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Forord
Fra lørdag den 3. til lørdag den 10. juni 2006 afholdt DOF Travel sin anden tur til
Estland, det nordligste af de tre lande der udgør Baltikum.
Landet er i rivende udvikling efter optagelse i EU, hvilket bl.a. kunne ses på den nye
bilpark, de gode veje samt de fine hoteller vi boede på. Der er også gjort et stort og flot
arbejde for at bevare den storslåede og varierede natur, som Estland har så rigeligt af.
Vi besøgte adskillige nationalparker på vores rundtur, nationalparker som vores to
fremragende lokale guider, brødrene Andres og Rein Kuresoo, er med til at beskytte
igennem deres arbejde.
En stor tak til dem og vores glimrende chauffør samt ikke mindst turens deltagere som
var: Lizzi og Jørgen Andersen, Ida-Lykke og Johannes Bang, Ida og Poul Reib, Inger og
Bo Carstensen, Jytte og Jan Germundsen, Esther og Knud Aarup, Inge Dam, Lillian
Tøttrup, Anne Grethe Andreasen, Aase Ilum, Lone Frederiksen, Jens Lund Hansen,
Ingelise (Lis) Geertz-Hansen og Lisbeth Strandmark.
Tak til Jan og Poul for fotos til rapporten.

Ole Geertz-Hansen og John Speich (turledere)

Turforløb
Lørdag den 3. juni:
Med fly København – Tallinn. Herfra i bus til Silma Nationalpark, og om aftenen
indlogering på Altmoisa Guesthouse beliggende ved Matsula Nationalpark
Søndag den 4. juni:
Hele dagen ture i Matsalu Nationalpark: Pogari kyst, Haeska kyst, Kloostri flodområde,
Nationalparkcentret og Suitsu vådområde. Atter overnatning på Altmoisa Guesthouse.
Mandag den 5. juni:
Formiddag halvøen Puhtu- Laelatu. Derefter med færge til øen Muhu Island, hvor den
velbevarede landsby Koguva Village og omegn blev besøgt. Efter et ophold ved
meteorkrateret i Kaali kørte vi over dæmningen til øen Saaremaa, hvor vi blev indlogeret
på Hotel Johan beliggende i byen Kuressaare.
Tirsdag den 6. juni:
Formiddag Viidumäe Nationalpark. Frokost på restaurant Tavern ”Sur Töll”.
Eftermiddag Laidevahe Nationalpark. Herefter færge fra Muhu Island til fastlandet. Efter
en sen middag på en restaurant i Pärnu, og stop ved en mindre sø, kørsel til Kabli og
indlogering på Hotel Lepanina.
Onsdag den 7. juni:
Formiddag vandretur 7 km i Nigula Nationalpark. Eftermiddag Pikla fiskedamme. Inden
tilbagetur til hotel Lapanina blev den lille sø med nordisk lappedykker atter besøgt.
Torsdag den 8. juni:
Om morgenen Rannametsa sanddyner. Pga. kraftig regn blev skoven ved Soometsa
sprunget over. I stedet besøg i skov ved Reins hytte nær Elba. Frokost og indlogering på
Waide Motel. Eftermiddag Aardla Polder og bytur i Tartu. Middag på restaurant
”Atlantis” ved floden Emajögi, der løber igennem Tartu. Sen aften Tredækkertur ved
Kärevere flodområde.
Fredag den 9. juni:
Det meste af dagen ved Alam-Pedja Nationalpark, hvor områderne Selli Mire og Kirna
blev besøgt. Om aftenen indlogering og festmiddag på Hotel Susi i udkanten af Tallinn.
Lørdag den 10. juni:
Inden turen til Tallinn lufthavn var der mulighed for at kigge på Tallinns gamle bydel.
Herefter med fly Tallinn - København.

Dagbog
Lørdag den 3/6:
Alle var mødt op til tiden kl. 8.15 i Kastrup Lufthavn. Efter flyveturen med ankomst til
Tallinn ved middagstid mødte vi vores første lokale guide Andres. Med vores gode
chauffør Mati bag rattet gik det hurtigt ud af byen mod Silma Nationalpark. Igennem
bussens regnvåde ruder, for blæst og regn var hvad vi blev budt på denne første dag,
kunne vi skimte de første storke. Hele eftermiddagen blev der obset i nationalparken,
hvor vi fra fugletårnene havde en god udsigt over rørskove og søer. Trods regnen fik vi
set flotte arter som rovterne, sortterner og dværgmåger. Fra rørskoven hørtes bl.a.
savisanger og drosselrørsanger samt paukende rørdrum. Vi blev budt velkommen af den
her i landet almindelige karmindompap med sit ”please to meet you”, en hilsen vi kom til
at høre mange gange.
Ved 19tiden ankom vi til ”naturhotellet” Altmoisa Guesthouse, som ligger i udkanten af
Matsalu Nationalpark. Her ventede de os med en kærkommen middag, der blev indtaget
med sang fra nattergal og sanglærke.
Søndag den 4/6:
Hele dagen var afsat til Estlands største og første nationalpark Matsalu. Regnen var
stoppet, og en opklaring var på vej. Temperatur 10-15C.
Ved kystområdet Pogari med omkringliggende enge stod menuen på svømmeænder og en
rest på 200 bramgæs. Klyder, storspover og ryler spankulerede på engen, og på en stor
sten sad 2 ældre havørne og så forelskede på hinanden. Fra de omkringliggende buske
hørtes den første vendehals og en pirol kunne høres i det fjerne.
Haeska som ligger ved Matsalubugten har et stort fugletårn med en rigtig god udsigt.
Herfra og på en mindre vandretur sås et par traner, en næsten udfarvet hedehøg han,
sangsvaner og turens første og næstsidste buskrørsanger sås og hørtes.
På vej til Matsalu parkcenter var der, udover 70 unge traner i luften, også kommet
rovfugle på vingerne, og heriblandt 1 lille skrigeørn over et af de mange skovområder.
Selve centeret var ikke så interessant. Det havde som mange andre centre udstilling af
dårligt udstoppede fugle. Mere interessant var en syngende høgesanger og en hvepsevåge
svævende tæt over vore hoveder.
På vej tilbage til hotellet havde vi et stop ved en hortulanlokalitet, som Andres kendte.
Der var bonus, og udover hortulan kunne vi beundre et flot tæppe af sommeranemoner.
Dagens underlige fugl var en urfuglehøne der stod og gloede i vejkanten.
Mandag den 5/6:
Hotelskiftedag. Fint vejr, letskyet og op til 20C. På vej til Muhu Island og vores hotel i
Kuressare på Saaremaa Island havde vi først et par timers stop og vandretur ved halvøen
og reservatet Puhtu, et dejligt område med skov, enge og en god udsigt over havet.
I skoven var der herlig fuglesang med lille fluesnapper som den hotteste turart. Havet bød
ikke på så meget, men engene var spændende med smukke blomster og heriblandt
orkideer og engblommer.

Sejladsen til Muhu Island var for nogle af os et nostalgisk trip, da det er de gamle LB
færger fra Helsingør, der nu sejler imellem fastlandet og Muhu. Fuglemæssigt på Muhu
Island var et par store korsnæb i fyrreskoven ved Kogua Village vel nok det mest
interessante. Til gengæld vakte en blomstereng med grupper af orkideen fruesko
begejstring, og den bevaringsværdige landsby var absolut også et besøg værd.
Ligeledes havde vi kulturbrillerne på ved Kaali meteorkrater, der efter sigende skulle
være det største i Europa. Imponerende – og så røg der en træløber på listen.
Tirsdag den 6/6:
Dejlig blå himmel med temperaturer på op til 20C. Det var dagen, hvor vi skiftede fra det
vestlige til det østlige Estland. Inden skulle vi besøge et par reservater på Saaremaa.
Skoven ved Viidumäe Nationalpark er i stort omfang ungskov, da meget af den gamle
skov var segnet under diverse storme. En vandretur på 3 km gav da heller ikke meget
mere end et par nye turarter som dompap, fyrremejse, sortmejse og spætmejse.
Anderledes spændende var Nationalparken Laidevahe, der blev besøgt efter frokostpause
på en restaurant. Reservatet ligger ud til kysten og består af adskillige øer med enebær,
bugter og vige med blomsterrige enge. Fuglemæssigt var fiskeørn og rovterne stjerner
her, men som i de fleste andre reservater vi besøgte, var der gang i fuglesangen fra skov
og rørskov. Stedet huser også mange orkideer, og bl.a. flueblomst kom på listen.
Efter færgeturen gik det mod Pärno, hvor der var lokalguideskifte fra Andres til broderen
Rein. Det foregik under en middag på byens hotteste restaurant. På vej mod vores næste
hotel stoppede vi ved en mindre sø, hvor op til 6 nordiske lappedykkere åbenbarede sig
for os i tusmørket, svømmende parvis, akkompagneret af nattergalens sang.
Det blev omkring midnat, inden vi nåede frem til vores kysthotel Lepanina beliggende i
området ved Häädemeeste strand.
Onsdag den 7/6:
Hele formiddagen var afsat til Nigula Bog Nationalparken. Her skulle vi ”gå planken ud”
på en strækning på over 6 km. Hele området er højmose med lyng og lave birketræer,
omgivet af gammel skov. Tinksmede med unger, hjejle, mudderklire, rødben og de 2 alm.
piberarter var typiske her, imens stor tornskade, sort stork og gråspætte var krydderierne
under vores ”catwalk”.
Under frokosten, i udkanten af reservatet, var en gråspætte mere samarbejdsvillig, og på
markerne omkring os ”crexede” 4-6 engsnarrer lystigt.
Solen og den blå himmel med store hvide skyer havde fået rovfuglene på vingerne, og
i alt 6 musvåger, lille skrigeørn, spurvehøg og lærkefalk kunne ses fra bussen.
Pikla Fishponds består af tilgroede nedlagte fiskedamme, som sikkert huser flere
andefugle i træktiden end de par ske- og knarænder de bød på. Til gengæld var der mere
gang i omgivelserne med 3-4 jagende lærkefalke, sort stork, havørn samt ”plingende”
skægmejser i rørskoven.
Efter flere opfordringer kørte vi tilbage mod Pärno for at opleve de nordiske
lappedykkere i dagslys. Også en pirol blev hørt her.
Under et indkøbsstop nær vores hotel så og hørte vi 3 gulirisker, der sang korsang med en
vendehals.

Torsdag den 8/6:
Pga. kraftige regnbyger forkortede vi opholdet ved Rannemetsa sanddyner. En syngende
lille fluesnapper hørtes i den åbne skov, inden vi kørte østover mod et skovområde ved
Elba, som ligger tæt på vores næste hotel i Waide.
Rein har her et hus midt i skoven, hvor vi kunne søge ly for regnen, som i mellemtiden
var skiftet ud med en blå himmel. Her skulle også være hjerpe og slagugle, og ganske
rigtigt. Førstnævnte blev hørt, men desværre var det kun få, der fik set slaguglen der
drønede længere ind i skoven. Til gengæld fik alle set topmejse fint.
Efter indlogering og frokost på det nybyggede Waide motel, kørte vi mod Tartu for at
bruge nogle af vores estiske kroons, samt kigge på byen, inden middagen på en af byens
fornemste restauranter.
Forinden besøgte vi Aardla polder, et vådområde nær Tartu, der desværre ikke nyder
nogen form for beskyttelse, men til gengæld gav os et par store fugleoplevelser. En
sortternekoloni med reder tæt på jordvejen, lille præstekrave og op til 6 citronvipstjerter
med i alt 4 smukke hanner fik humøret op på 13tallet. Og – smukke blå sibiriske iriser
gjorde ikke stemningen dårligere.
Under middagen på restaurant Atlantis, der ligger direkte ud til floden Emajögi midt i
Tartu, var der stor ståhej, da en bæver kom svømmende forbi til vores store jubel.
Efter middagen var der tredækkertid, så vi kørte ud til Kärevere flodområde, hvor de
fugtige marker huser flere spillende tredækkere. 3-4 sås og hørtes, inden vi ved 23tiden
brød op for at køre tilbage til Waide motel.
Fredag den 9/6:
I smukt solskinsvejr og over +20C gik det atter mod Tallinn. Men – inden havde vi et
godt langt dagsprogram, med det første stop ved ”tredækkerstedet”, for at kigge efter
rovfugle. Det gode vejr havde da også lokket 1 lille skrigeørn og et par musvåger i
luften.
Inden vi nåede frem til nationalparken Alam-Pedja, som var det sidste større
naturområde, vi skulle besøge inden Tallinn, gjorde vi stop ved en af de mange beboede
storkereder på vor vej. Det var en rede på ”størrelse med rundetårn”, hvorfor den ivrigt
blev fotograferet. Som ofte under et stop dukker der nyt op. Her var det misteldrossel og
turteldue, der kom på listen af nye arter.
En del af Adam-Pedja ligner til forveksling Nigula Bog med højmose, små birketræer og
plankestier. På grund af tiden så vi kun området fra det rustikke fugletårn. Til gengæld
var der gang i fuglesangen nær fugletårnet, og hele 8 skovsangere, lille fluesnapper,
munke, havesangere mm blandede sig i koret med buskrørsanger som primadonna.
Ved en nærliggende flod hørtes (selvfølgelig) flodsanger og græshoppesanger samt 1 lille
skrigeørn og 1 havørn der forstyrrede vores frokostpause.
Fra bussen blev en grønbenet rørhøne set af Inge og art nr. 151 var i land.
Efter indlogering på hotel Susi vankede der ”sidste aften middag” med vin og god
stemning.

Lørdag den 10/6:
Inden hjemturen var der mulighed for sight-seeing i Tallinns gamle bydel. Herefter den
gode gamle rutine med hjertelig afsked i Kastrup Lufthavn efter en dejlig tur.
Og så var sommeren oven i købet kommet til Danmark.
Js.

Fugleartsliste
Nordisk lappedykker (Podiceps auritus):
3-4 par i mindre sø nær Päeno
Toppet lappedykker (Podiceps nigricollis):
Alm. i de større søer
Gråstrubet lappedykker (Podiceps grisegna)
2 Selma,1 Aardla polder
Skarv (Phalacrpcorax carbo):
Alm.
Rørdrum (Botarus stellaris):
Hørt på 4 lokaliteter.
Fiskehejre (Araea cinerea):
Set ved samtlige vådområder
Hvid stork (Ciconia ciconia):
Alm. omkring de fleste landsbyer
Sort stork (Ciconia nigra):
1 Nigula Bog og 1 Pikla fishponds
Knopsvane (Cygnus olor):
Alm.
Sangsvane (Cygnus cygnus):
6 Matsalu
Grågås (Anser anser):
20 Matsalu
Bramgås (Branta leucopis):
200 Matsalu
Gravand (Tadorna tadorna):
4 Matsalu
Gråand (Anas platyrhyncos):
Alm.

Knarand (Anas strepera):
Ialt 20. Set på de fleste lokaliteter
Spidsand (Anas acuta):
30 Matsalu
Skeand (Anas clypeata):
Set på de fleste lokaliteter. 60 Matsalu
Pibeand (Anas penelope):
Småflokke set på de fleste lokaliteter
Krikand (Anas crecca):
Ialt 6 fugle
Atlingand (Anas querquedula):
3 Matsalu
Taffeland (Aythya ferina):
Adskillige flokke
Troldand (Aythys fuligula):
Adskillige flokke
Ederfugl (Somateria mollisima):
Enkelte Puhtu-Laelatu
Hvinand (Bucephala clangula):
Flere flokke. 50 Matsalu
Stor skallesluger (Mergus merganser):
45 Matsalu
Havørn (Haliaetus albicilla):
3 ad. Matsalu, 1 juv. Puhtu-Laelatu, 1 juv. Koguva Village, 1 ad. Pikla fishponds, 1ad.
Alam-Pedja
Fiskeørn (Pandion haliaetus):
1 Laidevahe
Lille skrigeørn (Aquila pomarina):
1 Matsalu, 1 Nigula Bog, 1 ad. nær Pikla fishponds, 1 Alam Pedja, 1 Kärevere
Rørhøg (Circus aeruginosus):
I alt 16 fugle noteret

Hedehøg (Circus pygarcus):
1 subad. han Matsalu
Musvåge (Buteo buteo):
Adskillige set, især fra bussen
Hvepsevåge (Pernis apivorus):
1 Matsalu
Spurvehøg (Accipiter nicus):
Ialt 4 iagttagelser, de 2 fra bussen
Lærkefalk (Falco subbuteo):
1 Nigula Bog, 3-4 Pikla fishponds, 2 fra bussen
Urfugl (Tetrao urogallus):
1 hun I vejkanten Matsula
Hjerpe (Bonasia bonasia):
Hørt ve Reins hus I skov nær Elba
Agerhøne (Perdix Perdix):
2 opflyvende Matsula
Engsnarre (Crex crex):
4 Nigula Bog, 1 Kärevare floodplain
Grønbenet rørhøne (Gallinulqa chloropus):
1 fra bussen
Blishøne (Fulica atra):
Alm. ved de fleste vådområder
Trane (Grus grus):
1 par + 70 flyvende Matsula, 2 Viidume, 2+2 fra bus mod Pärno
Strandskade (Haematopus ostralegus):
Ca. 10 Matsalu, enkelte ved de andre kystområder
Klyde (Recurvirostra avosetta):
6 Matsula
Lille præstekrave (Charadrius dubius):
1 par Aardla polder
Stor præstekrave (Charadrius hiaticula):

4 Matsula
Hjejle (Pluvialis apricaria):
2 Nigula Bog
Vibe (Vanellus vanellus):
Mange set over markerne, især fra bussen
Almindelig ryle (Calidris alpine):
2 Matsula
Tinksmed (Tringa glareola):
2 par med unger Nigula Bog
Mudderklire (Actitis hypoleucus):
1 Nigula Bog, 1 Kärevere
Rødben (Tringa tetanus):
Alm. på de fleste strandenge
Stor regnspove (Numenius phaeopus):
8 Matsula, enkelte ve de andre vådområder
Tredækker (Gallinago media):
3-4 spillende Kärevere floodplain
Hættemåge (Larus ridibundus):
Alm.
Stormmåge(Larus canus):
Alm. Ynglede I flere træer
Sølvmåge (Larus argentatus):
Alm.
Svartbag (Larus marinus):
Få set
Dværgmåge (Larus minutus):
Flere kolonier: 18 Silma, 30 dæmningen Serena-Muhu samt en del enkelt iagttagelser
Dværgterne (Sterna albifrons):
4 Matsalu
Splitterne (Sterna sandvicensis):
2 fra færgen til Muhu, 2 nær Viidume,1 Tallinn

Fjordterne (Sterna hirondo):
I alt ca. 10 iagttagelser
Havterne (Sterna paradisaea):
Alm.
Rovterne (Sterne caspia):
1 Selma, 1 nær Viidume, 2 Laidevahe,
Sortterne (Chidonias niger):
Flere kolonier: 18 Selma, 20 Aardla polder samt et par eneltiagttagelser
Ringdue (Columba palumbus):
Alm.
Tyrkerdue (Streptopelia decaocta):
2 Matsula, forbavsende få iagttagelser
Turteldue (Streptopelia turtur):
3 nær Alam-Pedja
Gøg (Cuculus canorus):
Alm.
Slagugle (Strix uralensis):
1 set flyvende ind i skov ved Reins hus nær Elba, desværre kun set af få
Mursejler (Apus apus):
Alm.
Sortspætte (Drycopus martius);
1 ved hotel Kabli Lepanina
Gråspætte (Picus canus):
2 Nigula Bog
Stor flagspætte (Dendrocopus major):
8 noteret
Lille Flagspætte (Dendrocopus minor):
1 Matsula
Vendehals (Jynx torquilla):
7 hørt, enkelte set flygtigt
Sanglærke (Alauda arvensis):

Alm
Digesvale (Riparia riparia):
Koloni ved Kärevere floodplain
Landsvale (Hirundo rustica):
Alm.
Bysvale (Delichon urbica):
Alm.
Engpiber(Anthus pratensis):
Alm.
Skovpiber (Anthus trivialis):
Alm.
Hvid vipstjert (Motacilla alba):
Alm.
Gul vipstjert (Motacilla flava):
Forbavsende almindelig
Citronvipstjert (Motacilla citreola):
3 hanner og 2 hunner Aardla Polder
Gærdesmutte (Ttoglodytes troglodytes):
Enkelte hørt
Jernspurv (Prunella modularis):
Enkelte hørt
Rødhals (Erithacus rubecula):
Forbavsende få, ialt 5 hørt
Nattergal (Luscinia luscinia):
Dejlig almindlig
Rødstjert (Phoenicurus phoenicurus):
Kun 2 iagttagelser
Husrødstjert Phoenicurus ochruros):
Hørt synge I Tartu og Tallin
Stenpikker (Oenanthe oenanthe):
Under 10 iagttagelser

Bynkefugl (Saxicola rubetra):
Som gul vipstjert forbavsende alm.
Sangdrossel (Turdus philomelos):
Hørtes synge ved samtlige skovområder
Vindrossel (Turdus iliacus):
Hørtes synge ved de fleste skovområder
Misteldrossel Turdus viscevorus):
2 nærAlam-Pedja
Sjagger (Turdus pilaris):
Alm.
Solsort (Turdus merula):
Alm.
Munk (Sylvia atricapilla):
Alm.
Gærdesanger (Sylvia curruca):
6 hørt, de 3 ved Puthu-Laelatu
Tornsanger (Sylvia communis):
Alm. I det åbne busklandskab
Havesanger (Sylvia borin):
Alm.
Sivsanger (Acrocephalus schoenebaenus):
Meget alm.
Græshoppesanger (Locustella naevia):
1 Matsula, 1 Alam-Pedja, 1 Kärevere floodplain
Flodsanger (Locustella fluviatilis):
Ca. 10 hørt
Savisanger (Locustella luscinioides):
1 hørt Selma
Rørsanger (Acrocephalus scirpaceus):
Få hørt
Kærsanger (Acrocephalus palustris):

Ret alm.
Buskrørsanger (Acrocephalus scirpaceus):
1 Matsalu, 1 Alam-Pedja
Drosselrørsanger (Acrocephalus arundinaceus):
Hørt ved samtlige rørskove
Gulbug (Hippolais icterina):
Ret alm.
Løvsanger (Phylloscopus trochilus):
Alm.
Skovsanger (Phylloscopus sibilatrix):
Ret alm. Ved Alam-Pedja ialt 8 syngende
Gransanger (Phylloscopus collybita):
Alm.
Fuglekonge (Regulus regulus):
Hørt ved Viidumäe, 4 Nigula Bog
Grå fluesnapper (Muscicapa striata):
Ret alm. Lest ved Koguva Village
Lille fluesnapper (Ficadula parva):
2 – 3 Puhtu-Laelatu, 1Rannametsa sanddyner
Broget fluesnapper (Ficedula hypoleuca):
Ca. 15 noteret
Musvit (Parus major):
Ret alm.
Sortmejse (Parus ater):
1 Viidumäe
Blåmejse (Parus caeruleus):
Ret alm.
Topmejse (Parus cristatus):
2 ved Reins hus I skov nær Elba
Fyrremejse (Parus montanus):
3 Viidumäe

Skægmejse (Panurus biarmicus):
2 Pikla fishponds
Spætmejse (Sitta europaea):
! Viidumäe, 4 Tartu bypark
Træløber (Certhia familiaris):
4 Nigula Bog, 2 Kaali meteorkrater
Rødrygget tornskade (Lanius cullorio):
Alm.
Stor tornskade (Lanius excubitor):
1 Nigula Bog
Husskade (Pica pica):
Fåtallig
Skovskade (Garrulus glandarius):
Ialt 4 set fra bussen
Allike (Corvus monedula):
Alm. ved byerne
Råge (Corvus frugilegus):
Alm.
Krage (Corvus corone):
Alm.
Ravn (Corvus corax):
Ca. 10 noteret
Stær (Sturnus vulgaris):
Alm.
Pirol (Oriolus oriolus):
1 Matsula, 1 ved lille sø nr Pärno
Gråspurv (Passer domesticus):
Alm.
Skovspurv (Passer montanus):
Ret. alm
Bogfinke (Fringilla coelebs):

Alm.
Tornirisk (Carduelis cannabina):
Alm.
Grønirisk (Carduelis chloris):
Alm.
Stillits (Carduelis carduelis):
Ret alm.
Grønsisken (Carduelis spinus):
Få hørt og set I nåleskove
Gulirisk (Serinus serinus):
3 ved Häädemeeste coast, 2 Alam-Pedja
Dompap (Pyrrhula pyrrhula):
Viidumäe, 1 par ved Reins hus i skov nær Elba
Kernebider (Coccothraustes coccothraustes):
3 Matsula
Stor korsnæb (Loxia pytopsittacus):
4 ved fyrreskov nær Koguva Village
Lille korsnæb (Loxia curviostra):
Ca. 20 ved hotellet i Matsula
Karmindompap (Carpodacus erythrinus):
Hørt og set på næsten samtlige lokaliteter
Rørspurv (Emberiza schoeniclus):
Ret alm.
Hortulan (Emberiza ortolanus):
3 ved stop undervejs til otel Altmoisa
Gulspurv (Emberiza citronella):
Alm.

Ialt 151 arter
Js.

