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Rosalia alpina Neptis rivularis

Melitea aurelia Melitea britomartis Melitea athalia

”På flera platser såg vi nätfjärilar och såg hur svåra dessa kan vara att skilja åt. Skogsnätfjäril (Melitaea 
athalia) , Veronikanätfjäril (Melitaea britomartis) och Mindre nätfjäril , som också kallas Nickerls nätfjäril, 
(Melitaea aurelia) är exempel på detta.”

Rob på Farm Lator Farm Lator



Dag 1 (21 jun)
Samling på Budapest flygplats för transport till Farm Lator. 
På vägen dit hade några av deltagarna turen att se en Kejsarörn.

Dag 2 (22 jun)– Bükk Nemezeti Park
Dagen tillbringades på olika platser i närheten av Farm Lator i Bükk nationalpark där vi fick en föraning 
om det stora antal fjärilar som kan ses i omgivningarna. 
  Vi besökte en liten by där Rob visade oss Enkelbandad seglare (Neptis rivularis), som flög runt en häck 
av Spirea, som är dess värdväxt.
  Gunvor hade ett önskemål om att se Alpbock (Rosalia alpina). Efter att Rob hade sökt på flera olika 
platser där man kunde förvänta sig att de skulle finnas så lyckades det till slut. Bland fåglarna hörde vi 
Gråspett och Mellanspett.

Dag 3 (23 jun)– Szentisvan, Nejerz, Borsodi-Mezoseg  (Little Hortobagy)
Dagen ägnades åt att titta på fåglar. Första stoppet blev dammarna strax söder om Farm Lator där vi 
bland annat noterade Brun kärrhök och Kärrsångare. Vi hörde också ett läte som ingen av oss kunde 
placera med säkerhet. Vattensångare diskuterades men tyvärr kunde vi inte bestämma den säkert.
Vi stannade i Bukkabrany och hade fina observationer av Balkanspett.

Nästa stopp blev Szentisvan där vi vandrade ut på pustan där vi kunde se häckande Tatarfalk i en kraft-
ledningsstolpe. Ungern hyser Europas största population av Tatarfalk och har gjort stora insatser för att 
öka beståndet. Att placera holkar högt upp i kraftledningsstolpar minskar risken för att äggen skall 
stjälas av äggtjuvar. Vi noterade också två Minervaugglor på platsen och flera Blåkråkor.
  Lite längre fram längs vägen stannade vi för att se flera häckande par av Svartpannad törnskata som 
visade upp sig fint. Vi gick längs vägen och letade efter sittande fjärilar och fann ett fält med många 
hundra Tistelfjärilar (Cynthia cardui). Några av oss såg också larver av den.
  Vi stannade för att äta våra medhavda smörgåsar vid en kanal nära Nerjetz där det finns en koloni med 
Biätare sedan många år. Här såg vi vår första Purpurhäger. Biätarna visade upp sig fint medan vi åt vår 
matsäck. Vi hittade också Grönvit vitfjäril (Pontia edusa) och höfjärilen (Colias erate) som saknar 
svenskt namn.
  Dagens sista stopp blev vid Borsodi-Mezoseg. Här vandrade vi längs ett vattendrag och såg och hörde 
flera olika fåglar som Vassångare och Kejsarörn. Rob visade också upp en Klockgroda för oss.

Mellanspett foto: Lars Göte Nilsson Svartpannad törnskata foto: Lars Göte Nilsson



Dag 4 (24 jun) – Bükk Nemezeti Park 
Flera av oss ville gärna försöka se Mnemosynefjäril (Parnassius mnemosyne) så Rob beslöt att vi skulle 
försöka på en högt belägen plats i nationalparken. För att besöka platsen behövdes ett tillstånd så vi blev 
avsläppta vi en liten lokal där vi letade efter snabbvingar utan att kunna hitta några. 
  På andra sidan vägen fanns en kraftledningsgata och resans första Tryfjäril (Limenitis camilla) sågs. 
Tyvärr hann inte alla se den under dess korta besök.
  Vi fortsatte uppåt längs smala vägar till den högt belägna ängen (760 meter). En av de första fjärilarna 
som sågs var Medusas gräsfjäril (Erebia medusa). Det visade sig bli den enda exemplaret  av denna 
tidigt flygande fjäril som sågs. Tyvärr mulnade det vilket gjorde att fjärilarna mer eller mindre slutade att flyga. 
En av de få som flög var en liten fjäril som så småningom kunde bestämmas (tack Christer) till Tofsspin-
nare (Penthophera morio). Efter att ha gått över nästan hela ängen satte vi oss för att äta vår matsäck. 
Rob fortsatte att leta i skogsbrynet medan vi åt. Vi hade nästan ätit färdigt när Rob ropade, så vi satte full 
fart mot honom. Han hade återigen lyckats leverera. Han hade hittat en Mnemosynefjäril som vilade. 
Alla fick se den och alla som ville kunde fotografera den. 
  Det började regna så vi körde ”hem” till Farm Lator och tittade på Robs fina film om fjärilars beteende 
på eftermiddagen.

Dag 5 (25 jun) – Hortobagy NP
Planen var att vi skulle åka till Aggtelek nationalpark och titta på fjärilar, men eftersom vädret inte såg så 
lovande ut beslöt vi att det skulle vara bättre att titta på fåglar.
  Efter ett par timmar i bussen var vi framme vid fiskdammarna i Hortobagy national park, där man går 
längs en järnväg i lite mer än 6 km, för att sedan åka tillbaka med ett litet tåg. Tyvärr började det regna så 
alla fick gå i regnkläder, och leran klibbade snart fast på undersidan av skorna. Längs vägen såg vi i alla 
fall mycket fågel t.ex. många olika arter av hägrar och vid flera tillfällen, Skäggmes och Pungmes. 
Vid slutet av promenaden fanns gömslen och det bjöds på fina observationer av Skäggtärna. Klockan 
blev 14:30 och tåget kom till stationen för att hämta oss. 
  Efter besöket vid fiskdammarna körde vi några kilometer öster om byn Hortobagy för att titta på Afton-
falk. Tyvärr blåste och regnade så vi såg bara två flygande hanar, men flera falkar hördes från träden. 
Här fanns också en stor koloni med Råka. Vi tyckte inte att det var lönt att stanna här någon längre tid 
utan beslöt att lägga den återstående tiden på att försöka se Strortrapp i stället.
  Vi stannade några kilometer sydöst om staden Tizafüred där Rob hade en plats där han hade sett 
Stortrapp tidigare. Vädret hade under tiden blivit varmare och det hade slutat att regna. Vi började vandra 
på en liten åkerväg som ledde rakt söderut. Fältet på höger sida var nyslaget och där fanns många runda 
gräsbalar. På dessa satt många fåglar av olika arter, flera Aftonfalkar, Ormvråkar, Lärkor och kråkfåglar. 

Parnassius mnemosyne Penthophera morio



Efter att ha gått ungefär 500 meter såg några av oss en flygande Stortrapp som tyvärr avlägsnade sig. 
Vi beslöt att gå vidare, och turen var med oss. Efter ytterligare några 100 tals meter lyfte en ny Stortrapp 
och landade framför oss. Den sågs fint av alla. Vi gick vidare och efter en stund lyfte den igen och flög 
bort från oss, men vi var några som lyckades fotografera den. Nöjda och glada gick vi tillbaka till bussen 
för att åka till Farm Lator.

Dag 6 (26 jun) – Aggtelek
Äntligen bra väder. Vi startade mot Aggtelek nationalpark, som är känt för sina fjärilar. Vi stannade i byn 
Josvafö och gick längs bygatan norrut. I blomsterrabatterna längs vägen såg vi de första blåvingarna bl.a. 
Kortsvansad blåvinge (Cupido argiades) och Östlig kortsvansad blåvinge (Cupido decoloratus). 
  Efter ett par hundra meter går det en bro över till andra sidan den lilla å som rinner vid sidan av gatan. 
Här vick vi se den första ”puddlingen”  med massor av fjärilar. T.ex. Makaonfjäril (Papilio machaon), As-
pskimmerfjäril (Apatura ilia), Körsbärsfuks (Nymphalis polychlorus), Videfuks (Nymphalis xanhtomelas), 
Stor visslare (Pyrgus carthami) och Meleagers blue (Polymmatus daphnis).
  Bygatan övergick i en skogsväg som vi följde några kilometer. Här fanns också många fjärilar t.ex. 
Dårgräsfjäril (Lopinga achine), Kärrguldvinge (Lycaena dispar) och Slånsnabbvinge (Satyrium acaciae). 
Vi hade också turen att se den i Ungern ovanliga Nässelfjärilen (Aglais urticae). Längs en bäck såg vi 
nästa ”puddling” med hundratals Mindre tåtelsmygare (Thymelicus lineola).

Stortrapp

Lopinga achine Pyrgus carthami



Dag 7 (27 jun) – Bükk Nemezeti Park, Tard, Csrepfalu
Dagen började med ett besök av Större dagsvärmare (Macroglossum stellatarum) i lavendel rabatten i 
trädgården. Den var stationär i en timmes tid. Efter frukost åkte vi till en plats norr om byn Tard, där dit 
finns en koloni Biätare. Tyvärr jagade de mest en bit ifrån häckningsplatsen, ett igenvuxet grustag, men 
Biätarna kunde ses bra ändå. I markerna runt grustaget noterade vi några Skogsvisslare (Erynnis tages) 
och flera Schakbräde (Melanargia galathea) och även ett ex av den sällsynta formen leucomelas som 
bara uppträder hos honorna. Bakvingarnas undersida är vit utan några av de vanliga markeringarna. 
Vi lämnade grustaget och följde en liten markväg med mycket vegetation. Här såg vi bl.a. larven till Sydlig 
hålrotsfjäril (Zerynthia polyxena) som lever på Aristolochia arter. Några i gruppen hade också turen att 
få se Sotguldvinge (Lycaena tityrus) som närmast Sverige finns på en lokal i Danmark. På återvägen till 
bussen visade Rob oss flera speciella växter t.ex en östlig Klematis (Clematis integrifolia).

Sedan var det dags att besöka Hór Volgy nära Csrepfalu. Tyvärr hade det mulnat så efter en stund satte 
vi oss och fikade på en äng där det, trots vädret, flög en del fjärilar. Rob visade oss skillnaden mellan 
Ljusgul höfjäril (Colias hyale) och Kronillhöfjäril (Colias alfacariensis). Vi såg också en vacker hane av 
Meleagers blåvinge (Polymmatus daphne). På återvägen blev vädret lite bättre och jag hade turen att få 
ögonen på en Palpfjäril (Libythea celtis) som visade upp sig där den satt och värmde upp sig på grenar-
na i ett kalt träd. Lite längre fram på vägen fanns några stora vattenpölar där det satt många fjärilar och 
drack vatten. Här fanns ytterligare två Palpfjärilar varav den ena till och med bredde ut vingarna, vilket är 
mycket ovanligt att den gör när den sitter på marken. Plötsligt kom också en Kardinal (Argynnis pan-
dora) flygande och satte sig för att dricka. Nöjda och glada återvände vi till Farm Lator.

Libelloides macaronius Polymmatus admetus

Zerynthia polyxena Clematis integrifolia



Dag 8 (28 jun) – Bükk Nemezeti Park
Hemresedag. Eftersom vi inte skulle åka till flygplatsen förrän kl 1300, så skjutsade bussen oss upp till 
en äng och sedan till ett kalhygge, vilka vi hade besökt tidigare. Vädret var mulet så fjärilarna hade svårt 
att komma igång, men vi fick i alla fall se ca 35 dagfjärilsarter. Den stora överraskningen visade sig en 
kvart innan bussen skulle transportera oss till flygplatsen. Då visade sig en Seglare (Neptis sappho) i 
trädgården på Farm Lator.

Nattfjärilsfälla
Nästan varje dag samlades vi en halvtimma före frukost för att se vad som hade fångats i nattfjärilsfällan. 
Lars var chef för detta och vi såg många intressanta arter av både macro och micro fjärilar. Den största 
var utan tvekan Eksvärmare (Marumba quercus).

Övrigt
Vi såg också flera arter gräskoppor, vårtbitare, syrsor och skalbaggar 
t.ex Ekoxe,  Bokoxe och Norhornsbagge.

Neptis sappho foto: Eva Andersson Marumba quercus

Ekoxe hona Noshornsbagge



Deltagare: 
Eva Svensson, Bo Svensson, Kjetil Jensen, Irene Jensen, Jimmy Adolfsson, Annalena Eriksson
Gunvor Södergren, Ann Källevågh, Christer Jönsson, Eva Andersson, Lars Lindblad, Hans Lindblad

Ledare: 
Sven Birkedal

Vid ”pennan”
Sven Birkedal
Foton, Sven Birkedal där 
inget annat anges.        



Res med Birdwave 2016
Sierra De Guara 5-11 april 2016
Sierra de Guara med stäppen i 
Nordöstra Spanien!
Resan börjar i Barcelona den 5 april 2016 där vi 
med minibuss åker till vårt boende strax utanför 
Huesca som blir vår bas under hela vistelsen. Ett 
riktigt mysigt ”fågelskådarställe” med underbar 
hemlagad mat och husets vin på kvällarna.
Läs mer på www.birdwave.se

Armenien 11-22 maj 2016
Armenien med sitt läge mellan Svarta havet och 
Kaspiska havet är ett spännande land både för 
fåglar, natur och kultur. 
Tillsammans med inhemsk guide får vi följa med på 
en resa som är helt fantastisk och den kommer att 
stanna i våra minnen för lång tid framöver.
Natur-, kultur- och fågelupplevelserna lämnar ingen 
oberörd. Svensk och inhemsk guide under hela re-
san. Detta är Birdwaves tredje resa till detta spän-
nande land. Läs mer på www.birdwave.se

Ungern maj-juni 2016
Birdwave planerar att göra en resa till Farm Lator i 
Ungern i slutet av maj, början av juni 2016.
Fokus på fjärilar så klart, men även fåglar kommer 
att fånga vårt intresse.

www.birdwave.se • info@birdwave.se • +46 706 341 113


