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Dag 1, 20 maj 2014 – Tema: Blöta ängsmarker 
 
Presentation av DOPPS verksamhet (Damijan) 

DOPPS har totalt ca 1000 medlemmar. Föreningen har även 6 regionala lokalavdelningar. 

Verksamheten är i huvudsak inriktad på fyra områden: 

 Forskning om fåglar 

 Projekt (t.ex. LIFE) 

 Förvaltning av naturskyddade områden 

 Utbildning/Pedagogik 

 

DOPPS har totalt 24 anställda varav många sitter lokaliserade på huvudkontoret i Ljubliana. 

På föreningen finns bl.a. anställd jurist, ekonom, pedagog o.s.v. En viktig roll för föreningen 

är även att utgöra blåslampa på myndigheter bl.a. genom att överklaga beslut till EU-

domstolen samt övervakning av fågelpopulationer. Någon typ av motsvarighet till svenska 

fågeldatabasen ”SVALAN” har nyligen sjösatts för landet men vi gick inte in på hur den var 

utformad. 

 

Damijan sade att engagemanget för natur och miljöfrågor är relativt stort i Slovenien och att 

det går relativt bra att få publicitet för frågorna. Under en rad av år hade föreningen ett stort (1 

miljon euro) sponsorkontrakt med ett stort mobiltelefonföretag men detta fanns inte längre. 

Telefonföretaget använde bl.a. fågelbilder på kontantkorten vilka blev populära samlarobjekt i 

Slovenien. Ringsignaler med fågelläten var en annan produkt av samarbetet. 

 

DOPPS har sammanlagt ansökt om 5 LIFE-projekt varav de erhållit 4 st.  

 Restaurering av kustlagun/estuarium (http://skocjanski-zatok.org/en/ ) 

 Kornknarr skydd och åtgärder av miljöer (http://www.life-

kosec.org/index_en.php?idve=1 ) 

 LIVE Drava (se nedan, http://ptice.si/livedrava/?lang=en ) 

 Utpekande av Natura-områden för toppskarv (http://ptice.si/simarine-natura/en/ ) 

 

I Slovenien bidrar staten med  0-30% av medfinansieringen. Resten får föreningen lösa 

genom andra medfinansiärer (t.ex. kraftbolag) eller genom egna medel. Myndigheterna 

koordinerar inte LIFE-ansökningarna och lägger sig inte heller i innehållet. Föreningen står 

således ganska ensam som ansvarig för projekten genom hela projektcykeln. Damijan nämnde 

att myndigheterna i Slovakien bidrar till hela medfinansieringen av LIFE-projekt. 

 

I LIVE Drava var det först tänkt att ett vattenkraftföretag skulle delta som partner i projektet 

men efter flera turer blev de istället co-finanser/sponsor till projektet. Demian sa att han 

byggde den här typen av samarbete mycket på personliga kontakter med nyckelpersoner i 

företag och förvaltning. 

 

http://skocjanski-zatok.org/en/
http://www.life-kosec.org/index_en.php?idve=1
http://www.life-kosec.org/index_en.php?idve=1
http://ptice.si/livedrava/?lang=en
http://ptice.si/simarine-natura/en/
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Slovenien är ett i grunden mycket EU-vänligt land. Ca 30 % av Sloveniens yta utgörs av 

Natura 2000-områden vilket ger goda möjligheter att driva LIFE-projekt. Demian tyckte att 

LIFE-projektet generellt var ganska bra att arbeta med trots omfattande administration. Han 

tyckte att kommissionen i grunden hade en förstående inställning till ändringar och avsteg om 

man bara kunde motivera det på ett bra sätt. DOPPS livnär sig dock även på andra 

projektfonder och Damijan nämner bl.a. en fransk fond för naturvård i medelhavsområdet (jag 

minns inte namnet). Damijan tycker att det är svårare att jobba med Interreg-projekt. Det kan 

bl.a. bero på att det fortfarande är svårt att samarbeta mellan baltstaterna p.g.a. konflikten på 

1990-talet. 

 

Presentation av DOPPS arbete med att restaurera fuktiga ängsmarker för att gynna 

kornknarr i naturreservatet Iški Morost (Primus från DOPPS berättade) 

Iski morost är ett av tre reservat som DOPPS har bildat och förvaltar. Området ligger på en 

kalk-karstplatta. Naturreservatet utgör en del av en naturpark och ett större Natura 2000-

område. Området utgör kärnområde för kornknarren som häckar med ca 500 par i Slovenien. 

Reservatet bildades som en del i LIFE projektet ”LIFE Corncrake” 2005. Det omfattar totalt 

63 ha ängsmark med heterogent ägande.  

 

På 60 talet genomgick området en kraftig igenväxning till följd av övergången från hästar till 

traktorer i jordbruket (traktorerna kunde inte köra i de våta ängarna). DOPPS genomförde 

inom projektet omfattande avverkning av videbuskar och sly. Man var dock noga med att 

spara buskar till en tilltalande mosaik för flera arter (t.ex. buskskvätta, kornsparv, varfågel). 

Andra målarter är t.ex. tofsvipa och gulärla. 

 

Tyvärr är området kraftigt invaderat av Solidago (trol. kanadensiskt gullris) vilket inte går att 

tränga tillbaka med extensiv slåtter. Kornknarrarna tycks dock inte sky gullriset. För att tränga 

tillbaka gullriset måste man slå oftare – vilket inte verkade vara aktuellt för tillfället. Andra 

problemkällor i området har varit jägare och oförsiktiga besökare. 

 

Arbetet i reservatet utförs delvis av volontärer som utgör en viktig del i DOPPS verksamhet. 

Dessutom är flera lokala lantbrukare involverade. Lantbrukarna utför slåtter av markerna mot 

att de får ta tillvara på höet.  

 

En mycket viktig del i LIFE-projektet var att utveckla och sprida kunskap om hur 

slåttermarker kan skötas för så att det gynnar kornknarren. Efter diverse tester och 

beräkningar utvecklade man bl.a. en teknik för körning med slåtterbalk som är skonsam för 

arten. Den utgår från att man slår inifrån mitten av området och ut – så att kullarna kan hinna 

springa undan från maskinerna. Dessutom ska oslagna ytor finnas i närheten där kullarna kan 

ta skydd (se vidare i infomaterial om kornknarr från projektet). En annan viktig lärdom från 

projektet är att maskinerna inte får köra för snabbt. Vid högre hastigheter är det stor risk att 

knarr-kullarna inte hinner undan från maskinen. 

 

Inom projektet köptes bl.a. en traktor in. Den utnyttjas nu av föreningens personal för slåtter 

m.m. och kan även lånas ut (i utbyte) till bönderna i trakten. DOPPS menar att det är viktigt 

att de lokala intressenterna känner ett mervärde av projekten. 

 

Besök vid naturreservatet Iški Morost (Damijan och lokal skötare) 
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Se allmän beskrivning av naturreservatet och dess skötsel ovan. Vi gick en vandringsled på ca 

2 km i reservatet och besökte en observationsplattform. Vandringsleden vindlade runt i 

mosaiken av videbuskar och ängsmarker och gav många fina möjligheter till vyer och 

upptäckter. Observationsplattformen utgjordes av ett runt trädäck (ca 10 m i diameter) med ett 

mindre tak i mitten (ca 4-5 m i diamter). Runt plattformen hade man byggt upp ett vindkskydd 

av flätade videslanor vilka dock hade visat sig ha ganska kort livslängd varför 

reservatsskötaren nu istället planerade att använda levande videkvistar för att ge det tänkta 

skyddet runt plattformen. Mitt på ytan, under taket, fanns en informationstavla. Platsen 

föreföll vara väldigt lämplig för samling och information till skolklasser o dyl.  

 

 
Mosaikartade, fuktiga, ängsmarker i naturreservatet Iški Morost söder om Ljubljana. 
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På några platser i reservatet fanns större öppna ängsmarker. 

 

 

  
Information och tillgänglighetsåtgärder som upprättats inom ”LIFE Corncrake”. 

 

Samtal med en jordbrukare som deltar i reservatsskötseln 
Vi besökte en jordbrukare som deltog i skötseln av naturreservatet Iški Morost söder om 

Ljubljana. Det vart framförallt vid slåttern av ängsmarkerna som han hjälpte till. 

Överenskommelsen var att han slog delar av marken mot att han fick ta tillvara gräsmaterialet 

till sina djur.  

 

Det avslagna materialet som till stor del består av starr utgör inte så bra djurföda enligt 

bonden, vilket även beror på att det slås så sent (augusti). Men hästarna gillar att knapra på 

starren (hästchips). Han var en av ganska få bönder som hade nötdjur i trakten. Ett problem 

med djurhållning var den starkt splittrande ägandebilden till skiftena i trakten. 
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Jenny och Damijan i samtal med en slovensk jordbrukare utanför Ljubljana. 

 

Fågelarter vid Iški Morost 

Turturduva, Gransångare, Sydnäktergal, Buskskvätta, Kornsparv (minst en sjungande från 

videbuske), Vaktel (en spelade), Ormvråk, Svarthätta (vanlig), Gulsparv. Ingen kornknarr, 

gulärla eller tofsvipa noterades. 

 

När vi åkte bil genom odlingslandskapet söder om Ljubljana noterade vi att det var ett 

småskaligt odlingslandskap med en rikedom av små, långsmala ängsmarker vara vissa nyligen 

hade slagits. Några ängar hade plöjts upp men det var gott om kantzoner och småbiotoper. 

 

Kvällspass med föredragningar av Jenny (LIFE Vänern) och Oscar (Foder och Fägring) 

Den påföljande diskussionen handlade mest om vad som är en bra hävd- och vattenregim för 

våtmarksberoende fåglar. I det sammanhanget är det viktigt att veta om man vill gynna 

häckande eller rastande fåglar och vilka fågelgrupper som ska gynnas. En sen slåtter skulle 

kunna gynna flera häckande fåglar men det kan var tveksamt att göra så om häckningen ändå 

ofta misslyckas p.g.a. översvämningar i vattensystemet.  

Generellt fick vi insikten att det troligen är alldeles för blött för kornknarr i Brosjön. 

Slovenernas projektområde för kornknarr var betydligt torrare (stabilt fuktig ängsmark) och 

där hade man till skillnad mot i Brosjön satsat på att spara en mosaik av vide och lövträd i 

området. En viktig målart för slovenerna var buskskvätta trots att detta inte är en utpekad 

Natura-art.  
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Jenny berättar för ett 10-tal DOPPS-medlemmar om de planerade åtgärderna i LIFE Vänern. 

 

 

Dag 2, 21 maj 2014 – Tema: Häckningsplatser för tärnor 
 

Under bilfärden från Ljubljana till Drava (ca 1,5 tim) jämförde vi bl.a. det slovenska och 

svenska skogsbruket. Slovenien är liksom Sverige ett skogsland och vi noterade de vackra, 

kontinuerligt skogklädda kullarna och bergen längs med vägen. Damijan förklarade att 

kalhyggen är förbjudna i Sloveninen och att man istället tillämpar någon form av 

plockhuggning i skogarna. På lite närmre håll kunde man se att det fanns stubbar inne i 

skogen men att den var tillsynes heterogen med en variation av trädslag och åldrar på träden. 

Damijan berättade vidare att han för några år sedan sett sin första skogsskördare i Slovenien 

och att han blivit förskräckt av detta. 

 

Ett annat ämne som Damijan berättade om i bilen var problemen med att bedriva fältarbete i 

områden där det fanns minfält kvar efter kriget samt svårigheter att bedriva samarbetsprojekt 

med grannländer som för bara 20 år sedan låg i krig med varandra. 

 

Besök vid lake Ptuj  

Dagens första stopp blev vid LIVE Dravas projektområde vid Sloveniens största sjö, den 

uppdämda delen av floden Drava, lake Ptuj. Eftersom det inte finns så många sjöar i 

Slovenien är det många intressen som trängs vid den här dammen utöver 
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fågelskyddsintressena, bl.a. vattenskidåkning, bad och båtliv. Efter långdragna förhandlingar 

och envist arbete från DOPPS var numera stora delar av de ekologiskt känsliga delarna av 

sjön belagda med tillträdesförbud. DOPPS bedömde att det nuvarande skyddet för häckande 

och övervintrande fåglar var tillfredsställande men det hade varit problem med efterlevnaden 

av reglerna. 

 

 
Många olika intressen samsas om utrymmet vid Lake Ptuj. Ovan i bilden syns information-

stavlan med uppgifter om olika fredningsområden och tider för fågelskyddet i sjön. 

 

DOPPS hade jobbat med fågelskydd i området sedan tidigt 1980-tal, främst med fokus på att 

försöka rädda de sista häckande fisktärnorna i landet. Tärnorna häckade för tillfället utspridda 

på tre ytor varav två var betongfundament till en kraftledning och en var en artificiellt 

uppbyggd häckningsö. 

 

Som följd av reglering och ändringar av flodens vattenregim pågår en igenväxning som bl.a. 

inneburit att tärnorna övergivit sina naturliga häckningsplatser på flodbankarna i Drava. Den 

sista kolonin övergavs på 1980-talet. Därefter har tärnorna endast kunnat häcka på 

betongfundament och artificiella öar i lake Ptuj.  
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Vänster: Betongfundament för kraftledningsstolpe där det häckade 11 par fisktärna samt 

skrattmås. Höger: Den äldre och mindre, anlagda häckningsön som i dagsläget är kraftigt 

igenväxen. 

 

 
Den största anlagda häckningsön med kraftig örtvegetation samt den iordningställda ytan för 

tärnor. På stolpen finns en webbkamera som kan manövreras från en restaurang på stranden. 

 

Bevarandet av häckningsplatserna i lake Ptuj har varit omgärdade med mängder av problem. 

Bl.a. har det skett en omfattande igenväxning på de anlagda häckningsöarna. Orsaken var bl.a. 

att man inte varit noggrann med substrat och täckning vid anläggningen av öarna. Som följd 

av detta har DOPPS tvingats bedriva slåtter på öarna årligen och flera olika försök att 

bekämpa växtligheten har tillämpats. Vegetationen på öarna består bl.a. av salix och någon 

typ av högvuxen slidknäväxt (ev. parkslide). Föreningen har bl.a. försökt bekämpa växterna 

med salt och en fosforbaserade biocider men ingenting hade lyckats. Därför anlägger man nu 



LIFE Vänern NAT/SE/000132                                  

Gunnar Lagerkvist 

 

inom LIVE Drava en ny häckningsö, med täta pallisader nedslagna i sjöbottnen och där 

ordentlig täckning av substratet ska ske med duk och grusmaterial.  

 

 
Pågående anläggning av en ny häckningsö i lake Ptuj inom LIVEDrava. Palissaden är på 

plats och kläs med duk. Ytan ska fyllas med slam och sedan täckas med en duk innan ytskiktet 

med grus läggs på. 

 

Ett annat problem för tärnorna är konkurrensen från skrattmås. Särskilt när det kommer in 

vegetation i ytorna tycks skrattmåsarna överta häckningsplatserna från tärnorna. Detta skedde 

först på den första, lilla anlagda häckningsön, varefter de byggde en ny, större, där samma sak 

hände. För att gynna tärnorna har DOPPS på senare tid iordningställt en yta om ca 4*6 meter 

på den stora ön där marken täckts med duk och snören spänts över ytan fram till april för at 

hindra skrattmåsarna från att inta den. Denna metod har fungerat och tärnorna har häckat med 

omkring 50 par på den lila ytan efter att duk och trådar tagits bort i slutet av april. När 

skrattmåsarna väl lagt sina ägg tycks de inte vilja/kunna byta boplatsen. 

 

Predation vid häckningsöarna ansågs vara ett mindre problem. Den enda predatorn som 

föreningen bedömde vara relevant var de medelhavstrutar som börjat häcka i området på 

senare tid. Man hade sett att trutarnas ungar hade gått runt och ätit fisktärneungar vid något 

tillfälle. Tanken var nu att försöka styra medelhavstrutarna till en egen häckningsö. Som 

skydd för predatorer och starkt solsken hade föreningen dessutom byggt små V-formade 

skydd för tärnungarna och placerat på de exponerade betongfundamenten. Ett annorlunda 

problem som dokumenterats på betongfundamenten var att tärnorna utvecklade ett 
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kleptoparasitiskt beteende. Att de tog mat från varandra kan ha att göra med trängseln i 

kolonierna. 

 

Ett allvarligt problem och en viktig anledning till att anlägga den nya häckningsön är att 

betongfundamenten som i dagsläget nyttjas av tärnorna är farliga häckplatser. De skarpa 

kanterna på fundamenten gör att en tärnunge som hamnat i vattnet, t.ex. p.g.a. störning inte 

kan ta sig upp på plattformen igen. För att minska dessa risker hade DOPPS monterat ett nät 

runt kanten på betongfundamenten. Detta visade sig dock inte fungera tillräckligt då vi fick 

rädda flera fågelungar som hoppade i vattnet i samband med boräkningen av den första 

plattformen. Föreningen har bestämt att häckningsplatserna på betongfundamenten ska 

stängas då de nya häckningsöarna står klara. 

 

  ’ 

Det hade bildats en glipa i skyddsnätet på betongfundamentet som gjorde att flera fågelungar 

hoppade ut i vattnet i samband med räkningen. Akrobatiska räddningsaktioner fick utföras för 

att återföra fågelungarna till häckningsplatsen. 

 

Vid besöket i lake Ptuj genomfördes räkning av de häckande fåglarna på tre av fyra 

häckningsplatser (ett betongfundament och två artificiella öar). Vid fältbesöken noterade vi att 

skrattmåsarna hade ungar i varierande storlek medan tärnorna hade små ungar eller ägg. 

Totalt räknades 59+11 tärnbon och ca 500 skrattmåsbon. Dessutom häckade ett par 

svarthuvad mås bland skrattmåsarna på den stora häckningsön. I framtiden hoppades man att 

även småtärna skulle kunna börja häcka på den nyanlagda ön. 

 

Fältbesöket blev ett bra tillfälle att fundera över hur destruktiva metoder man kan använda vid 

förvaltning och övervakning av fågelpopulationer. Den kraftiga störningen vid det första 

betongfundamentet kändes definitivt över gränsen då flera fågelungar troligen drunknade och 

de vuxna fåglarna tvingades vara ifrån kolonin i upp till 20-30 minuter. En snabb landstigning 

för räkning av bon kanske kan vara acceptabel i undantagsfall men även det känns som en 

ganska stor störning med risk för misslyckade häckningar. Vi diskuterade att denna typ av 

metoder möjligen kan vara motiverade för att följa upp progressiva och nya åtgärder där 

uppföljningen av resultatet är en viktig del av projektet. Det kan sällan vara motiverat i 

löpande övervakning. 

 

 

Fågelarter vid Lake Ptuj 
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Skrattmås (ca 500 par häckande), Fisktärna (70 par häckande), Svarthuvad mås (1 par 

häckande), Medelhavstrut (1 par häckande?), Skäggtärna (minst 10 ex), Svarttärna (minst 10 

ex), Rödhuvad dykand (häckade i den stora kolonin?), Skäggdopping (flera ex), Vigg (flera 

ex), Gräsand (flera ex), Steglits (vid stranden), Sädesärla (vid stranden). 

 

Floden Drava - stopp vid bro 

Nästa stopp blev vid en bro över den gamla flodfåran av Drava där det i dagsläget bara går en 

mindre del av vattenflödet i floden. Huvuddelen av vattnet går vi en kanal till ett kraftverk. 

Minitappningen i den ursprungliga fåran var endast 10 m3/s (medelvatteföringen i floden var 

300 m3/s).  

 

 
Floden Dravas ursprungliga lopp där endast en mindre del av nuvarande vattenflöde rinner. 

Grusbanken är restaurerad (dock ej inom LIVDRAVA). På banken häckar flera par av mindre 

strandpipare. 

 

Från bron tittade vi ut över en öppen, stenig bank i floden som hade restaurerats i ett annat 

projekt. På banken fanns några häckande par av mindre strandpipare men inga tärnor visade 

längre intresse för att häcka på flodbankarna.  

 

Svämskogar längs med Drava 

Vi gick en kort promenad genom en strandskog längs Drava och konstaterade att det var en 

mycket variabel lövskog med mängder av lövträdsarter och ett väl utvecklat buskskikt. Miljön 

torde vara mycket fågelrik och viktig för bl.a. hackspettar. 
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Strandskog vid floden Drava. 

 

Fågelarter: Gulhämpling, sommargylling, nötväcka, bofink 

 

Dammarna vid Ormoz 

Ett annat projektområde inom LIVE Drava som vi besökte på eftermiddagen den 21 maj var 

de forna reningsverksdammarna vid Ormoz. Dammarna användes ursprungligen för att rena 

vatten från en sockerfabrik och de har sedan länge varit en viktig fågellokal. Efter att 

sockerfabriken lagts ner lyckades DOPPS genom personliga kontakter få överta dammarna 

gratis och en viktig del i LIFE-projektet är att skapa en optimal miljö för häckande, rastande 

och övervintrande fåglar.  
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Dammarna vid Ormoz. 

 

  
De forna reningsverksdammarna saknade för närvarande vatten. 
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Informationsskylt vid det nyinrättade naturreservatet ”Dammarna vid Ormoz”. 

 

Under flera år jobbade DOPPS med att anlägga artificiella häckningsplatser för tärnor på 

flottar i området. Olika flottar hade byggts och utökats under en lång rad av år men satsningen 

medförde även här mängder av problem. Bl.a. hade flottarna slitit sig från förtöjningarna. 

Hållbarheten var dessutom begränsad då trägolven täcktes med grus. Problem med distinkta 

kanter och risk för att fågelungar skulle drunkna fanns även här varför man jobbat med staket 

och ramper. Någon typ av vattenråttor hade gnagt på frigolitblocken så att de förlorade 

bärkraft. Sammantaget menade föreningen att det varit väldigt mycket jobb med flottarna och 

at den därför nu såg fram emot att anlägga riktiga öar där underhållsarbetet förväntades bli lite 

mindre. 
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Foto av OH-bild som visades av Damijan. Bilden visare en av de häckningsflottar som 

tidigare funnits i reningsverksdammarna. 

 

DOPPS har instiftat ett naturreservat för området och nu pågick ett intensivt arbete med att 

rusta området för det nya ändamålet. Tanken var bl.a. att anlägga häckningsöar med olika 

storlek i huvuddelen av dammarna, med inriktning på tärnor, vadare, änder m.m. samt att 

reglera vattnet på ett sätt som ger optimala förutsättningar för fåglar. Möjligheten att reglera 

dammarna individuellt ger förmodligen oändliga möjligheter att tillskapa optimala biotoper 

för olika fågelarter. Genom regleringen räknade även föreningen med att kunna kontrollera 

utbredningen av vegetation som Salix och Typha.  

 

En intressant åtgärd som DOPPS hämtat från Österrike var att beta dammvallarna med hjälp 

av vattenbufflar. Dessa används i flera länder och är med sannolikhet bra på att beta våta 

miljöer. Stängsling utfördes med hela stammar Pseudoacasia som är ett hårt och hållbar 

trädslag. Stolparna hade en diameter om ca 10-15 cm och skulle förses med 5 eltrådar. 

 

   
Stängsling pågick förfullt längs dammvallarna inför den förestående ankomsten av 

vattenbufflar till dammarna vid Ormoz. 
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För djurhållningen skulle ett stall byggas för bufflarna samt en äng anläggas och slås för 

vinterfodret. Vi fick känslan av föreningen inte var rädd att sikta högt på självförsörjande 

system och att de inte ryggade for osäkerheter och ekonomiska begränsningar i framtiden.  

 

Tillgängligheten till området skulle begränsas till ena sidan av dammarna där man även 

”planerade” att anlägga ett visitor-center (dock ej i LIFE-projektet). Man räknade med att 2-3 

personer skulle behöva jobba heltid med skötsel av området. En byggnad från reningsverket 

höll på att iordningställa till kontor och förvaringsutrymme för reservatsförvaltningen. De 

gamla biologiska reaktorerna skulle troligen tas bort. 

 

Fåglar vid dammarna  

Flodsångare, Vassångare, Trastsångare, Törnskata, Stare (stora ungfågelfockar), Gök, 

Sothöna. Smådopping, Skedand (familjegrupp dykande efter mat!), Brun kärrhök (flera ex rör 

sig i området), Fasan. 

 

Lake Ormoz 

Det sista stoppet på resan blev vid den anlagda dammen ”lake Ormoz” som utgör gränssjö 

mellan Slovenien och Kroatien. Ett problem vid som fanns var att Kroatiska jägare hade byggt 

plattformar för jakt i sjön, vilka nu hade börjat användas av häckande tärnor. DOPPS kallade 

dessa plattformar för ”ekological traps” då de innebar att fåglarna lockades att häcka men att 

häckningarna inte kunde fullföljas då jägarna skulle använda plattformarna. DOPPS hade 

kontakt med Kroatsisk organisation som skulle driva en legal process för att få bort 

plattformarna. 

 

 
Avslutande utblick över Lake Ormoz och diskussion om vikten av samarbete om fågelfrågor 

över landsgränser (Kroatien syns i bakgrunden). 

 

Fåglar vid Lake Ormoz 
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Skrattmås, Fisktärna, Silkeshäger (överflygande), Natthäger (överflygande), Havsörn (ad 

överflygande), Tornfalk (ungar just uthopade från holk på skorsten). 


