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På denna resa ska vi besöka Ungerns viktigaste natur- och fågelområden.
Det världsberömda området Hortobágy, som är ett stort komplex av fiskedammar, stäppområden och skogspartier. Zempléndalen med de närliggande låga bergen är det andra huvudområdet av resan.
Båda platserna har mycket att erbjuda, och några av de arter vi hoppas kunna se är tatarfalk, kejsarörn, stortrapp, mängder av olika hägrar,
vadare, tärnor, upp till 5-6 arter spettar, slaguggla, biätare, härfågel och
mycket mer!
Resan är planerad av en lokal fågelresebyrå och vi kommer även ha en
lokal guide med oss under hela resan.

Dag 1
Tidiga avresa från Köpenhamn via Tyskland till Budapest flygplats. Här möter
vår lokal guide oss och vi fortsätter ca 3
timmar till vårt hotell som ligger i hjärta
av nationalparken Hortobágy. Vi kommer
efter ankomst ha tid att utforska de fantastiska gräs- och våtmarker som ligger i
anslutning till hotellet.

skedstork, silkeshäger, purpurhäger, natthäger, rallhäger, rördrom, dvärgrördrom
och bronsibis häckar alla här. I den ljudliga skarvkolonin hittar vi även dvärgskarvar som numer har en population är på ca
300 par. Alla tre arter träsktärnor (svart-,
vitvingad- och skäggtärna) är möjliga att
se här, även om den mer normandiska
vitvingade tärnan inte häckar här.

Dag 2-4
Hortobágy har flera stora fiskdammskomplex och är en av de främsta platserna
för fågelskådning i Europa! Vi kommer
besöka de dammar som är bäst för tillfället, beroende på vattennivån, och har
möjlighet att se över 100 arter här under
en dags skådning. Vassområdena kring
dammarna kokar av fåglar under den tid
vi besöker området. Trast-, vass- och
kärrsångare är vanliga, men det finns
även chans att se den lite mer tillbakadragna kaveldunsångaren. Ägretthäger

Vi ser stora flockar av rastade fåglar som
är på sträck och det är en god idé att
spana igenom dessa efter rariteter. De
stora ansamlingarna av fåglar skräms
regelbundet på vingarna av jagande
havsörnar, pilgrimsfalkar och ibland tatarfalk. Vi kommer garanterat se både
skäggmes och pungmes när vi rör oss
genom området samt även blåhake som
är vanlig här.
Ståtliga hanar av stortrapp visar sig ofta
fint under de första morgontimmarna

- dock ligger honorna redan på bo och
ruvar. Ute på grässtäpperna kan vi se
ungersk gråboskap och ungerskt skruvhornsfår beta, vilket nästan ger en känsla
av att man befinner sig på någon av de
asiatiska stäpperna. I de södra delarna av
nationalparken häckar det ängshök och i
detta område kommer vi även leta efter
den tillbakadragna tjockfoten som också
häckar här. När vi kör längs grusvägarna
ser vi fältpiplärkor kila över framför bussen. Lunch kommer intas på en resturang
i parken och vi kommer tillbringa varmaste perioden på dagen i skuggan här.

för att häcka och vanlig törnskata är verkligen vanlig. Vi kommer avsluta dagen
med att titta efter en hornugglefamilj.

De sandbrinkar vi ser är häckningsplats
för backsvalor och biätare - även härfågel
och blåkråka är relativt vanliga. Vi kommer också besöka några dammar som
är närmast ”levande” av fåglar och titta
lite extra noga efter svarthalsad dopping,
gråhakedopping samt vitögd dykand. De
små träddungarna hyser häckade råkor
och i deras övergiven bon hittar vi kolonier med häckande aftonfalkar. Svartpannad törnskata har precis kommit tillbaka

Dag 5
Vi lämnar Hortobágy och kör mot skogarna vid Debrecen för att leta efter
trädgårdsträdkrypare och hackspettar. Vi
kommer även göra ett stopp längs vägen
för att leta efter den lokala och hotade
rasen av korttålärka (ssp. hungarica).
Vårt hotell ligger i området kring Zemplén
och när vi närmar oss detta kommer vi
köra igenom den lilla staden Tokaj, vilken är känd för sitt vita vin med samma

Norra delen av Hortobágy består av ett
lite annat landskap bestående av grässtäpp med inslag av mindre skogsområden. Grässtäppen är full av sislar, vilket
är favoritfödan för kejsarörn, tatarfalk och
örnvråk. Duvhök och havsörn ses i anslutning till skogsområdena och med lite
tur ser vi även mindre skrikörn. Vi kommer slutligen även besöka Dinnyés-lapos,
ett område där tranor håller till året om.

namn. Vi kommer bo de kommande tre
nätterna i Komlóska och skåda i området
kring Zemplén, vilket består av ett skogslandskap vid sluttningarna till Karpaterna.
Den underbara mosaiken av små rundade bergstoppar, skogsklädda sluttningar,
vackra dalar och floder som slingrar sig
genom en landsbygd med små byar och
slott, skapar en atmosfär av lugn och ro.
Ek- och bokskogar klättrar över Karpaternas norra sluttningarna medan barrskogar täcker bergstoppar och vingårdarna

för det berömda Tokajvinet sträcker ut sig
mot söder. Vackra slott är en del av området och representerar en övergång mellan
de medeltida fästningarna och de senare
barockslotten. Under eftermiddagen kommer vi skåda i omgivningarna kring ett
övergivet stenbrott och titta efter berguv.
Gulhämpling, svart rödstjärt, höksångare
och stenskvätta trivs också i denna miljö. Sydnäktergal är också mycket vanlig i
detta område.

Dag 6-7
I de skyddade, lugna, gamla skogarna i Zemplén bor lite överraskande slagugglan.
Det kan vara svårt att hitta denna perfekt kamouflagerade uggla, men vår guide,
Zoltán Petrovics, och en lokal forskare vet exakt var vi ska leta. Här finns även en
hel del andra intressanta arter - inte minst är det ett eldorado för hackspettar. Vi har
chans att se spillkråka, mindre hackspett, större hackspett, mellanspett, gråspett och
vitryggig hackspett, medan gröngöling och balkanspett hittas lite närmare byarna.
Halsbandsflugsnapparna är redan i full gång med sin häckning och stenknäckar flyger
runt i de öppna områdena i skogen. Mot slutet av dagen, på väg hem mot hotellet,
stannar vi vid floden Bodrog där vi hör spelade kornknarrar samt sjungande hök- och

flodsångare kring de översvämmade
ängarna. I närheten finns även en koloni
biätare. En dag kommer vi också göra ett
försök att se mindre skrikörn, ormörn,
kejsarörn och bivråk i en närliggande dal.
Dessa odlade dalarna med sin stäppmosaik på sina sluttningar är fulla av byten
för rovfåglarna. Vi kommer att tillbringa
resten av dagen med att leta hackspettar samt andra arter vi eventuellt missat
tidigare och när vi återvände till vårt hotell gör vi återigen ett stopp vid de översvämmande ängarna vid floden Bodrog.
Dag 8
Efter lite morgonskådning lämnar vi detta
fantastiska område för att ta oss till Budapest flygplats och avresa hem under
tidig eftermiddag.

Praktiske informationer
Pris: 18 990 kr i delat dubbelrum. Enkelrumstillägg: 1 900 kr
Anmälningsavgift: 3 500 kr
I
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•
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priset ingår:
Alla transporter (flyg från Köpenhamn och egen buss i Ungern)
7 nätter på hotell med frukost
6 luncher (lunchpaket eller resturang)
7 middagar
Lokal fågel- och naturguide
Scanbird natur och fågelguide med från Köpenhamn

I priset ingår inte:
Dricka till alla måltider, försäkring, dricks till lokal guide och chaufför samt övriga personliga inköp.
Anmälan: Anmälningsformulär finns på http://scanbird.com/tilmelding-skof.html under beskrivning av denna resa. Efter ifylld anmälan erhålls en faktura per epost.
Resegaranti: Scanbird är medlem av den danska resegarantin (Rejse-garantifonden). Detta täcker även svenska medborgare. Läs mer på Rejsegarantifondens hemsida, www.rejsegarantifonden.dk
Avbokning
Avbokning ska ske skriftligt (via e-post) till Scanbird.
a. Om avbeställning sker tidigare än 60 dagar före avresan mot erläggande av en
kostnad motsvarande anmälningsavgiften.

b. Om avbeställningen sker därefter men tidigare än 40 dagar före avresan, mot erläggande av en kostnad motsvarande 50 % av resans pris.
c. Om du avbeställer senare än 40 dagar före avresan sker ingen återbetalning.
Försäkring: Ingår inte i resans pris, vilket innebär att deltagaren själv måste teckna
en egen sjuk- och reseförsäkring innan avresa - Scanbird kräver att deltagaren har
tecknat en sjuk- och reseförsäkring ifall en olycka skulle inträffa. Önskas avbeställningsskydd ska detta tecknas i samband med beställning av resan.
Informationsbrev
Deltagarna kommer innan resan få ett brev med praktisk information samt en fågelchecklista med möjliga fågelarter.
Hotell och boende
Bekvämt lantligt boende med möjlighet till riktigt fin skåning precis utan för dörren
i Hortobágyområdet (4 nätter) och i Zemplénområdet (3 nätter). Alla rum har eget
badrum.
Reseledare
Tommy Holmgren, du kan läsa om Tommy på följande länk:
http://scanbird.com/guides.html
Arrangör och kontakt
Scanbird ApS
Telefon: 0045 23 42 34 04
Mail: scanbird@scanbird.com
Hjemmeside: www.scanbird.com

