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Välkommen att följa med Fågelguidning AB till Rumänien! 
 

Vi börjar och avslutar resan i Rumäniens huvudstad Bukarest, som ligger i landets södra del. 
Rumänien har fortfarande många stora och orörda landområden och skogar med häpnads-
väckande natur. I öster hittar vi Svarta havet, floden Donau kommer från norr och utgör 
sedan gränsen mot Bulgarien i söder. På denna gränsflod kommer vi spendera 3 
händelserika dagar på en bekväm hotellbåt. Vi färdas genom frodig grönska, trånga kanaler 
och gömda sjöar och skådar otroliga fågelarter och däggdjur typiska för Donaudeltat. 
Innan vi hoppar på vår flytande hotellbåt får vi uppleva den mäktiga bergskedjan Karpaterna. 
Här spenderar vi bland annat en kväll i ett björngömsle där vi får se brunbjörn på nära håll - 
även varg om vi har tur. I Karpaterna tar vi oss fram genom fantastiska landskap över höga 
toppar och djupa dalgångar, med kejsarörn som sällskap i luften och den karaktäristiska 
murkryparen som klättrar i bergssluttningarna. 
Följ med på en fullspäckad resa du sent ska glömma! 

 
 

Program 

Dag 1 (22 april) 
 

Resan tar sin början på flygplatsen i 
Bukarest. Från Bukarest reser vi ca 2,5 h 
till byn Vulcan. Vi checkar in, äter middag 
och gör oss hemmastadda på vårt 
boende. 

 
 

Dag 2 (23 april) 
 

Efter frukosten gör vi ett besök vid den 
spektakulära Zarnesti-klyftan som ligger i 
nationalparken Piatra Craiului. 
Nationalparken är belägen i 
Kingstonebergen som är en del av 
Karpaterna, och utöver många häftiga 
fågelarter finns här även får och hjortar 
som går och betar i dalgångarna. Lunchen 
intas i fält och vi kommer att gå en ca 6 
km lång tur genom skogen i 
nationalparken, med stor chans att få se 
klippsvala, ringtrast, alpseglare, 
murkrypare, bivråk och vitryggig 
hackspett. Om vi har tur får vi också se 
varg, den lever i nationalparken precis 
som hjort och björn gör. Under dagen gör 
vi också ett stopp vid vackra slottet Bran, 
även kallat ”Draculas Borg”. 

 
Vi äter middag och spenderar natten på 
vårt boende i Vulcan. 
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Dag 3 (24 april) 
 

Vi äter en god frukost tillsammans för att 
sedan bege oss ut på en vandring i 
fantastisk natur. Kuperad mark, gles skog 
och blommande grönska ger chans till 
många olika fågelobservationer. Exempel 
på arter som vi spanar efter är tretåig 
hackspett, mellanspett, 
halsbandsflugsnappare, slaguggla och 
mängder av spännande tättingar. 
Vandringen leder oss senare till en flera 
hundra år gammal grottkyrka, Coltul 
Chiliilor, som vi besöker. 

 
Vid sen eftermiddag är det dags för oss att 
besöka ett björngömsle som är beläget 
inne i skogen. Björngömslet är stort och 
bekvämt och vi spanar förstås inte bara 
efter björn, en hel del fågel går också att 
få se här. Det som lockar björnarna hit är 
mat som är utlagd utanför gömslet, och 
det går att få syn på björn även under 
dagtid trots att chansen då är mindre. 

 
Efter björngömslet är det dags att bege 
oss tillbaka till vårt boende i Vulcan där vi 
äter middag och får en god natts sömn. 

Dag 4 (25 april) 
 

Efter frukosten är det dags att lämna de 
mäktiga bergen och bege oss mot 
låglandet i öster. På vägen mot vårt nya 
boende, en fyrstjärnig flytande hotellbåt på 
Donaudeltat, spanar vi efter fågel från 
minibussarna och gör några stopp längs 
vägen för lunchskådning. Vi stannar bland 
annat vid en artrik och vackert belägen 
sjö, Hasarlâc, där vi bland annat hoppas 
få se ägretthäger, skedstork, aftonfalk, 
vass- och träsksångare, vitögd dykand, 
bronsibis och rostand. Andra arter vi kan 
förvänta oss att se längs vägen till 
Donaudeltat är rovfåglar som ängs- och 
stäpphök, tornfalk och blå kärrhök. 

 
Väl framme vid vårt flytande hotell i Tulcea 
gör vi oss hemmastadda och äter middag. 
Därefter är det dags för en välförtjänt god 
natts sömn, det tar på krafterna att vara på 
resande fot! 
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Dag 5–7 (26–28 april) 
 

 

Under tre dagar upptäcker vi Donaudeltat 
och dess spektakulära tillhörande 
naturområden. Smala kanaler, små 
insprängda sjöar, stora fågelkolonier av 
olika slag, mångsidig och djup skog 
avlöser varandra. Här finns också förutom 
god chans att skåda fågel, möjligheten 
och tiden att fotografera alla biotoper vi 
kommer färdas genom. Förutom vår 
hotellbåt finns en mindre båt tillgänglig 
som lättare tar oss genom trånga kanaler 
och till svåråtkomliga sjöar. 

 
Donaudeltat är ett av Europas absolut 
bästa fågelområden och under dessa tre 
dagar ser vi till att uppleva och se så 
mycket vi bara kan. Här finns bland annat 
Europas största koloni av vit pelikan med 
över 8000 exemplar och en mängd olika 
arter av kungsfiskare och häger (rall-, natt-
, pur- pur-, silkes- och ägretthäger). Vi 
kommer att få se träsktärnor, höra 
sommargyllingens vackra flöjtande och 
beskåda mängder av majestätiska storkar 
och storkbon längs deltat. 
Vi besöker också en del gamla och 
isolerade byar under våra dagar på 
Donau. I den pittoreska byn Letea, där 
vita stenhus med blåmålade dörrar sätter 
prägel, hoppas vi få se häckande 
aftonfalk. Vi besöker också byn 
Caraorman där fina våtmarker breder ut 
sig - här finns bland annat chans att få se 
svarthuvad trut, vadarsvala, grässångare, 
småspov, styltlöpare, fältpiplärka och 
biätare. 
Dagarna på Donaudeltat ger oss också 
chans att se reptiler och ta del av ett 
fantastiskt växtliv. En hel del av träden, 
blommorna och buskarna längs Donau är 
endemiska och går bara att se i det här 
området. 

Dag 8 (29 april) 
 

Det har blivit dags att lämna vår hotellbåt 
för att utforska den spännande Dobroge- 
aregionen. Vi reser vidare efter frukosten 
och efter cirka en timmes bilfärd är vi 
framme vid Celec Dere, ett kloster med 
intilliggande bok- och lövskog. Här tar vi 
oss fram i de öppna markerna och spanar 
efter dvärgörn, balkanmes, örnvråk, 
mindre skrikörn, turturduva och härfågel 
för att bara nämna några av arterna som 
går att få syn på i området. 

 
Nästa anhalt för dagen är Macin-bergen. 
Vi får betrakta magiska vyer i ett 
spektakulärt landskap, dessa berg tillhör 
världens äldsta och artrikedomen här är 
häpnadsväckande. Fågelarter vi har chans 
att beskåda i området är bland andra 
isabella- och nunnestenskvätta, blåkråka, 
stentrast, ortolansparv, rostgumpsvala, mi- 
nervauggla och balkanhök. 

 
Efter en fullspäckad dag fylld av häftiga få- 
gelobsar åker vi mot vårt nya boende i 
staden Tulcea där vi även äter middag. 
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Dag 9 (30 april) 
 

Efter frukost reser vi söderut och passerar 
små byar på vägen mot bergskanten De- 
niz Tepe. Vi gör ett stopp på vägen vid en 
skog som heter Babadag, där chansen att 
få se olika arter av hackspett och sångare 
är mycket stor. Vi spanar också kejsarörn, 
bivråk och balkanmes i ett glesare och 
mer öppet område i närheten av skogen. 

 
Väl framme vid Deniz Tepe vars habitat är 
liknande en grässavann/stäpp, kan vi 
förvänta oss att få se fågelarter som 
spansk sparv, korttålärka, fältpiplärka och 
isabel- lastenskvätta. Därefter går resan 
vidare mot Sinoe-Razelmsjöarna vid 
Svarta Ha- vet. Med bräckt vatten, frodig 
intilliggande grönska och tillhörande 
våtmarker lockar sjöarna till sig mängder 
av spännande fågelarter. Här hoppas vi få 
se fältsångare, men även arter som 
större- och mindre strandpipare, 
rödstrupig piplärka, damm- snäppa, 
sandlöpare, dvärgmås och svart- huvad 
mås. 

 
Vårt huvudmål under dagen är Hristria, en 
plats bestående av en stor myr med 
spridda pooler fyllda med saltvatten. 
Dessa pooler lockar till sig extrema 
mängder fågel vissa tider på året, framför 
allt vadare, hägrar och pelikaner. I 
området runt Hristria finns också många 
olika fantastiska växter, bland annat 
sällsynta orkidéer och endemiska 
blommor. 

 
Vi avslutar dagen längs med Svarta 
havets kust där vi skådar, för att sedan 
äta middag och sova på vårt boende i 
Tulcea. 

Dag 10 (1 maj) 
 

 
Dags för hemfärd (tyvärr!). Vi reser tidigt 
på morgonen mot flygplatsen i Bukarest, 
en bilfärd på ca 4.5 h. 
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Resan  Kortfakta 

Pris: 25,900 SEK. 

Anmälningsavgift 3,500 SEK erlägg vid bokningstillfället. 
Resterande belopp ska erläggas 60 dagar innan resans 
startdatum. Enkelrumstillägg 2,800 SEK 

Detta ingår i resan: 

• logi i dubbelrum på hotell och flodbåt 

• helpension 

• alla transporter under resan i Rumänien 

• Lokal chaufför/skeppare under hela resan 

• Svensk & engelskspråkig reseledare 

• Artlista 

 

Följande står resenären själv för: 

• Flyg till och från Bukarest 

• Fika 

• Personliga utgifter 

• Personlig reseförsäkring 

• Övrig dryck som inte ingår 

• Rumsdricks på hotellet (frivillig) 

• Utgifter förorsakade av ev. förseningar 

• Matersättning eller andra utgifter om 
deltagaren inte väljer att delta i gruppens 
program 

Mer information om villkor för denna resa kan du läsa i 
Fågelguidning AB resevillkor. Du hittar den under 
menyn Resor. 

  
Rumäniens valuta är rumäns Leu. Kursen är 
1 Leu = 2,06 SEK (100 SEK=48,43 Leu) (feb-21). 

 
Det går även bra att betala med kontokort på de många 
ställen. Euro och dollar går att växla i landet till Leu. 
Det finns uttagsautomater, dock kan avgifter tillkomma 
vid uttag. Billigast är att växla väl på plats i Rumänien. 

 
Det är helpension på resan. Måltidsdryck i form av vatten 
ingår alltid till middagarna. Lägg därtill utgifter för eget 
bruk, typ souvenirer, dryck, snask, fika. 
Det finns bra möjligheter att använda bankomat i 
städerna, det är dock bra om ni har med en reskassa 
som räcker under hela resan. 

 
Tidszon är svensktid +1 tim. Det är skådarljust ungefär 
mellan kl 06.30 och 20.00. 

 
Temperatur mellan 12–20○C. Regn kan förekomma men 
är ovanligt. 

 
Det finns möjlighet att hyra handkikare (handkikare är 
ett måste) och tubkikare meddela Fågelguidning om du 
är intresserad. 

 
Egen litteratur kan vara bra att ha med sig på resan, 
artlista får du på plats, den kommer att användas under 
hela resan. 
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1. Bukarest 

2. Piatra Craiulu / 

Coltul Chiliiilor 

3. Bran 

4. Stamba bergen 

5. Vulcan 

6. Dounau deltat 

7. Plopul 

8. Babadag skogen 

9. Enisala 

10. Caraorman 

11. Lacul Sinoe 

12. Letea 

13. Deniz Tepe bergen 

14. Celic Dere 

15. Hazarlac Lacul 

16. Vadu 
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Resdag Destination/områden 

Dag 1 – 22 april Resan startar på flygplatsen i Bukarest. Resa till Vulca 

Dag 2 – 23 april Vulcan - Piatra Craiulu – Brann - Stamba Övernattmning i Vulcan 

Dag 3 – 24 april Vulcan – Coltul Chiliior Övernattning i Vulcan 

Dag 4 – 25 april Resa mot Donau deltat Övernattning på flodbåt 

Dag 5-7 
26 – 28 april 

Vi kommer att besöka platserna 6 – 7 – 9 – 10 – 11 – 12 och 16 
Övernattning på flodbåt. 

Dag 8 – 29 april Celic Dere – Deniz Tepe Övernattning i Tulcea 
(Total körsträcka 210 km, cirka 4h inkl. stopp och återresa). 

Dag 9 – 30 april Hazarlac Lacul – Deniz Tepe Övernattning i Tulcea 

Dag 10 – 1 maj Från Tulcea till Bukarest flygplats. 
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Allmänt om resan 
Som du säkert redan har läst finns ett program 
som förklara vad som kommer att hända de 
olika dagarna på resan. Detta är ett preliminärt 
program, det kan när som ske omkastningar 
och justeringar i programmet. Det kan bero på 
väder, tillgång på fågel eller andra orsaker 
som sker under resan. Alla justeringar i 
programmet görs alltid för att ni ska få ut 
maximalt utav resan. 
Rumänien idag ett av Östeuropas folktätaste 
länder, men historiskt har det en brokig 
bakgrund ända sedan det var en del av 
romarriket. Svarta havet och Karpaterna är 
säkert namn som du känner till, men visste du 
att landet delas mellan Centraleuropa och 
Balkan? Landet är en republik och det hålls val 
vart femte år. 
Landet är rikt på naturtillgångar som bl.a. zink, 
guld och järn. Det officiella språket är 
rumänska och sorteras in i gruppen romanska 
språk. Den obligatoriska skolgången är satt till 
8 år, och inkomstskatten är cirka 10%. 

 

Flygresan / Tågresan 
Det finns flera alternativ på att ta sig till 
Rumänien men ska man ta sig dit inom rimlig 
tid så är flyg det enda alternativet, men tåg är 
ett fullt möjligt sätt att resa dit, denna del i 
resan ingår inte i priset. Innan du boka 
flygbiljetten bör du alltid kolla med 
Fågelguidning AB vilka tider som gäller och 
om det skett några förändringar. Det finns flera 
bolag som flyger till denna destination men 
bäst brukar bli SAS, 

Airfrance och LOT som flyger direkt. En 
flygbiljett brukar kosta runt 4000 kr t & r. 
Mötesplatsen blir ankomsthallen på Bukarest 
flygplats, det är från denna plats som resan 
börjar. Ni kommer få förslag på flygtider som är 
vettiga att boka, troligtvis åker även ledarna 
med samma plan (Arlanda). Vi flyger på 
morgonen och hem på em. Flygtiden är 4,5–5 
timmar från Stockholm, det finns direktflyg från 
Arlanda. 
Vill ni välja tåg rekommenderar vi att ni 
kontaktar Centralens Resebutik i Kalmar du 
hittar hemsidan här. 

 

Bagage 
På flyget till Rumänien ansvarar du själv för att 
bagaget följer flygbolagets regler, detta gäller 
även vid återresan. Det är viktigt att du 
kontrollerar vad som gäller för just ditt 
flygbolag! Tänk på att helst packa kikare, 
fotoutrustning, laddare, medicin och andra 
väderfulla saker i handbagaget. Dels ligger det 
oftast mer skydd- dat i handbagaget, skulle du 
bli av med din resväska så förlorar du inte 
kikare/fotoutrustningen som du behöver 
använda varje dag på resan. Kan även också 
vara en fördel att ha vissa toalettartiklar, ett 
om-byte kläder etc. i handbagaget. Vi har min 
tub i handbagaget och stativet i resväskan. 
Tänk också på att bagageutrymmet i våra 
fordon kan vara begränsat, packa gärna i 
mjuka s k soft bags med storleken anpassad 
till innehållet. Men självklart fungerar vanliga 
resväskor. 

https://resebutik.se/
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Under veckan kan du ha väskan på hotellet 
där vi bor (bra med ryggsäck under dagarna, 
se under Utrustning). 

 
Hälsotips 
Kontrollera vilka mediciner som du behöver ha 
med dig under resan, packa dom på rätt sätt. 
Viktig medicin bör du ha med dig i 
handbagaget. Det är alltid bra att ha med sig 
en liten ”sjukvårdsväska”, liten sax, plåster, 
vätskeersättning, hand-/hudkräm, 
värktabletter, samt något mot diarréer 
(Imodium eller Dimol) är några av de saker 
som kan vara bra att ha med sig. En flaska 
med handsprit kommer ofta väl till pass, välj 
små förpackningar så fungerar det även på 
flyget. När det gäller vaccination hittar du 
uppdaterad information på följande sida: 
https://www.erv.se/privat/reseinformat- 
ion/landsguiden/rumanien/ 

 

Hur kommer vi att bo? 
Vi kommer att bo på bra eller mycket bra hotell 
under några nätter. En del av resan spenderar 
vi på en flodbåt som sakta rör sig längs 
Donau. På flodbåten kommer endast vi som 
sällskap att bo och äta. Det finns begränsat 
med enkelhytter på flodbåten. Du behöver inte 
oroa dig för sjösjuka, båten är lugn och stabil. 
Dagsturerna på Donau kommer att 
genomföras i en annan något mindre flodbåt. 

 

Kost och dryck 
Det ingår helpension i resans pris. Vi äter 
frukost och middag på våra boenden. Vissa 
dagar tar vi med oss lunchpaket på morgonen 
som äts ute i fält, lunch på restaurang/flodbåt 
de flesta dagarna. Det kommer finnas tillfällen 
att besöka affärer ett antal gånger under resan 
om man vill handla snacks, dryck osv. På båda 
våra boende finns öl och vinrättigheter. 
Är det något som du är allergisk mot eller inte 
vill äta meddela oss snarast eller meddela 
guiden på plats. 

 

Vilket tempo kommer resan att ha? 
Resan är en A1 vilket menas att deltagarna 
förväntas ha baskunskaper men eftersom vi är 
två guider kan även nybörjare ta del av resan, 
tempot är lugnt. Du hittar en förklaring till A1 
under Fågelresor i menyn ”Kunskap och 
tempo”. Vi äter alltid hotellfrukost innan 
dagens exkursion påbörjas men det går 
utmärkt att skåda eller fota på egenhand innan 
frukost. Det blir inga längre gångsträckor med 
något enstaka undantag. Det är relativt 
lättgången, men några nivåskillnader 
förekommer, men vi stannar ofta eller vid 
behov. 

 
Vi kommer i början av resan att åka i en 
mindre buss till de lokaler som vi ska besöka. 

Det blir någon längre dagsresa med mindre 
buss bl.a då vi ska besöka Karpaterna, men 
det kommer genomföras flera stopp under 
resan. 

 

Kläder 
Vädret i april är i allmänhet soligt och skönt 
och relativt stabilt. Ta med blandad klädsel 
som kortärmad skjorta/linne och liknande men 
även klädsel för kyligare klimat (kvällar). 
Du bör vara garderad mot regn, så tag med ett 
lättare regnställ (även bra som 
vindskyddsplagg). Precis som i Sverige kan 
det finnas risk för regn (10%) så man får 
givetvis anpassa skodonen efter detta. Vi reser 
dock själv alltid utan stövlar – de tar alltför stor 
plats i bagaget. Vi använder Goretex skor som 
står emot viss regnmängd. I övrigt klarar vi oss 
bra med joggingskor/grova promenadskor och 
skådarsandaler. Nål, tråd och någon knapp 
eller två kan vara bra att ha med sig om något 
skulle gå sönder, finns små praktiska resekit 
att införskaffa. 
Behöver du nya eller komplettera dina kläder 
inför resan rekommenderar vi att du titta på 
www.pinewood.eu, där hittar du ett brett utbud 
av kvalitéts kläder. 

 

Vad kan vi förvänta oss för väder? 
Vädret är behagligt på dagarna (ofta runt 18–
20°), med svalare morgnar och kvällar (kring 
12). Dvs ganska likt Sveriges sommarklimat 
(de varmare dagarna). Dock kan det regna 
(10%) vilket gör att det är klokt att varje dag ha 
regnkläder/regnjacka tillgängliga i ryggsäcken. 

 

Litteratur och kartor 
De fälthandböckerna (eller appen) som gäller 
är Fågelguiden av Lars Svensson m.fl. 
En karta är alltid trevligt att ha så man kan följa 
med hur vi reser MEN du kan vara uppkopplad 
hela tider på nätet och på Eniros sidor kan du 
skriva ut kartor. Annars hittar du kartor hos 
www.kartbutiken.se (08–202 303). 
Ett tips är även att kika på ditt bibliotek efter 
allmän reseguide till Rumänien. 

 

Utrustning 
Handkikare är ett måste på denna typ av 
resor. Då vi vissa dagar kommer att 
fågelskåda på långa avstånd rekommenderar 
vi starkt att du också har tubkikare med på 
resan för att få ut maximal upplevelse av 
dagarna, Du har möjligt att hyra hand- 
och/eller tubkikare av Fågelguidning AB, hör 
av dig så berättar vi mer om detta. 
Andra saker som du bör ha med dig är, 
vattenflaska, liten termos (om du är en flitig 
kaffe/tedrickare), ryggsäck, solhatt/keps, 
solglasögon, 

https://www.erv.se/privat/reseinformation/landsguiden/rumanien/
https://www.erv.se/privat/reseinformation/landsguiden/rumanien/
http://www.pinewood.eu/
http://www.kartbutiken.se/
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solkräm med passande skyddsfaktor, 
läppbalsam, myggstift, servetter/toapapper, 
öronproppar, fältkniv (tänk på ej ha det i 
handbagaget!), lås till resväskan. 
Kamera och kikare för ditt ändamål hittar du 
hos Gunnar Olssons Foto, www.gofoto.se. 

 

Artlista 
Du kommer få en artlista av oss första dagen. 
Här finns troligen alla arter med som vi 
kommer att se under resan. Varje dag 
avslutas med en artgenomgång där guiden 
går igenom dagens observationer och hjälper 
dig med vad som är sett. Vi noterar också 
vilka orter/platser som besökts under dagen. 
Artlistan behåller du när resan är slut och blir 
ditt resedokument över vad som setts och 
hänt under resan. 

 

Guider 
Bo Thoor (Bosse) är delägare i Fågelguidning 
AB. Han har ett förflutet som fågelskådare 
sedan början av 1970-talet, med ett brett 
intresse av djur och natur. Ända sedan han 
började skåda fågel har Öland varit hans 
naturliga plats. De senaste 10 åren har WP 
“kryssandet” blivit ett naturligt inslag i Bosses 
resande. Fotografering är idag en viktig del i 
hans naturintresse, försöker fotografera allt - 
blommor, fåglar, fjärilar mm 

 

Lokal guide 
Laurentiu Petrencu är en rumänsk guide som 
Fågelguidning AB har samarbetat med tidigare 
i Rumänien. Han har en examen vid 
universitetet för biologi i Lasi, hans specialitet 
är fåglar men hans kunskap om djurliv i 
allmänhet är mycket stor. Han började guida 
fågelskådningsturer redan 2008 och trots sin 
unga ålder har han gjort sig ett namn i 
naturkretsar. Han talar - engelska, spanska 
och franska. 

 

Övrig information 
Du måste ha en giltig reseförsäkring för att 
delta på resor som Fågelguidning AB 
arrangerar. Oftast så har du det via din 
hemförsäkring, ring och kolla med 
försäkringsbolaget vad som gäller för just dig. 

Kontaktinfo till Fågelguidning AB 
Fågelguidning AB 
Klippans väg 76 
179 96 Svartsjö 

 
E-post: gb@fågelguidning.se 
Hemsida: www.fagelguidning.se 
Facebook: www.facebook.com/Fagelguidning 
Telefon till Gigi Sahlstrand: 0708–900 770, till 
Bosse 076-007 2955. 

 

Tveka inte 
med att höra 
av dig ifall du 
undrar över 
något! 

 
Vi syns snart! 

Gigi & Bosse 

http://www.gofoto.se/
mailto:gb@fågelguidning.se
http://www.fagelguidning.se/
http://www.facebook.com/Fagelguidning
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Nyckelarter: 
Däggdjur: 
 Panterlo 

Kronhjort 
Dovhjort 
Mufflonfår 
Iberisk stenbock 
Europeisk utter 

Fåglar: 
Marmorand 
Rödhuvad dykand 
Kopparand 
Rödhöna 
Flamingo 
Svart stork 
Vit stork 
Bronsibis 
Skedstork 
Natthäger 
Svartvingad glada 
Gåsgam 
Grågam 
Dvärgörn 
Spansk kejsarörn 
Purpurhöna 
Tjockfot 
Minervauggla 
Kungsfiskare 
Härfågel 
Iberisk gröngöling 
Iberisk varfågel 
Iberisk skata 
Alpkråk 
Blåtrast 
Lagerlärka 
Tofslärka 
Klippsvala 
Grässångare 
Sammetshätta 
Trädgårdsträdkrypare 
Svart stare 
Svart rödstjärt 


