på stør-
relse med drosler, duer og hjerper. Men også en fly-
vefærdig tjurunge kan komme på menuen. Og det er 
jo ikke så godt, for tyske jægere betaler gerne flere 
tusinde kroner for at komme og skyde tjurer. Vi sæt-
ter Andris og konen af ved deres bil i skoven. Her ser 
Karen noget der ligner en bjørn inde i skoven. Hvor-
for er der ingen ved sæderne omkring i bussen, der 
reagerer på hendes måbende opråb? Det lyder nok alt 
for fantastisk til at nogen tager det alvorligt, og først 
efterfølgende oplyser Agris at området ikke er dårligt 
til bjørn!

Slagugle-skoven forlades kl. 18.30 og der køres de 
sidste 75 km mod Rezekne og hotel Latgale.

Dagens fugl: Slagugle.

Jurmala (Hotel Liesma)
Skarv 5, hvid vipstjert 1, lundsanger 1 syng., kernebider 2.

Kemeri (park i byen)
Kl. 6.30.8.00
Gøg 1 han, sortspætte 2, jernspurv 3 syng., gærdesmutte 
4 syng., nattergal 1 syng., husrødstjert 1 syng., solsort 
3 syng., sjagger 2, sangdrossel 2 syng., vindrossel 3 
syng., gulbug 2 syng., havesanger 5 syng., munk 
6 syng., gransanger 2 syng., løvsanger 8 syng., 
skovsanger 11 syng., fuglekonge 3, grå fluesnapper 4, 
broget fluesnapper 7 syng., lille fluesnapper 2 syng., 
musvit 2, spætmejse 1, træløber 3, pirol 1, bogfinke 15 
syng., kernebider 3.

Skov mellem Kemeri og  Jurmala
Kl. 8.10-8.45
Trane 2 hørt, svaleklire 1, rødhals 1 syng., sangdrossel 
2 syng., flodsanger 1 syng., gulbug 1 syng., havesanger 

2 syng., munk 2 syng., gransanger 1 syng., løvsanger 
1 syng., skovsanger 1 syng., fuglekonge 1 syng., grå 
fluesnapper 2, broget fluesnapper 1 syng., rødrygget 
tornskade 3 (2 hanner 1 hun), skovskade 1, grønsisken 
1, karmindompap 3 syng.

Sø sydvest for Jurmala
Kl. 10.30-11.35
Hvid   stork 1 på rede, gråand 1, rørhøg 5 (3 hanner, 2 
2K), musvåge 2, lille skrigeørn 3, vibe 1, dværgmåge 
1 ad., hættemåge 50, sølvmåge 2, fjordterne 4, 
hedelærke 1 syng., sanglærke 2 syng., bysvale 10, 
nattergal 2 syng., bynkefugl 1 syng., solsort 1 syng., 
græshoppesanger 2 syng., sivsanger 6 syng., kærsanger 
1 syng., buskrørsanger 1 syng., gulbug 1 syng., 
tornsanger 2 syng., havesanger 1 syng., gransanger 1 
syng., løvsanger 5 syng., broget fluesnapper 1 syng., 
musvit 1, husskade 1, ravn 2, stær 5, karmindompap 4 
syng., gulspurv 1 syng., rørspurv 2 syng.

Jurmala-nær Madona
Hvid stork 12 (8 på 8 reder), rørhøg 1, musvåge 5, 
vibe 1, mudderklire 1, turteldue 2, sjagger 2, rødrygget 
tornskade 1, ravn 3 (2 på rede i højspændingsmast).

Olgas Purvs
Kl. 16.10-18.35
Hvepsevåge 1, svaleklire 3, gøg 1, slagugle 6 (1 ad. 
med 3 små pull. i redekasse + 1 ad. med en stor pull. i 
redekasse), stor flagspætte 2, fuglekonge 1 syng., ravn 1.

Videre til Rezekne
Hvid Stork 9 på 9 reder, musvåge 2, lærkefalk 1, 
turteldue 2, bynkefugl 2.

Let vind. Letskyet til skyet. Sigtbarhed god. Max. ca. 
+20°C.

Hotel Lisma, Jurmala

Der udspandt sig et mindre drama, da træer var 
væltet ud over board-walken i et skovområde blandt 
tidligere russiske sanatorier. men alle kom helskindet 
og tørskoet igennem.
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Torsdag den 26. maj

Tidligt op kl. 05.00 for afgang mod Pededze-skoven. 
Men hvad er nu det? Ny vejrtype? I hvert tilfælde er 
det overskyet og det småregner. I Pededze-skoven 
yngler der hvidhalset fluesnapper ligesom spætterne 
gives gode chancer. Spætterne er ikke just en fug-
legruppe, vi har stiftet mest bekendtskab med. Kun 
stor flagspætte og sortspætte er noteret. Det er nu det 
skal være. Regnen holder hurtigt op, og opklaringen 
tager fart. Vi skal på en 5 km lang vandring i natur-
skov. Væltede træer, sumpede områder og vandløb 
må passeres. Myggehelvedet er konstant. Men hvad 
gør det, når man traver i en uberørt skov uden larm 
fra menneskelige aktiviteter, såsom fly, veje eller 
skovarbejdernes motorsave. 

Den hvidryggede spætte kom i bogen med 2 eksem-
plarer. Den ene blev først set af bagtroppen Steen 
og Per, og det var kun enkelte tilbageværende, der 
efterfølgende fik den hørt. Det andet eksemplar lod 
sig kun høre. Også 2 mellemflagspætter hørtes.

Agris leder efter ”smutvejen” gennem skoven til 
stien, dvs. de 500 meter, der forbinder os med skov-
stien og dermed vejen til bussen. Alle er godt trætte 
efter 7 kilometers vandring i uvejsomt terræn. Men 
alle hænger på. Agris får et latinsk navn: Agriqus 
Longwalkqus. 

Et stop i en ellesump gav en masse myg og Tim ser 
en hjerpe. TWJ forsøger at træde den op, men må 
opgive efter at sumpen var ved at beholde sandalen. 

Frokost i Lubana i et gammelt kommunistisk folke-
køkken. Gert overværer betalingen der udgør 250 
d.kr. for alle 23 personer! 

Lake Lubans besøges. Vi tager det sydlige fugletårn. 
Næsten ingen fugle i søen. Fisk må der da være, for 
en fiskeørn søger efter aftensmad. Til gengæld flotte 
karmindompapper og en flygtig sort stork. Tilbage 
på hotellet kl. 17.00 efter en lang og anstrengende 
dag i Guds flotte natur. Der foretages flere flåt-
operationer af turledelsen. 

Dagens fugl: pirol.

Buskrørsanger. Foto: Carl Erik Mabeck

Maija (tv) og Agris - dem ville vi nødigt have været 
foruden.

Hotel Latgale I Rezekne - Her fik nogle af de 
heldige Businessroom!
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Rezekne (Hotel Latgale)
Nattergal 2 syng., grå fluesnapper 1, kernebider 1.

Rezekne-Pededze
Hvid stork 6 (2 på 2 reder), krikand 2, musvåge 1, stor 
flagspætte 1, hedelærke 2, sjagger 1, pirol 1.

Naturskov ved Pededze-floden
Kl. 6.35-12.45
Trane 2 hørt, engsnarre 1 spill., svaleklire 2, ringdue 
2, gøg 5 hanner, hvidrygget spætte 1 hørt (+ 1 set af 
enkelte), mellemflagspætte 2 hørt, stor flagspætte 5, 
sortspætte 2, hedelærke 1 syng., gærdesmutte 8 syng., 
jernspurv 1 syng., skovpiber 6 syng., rødhals 9 syng., 
nattergal 3 syng., bynkefugl 2 syng., sangdrossel 7 
syng. + 1 juv., vindrossel 5 syng., flodsanger 3 syng., 
gærdesanger 2 syng., tornsanger 15 syng., havesanger 
26 syng., munk 18 syng., gransanger 16 syng., 
løvsanger 22 syng., skovsanger 23 syng., fuglekonge 
2 syng., grå fluesnapper 10, broget fluesnapper 27 
syng., lille fluesnapper 2 syng. (1 ad. han), halemejse 
2, sumpmejse 2, fyrremejse 2, blåmejse 3, musvit 5, 
spætmejse 2, træløber 6, pirol 7, rødrygget tornskade 
4 (3 hanner 1 hun), bogfinke alm., grønsisken 1, 
karmindompap 13 (11 syng. + 2 kaldende), dompap 
1 (med trompetkald), kernebider 5.

Kort stop eftrer Pededze
Hjerpe 1 lettet (TA), hvidrygget spætte 1 hørt, stor 

flagspætte 1, broget fluesnapper 1 syng.

Lubana (frokost)
Rødstjert 1 syng., løvsanger 1 syng., broget fluesnapper 
3 syng.

Lake Lubans (fugletårn ved sydsiden)
Kl. 15.20-16.15
Fiskehejre 2, sort stork 1, hvid stork 1, stork sp. 2, 
knopsvane 3 ad., krikand 1 han, gråand 2, atlingand 
7 hanner, skeand 2 (et par), rørhøg 2, musvåge 1, 
fiskeørn 1, engsnarre 2 spill., hættemåge 10, fjordterne 
4, landsvale 5, bysvale 10, gul vipstjert 2 thunbergi (et 
par), nattergal 1 syng., sivsanger 4 syng., tornsanger 2 
syng., havesanger 3 syng., løvsanger 2 syng., rørspurv 
2 syng.

LakeLubans-Rezekne 
Hvid stork 3 (1 på rede), ravn 1.

Nu ved vi hvad det vil sige at gå en 4,5 km lang tur gennem naturskov - det var der vist kun meget få der 
vidste på forhånd - men smukt var det. Stedet var naturskoven ved Pededzefloden
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Fredag den 27. maj

Afgang fra hotellet i Rezekne kl. 06.00. Målet i dag 
er fiskedammene ved Nagli. En delvist udtørret dam 
fremviste lidt vadefugle, og bagtroppen slog til igen, 
idet Steen fandt en odinshane. Morgenen gav også 
gode obs. at såvel hvidvinget som hvidskægget terne. 
Havørne holder brandvagt ved et ådsel. En halt ræv 
lusker omkring i periferien. Tim opdager en citronvip-
stjert syngende i et tagrør. Flot, flot. 

Frokost ved landsbyen Idena i familiehuset Zvejnveki, 
som ligger ud til den sydøstlige bred af Lake Lubans. 
Huset ligger på en tidligere ø, som kun kunne nås pr. 
båd. Efter 2. Verdenskrig blev der bygget dæmninger 
omkring floden Rezekne og meget land blev tørlagt. 
Der findes i øvrigt også levn fra vikingerne, der drog 
hærgende ind i landet via floderne. Værtsparret serve-
rede elsdyr-ragout ved langbordet akkompagneret af 
sang fra høgesangeren. 

Efter frokost besøger vi flere fugletårne. TWJ hører 
pungmejse fra bussen (under kørslen)! Vi kører ad 
smalle dæmningsveje. Et sted holder en fiskers bil. 
Han er ikke meget for at flytte den, men gør det nød-
tvunget, fordi han er nødt til at køre ½ km til nærme-
ste stikvej, så vi kunne køre forbi. 

Aftensmad samme sted som frokost. Vi får fiskesuppe 
med fiskeben/-haler, som smager nogenlunde. Fersk-
vandsfisken, som anvendtes til suppen, skal vi også 
have til hovedret. Bliver serveret i hel tilstand, og 
smagte lidt vel meget af mose. Men vi savner ikke 5-
stjernede restauranter. Vi sidder her i den herligste na-
tur, og får helt sikkert et minde med hjem, som vi ikke 
sådan glemmer. PL får tilmed suppe med hjem! Dvs. 
vinden tager fat i engangstallerkenen med resterne af 
suppen og blæser indholdet ned i skødet på ham. Des-
serten er fuglesang med nattergal og engsnarre.

En gåtur hen under aften fra Idena til nærmeste dige 
efter pungmejse. Mørke skyer trækker op. Gruppen 
deles op, og kyllingerne lusker tilbage og trøster sig 
med en øl/vand. Det bliver heldigvis ikke til de store 
nedbørsmængder og de frygtløse kommer tilbage i 
tørvejr. Til gengæld bliver vores aftenlyttetur ikke så 
opløftende. Det småregner og der er ikke den store 
sangaktivitet. Vi stopper et par steder. Smukke kulis-
ser med terner og måger, der flyver til overnatning i 
aftenskumringen. Myggene hærger og sætter deltager-
ne på prøve. Selv buschaufføren grænse bliver over-
skredet, da han i vild desperation slår efter myggene 
bag forruden med sin jakke. Dagens flåtrekord opnår 
Lasse, med 2 bid. 

Først lidt over midnat er vi tilbage på hotellet efter 
18 timers intens fuglekikkeri og en masse oplevelser 
rigere. 

Dagens fugl: hvidvinget terne.

Fra fugletårnet sås to hvidvingede terner mellem 
sortterner. (foto: F. og K. Lang)

Sort Ildfugl - en sjælden sommerfugl i Letland. 
(foto: F. og K. Lang)

Her fortæller Agris holdet om områdets historie og 
fuglemæssige værdi, samt hvor vi havde været, og 
hvad vi endnu manglede at besøge. (foto: K. Lang)
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Rezekne (Hotel Latgale)
Mursejler 20, bysvale 20, gulirisk 1 han syng.

Rezekne-Nagli
Hvid stork 1, hedelærke 1, ravn 2.

Lake Lubans rundt
(især fiskedamme sydøst og øst for)
Kl. 6.45-23.35
Rødstrubet lom 28 trk. V (19.55), toppet lappedykker 
20, gråstrubet lappedykker 3, sorthalset lappedykker 
10, skarv 100, rørdrum 14 (10 paukende, 1+3 flyvende), 
sølvhejre 8, fiskehejre 61, hvid stork 7 (1 på rede), 
knopsvane 5 ad., sangsvane 10 (heraf par med rede), 
pibeand 13, knarand 6 (2 par + 2 hanner), krikand 3, 
gråand 101, spidsand 2 (et par), atlingand 12 hanner, 
skeand 10 (3 par + 4 hanner), taffeland 20, troldand 
30, hvinand 12, hvepsevåge 3, havørn 4 (2 ad., 1 
farveringmærket 3K, 1 2K), rørhøg 17, hedehøg 1 ad. 
han, spurvehøg 1, musvåge 3, fiskeørn 2, lærkefalk 1, 
engsnarre 6 spill., blishøne 10, lille præstekrave 11, 
stor præstekrave 6, vibe 60, temmincksryle 4, alm. 
ryle 3 ad., brushane 6 hunner, stor regnspove 1, stor 
kobbersneppe 3, svaleklire 1, tinksmed 2, rødben 1, 
mudderklire 1, odinshane 1 hun, dværgmåge 84 (23 
ad. 61 2K), hættemåge 1325 (stor koloni med ca. 

1200 fugle + et par mindre kolonier), stormmåge 10 
(4 ad. 6 2K), sølvmåge 20 (flere ad. med gule ben 
– ”omissus”), splitterne 1, fjordterne 45, dværgterne 
2, hvidskægget terne 2 (Nagli Fishponds), hvidvinget 
terne 19 (16 Nagli Fishponds), sortterne 180, ringdue 
1, gøg 1 han, hedelærke 1 syng., sanglærke 7, landsvale 
85, bysvale 8, digesvale35, gul vipstjert 26 (4 hanner 
flava, 2 hanner thunbergi), citronvipstjert 2 (1 hun + 
1 syngende han; Nagli Fishponds), hvid vipstjert 3, 
nattergal 23 syng., bynkefugl 12 (9 hanner 3 hunner), 
solsort 2, sangdrossel 1 syng., græshoppesanger 5 
syng., savisanger 4 syng., flodsanger 4 syng., sivsanger 
34 syng., rørsanger 21 syng., drosselrørsanger 
20 syng., kærsanger 20 syng., buskrørsanger 12 
syng., gærdesanger 2 syng., tornsanger 22 syng., 
havesanger 14 syng., høgesanger 1 syng., munk 1 
syng., gransanger 7 syng., løvsanger 13 syng., grå 
fluesnapper 1, halemejse 1 hørt, pungmejse 4, pirol 1, 
rødrygget tornskade 3 hanner, skovskade 1, husskade 
15, allike 7, gråkrage 15, ravn 3, stær 4, skovspurv 
2, bogfinke 5, gulirisk 1 overflyv., grønirisk 1, stillits 
1, tornirisk 2, karmindompap 19 (3 par + 13 syng.), 
kernebider 1, gulspurv 3 syng., rørspurv 11.

Lake Lubans var et fantastisk sted med mange gode og forunderlige oplevelser. Her ses C.E. Mabeck i fuld gang 
med at fylde sin middagstallerken med fiskehoveder..... nam nam. Hanne og Steen følger interesseret med. Frokos-
ten bød i øvrigt på hakket Elg
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Lørdag den 28. maj

Bussen skulle være afgået kl. 08.00, men chaufføren 
havde sovet over sig. Men han havde jo også – som 
os andre – haft en hård dag i går. Lidt ekstra Lats 
vil forhåbentlig forsøde hans dag, så han fortsætter 
med at køre behersket og roligt. Da vi kommer ind 
i bussen, bliver vi overfaldet af stikkelystne myg. 
De har sove i bussen i nat og er meget sultne. Når 
myggene klapses, flyder blodet.

Vi starter tilbageturen til Riga med et kort besøg 
i den udtørrede fiskedam ved Nagli. Videre 
mod Medona og landskabet ruller forbi bussens 
vinduer. Aldrig har vi set så mange enge med gule 
mælkebøtter overalt. I byerne kører vi ofte forbi 
boligblokke og industribygninger, som synes 
forladte. Disse har formentlig været beboet af 
russere, der med deres tilbagetrækning har fjernet 
alt inventar og alle tekniske installationer, så kun 
bygningen står tilbage. Disse forfalder, og der er 
ikke råd til genopbygning ej heller nedrivning. Et 
sørgeligt syn. 

Vi passerer Letlands højeste punkt: Gaizinkolns, der 
med 312 meter over havet, er ret behersket. Frokost 
i Ligatne nordøst for Sigulda. En kort parkvandring 
giver lærkefalk, lundsanger og bjergvipstjert. Gert 
ser en mellemflagspætte. Kl. 14.30 kører vi videre 
mod Garkalne og ellekrage-stedet. Ellekragen var 
meget samarbejdsvillig. Efter 5 minutter havde Gert 
den i kikkerten, selvom det var lidt langt ude. En 
spadseretur på sydsiden af motorvejen gav en flot 
markpiber, ligesom en hærfugl sås overflyvende. 
Ellekragens yngleplads er fyrreskov på sandbund 

med, såvel hvide som røde blomster, af den i DK 
sjældne kattefod. Der yngler 6 par ellekrager i 
området ud af Letlands 20 par. Arten har tidligere 
været meget talrig, men randpopulationer er altid 
udsat, når arten generelt er i tilbagegang. 

Vi ankommer så til Riga og tjekker ind på hotel 
Vilmaja på vestbredden af Daugava-floden. Agris 
og Maija havde arrangeret afskedsmiddag på 
mega-restauranten Lido tæt ved floden. Desværre 
var der dækket op på 2 borde, så vi sad lidt spredt. 
Samtidigt havde vi ”glæde” af musikeren med 
hammondorgelet, hvilket dæmpede samtalelysten. 
Men never mind. Vi fik afviklet vores takketaler og 
overrakt Agris vores indsamlede drikkepenge (120 
Lats i alt). Konkurrencen omkring arter blev vundet 
af Flemming. Vi så i alt 196 arter og Flemming 
var med 200 tættest på, tæt fulgt af Brit med 201. 
Gaven, doneret af Naturbutikken, var en DVD 
med fuglestemmer fra Benny Gensbøll. Carl-Erik 
holdt en utrolig morsom og ironisk tale, bl.a. om 
forslag til nye EU-regler for trækfugle, så man ikke 
behøver at stå så tidligt op. Det høje antal arter er 
Letlandsrekord for 1 uges fugletur. Ikke dårligt. 
Maija får en æske chokolade fra DK, som tak for et 
24-timers job den sidste uge. Janis, vores chauffør, 
havde også været på overarbejde, men tog det med et 
smil (som regel). 

Efter middagen tog en lille gruppe ikke med bussen 
hjem, men besøgte centrums cafeliv. Vi havnede på 
en udendørs bar, hvor det blev til et par kolde, inden 
vi tog 2 taxaer tilbage til hotellet. Den ene taxa snød 
med prisen. Heldigvis kunne vi krydstjekke.

Markpiber sås fantastisk godt - tilgengæld var den 
smukke Ellekrage ikke nær så tæt på.

En gammel og slidt Kirsebær Takvinge var turens 
eneste.
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Dagens fugl: ellekrage.

Omkring NV 3-5 m/s. Næsten skyfrit. Sigtbarhed 
god. Max.+19°C.

Rezekne (Hotel Latgale)
Mursejler 40, husrødstjert 1 syng., munk 1 syng., grå 
fluesnapper 1, gulirisk 1, tornirisk 1.

Nagli Fishponds
Kl. 9.20-10.10
Rørdrum 1 pauk., sort stork 1, hvid stork 4, havørn 1 
3K, lille skrigeørn 1 ad., fiskeørn 1, lille præstekrave 
4, stor præstekrave 8 (tundrae), dværgryle 1, 
temmincksryle 4, alm. ryle 1, brushane 8 hunner, 
rødben 2, odinshane 1 hun,dværgterne 1, flodsanger 
2 syng., drosselrørsanger 2 syng., kærsanger 2 syng., 
fyrremejse 1.

Nagli-Madona-Garkalne (excl. frokoststop)
Hvid Stork 13 (7 på 5 reder), musvåge 3, lille skrigeørn 
1, pirol 2, ravn 1, karmindompap 2.

Frokoststop i højdedrag på strækningen 
Lærkefalk 2, mellemflagspætte 1, bjergvipstjert 1 han, 
sjagger 2, sangdrossel 1 juv. + 1 syng., gulbug 1 syng., 
gærdesanger 1 syng., munk 1 syng., skovsanger 2 syng., 
gransanger 1 syng., lundsanger 1 syng., fuglekonge 1, 
broget fluesnapper 3 syng., spætmejse 1, grønsisken 1.

Garkalne (stop 1)
Kl. 15.15-16.00
Lærkefalk 2, ellekrage 1, hedelærke 1 syng., markpiber 1 
syng., bynkefugl 2 syng., stenpikker 3.

Garkalne (stop 2)
Kl. 16.10-16.45
Hærfugl 1, hedelærke 1, markpiber 1 syng., rødstjert 
1 syng., husrødstjert 1 syng., løvsanger 1 syng.

Søndag den 29. maj

Morgenmad kl. 07.30 og busafgang fra Riga 
centrum, hvor vi skal på en byvandring (City-rute) 
med Agris og Maija. Byen er dejlig stille her kl. 
08.30, og vi nyder synet af Rigas gamle bygninger 
og kirker. Tid til shopping blev der også. Byen var 
ikke uden fugle: ynglende stenpikker på en kirke, 
husrødstjert og så et hit i Riga: en overflyvende 
pirol. 

Sidste bid vej til lufthavnen blev med stop ved 
Letlands ornitologiske forenings kælderlokale, 
hvor 4-5 personer arbejder. Vi skulle nemlig hente 
de bestilte T-shirts med storken – Letlands enges 
fugl. Prisen var 7½ Lats og overskuddet går til 
foreningens projekter.

Ankomst til lufthavnen kl. 11.40 og afsked med de 
3 trætte servicemedarbejdere. I alt har vi kørt 1.970 
km.

Take-off kl. 13.30 og flytiden er estimeret til 1 
time og 15 minutter. Landing kl. 13.40 lokal tid 
blev lidt brat. Piloten foretog pludselig en kraftig 
opbremsning, da han åbenbart fandt ud af, at 
han skulle dreje tidligere fra landingsbanen end 
først antaget. Vi holdt os dog på asfalten, selvom 
græsrabatten kom lidt tæt på. 

Der blev taget afsked efter paskontrollen og alle 
ilede til kuffertudleveringen og hjemtransport. En 
dejlig fugleferie er slut.

Riga
Sølvmåge 1 ad. med 2 store pull. på skorsten, fjordterne 
1, husrødstjert 1 syng., stenpikker 2 (ynglende i hul i 
kirkemur), broget fluesnapper 1 han, pirol 1 (PLAF).

Hotel Vilmaja, vores hotel i Riga. Et rart lille hyg-
geligt hotel, beliggende i et noget forsømt område.

21



Hovedformålet med turen var at se på fugle, og det stramme 
program medførte, at plantekiggeriet for deltagere med denne 
sekundære naturinteresse måtte finde sted i pauser under ophol-
det på fuglelokaliteterne eller undervejs hertil på stier og veje, 
hvor bussen ikke kunne køre.

Enkelte gange hvor dette var muligt, blev der taget en lille privat 
afstikker uden for dagsordenen, når den besøgte biotop så inter-
essant ud, men uden særligt held.

Ved Engura fugleforskningscenter var anlagt en sti, der førte 
gennem et orkidérigt område, og turledelsen skal roses for, at der 
blev tildelt interesserede nogle minutter til at se sig lidt om her, 
inden der blev fløjtet af, ikke af utålmodighed, men fordi bussen, 
der ventede på den smalle vej,  hindrede trafikafviklingen til og 
fra centeret.

Gennem bussens vinduer kunne man - på den valgte rute langs 
Rigabugten og fra Riga videre østpå - få et generelt indtryk af 
Letland som et lavlandsområde med ekstensiv land- og skov-
brugsdrift, med spredte mindre gårde med mange udyrkede 
agre hvor blomstrende mælkebøtter og hulkravet kodriver stod 
i mængde. Særligt i den vestlige del dominerede store skovom-
råder af tætte, ranke træer, hovedsagelig skovfyr. I de ældre 
lysåbne skovparter sås et tæt bunddække af blåbær. Adskillige 
steder bemærkedes fugtige bundforhold, særligt i skovom-
råderne.

Umiddelbart ville man forvente en rig og varieret flora på eller 
ved de naturområder, hvor fuglene også findes, og rig var den 
med bunddække af skvalderkål afvekslende med svaleurt langs 
vejene. Kæmpe bjørneklo sås også under opvækst flere steder. 
Men der var langt mellem de bemærkelsesværdige arter, måske 
fordi Letland havde haft et køligt og regnfuldt forår, der havde 
forsinket opvæksten. Men det er vel som herhjemme, at der også 
skal en grundig eftersøgning til på de rigtige steder og tidspunk-
ter, før de mere spændende arter viser sig.

Med god hjælp fra flere deltagere lykkedes det  dog at få stablet 
følgende  planteliste op. Indholdet må ikke tages som udtryk for 
andet end at de registrerede mere eller mindre bemærkelsesvær-
dige arter tilfældigvis var der, hvor vi kom forbi. De fortjener 
opmærksomhed, da de er usædvanlige set med danske øjne. Let-
land har utvivlsomt langt mere at byde på, hvis målet er at se 
landets flora.

22/5  Randzone ved sump syd for Kolka
          Sump-Viol (Rødlistet i DK)

23/5  “Orkidésti” ved Engura fugleforskningscenter med Board  
 Walk
          Kattefod
          Melet Kodriver
          Vintergrønne (ubestemte, ikke i blomst)
          Vibefedt
          Flueblomst under opvækst (Rødlistet i DK. På stedet   
 navngivet som  skovgøgelilje, men ved nærmere   
 eftertanke kan det kun have været en flueblomst pga. den  
 meget tynde stængeldannelse i midten af rosetten.) 

24/5  Højmose i Kemeri NP med Board Walk
          Rosmarinlyng
          Mosepost (Rødlistet i DK)
          Rundbladet Soldug
          Langbladet Soldug (Rødlistet i DK)
          Multebær (Rødlistet i DK)

25/5   Jurmala naturskov med Board Walk
          Firblad (i mængde)
          Vår-Fladbælg (i mængde)
          Skælrod (stor klynge)
          Fruesko skulle ifølge vore lokale guider have en            
          vokseplads her. En hurtig og overfladisk eftersøgning var  
 resultatløs.

          Ved Slagugle-stedet
          Ulvefod (ubestemt. Meterlange udløbere)
          Snylterod (sidste års skud)

26/5  Pededze skoven
          Milturt (i mængde)
          Firblad (i mængde)

28/5  Riga Øst ved Ellekrage-stedet
          Kattefod (flere bestande)
                                     

Botaniske noter (Jan Germundsen)     

Kattefod
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Sommerfugle
SORTPLETTET BREDPANDE (carterocephalus silvicolus)
26/5 1 han Pededze-skoven (foto)

SVALEHALE (papilio machaon)
24+25/5 1 Kemeri National Park, 26/5 2 Lubans, 27/5 6 Lake 
Lubans og 28/5 1 fiskedamme SØ for Lake Lubans.

STOR KÅLSOMMERFUGL (pieris brassicae)
Almindelig.

LILLE KÅLSOMMERFUGL (pieris rapae)
Almindelig.

GRØNÅRET KÅLSOMMERFUGL (pieris napi)
Almindelig.

AURORA (anthocharis cardamines)
Fåtallig. Set næsten dagligt.

CITRONSOMMERFUGL (gonepteryx rhamni)
Fåtallig. Set næsten dagligt.

KIRSEBÆRTAKVINGE/ØSTLIG TAKVINGE
(nymphalis polychloros/xanthomelas)
22/5 1+1 Kolka (TWJ, GG)

KIRSEBÆRTAKVINGE (nymphalis polychloros)
23/5 1 Mersrags (foto)
    
SØRGEKÅBE (nymphalis antiopa)
22/5 1 Vidale, 23/5 1 Mersrags + 1 Engure og 24/5 1 Kemeri 
National Park

DAGPÅFUGLEØJE (inachis io)
Fåtallig. Set næsten dagligt.

TIDSELSOMMERFUGL (cynthia cardui)
27/5 3 fiskedammene ved Lake Lubans.

NÆLDENS TAKVINGE (aglais urticae)
27/5 2 fiskedammene ved Lake Lubans.

DET HVIDE C (polygonia c-album)
22/5 1 Kolka og 28/5 1 Cesis.

NÆLDESOMMERFUGL (araschnia levana)
Almindelig. Talrig 26/5 i Pededze-skoven.

OKKERGUL RANDØJE (coenonympha pamphilus)
24/5 1 Kemeri National Park.

GRØN BUSKSOMMERFUGL (callophrys rubi)
21/5 1 på shortstop Riga-Kolka, 22/5 1 Kolka og 23/5 1 
Engure.

LILLE ILDFUGL (lycaena phlaeas)
25+26/5 1 Kemeri National Park og 28/5 3

SORT ILDFUGL (lycaena tityrus)
27/5 1 frokost-stedet ved Lake Lubans (foto). Sjælden i 
Letland.

SKOVBLÅFUGL (celastrina argiolus)
22/5 2 Kolka, 24/5 2 Kemeri National Park og 27/5 1 fiskedamme 
ved Lake Lubans.

I alt  19 arter sommerfugle

Pattedyr
ALMINDELIG SPIDSMUS (sorex araneus)
26/5 1 fundet død i Pededze-skoven

EGERN (scirurus vulgaris)
23/5 1 hotel Lesma, Jurmala.

BÆVER (castor fiber)
21/5 1 hørt klaske med halen på natlyt i sumpene omkring Kolka 
og 24/5 1 set svømmende Keremi National Park.

BISAMROTTE (ondatra zibethica)
26/5 1 set svømmende Lake Lubans.

MOSEGRIS (arvicola terrestris)

RÆV (vulpes vulpes)
22/5 1 Kolka, 26/5 1 Lake Lubans, 27/5 1 fiskedammene ved 
Lake Lubans.

BRUN BJØRN (ursus arctos)
26/5 1 set i Olgas Purvs (Karen Lang).

VILDSVIN (sus scrofa)
27/5 1 fiskedammene ved Lake Lubans.

KRONHJORT (cervus elaphus)
21/5 1 hun Kolka, 24/5 4 hunner og 1 ung han Keremi National 
Park.

RÅDYR (capreolus capreolus)
Almindelig. Set næsten dagligt.

FLAGERMUS sp. (chiroptera sp.)
22+23/5 1 set jage over havet på nordspidsen af Kolka-halvøen.

I alt 11 arter pattedyr - deraf en lille bamse der kiggede på Ka-
ren dybt ude i den mørke skov - alt-i-mens den gemte sig for 
os andre. Men den skulle være god nok! Den bar nemlig på en 
rød ballon og en krukke honning, sådan som rigtige bamser nu 
engang gør.

Turliste Sommerfugle og Pattedyr (Gert Green)            
N
æ
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1 Rødstrubet Lom 51 Vandrikse 101 Mursejler 151 Gulbug
2 Sortstrubet Lom 52 Blishøne 102 Hærfugl 152 Løvsanger
3 Sorthalset Lappedykker 53 Trane 103 Isfugl 153 Skovsanger
4 Lille Lappedykker 54 Strandskade 104 Ellekrage 154 Gransanger
5 Toppet Lappedykker 55 Lille Præstekrave 105 Sortspætte 155 Lundsanger
6 Gråstrubet Lappedykker 56 Stor Præstekrave 106 Mellemflagspætte 156 Fuglekonge
7 Skarv 57 Strandhjejle 107 Hvidrygget Spætte 157 Rødtoppet Fuglekonge
8 Rørdrum 58 Hjejle 108 Stor Flagspætte 158 Grå Fluesnapper
9 Sølvhejre 59 Vibe 109 Vendehals 159 Lille Fluesnapper
10 Fiskehejre 60 Sandløber 110 Sanglærke 160 Broget Fluesnapper
11 Hvid Stork 61 Stenvender 111 Toplærke 161 Musvit
12 Sort Stork 62 Almindelig Ryle 112 Hedelærke 162 Sortmejse
13 Knopsvane 63 Temmincksryle 113 Digesvale 163 Blåmejse
14 Sangsvane 64 Dværgryle 114 Landsvale 164 Topmejse
15 Grågås 65 Tinksmed 115 Bysvale 165 Sumpmejse
16 Kanadagås 66 Svaleklire 116 Markpiber 166 Fyrremejse
17 Gravand 67 Mudderklire 117 Engpiber 167 Halemejse
18 Gråand 68 Rødben 118 Skovpiber 168 Pungmejse
19 Knarand 69 Hvidklire 119 Rødstrubet Piber 169 Spætmejse
20 Spidsand 70 Stor Kobbersneppe 120 Hvid Vipstjert 170 Træløber
21 Skeand 71 Lille Regnspove 121 Gul Vipstjert 171 Rødrygget Tornskade
22 Pibeand 72 Stor Regnspove 122 Bjergvipstjert 172 Husskade
23 Krikand 73 Skovsneppe 123 Citronvipstjert 173 Skovskade
24 Atlingand 74 Dobbeltbekkasin 124 Gærdesmutte 174 Allike
25 Taffeland 75 Odinshane 125 Silkehale 175 Råge
26 Troldand 76 Brushane 126 Jernspurv 176 Gråkrage
27 Ederfugl 77 Almindelig Kjove 127 Rødhals 177 Sortkrage
28 Sortand 78 Hættemåge 128 Nattergal 178 Ravn
29 Fløjlsand 79 Stormmåge 129 Rødstjert 179 Stær
30 Havlit 80 Sølvmåge 130 Husrødstjert 180 Pirol
31 Hvinand 81 Kaspisk Måge 131 Stenpikker 181 Gråspurv
32 Stor Skallesluger 82 Sildemåge 132 Bynkefugl 182 Skovspurv
33 Toppet Skallesluger 83 Svartbag 133 Vindrossel 183 Bogfinke
34 Havørn 84 Dværgmåge 134 Sangdrossel 184 Kvækerfinke
35 Fiskeørn 85 Dværgterne 135 Misteldrossel 185 Tornirisk
36 Lille Skrigeørn 86 Splitterne 136 Sjagger 186 Gråsisken
37 Rørhøg 87 Fjordterne 137 Solsort 187 Stillits
38 Hedehøg 88 Havterne 138 Havesanger 188 Grønirisk
39 Fjeldvåge 89 Sortterne 139 Høgesanger 189 Grønsisken
40 Musvåge 90 Hvidvinget Terne 140 Munk 190 Gulirisk
41 Hvepsevåge 91 Hvidskægget Terne 141 Gærdesanger 191 Dompap
42 Spurvehøg 92 Klippedue 142 Tornsanger 192 Kernebider
43 Duehøg 93 Huldue 143 Sivsanger 193 Lille Korsnæb
44 Tårnfalk 94 Ringdue 144 Græshoppesanger 194 Karmindompap
45 Lærkefalk 95 Tyrkerdue 145 Savisanger 195 Rørspurv 
46 Vandrefalk 96 Turteldue 146 Flodsanger 196 Gulspurv
47 Urfugl 97 Gøg 147 Rørsanger
48 Hjerpe 98 Mosehornugle 148 Kærsanger
49 Vagtel 99 Natugle 149 Buskrørsanger
50 Engsnarre 100 Slagugle 150 Drosselrørsanger
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