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2 augusti 2015
De första fåglarna vi ser på flygplatsen i Thessaloniki är 
bleka tornseglare. Första fjärilen är troligen en rovfjä-
ril som fladdrar förbi parkeringen när vi stegar mot 
minibussen. 

En hane balkanhök längs motorvägen gör att vi stan-
nar och tittar, vissa får resans första kryss. Senare får vi 
stanna för en skruv med 4 ormörnar och 95-100 vita 
storkar. Flyttningstider redan! Två krushuvade pelika-
ner flyger också förbi.

En vasskantad flod blir ett riktigt produktivt stopp 
med Langs Short-tailed Blue, rödfläckig blåvinge och 
rallhägrar som står ute i vattnet. Här hittar vi också 
dvärgskarvar, smådoppingar och vitögd dykand. Troll-
sländor är mångtaliga ute över vattnet och vi kan snart 
se Broad Scarlet, vandrande ängstrollsländor, mindre 
kejsartrollsländor och någon slags Orthetrum (sjötroll-
sländor) , som visar sig vara vanliga större sjötrollslän-
dor. Efter att ha stått på bilvägen och blivit tutade på 
inser vi att det finns en restaurang som erbjuder både 
skugga och kall öl från terass!  Där ser vi trollsländorna 
bättre och får även bilder på flicksländor av flera arter, 
däribland mindre rödögonflickslända och flodflickslän-
dor. 

En större sjö ger ett trevligt stopp där vi hittar Orbed 
Red UnderwingSkipper (tidigare Hungarian Skipper) 
och en stor, konstig getinglik insekt. En skäggtärna 
och en krushuvad pelikan bland skäggdoppingar och 
skrattmåsar på sjön. Ett senare vassområde visar 4 
skäggtärnor, en rad vita storkar med gråhägrar, men 
det börjar närma sig gränsen till Macedonien och det 
är dags att stå på för att hinna till hotellet i bra tid. 
Storkbon har vi sett längs vägen på flera ställen och 
bl.a. ett där fem storkar står tillsammans, troligen är 
minst tre av dem ungfåglar.

Vackra landskap uppe i bergen gör att vi måste stoppa 
för här sitter ju en blåkråka på en ledning, och där en 
svartpannad törnskata, en rödhuvad törnskata, samt 
även vanlig törnskata. Framför oss i vägrenen surrar 
samtidigt en större dagsvärmare mellan blommorna. 

Biätare hörs och vi ser åtminstone en individ som 
seglar omkring och en ängshök hane kommer jagande. 
En flock falkar seglar högt och det skulle kunna vara 
rödfalk, men tornfalk är förstås också möjligt, det är 
lite för långt håll.

Presbasjön med sina grönskande omgivningar och 
den lilla byn Svedje är en tilltalande plats. Hotellet lite 

enkelt men matsalen tycks populär för här är fullt med 
dinerande gäster och vi får sitta ute, vilket dock passar 
oss utmärkt. Just som vi sätter oss till middag kommer 
en minervauggla flygande.

3 augusti 2015
Vaknar tidigt av byns galande tupp. Inget vatten i 
dusch eller kran. Går ner till sjön och badar. Vattnet 
är varmt. Åker upp i bergen som först är täckta av tät 
vegetation och sen öppnar sig i alpina ängar. Ett vack-
ert landskap. Vi stannar där utsikten mot Ochrid-sjön 
och Albanien öppnar sig. Grey Asian Grayling hittas 
omgående och flyger rikligt i fräscha exemplar. False 
Grayling likaså, visar sig vara mer talrik och allmänt 
spridd. Ripart’s Anomalous Blue är nästa specialitet 
som sitter på blommor i området. Tydliga med sin vita 
linje på bakvingens undersida. Vi letar vidare och Es-
per’s Marbled White och flera Great Banded Grayling 
ses. En visslare visar sig vara Sandy Grizzled Skipper 
och både rödgul höfjäril och den mer skarpt citrongula 
Berger’s Clouded Yellow flyger runt oss.

Vi korsar vägen och botaniserar lite i nedförslut, där 
Dobry just hittat en Meleager’s Blue. Nick har en Sloe 
Hairstreak och efter att vi fyllt på våra vattenflaskor 
fångas en vitfjäril som Mario förevisar varför det är en 
Southern Small White. När vi väntar på att Dobry ska 
hämta oss med bussen ges tillfälle att titta närmare på 
och fotografera ett par Sloe Hairstreaks. En stentrast
hane (dock ej i sommardräkt) sjunger samtidigt och 
några vanliga stenskvättor busar i bergssluttningen 
ovanför oss.

Anita och Linda slappnar av inför blåvingar av flera arter, bl.a. 
väpplingblåvinge, Damon Blue.
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I den frodiga delen av dalgången hittar vi Spotted 
Fritillaries, som egentligen är rätt överflugna, men ett 
fräscht par in cop överraskar. Damon Blue har hittats 
tidigare, men först nu får vi möjlighet att fotografera 
ett ex som visar sin turkosblå ovansida fint. Andra arter 
vi kan räkna in och delvis känner igen är Chalk-hill 
Blue, väpplingblåvinge, ängsblåvinge, m.fl.

Lunchpicnic vid en källa (Korita picnic-spot) blir 
en höjdare. Här är fullt med fjärilar. Southern White 
Admiral är den första vi ser som sitter fotovänligt på 
blommorna vid parkeringen. På blöta partier runt 
källan är det riktiga kluster med fjärilar, främst blåving-
ar (väpplingblåvinge, Damon Blue, Chalk-hill Blue, 
m.fl.) men även flera Southern Small White och Sandy 
Grizzled Skippers. Picknicken smakar underbart efter 
en varm, lång och intensiv fjärilsskådning. Bröd, toma-
ter, feta och salami, samt goda juicer att dricka. 

Mario visar Yellow-bellied Toad i källan och tar även 
upp en för att visa den gula magen. På vägen tillbaka 
ryttlar en ormörn alldeles vid toppen.
När vi ska besöka nästa lokal börjar det regna och det 
slutar inte heller så vi åker till hotellet för att ta en 
kopp kaffe och göra krysslistor istället. Restaurangen 
är full av folk, det verkar som om halva byn tagit sin 
tillflykt hit och det tar ett bra tag innan vi får ett bord 
men så småningom får vi till och med mat. Det regnar 
större delen av kvällen.

4 augusti 2015
De som vill njuter av ett morgondopp i Presbasjön, 
vars vatten är varmare än den idag lite svala morgon-
luften. Idag åker vi inte så långt för att skåda fjärilar. Vi 
stannar för en stor Grayling redan i skogen och efter 
vissa om och men visar det sig vara Woodland Gray-
ling. En mellanspett hörs och en större sjötrollslända 
sitter på vägkanten.

Över trädgränsen öppnar sig först buskmarker med 
klippsparv, gulsparv, busk- och stenskvättor. Vi går en 
sväng och hittar strax Dusky Meadow Brown, Balkan 
Marbled White och de vanliga Great Banded Gray-
ling, Sandy Grizzled Skipper, samt silversmygare, 
hedblåvinge, puktörneblåvinge, Meleager’s Blue och 
en Ripart´s Anomalous Blue, eller om det möjligen 
är en hona Damon Blue? Det vita strecket tvärs över 
bakvingens undersida är gemensamt för dem båda. 
En ängshök hane jagar förbi och en ormvråksfamilj 
håller till i branten ovanför oss. På en vargskit (!) nere 
vid vägen sitter en Great Banded Grayling och flera 
blåvingar!

Sedan öppnar sig landskapet ännu mer och de böljande 
kullarna med gräsmarker ser ut som jag föreställer mig 
Turkiet. Det är fjärilar på lervägen överallt, främst False 
Grayling (som vi ser i hundratals idag) och blåvingar. 
Härfåglar lyfter framför oss minst fyra gånger. 

Redan på resans första stopp siktades balkanhök. Här har vi stannat i ett ljuvligt landskap med berg och landsbygd och kan avnjuta 
blåkråka, svartpannad och rödhuvad törnskata, biätare, ängshök och större dagsvärmare.
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Vi stannar vid ett tämligen nybyggt hus som tydligen 
hör till nationalparken. Här är fina ängsmarker runtom 
att botanisera i. Men först fascineras vi av det rejäla 
kluster av blåvingar som sitter vid en enkel eldstad 
bredvid huset. Förutom de vanliga, finns nu även 
mind re blåvinge och midsommarblåvinge med i ”blå-
vingespelet”. Här finns också Southern Small White 
och Sandy Grizzled Skipper, vinbärsfuks och amiral.

Vi börjar med ängssluttningen upp till höger från 
huset. Här hittar vi flera vitfläckiga guldvingar, stor-
fläckig pärlemorfjäril, rödgul höfjäril och Bergers 
Clouded Yellow. Grusvägen åt andra hållet bjuder Les-
ser Spotted Fritillary och Eastern Knapweed Fritillary.

Lunchpicnic på husets veranda är lika enkel som god 
med bröd, feta, oliver, salami, juice och som pricken 
över i, solmogna persikor så goda att vi aldrig smakat 
något liknande i Sverige. Mitt i lunchen fladdrar två 
vitvingar förbi och en snabb insats med håven
visar sig bli lyckosam, det är Eastern Wood White! En 
skogsvitvinge med påtagligt gula bakvingar (typiskt 
för 2.a-generationen) och en ny art för samtliga resans 
deltagare.

På vägen tillbaka stannar vi för en lärkfalk och sam-
tidigt kommer ännu en ängshök hane flygande. Vårat 
sista försök att se Balkan Copper misslyckas.
Ett annalkandes åskväder verkar ha fått fjärilsaktivite-
ten att sjunka drastiskt och det flyger nästan ingenting 
annat än enstaka rödgula höfjärilar och Falska Gray-
lings. Vi gör ett försök att leta Lesser Lattice Brown vid 

en magnifik utsiktspunkt men får nöja oss med alpseg-
lare som drar förbi, en obestämd mörk, halvstor ödla, 
samt lite schackbräden och Chalk-hill Blues.

Avslutningsvis tar vi en sväng upp tillbaka mot hög-
platån där den frodigare sänkan vi inte riktigt hann 
scanna av ordentligt igår, lockar. Återigen blir det dock 
ökad molnighet och sjunkande fjärilsaktivitet.

Däremot får vi äntligen se balkanmes, ängshök och 
dessutom höra det rytmiska, skorrande spellätet från 
stenhöns. Troligen skräms de dock till tystnad av den 
patrullerande ängshöken innan vi får chans att se dem.

Äntligen får vi sitta på hotellverandan och såväl kryssa 
som äta middag och äntligen är det inte knökfullt med 
gäster. Så en lugn, skön utemiddag i skön atmosfär, 
därtill med bra service och riktigt hygglig mat. Nåja, 

Den östra delen av Galicica National park bjöd på ett landskap som påminde om östra Turkiet. Här jagade ängshökar och fjärilar 
som Dusky Meadow Brown, Balkan Marbled White, m.fl. stod på menyn. Här sågs även vargspillning (med fjärilar på).

Balkanmes.
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den har varit hygglig varje dag, men ofta kommit i lite 
konstig ordning, typ pommes till förrätt eller allt på 
en gång, osv. När mörkret sänker  sig hämtar Monica 
värmeljus som vi placerar ut på fat. Mysigt!

5 augusti 2015
Går upp riktigt tidigt, 05.30 vilket är innan solen gått 
upp. Tupparna i byn har dock varit vakna länge. Stran-
den är full av skrattmåsar och enstaka krushuvade 
pelikaner.  En minervauggla sitter och putsar sig på
ett närbeläget hustak. Vi går en promenad söderut och 
ser ett par härfåglar och turturduvor. Hagmarken är 
full av starar, törnskator och Mats får en bild på en 
göktyta. En sydnäktergal flyger in i en buske framför 
oss och hörs sedan både knarra och smacka. Sommar-
gyllingar syns flyga förbi lite hit och dit men så små-
ningom blir fyra stycken sittande helt öppet i ett träd. 

De solar och putsar sig, samtidigt som vi hör sjung-
ande sommargylling bakom oss. Ett stort gänget svalor 
fyller luften med sitt tjatter. Efter det blir det ett dopp i 
böljan igen. Underbart! Och sen frukost.

Idag fortsätter resan österut. Första stopp är bara på 
stora vägen utanför Prilep. Här sitter några rödfalkar 
på stolpar och i luften seglar ytterligare minst 20-ta-
let. En ormörn seglar i skyn och både hona och hane 
ängshök jagar över sluttningen ovanför. Svartpannad 
törnskata och turturduva sitter på telefontrådarna på 
andra sidan vägen.

Vid Pletvar-passet beger vi oss upp i stensluttningen, 
men har inte hunnit långt förrän första exemplaret av 

Macedonian Grayling hittas och kan fotograferas. En 
fjäril med mycket begränsat utbredningsområde. Den 
är visserligen inte särskilt färggrann men cool i sina zic-
zac-mönster och gråbruna, sobra färgskala. En liknan-
de, fast större fjäril uppenbarar sig snart då Nick hittat 
en Hermit bara en ytterligare bit upp i sluttningen,
en stor, ljus gräsfjäril som då den tar till vingarna blir 
förvillande lik en Great Banded Grayling. Senare ses 
en hane också, med två mörka, tydliga fläckar på bak-
vingens undersida.

Jättemyrlejonsländan med sina leopardfläckiga vingar, 
blir nästa ögonbrynshöjare och det visar sig finnas rik-
ligt med myrlejonsländor även av en mindre typ i den 
bitvis sandiga sluttningen. Vi strävar uppåt och tittar, 
fotar och håvar de fjärilar vi ser. Adonis Blue är en ny 
art för de flesta, Eastern Baton Blue (som vid ett första
påseende kan liknas vid en fetörtsblåvinge) likaså.

Ännu högre smäller de två exemplar av Blue Argus 
som Nick fångat och visar upp. En hona Kardinal får 
nöja sig med att bli fotad då den suger nektar på blom-
mor. Blåvingar i all ära, men en riktigt annorlunda 
fjäril är det Leif som hittar först och fotar. Ett intensivt 
svavelgult, litet yrväder med svarta vingspetsar, som 
inte liknar något annat vi känner till - Eastern Green-
ish Black-tip. Så småningom hittar vi flera stycken och 
det går till slut även att få bilder på dem då de sitter på 
väddliknande lila, små blommor. 

Mario har hittat Mountain Small White, en liten vit-
fjäril med mycket gul undersida och avsaknad av svart 
öga på framvingen. Fler Macedonian Graylings hittar 
vi också om än inte några dussintals. På vägen ner 
genom den lite frodigare delen får vi se både Southern 
White Admiral (sydlig tryfjäril) och Makaon.

Men nu är vi riktigt varma och törstiga efter en i dub-
bel bemärkelse het session, så påpassligt då att det finns 
en restaurang bara ett par minuter bort längs vägen. 

Grey Asian Grayling (Pseudochazara geyeri).

Välförtjänt grekisk lunchsallad.
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Riktigt bra lunch med kall öl och fräscha sallader, 
sedan hemgjorda korvar, finfin fläskkotlett och räfflade 
pommes. Bra mat och bra, snabb service.

Ett mikrostopp vid ett ruckligt gammalt hus med lite 
igenväxande ruderatmark blir överraskande givande 
med resans första Little Tiger Blue och några andra 
fjärilar. Dessutom seglar en adult smutsgam över
bergskammen.

Nästa stopp blir utanför Raez där vi går ner till en flod. 
Nästan direkt ser vi Freyers Purple Emperor som flyger 
förbi och senare ses två exemplar sitta uppe i ett av 
träden som hänger ut över floden. Här finns också en
hel del trollsländor, främst blå och blåbandad jung-
fruslända, flera flicksländor, men också stenflodtroll-
sländor, som även erbjuder bra fotomöjligheter. Här 
blir det ännu bättre (makro)fotomöjligheter på läckra
Little Tiger Blue. Rostgumpsvalor flyger omkring här 
precis som nästan överallt annars, men när vi tittar 
uppåt för att lokalisera ett bo av klippnötväcka, upp-
täcks en svartstrupig hane av medelhavsstenskvätta. 
Om än inte så nära, alltid en tjusig fågel att se i den 
här dräkten.

Efter drygt två timmars transfer (genom ett frodigare 
grönt landskap) är det underbart att komma fram till 
ståtliga, lugna Hotel Villa Belles vid Kerkinisjöns 
böljande landsbygd och få jättefina rum, med egna 

balkonger, sjöutsikt och sen jättefin middag. Särskilt 
friterade pumpafärs-bollar med taramasalata som för-
rätt är en höjdare. Vi får sitta ute på terrassen och
blir visserligen lite myggbitna om anklarna, men det är 
en härlig, lugn, varm, skön kväll med syrsors spel som 
ljudkuliss.

6 augusti 2015
Heldag vid Kerkinisjön. Det är lite regn i luften när vi 
kommer ut på morgonen. Sommargylling och sydnäk-
tergal hörs. Tofslärkor har redan annonserat sin närva-
ro vid hotellparkeringen. Redan härifrån syns flockar
av vita fåglar nere i sjön. Trots ett egentligen lite väl 
långt avstånd kan man faktiskt se vad som är pelikaner, 
ägretthägrar eller måsar. Vi kommer förstås att få se 
alla mycket närmare snart.

Vi korsar floden där en svärm backsvalor håller till på 
stranden, och kör ut på en vägbank mot sjön. Vid för-
sta stoppet kan hela 30 rallhägrar räknas in. En flock 
vita pelikaner lyser lätt rosa på håll och när man
kommer närmare visar den sig innehålla både ägrett-
hägrar- silkeshägrar, samt ett tjugotal skedstorkar. En 
ensam svart stork smyger lömskt iväg från uppmärk-
samheten och in bland några buskar. Biätare, sommar-
gyllingar, härfåglar, turturduvor ses på löpande band 
och i vägbankens kant sitter åtskilliga trollsländor. De 
flesta är White-tailed Skimmers, vandrande ängstroll 

Kerkinisjön med lågt vattenstånd var riktigt full med fågel. Här trängs vita pelikaner med silkeshägrar, ägretthägrar, skedstorkar, 
gråhägrar och bronsibisar. I träden sitter dvärgskarvar.

6



Redan ute vid sjön hade en kungsfiskare poserat bra 
och öppet, om än på lite avstånd. Natthägrar flyger 
in och sätter sig helt öppet på en ledning och ser lite 
lustiga ut.

När vi blivit mätta fortsätter vi på vägbanken som leder 
runt hela södra sidan av sjön. Nedfallna grenar får oss 
att stanna upprepat men då ser vi också tre eksångare, 
samt får bra bilder på Lang´s Short-tailed Blue och en
makaonfjäril. Dobry såg skymten av en masktörnska-
ta, men när vi kommer ut i de öppna betesmarkerna 
vid sydsidan sjön har vi tur. Först upptäcks en
hane, sedan en hona, dessutom minst två ungfåglar av 
masktörnskata. Snygga fåglar!

Gulärlor har vi botaniserat bland redan i morse men 
först nu hittar vi en ungfågel av feldegg-rasen. En något 
större och väldigt svart-vit ärla jämfört med andra gul-
ärlor som går intill den, särskilt örontäckarna är
mörka, vilket ger den ett speciellt utseende. Samtidigt 
seglar en mindre skrikörn upp över sjökanten och visar 
sig riktigt fint. Stranden bjuder ett par svarta storkar 
som står helt öppet, bronsibisar, silkeshägrar och
vitögd dykand bland en massa gräsänder. Över den 
helt okrusade vattenytan flyger också några svarttär-
nor, samt några fisktärnor. En svartpannad törnskata 
sätter sig riktigt nära i en buske.

Det har blivit het eftermiddag och vi har tur att hitta 
ett riktigt mysigt och skuggigt hotel/ bar/café med 
uteservering där vi kan svalka oss med en kall öl. Sam-
tidigt som vi njuter av den kommer en större dagsvär-
mare förbi och sätter sig på ett fönster en stund. En 
ovanlig syn att se den sitta, fälla ihop vingarna och bli 
väldigt trekantig. Nästan tillbaka där vi började i morse 
tittar vi ner till sjön på två ställen och får se flera pur-
purhägrar, rallhägrar och lite krushuvade pelikaner.

De sistnämnda är för övrigt mer spridda över hela 
sjön och fiskar ofta solitärt eller i små grupper, till 
skillnad från de vita som går ihop i större flockar. En 
adult havsörn seglar i skyn precis som vi lämnar sjön 
och blir ett oväntat tillskott till listan. Den sista fågel vi 
spottar precis innan vi kommer tillbaka till hotellet är 
en seglande mindre skrikörn. Tjusigt! 

Kvällen avslutas med ännu en skön middag på Hotel 
Villa Belles terass, åska mullrar i fjärran men vi går fria 
från både den och vind och regn.

7 augusti 2015
Turturduvor kuttrar utanför hotellet och på morgon-
promenaden ses sydnäktergal, sommargylling, talgox-
ar(!) och tofslärkor. Vi åker ner till sjön där vi slutade 
igår och kikar runt lite i hagmarkerna intill. 

och Broad Scarlet, men vi hittar också mindre sjötroll-
sländor. Under hela dagen ses dessa arter i förvånans-
värt höga antal efter hela vägbanken. Särskilt Whi-
te-tailed Skimmer och Broad Scarlet är riktigt talrika.

Längre ut mot sjön är det rejäla lågvattenområden med 
dybankar och en hel del vadare. Från att ha stannat för 
enstaka skogs- och gluttsnäppor, möter vi grupper av 
småsnäppor, 100 rödspovar, 50-talet styltlöpare, lika 
många svartsnäppor, bronsibisar och bland dem ensta-
ka ex av många andra arter.

En enda flamingo ser lite malplacerad ut. En rörelse 
bland fåglarna drar sig mot ett visst område av grunt 
vatten, dit flyger nu allt fler dvärgskarvar och peli-
kaner som alla dyker och håvar frenetiskt efter fisk, 
över dem ryttlar samtidigt ett hundratal skäggtärnor. 
Feeding frenzy!

En annan rörelse bland fåglarna blir mer plötslig då 
en ung pilgrimsfalk börjar jaga efter måsar och vada-
re, som vanligt ett riktigt skådespel. Dobry har tagit 
ut stolar så vi har kunnat skåda bekvämt, men snart 
bryter solen igenom det hittills ganska passande, lätta 
molntäcket, värmedaller och hungern signalerar lunch-
dags. Vi kör vidare på vägbanken för att hitta
en bra picnic-plats. 

Biätare som sitter i ett träd intill vägen uppehåller oss 
en bra stund, men sen finner vi skugga och t.o.m bord 
med bänkar lägligt placerade vid dammens utlopp. En 
naturskönare plats än det kan låta, för vi är precis vid 
sjökanten och har därtill en flod nedanför oss.
En rallhäger står bland skrattmåsarna och två svarta 
storkar flyger in och landar. En vit stork står i sitt bo 
alldeles intill. Bo har också ett par kungsfiskare i den 
branta sandbrinken. De visar sig flera gånger då de
flyger ut och in eller fiskar från nedhängande grenar 
intill. 

White-tailed Skimmer (Orthetrum albistylum) var en mycket 
talrik trollslända längs Kerkinisjöns stränder.
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Här kan finnas en del intressanta trollsländor enligt 
Dobry och mycket riktigt, en kungstrollslända (typ) 
upptäcks patrullerande en liten översvämmad bäck,
skuggad av lummiga träd. Vi bestämmer oss för att 
hämta håven och efter två missade försök sitter den 
där, en Balkan Goldenring (Corduelegaster
heros) - en stor och riktigt tjusig trollslända, som är 
släkt med kungstrollsländan. Vi ser ytterligare en större 
trollslända som tyvärr flyger uppåt trädtoppshöjd hela 
tiden. På en ängsmark hittar vi Long-tailed Blue och 
resans första grönfläckiga vitfjäril. Vi fortsätter längs 
strandkanten och de som går först har turen att se och 
fota resans enda Large Copper (kärrguldvinge). En , 
Short-tailed Blue blir också ny rese-art. På fågelsidan 
ser vi både hane och hona balkanhök, purpurhägrar,
härfågel, upp till 25 överflygande biätare. Fler troll-
sländor fotas i vegetationen och bland sjötrollsländor-
na visar det sig vara både mindre sjötrollsländor och 
Southern Skimmer. Snygg är också en mindre
kejsartrollslända som för en gångs skull sitter still på 
ett vasstrå och låter sig fotograferas.

Kör upp till byn Ana Poroia och letar Southern 
Comma och hade bespetsat oss på en fika på någon 
av de två högt belägna serveringar/hotel med makalös 
utsikt, men båda är stängda!! Forsärlor är väl annars 
det enda men sen får vi både kall öl och finfin lunch 
på ett oansenligt men trivsamt ställe där man verkligen 
anstränger sig för vår trevnad. Många pluspoäng för 
perfekt souvlaki.

Innan vår transfer ner till kusten börjar stannar vi till 
vid några vattenpölar, svämmande bäckar men trots 
hettan lockar de inte till sig några fjärilar. 

Skönt kaffe och glass-stopp längs vägen. Ankommer 
byn Ormos Panagias i tidig kväll och träffar åter glada 
finsk-engelska trojkan med guiden Mario i spetsen. 

Nybadad och med bara en handduk runt midjan pekar 
han samtidigt ut en Geranium Bronze på en pelargon 
vid entrén till Hotell Avra. Som f.ö. ligger bara drygt 
20 meter från Medelhavet. Middag på uteserveringen 
på stranden. Mycket romantiskt ställe.

8 augusti 2015
Det är inte utan en viss oro vi noterar vid frukost att 
det blåser kraftigt ute idag. Ska vinden äventyra våra 
chanser att se en av resans stora målarter; Two-tai-
led Pasha? Men Mario och Dobry verkar konfidenta 
och tar oss till en nog så skyddad liten ravin på Sito-
nia-halvön omgärdad av frodig lövskog. Det tar en 
liten stund men sen kommer den seglande. 

Dobry betar ett par stubbar med vin och så småning-
om blir 2-3 fjärilar lugna och fina och tillåter fotografe-
rande på riktigt bra avstånd. Vi får se dem i träden och 
de visar sällsynt t.o.m. lite av sin vackra ovansida också. 
Riktigt stora och spektakulära fjärilar, kanske Europas 
allra snyggaste! Vi ser 6-8 olika ex i gläntan!

Efter det här tycker vi att vi kan unna oss lunch med 
havsutsikt på Paradise café i byn Sarti. Vi stannar sen 
vid en lite frodigare ängsmark. En liten vitfjäril fladdrar 
där och en snabb insats med håven ger resultat: Eastern 
Dappled White! En art som inte stod med på listan och 
som vi knappast räknat med att få in, i princip ser den 
ut som en grönfläckig vitfjäril i miniatyr. Spotted
Fritillary och några blåvingar fotas. Anita får kanonobs 
på en rödstrupig sångare. En vik med någon slags 
lagun lockar oss till att titta närmare och när vi närmar 
oss strandvegetationen stöter vi upp en dvärgrördrom 
från vattenbrynet. Den försvinner förstås in i vassen. 

Trollsländor här inkluderar White-tailed Skimmer 
och de vanliga vandrande ängstrollen. Sen tycker vi 
åter det är dags att slappna av och ta en eftermiddags-
fika och hamnar därmed i en mysig liten hamnby. På 
eftermiddagen får vi tid att bada och slappa och njuta 
lite semester. Slutligen blir det ännu en suverän mid-
dag på uteserveringen på stranden.

Mindre kejsartrollslända (Anax parthenope) vilande på vass vid 
Kerkinisjöns strand.

2 Two-tailed Pashas (Charaxes jasius).
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9 augusti 2015
Uppstigning till ännu en klar dag med lite lätt bris 
från havet. Det enda som hinns med innan avfärd mot 
flygplatsen i Thessaloniki är frukost. På vägen ses 4 
blåkråkor, en hane balkanhök ( resans 7.e) och flera
turturduvor. Inte så dåligt.

Artlista Fjärilar
Papilionidae/riddarfjärilar:  

1. Apollo/ Parnassius Apollo
Ett ex i Galicica National park, Macedonien  den  3.8.
2. Makaonfjäril/ Swallowtail/ Papilio machaon
Sågs två av resans dagar med vardera ett exemplar.
3. Segelfjäril/ Scarce Swallowtail/Iphiclides podalirius
Sågs fyra av resans dagar med enstaka exemplar.

Pieridae/vitfjärilar:

4. Skogsvitvinge/ Wood White/ Leptidea sinapis
Sedd två av resans dagar.
5. Eastern Wood White/ Leptidea duponcheli
Sedd med flera ex bade 3.8 och 4.8 i Galicica N.P.
6. Eastern Dappled White/ Euchloe ausonia
Två ex vid Thessaloniki den 7.8.
7. Eastern Greenish Black-tip/ Euchloe penia
Minst två ex av denna i Europa mycket begränsat utbredda fjäril 
vid Pletvar pass den 5.8. Beskrivs som “ovanlig och lokal.”
8. Kålfjäril/ Large White/ Pieris brassicae
Sågs tre av resans dagar med enstaka ex. 

9. Rapsfjäril/ Green-veined White/ Pieris napi
Sedd endast en av resans dagar.
10. Rovfjäril/ Small White/ Pieris rapae
Sågs två av resans dagar med inte särskilt många ex.
11. Southern Small White/ Pieris manni
Sågs resans första tre heldagar i fält med flera ex dagligen.
12. Mountain Small White/ Pieris ergane
Sågs med 1-2 ex vid Pletvar pass (infångade och artade av Mario) 
den 5.8. 
13. (Östlig) Grönfläckig vitfjäril/ Eastern Bath White/ Pontia 
edusa
Flera ex vid Kerkinisjön den 7.8. Den östliga och västliga popula-
tionen – kallad daplidice-komplexet är godkända som skiljda arter 
men ändå (såvitt känt idag) omöjliga att skilja åt i fält. I ett lab. 
går det däremot bra, biokemiska skillnader gör att de inte hybridi-
serar trots att deras utbredning överlappar.
14. Rödgul höfjäril/ Clouded Yellow/ Colias croceus
Sedd fem av resans dagar och då ganska allmän, bl.a. i Galici-
ca-bergen.
15. Berger’s Clouded Yellow/ Colias alfacariensis
Sågs tre av resans dagar, allmän, bl.a. i Galicica.
 
Lycaenidae/juvelvingar:

16. Mindre guldvinge/ Small Copper/Lycaena phlaeas
Sedd en av resans dagar med flera exemplar den 4.8.
17. Large Copper/ Kärrguldvinge/ Lycaena dispar
En hane sedd och fotograferad vid Kerkini den 7.8.
18. Vitfläckig guldvinge/ Scarce Copper/Lycaena virgaureae
Sedd med flera ex den  4.8 vid nationalparkshuset i Galicica.
19. Sloe Hairstreak/ Satyrium acaciae
Ett + två exemplar den 3.8 i Galicica National park..

”Vår” strand i lilla byn Ormos Panagias med ”vårt” Hotell Avra till höger av husen.
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20. Long-tailed Blue/ Lampides boeticus
Sedd med flera ex i frodiga miljöer den 4.8 samt 7.8 vid Kerki-
nisjön. Lik understående art men större och med tydlig vit linje 
längs bakvingens undersida.
21. Lang´s Short-tailed Blue/ Leptotes pirithous
Sedd fyra av resans dagar. Väldigt lik ovanstående art, men mindre 
och med mer jämnt fördelat mönster på vingens undersida.
22. Geranium Bronze/ Cacyreus marshalli
Ett ex på pelargoner utanför hotel Avra i Ormos Panagias den 7.8 
23. Mindre blåvinge/ Small Blue/ Cupido minimus
Flera ex i blåvingeklustret vid nationalparkshuset i Galicica den 
4.8.
24. Short-tailed Blue/ Kortsvansad blåvinge/ Everes argiades
Sedd med ett ex den sista morgonen vid Kerkinisjön den 7.8.
25. Tosteblåvinge/ Holly Blue/ Celastina argiolus
Sedd en av resans dagar, en av de mer väl spridda blåvingarna i 
Europa.
26. Eastern Baton Blue/ Pseudophilotes vicrama
Minst 2 ex vid Pletvar pass den 5.8 av denna art som påminner 
lite om vår fetörtsblåvinge med sina “rutiga” vingkanter.
27. Alkonblåvinge/ Alcon Blue/ Maculinea alcon
Ägg av alkonblåvinge sågs på gentianor vid nationalparkshuset i 
Galicica den 4.8.
28. Hedblåvinge/ Idas Blue/ Plebejus idas
Sedd tre av resans dagar, bl.a. i Galicica national park.
29. Kronärtsblåvinge/ Reverdin’s Blue/ Plebejus argyrognomon
Sedd i Galicica den 3.8.
30. Rödfläckig blåvinge/ Brown Argus/ Aricia agestis
Sedd tre av resans dagar.
31. Midsommarblåvinge/ Northern Brown Argus/ Aricia artax-
erxes
Sedd två av resans dagar 3.8 och 4.8.
32. Ängsblåvinge/ Mazarine Blue/Cyaniris semiargus
Sedd en av resans dagar. den 3.8 i Galicica.
33. Väpplingblåvinge/ Turquoise Blue/ Polyommatus dorylas
Sedd 2, 3 och 4.8, bl.a. frekvent i blåvingeklustren i Galicica.
34. Puktörneblåvinge/ Common Blue/ Polyommatus icarus
Sedd fem av resans dagar. Vanlig på kontinenten såväl som i 
Sverige.
35. (False) Eros Blue/ Polyommatus eros (eroides)
Ett ex väl dokumenterad vid nationalparkshuset i Galicica den 
4.8. En av tre underarter i eros-komplexet som ibland ses som 
fullgoda arter och har lokal och begränsad men utspridd utbred-
ning i sydeuropeiska bergstrakter.

36. Meleager’s Blue/ Meleageria daphnis
Sedd med flera ex tre av resans dagar 3-5.8.
37. Adonis Blue/ Polyommatus bellargus
Ett-två ex i Pletvar pass den 5.8
38. Chalk-hill Blue/ Polyommatus coridon
Sedd med flera ex tre av resans dagar 3-5.8.
39. Ripart´s Anomalous Blue/ Polyommatus ripartii
Flera ex den första dagen i Galicia den 3.8 samt åtminstone 1 ex 
den 4.8 vid nationalparkshuset.
40. Damon Blue/ Polyommatus damon
Ett fåtal exemplar I Galicia den 3.8 och 4.8.
41. Blue Argus/ Aricia anteros
Två ex fångade och dokumenterade vid Pletvar pass den 5.8 av 
denna strikt sydosteuropeiska art.
42. Little Tiger Blue/ Tarucus balkanicus
Flera ex på åtminstone två lokaler längs vägen efter Pletvar pass 
vid floden vid Raez gorge. Ännu en strikt sydosteuropeisk fjä-
rilsart.

Geranium Bronze (Cacyreus marshalli).

Little Tiger Blue (Tarucus balcanicus).
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Nymphalidae/praktfjärilar I:

43. Silverstreckad pärlemorfjäril/  Silver-washed Fritillary/Ar-
gynnis paphia
Sedd två av resans dagar 3 och 4.8.
44. Cardinal/ Kardinal/ Argynnis pandora
Säkert bestämd/ dokumenterad med bara ett ex, en hona vid Plet-
var pass den 5.8. Möjligen underskattade vi likheten med honor 
silverstreckad pärlemorfjäril.
45. Ängspärlemorfjäril/ Dark-green Fritillary/Argynnis aglaja
Sedd 3.8 och 4.8  i Galicica National park.
46. Skogspärlemorfjäril/ High Brown Fritillary/Argynnis adippe
Sedd 3.8 och 4.8  i Galicica National park. Åtminstone ett ex av 
formen cleodoxa som saknar pärlemor-silvriga fläckar under.
47. Hedpärlemorfjäril/ Niobe Fritillary/Argynnis niobe
Sedd med ett-två ex den 3.8  i Galicica National park.
48. Storfläckig pärlemorfjäril/ Queen of Spain Fritillary/ Issoria 
lathonia
Sedd tre av resans dagar med flera ex.
49. Eastern Knapweed Fritillary/ Melitaea telona
Ett senfluget ex vid nationalparkshuset i Galicica den 4.8.
50. Lesser Spotted Fritillary/ Melitaea trivia
Sedd tre dagar under resan och framstod som allmänt spridd.
51. Spotted Fritillary/ Fläckig nätfjäril/ Melitaea didyma
Sedd fyra av resans dagar med som mest 5-6 ex den 3.8 i Galicica.
52. Amiral/ Red Admiral/ Vanessa atalanta
Sedd tre av resans dagar med enstaka exemplar.
53. Tistelfjäril/ Painted Lady/ Vanessa cardui
Sedd tre av resans dagar med enstaka exemplar. Inget starkt år för 
någon av dessa flyttande, eruptiva flyttfjärilar i år.
54. Påfågelöga/ Peacock/ Inachis io
Ett ex den 6.8.
55. Vinbärsfuks/ Comma/ Polygonia c-album
Sedd tre av resans dagar.
56. Kartfjäril/ Map Butterfly/ Araschnia levana
Sedd som rov till spindel vid floden vid Raez gorge den 5.8.
57. Southern White Admiral/ SydligTryfjäril/ Limenitis reducta
Sedd hela fem dagar på resan om än med enstaka ex.
58. Freyer´s Purple Emperor/ Apatura metis
Två ex vid floden vid Raez Gorge den 5.8, samt ett ex fotad vid 
Kerkinisjöns utlopp den 6.8.
59. Two-tailed Pasha/ Charaxes jasius
Mellan 6 och 8 ex på Sitonia peninsula, Thessaloniki den 8.8.

Nymphalidae II:
60. Schackbräde/ Marbled White/ Melanargia galathea
Sedd två av resans dagar.
61. Esper´s Marble White/ Melanargia russiae
Ett-två ex i Galicica National park den 3.8.
62. Balkan Marble White/ Melanargia larissa
Ett-två ex i östra delen av Galicica National park den 4.8.
63. Great Banded Grayling/ Stor vitbandad gräsfjäril/ Brintesia 
circe
Sedd tre av resans dagar 3-5.8.
64. Hermit/ Chazara briseis
Två ex, hane och hona vid Pletvar pass den 5.8.
65. Grey Asian Grayling/ Pseudochazara geyeri
Ett  20-tal ex i Galicica national park på vår första fjärilssession på 
resan den 3.8 av denna ytterst sällsynta och lokalt förekommande 
fjäril. Utbredningen i Europa är begränsad till detta lilla hörn av 
NV Grekland, Macedonien och en bit in  i Albanien. Mer vanlig i 
Anatolien, Turkiet.
66. Macedonian Grayling/ Pseudochazara cingovskii
Åtminstone tre ex den 5.8 av denna än mer sällsynta art som är 
helt begränsad till Pletvar-bergen. Även endemisk för Europa och 
klassad som kritiskt utrotningshotad 
67. False Grayling/ Arethusana arethusa
Sedd 4 av resans dagar och 100-tals i Galicica-parken den 3 och 
4.8. 
68. Woodland Grayling/ Stor bandgräsfjäril/ Hipparchia fagi
Flera ex i olika miljöer, men först på vägen upp i Galicica den 4.8. 
Där initialt felaktigt bestämd till Eastern Rock Grayling. 
69. Slåttergräsfjäril/ Meadow Brown/ Maniola jurtina
Sedd tre av resans dagar, dock inte i några större antal.
70. Dusky Meadow Brown/ Hedgräsfjäril/ Hyponephele lycaon
Minst två ex dokumenterade i östra Galicica den 4.8. Fjärilen har 
en tvådelad utbredning i Europa; i Spanien mer allmän, i öster 
mer sporadisk  men går ända upp till södra Finland.
71. Kamgräsfjäril/ Small Heath/ Coenonympha pamphilus
Sedd fem av resans dagar.
72. Svingelgräsfjäril/ Wall Brown/Lassiomata megera
Sedd tre av resans dagar, bl.a. vid Kerkinisjön.

Hesperiidae/tjockhuvuden:

73. Skogsvisslare/ Dingy Skipper/ Erynnis tages
Minst ett ex vid Raez gorge den 5.8.
74. Mallow Skipper/ Carcharodus alceae

Balkan Marbled White (Melanargia larissa).

Macedonian Grayling (Pseudochazara cingovskii).
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Sedd med ett fåtal ex tre av resans dagar.
75. Backvisslare/ Oberthür’s Grizzled Skipper/ Erynnis tages
Ett ex i Galicica National park den 3.8.
76. Orbed Red Underwing Skipper/ Spialia orbifer
Sedd med ett fåtal ex redan resans första dag den 2.8, samt den 
5.8.
77. Sandy Grizzled Skipper/ Pyrgus cinarae
Sedd med flera ex i Galicica national park den 3 och 4.8.
78. Mindre tåtelsmygare/ Essex Skipper/ Thymelicus lineola
Sedd med flera ex i Galicica den 3.8 och 4.8.
79. Small Skipper/ Större tåtelsmygare/ Thymelicus silvestris
Sedd med flera ex i Galicica den 3.8 och 4.8.
80. Ängsmygare/ Large Skipper/ Ochlodes sylvanus
Sedd två av resans dagar.
81. Silversmygare/ Silver-spotted Skipper/ Hesperia comma
Sedd två av resans dagar.

Totalt noterades 81 dagfjärilsarter på resan. (av dessa var dock en i 
äggform (alkonblåvinge) samt en var död eller döende (kartfjäril).

Andra fjärilar som noterades:
Större dagsvärmare/ Macroglossum stellatorum
Sågs flera dagar på resan, bl.a. redan dag 1 när vi stannade och 
tittade på blåkråka. Dessutom ett vilande ex – vilket är mycket 
ovanligt att se- på ölkaféet nere i byn vid Kerkinisjön.
Sexfläckig bastardsvärmare/ Zygaena filipendulae

Trollsländor

1.Bandad jungfruslända/ Banded Demoiselle/ Calopteryx splen-
dens
2.Blå jungfruslända/ Beautiful Demoiselle/ Calopteryx virgo
3.Större kustflickslända/ Common Bluetail/ Ishnura elegans/ 
4.Mindre kustflickslända/ Small Bluetail/ Ishnura pumilio
5.Mindre rödögonflickslända/ Small redeye/ Erythromma 
viridulum
6. Större rödögonflickslända/ Large Redeye/ Erythromma najas
7. Flodflickslända/ Blue featherlegs/ Platycnemis pennipes
8. Mindre kejsartrollslända/ Lesser Emperor/ Anax parthenope
9. Stenflodtrollslända/ Small Pincertail/ Onychogomphus forci-
patus

10. Balkan Goldenring/ Corduelegaster heros
Ett ex fångades den sista morgonen vid Kerkinisjön den 6.8.
11. Större sjötrollslända/ Black-tailed Skimmer/ Orthetrum 
cancellatum
Sågs allmänt på resans första stopp vid floden, även enstaka i 
Galicica, samt vid Kerkinisjön.
12. White-tiled Skimmer/ Orthetrum albistylum
Talrik runt Kerkinisjön 6.8 och ett fåtal den 7.8.
13. Mindre sjötrollslända/ Keeled Skimmer/ Orthetrum coeru-
lescens
Enstaka ex vid Kerkinisjön den 7.8.
14. Southern Skimmer/ Orthetrum brunneum
Enstaka ex vid Kerkinisjön den 7.8.
15. Vandrande ängstrollslända/ Red-veined Darter/ Sympetrum 
fonscolombi
Vanligaste trollsländan på resan och sågs i princip på resans alla 
dagar och i en rad olika miljöer.
16. Broad Scarlet/ Karmintrollslända/ Crocothemis erythraea
Näst vanligaste trollsländan på resan och sågs i en rad olika blöta 
miljöer. Mycket talrik runt Kerkinisjön.

Några av de intressantaste fågelarterna:

1. Vitögd dykand (Aythya nyroca)
Minst två ex på resans första stopp vid floden.
2. Järpe (Bonasia bonasia)
Tre-fyra ex vid nationalparkshuset i Galicia den 4.8

Broad Scarlet/ Karmintrollslända (Crocothemis erythraea).

Mindre skrikörn.

Balkan Goldenring (Corduelegaster heros)
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3. Stenhöna (Alectoris graeca)
Flera ex hördes på en bergsluttning i Galicica National park den 
4.8 men tystnade när en ägshök hane flög förbi.
4. Smådopping (Tachybaptes ruficollis)
Sågs hela 7 av resans 8 fältdagar.
5. Skäggdopping (Podiceps cristatus)
Sågs också 7 av resans 8 fältdagar.
6. Vit pelikan (Pelecanus onocrotalus)
Uppskattningsvis 2-300 ex i Kerkinisjön 6 och 7.8.
7. Krushuvad pelikan (Pelicanus crispus)
Sågs hela 7 av resans 8 fältdagar. Talrikast i Presbasjön och Kerki-
nisjön med ett knappa 50-tal sedda i respektive sjö.
8. Dvärgskarv (Phalacrocorax pygmeus)
Uppskattningsvis 100-talet ex i Kerkinisjön 20-21 april.
9. Dvärgrördrom (Ixobruchus minutus)
Ett ex vardera vid Kerkinisjön samt på Sitonia-halvön; Thessalo-
niki den 7.8
10. Natthäger (Nyctiorax nyctiorax)
Upp till fem ex vid Kerkinisjön 6.8.
11. Rallhäger (Ardeola ralloides)
Sedd med bl.a. 30 ex samtidigt vid Kerkinisjön den 6.8.
12. Silkeshäger (Egretta garzetta)
Vanlig runt främst Kerkinisjön.
13. Ägretthäger (Casmerodius albus)
Vanlig runt främst Kerkinisjön.
14. Purpurhäger (Ardea purpurea)
Fyra respektive två ex den 6.8 och 7.8 vid Kerkinisjön.
15. Svart stork (Ciconia nigra)
Minst fyra ex runt Kerkinisjön den 6.8.
16. Vit stork (Ciconia ciconia)
Frekvent häckfågel i byarna i flera delar av Macedonien och Grek-
land. Drygt 100 ex i seglande skruv på flyttning resans första dag. 
Sedd fem av resans dagar.
17. Bronsibis (Plegadis falcinellus)
Cirka 100 ex i Kerkinisjön den 6.8 samt ett fåtal den 7.8.
18. Skedstork (Platalea leucorodia)
30-talet ex vid Kerkinisjön den 6.8.
19. Flamingo (Phoenicopterus roseus)
En ensam fågel i Kerkinisjön den 6.8.
20. Smutsgam (Neophron percnopterus)
En adult seglande över bergskam vid Raez Gorge den 5.8.
21. Havsörn (Haliaetus albicilla)

Ett ex vid Kerkinisjön den 6.8.
22. Mindre skrikörn (Aquila pomarina)
Två ex vid Kerkinisjön den 6.8.
23. Ormörn (Circaetus gallicus)
Sedd tre av resans dagar med som mest fyra ex längs vägen – troli-
gen på flyttning – den 2.8
24. Brun kärrhök (Circus aeruginosus)
Minst tre ex vid Kerkinisjön den 6.8.
25. Ängshök (Circus pygargus)
Sedd tre av resans dagar, med som mest tre ex i Galicica den 4.8.
26. Ormvråk (Buteo buteo)
Sedd alla resans dagar. Den mest väl spridda rovfågeln på lands-
bygden.
27. Bivråk (Pernis apivorus)
Sedd tre av resans dagar.
28. Balkanhök (Accipiter brevipes)
Sågs minst tre av resans dagar med som mest 5 ex (eller vid 5 olika 
tillfällen i alla fall – dock både hane och hona) vid Kerkinisjön 
den 7.8.
29. Tornfalk (Falco tinnunculus)
Sågs alla utom två av resans dagar och var tillsammans med orm-
vråk den vanligaste rovfågeln.
30. Rödfalk (Falco naumanni)
Minst 25 ex utanför Prilep den 5.8.
31. Lärkfalk (Falco subbuteo)
Ett ex i östra delen av Galicica den 4.8.
32. Pilgrimsfalk (Falco peregrinus)
En juv jagade fågel och bjöd på uppvisning över Kerkinisjön den 
6.8.
33. Styltlöpare (Haematopus ostralegus)
100-talet ex i Kerkinisjön den 6.8.
34. Brushane (Philomachus pugnax)
50-talet ex vid Kerkinisjön den 6.8.
35. Småsnäppa (Calidris minuta)
Enstaka på flera ställen vid Kerkinisjön 6.8.
36. Mosnäppa (Calidris temminckii)
Hördes vid flera tillfällen vid Kerkinisjön 6.8.
37. Grönbena (Tringa glareola)
Flera ex vid Kerkinisjön den 6.8.
38. Svartsnäppa (Tringa erythropus)
50-talet ex vid Kerkinisjön den 6.8.
39. Rödspov (Limosa limosa)

Krushuvad pelikan landar på Kerkinisjön.

Biätare vid Kerkinisjön.
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100-talet fåglar vid Kerkinisjön den 6.8.
40. Medelhavstrut (Larus michahellis)
Sedd på resans sista två dagar vid Thessaloniki.
41. Fisktärna (Sterna hirundo)
Tiotalet ex i Kerkinisjön den 6.8. Ett fåtal även vid Medelhavet 
sista två dagar.
42. Svarttärna (Chlidonias niger)
Sedd med ett fåtal ex over Kerkinisjön den 6.8.
43. Skäggtärna (Chlidonias hybrida)
Sedd tre av resans dagar, med som mest 100-talet ex i Kerkinisjön 
den 6.8.
44.  Turturduva (Streptopelia turtur)
Sedd fem av resans dagar.
45. Gök (Cuculus canorus)
Sedd endast två dagar på resan.
46. Minervauggla (Athene noctua)
Sågs och hördes resans första tre dagar vid hotellet i Stenje.
47. Dvärguv (Otus scops)
Ett ex hörd den 3.8.
48. Blek tornseglare (Apus pallidus)
Sedd från Thessaloniki flygplats resans första dag.
49. Alpseglare (Apus melba)
Sedd med ett fåtal ex från utsiktspunkten i Galicica den 4.8
50. Härfågel (Upupa epops)
Sedd tre av resans dagar med som mest 5-6 ex i östra delen av 
Galicia National park den 4.8.
51. Kungsfiskare (Alcedo atthis)
Minst 2 ex på två olika plaster vid Kerkinisjön den 6.8. Även ett 
aktivt bo.
52. Biätare (Merops apiaster)
Sedd fem av resans dagar, bl.a. med flera ex vid Kerkini 6.8.
53. Blåkråka (Coracias garrulus)
Två ex den 2.8, samt två ex den 8.8, båda längs vägen på transfer-
sträckor.
54. Balkanspett (Dendrocopus syriacus)
Sedd fyra av resans dagar med enstaka ex, bl.a. vid Kerkinisjön.
55. Mellanspett (Dendrocopus medius)
Ett ex hördes på vägen upp i Galicica-bergen den 4.8.
56. Göktyta (Jynx torquila)
Ett ex på morgonpromenaden utanför hotellet i Stenje den 5.8.
57. Klippsvala (Ptyonoprogne rupestris)
Fyra ex vid Raez gorge den 5.8.
58. Rostgumpsvala (Cecropis daurica)
Sågs samtliga resans dagar och har ökat rejält i området de senaste 
åren.
59. Fältpiplärka (Anthus campestris)
Två ex vid “blåkråkestoppet”, resans första dag den 2.8.
60. (Svarthuvad) Gulärla (Motacilla flava feldegg)
Minst en juvenil gulärla av rasen feldegg sågs vid Kerkinisjöns 
strand den 6.8. Åtskiliga gulärlor av obestämda raser fanns också i 
omgivningen. Feldegg-liknande läten hördes flera gånger på båda 
sidorna av sjön.
61. Forsärla (Motacilla cinerea)
2-3 ex sågs den 7.8 i byn Ana Poroia ovanför Kerkinisjön.
62. Sydnäktergal (Luscinia megarhynchos)
Sedd eller hörd tre av resans dagar, bl.a. på morgonpromenaden 
vid hotellet i Stenje.
63. Medelhavsstenskvätta (Oenanthe hispanica)
En svartstrupig hane vid Raez gorge den 5.8.
64. Stentrast (Monticola saxatilis)
En hane sjöng i Galicica-parken den 3.8.
65. Rödstrupig sångare (Sylvia albistriata)
Sågs och hördes på två olika ställen på Sitonia-halvön, Thessalo-
niki den 7.8.

66. Cettisångare (Cettia cetti)
Ett ex hördes vid Kerkinisjön den 6.8.
67. Trastsångare (Acrocephalus arundinaceus)
Sågs vid “flodstoppet” på resans första dag 2.8.
68. Eksångare (Hippolais pallida)
Tre ex längs vallen vid Kerkinisjön den 6.8, samt ett ex den 8.8. 
69. Balkanmes (Poecile lugubris)
Ett-två ex i Galicica-bergen den 5.8.
70. Svartpannad törnskata (Lanius minor)
Sedd vid “blåkråkestoppet” dag 1, den 2.8, samt vid Kerkinisjön 
den 6.8.
71. Rödhuvad törnskata (Lanius senator)
Sedd tre av resans dagar, med enstaka ex.
72. Masktörnskata (Lanius nubicus)
En familj med hona, hane + minst två ungar vid Kerkinisjön den 
6.8.
73. Sommargylling (Oriolus oriolus)
Sedd och hörd fem av resans dagar. En särskilt lång observation av 
fyra ex (två hanar + 2 honor) som satt stilla i ett träd på morgon-
promenaden från hotellet i Stenje den 5.8.
74. Stensparv (Petronia petronia)
Hördes från stensluttningarna i Galicica National park den 3.8.
75. Häcksparv (Emberiza  cirlus)
Minst två ex på resans första dag den 2.8.
76. Klippsparv (Emberiza cia)
Sedd med minst 2-3 exemplar i östra delen av Galicica den 4.8.
77. Kornsparv (Milaria calandra)
Sedd på flera ställen på resans första dag, den 2.8.

Totalt noterades 132 fågelarter på resan.

Den rödhuvade törnskata som vi hittade påkörd på Sito-
nia-halvön, resans sista skådardag.
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Gruppen stående från vänster: Maire Hietaharju, Mats Wiklund, Monica Marzocchelli-Wiklund, Lars-Olof Persson, Anita Persson, 
Leif Lagerstedt, Linda Carlberg, Daniel Green. Sittande raden från vänster: Nick Freeman, Mario Langourov.

15
Brothers in Arms! Våra guider Mario och Dobry.Yellow-bellied Toad, Chalk-hill Blue.


