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D
e områden som idag utgör federa-
tionen Bosnien och Hercegovina 
bär på en sorglig nutidshistoria, 
och skrämmande bilder från kriget 
1992–1995 flimrar förbi i de flestas 
minne när landet kommer på tal. 

Konsekvenserna var fruktansvärda: över 100 000 
döda och 2,2 miljoner på flykt. Med andra ord ett 
ofattbart mänskligt lidande. Till detta ska läggas en 
ekonomi i ruiner, i den del av det forna Jugoslavien 
som redan var den fattigaste. Och vem minns inte 
sprängningen av den berömda bron i Mostar, den 9 
november 1993, som blev en tragisk symbol för detta 
förödande krig som dessutom var så svårt att följa 
och förstå.

Att här skulle vara så otroligt vackert, och gå 
att få se så mycket fågel, har inte precis funnits i 
tankevärlden. Men en spännande kombination av 
naturtyper gör att fågellivet i Bosnien och Herce-
govina är rikt och varierat, och efter en resa dit är 
det andra bilder än krigets som fastnat i minnet. 
Men inte helt. Bland reseminnena finns också de 
raserade, övergivna byggnader vi ser och väggar 
pepprade med kulhål.

Vi är en grupp tjejer som under en majvecka får 
uppleva fågellivet här tillsammans med naturgui-
den Denis Bohm och vår svenska reseledare Gigi 
Sahlstrand. Denis växte upp i Mostar, men bor i 
London dit han flydde 1992. Först 2014 tog han upp 
skådandet i hemlandet igen – han blev fågelskådare 
som 13-åring – och guidar numera naturintresse-
rade turister mellan april och juni varje år.

Ännu är det långt kvar tills Bosnien och Herce-
govina är en känd hotspot för fågelskådare, men det 
går så sakteliga framåt. Denis bedömer att de i dags-
läget inte är fler än fem rutinerade skådare i landet. 
Sedan 2003 finns det dock en ornitologisk förening, 
”Naše ptice”, med bas i huvudstaden Sarajevo. På 
hemsidan ptice.ba konstateras att 344 fågelarter har 
registrerats hittills.

VI ANLÄNDER DEN 5 maj med ett tidigt flyg till 
Dubrovnik i Kroatien, där Denis möter upp. Färden 
går till att börja med längs Adriatiska havet. Vi kan 
helhjärtat ägna oss åt att njuta av vackra vyer över 
blått vatten, klippor, öar och små fina städer, för det 
finns inte mycket fågel att spana efter från denna 
högt belägna väg. Innan vi lämnar Kroatien gör vi 
dock skådarstopp vid havet och floden Neretvas 
delta. Välbekanta arter som myrspov och kustpipare 
går runt på pinniga ben tillsammans med vitklädda 
skedstorkar, silkeshägrar och en ensam svarthuvad 
mås. Knarriga trastsångare, gnisslande gulhämp-
lingar och en skön blandning av pratsamma spanska 
sparvar och gråsparvar omger den trädkantade väg 
där vi tar en promenad

text Eva Stenvång Lindqvist

FRÅN KRIGSZON 
TILL ATTRAKTIVT 
RESMÅL
Kombinationen av exklusiva fågelupplevelser, 
storslagna landskapsvyer, sevärdheter och god 
mat gör Bosnien och Hercegovina till ett trevligt 
resmål för den som vill skåda i lugn takt. Närheten 
till turistmagneten Dubrovnik och Kroatiens kust 
och öar gör att det rentav går att ta familjen med. 
Följ med på en resa till ett för de flesta fågelskåda-
re obekant land, men där många arter typiska för 
den östra delen av Medelhavsområdet går att få se.  
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Hutovo Blato är ett ”måste” på resan till Bosnien 
och Hercegovina. Det stora våtmarksområdet ligger 
omgivet av berg och är mycket fågelrikt. De söta 
dvärgskarvarna är lätta att få syn på här.
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FÖR ATT KOMMA till deltat lämnade vi Kroatien, pas-
serade genom Bosnien och Hercegovina, som har en 
kustremsa på endast två och en halv mil, och åkte in 
i Kroatien igen. Nu lämnar vi Kroatien för det land 
som är vårt mål och vars södra provins Hercegovina 
vi kommer att utforska.

En av de arter vi hoppas på visar sig redan strax 
efter gränsövergången. I en liten by hör och ser vi 
en vacker blåtrasthanne sjunga både länge och väl 
från en närbelägen taknock. Den första upplevelsen 
av landets storslagna natur får vi sedan vid Kravice. 
Synen vi möter, med 20 vattenfall på rad i en när-
mast tropisk grönska, tar andan ur oss. Fallen, som 
ligger vid floden Trebižat, är som ymnigast nu på 
våren så vi kommer i rätt tid.

Det är svårt att ta ögonen från detta naturens 
skådespel, men vi prickar av forsärla och strömstare. 
Sydnäktergalar och svarthättor skönsjunger. Vi slår 
oss ned en stund med något kallt i glasen – de lokala 
ölsorterna är mycket goda i det här landet – vid ett 
litet café med utsikt över fallen. Framåt kvällen 
installerar vi oss på ett familjeägt gästhus i Mostar. 
Ägaren Edin Udovicic bodde i Stockholm i 14 år, 
men har återvänt och byggt upp en ny tillvaro här. 
Boendet är trivsamt, och den som har fönster åt rätt 
håll kan somna till dvärguvens hoande.

Att bo på samma ställe en hel vecka är bekvämt, 
och vi har nära till Mostars sevärdheter. Bron Stari 
Most (Gamla bron) som byggdes 1588 över Neretva 
återinvigdes 2004 och ligger bara 400 meter bort. 
Bron är hjärtat i den gamla stadsdel som 2005 blev 
en del av UNESCO:s världsarv. En av broarna söder 
därom är en bra utkikspunkt om man vill se bleka 
tornseglare uppifrån. 

FRÅN MOSTAR ÄR det också nära till bästa möjliga 
skådarmarker. Vi börjar vid Blagaj, en berömd 500-
årig by sydost om Mostar. Här har härskare fötts 
och Allah dyrkats; The Dervish House är säte för en 
säregen muslimsk orden. På klippväggen bakom den 
vykortspittoreska byggnaden häckar klippnötväcka, 
och Denis visar var det diskret murade boet finns.

Det är också här som Buna, en biflod till Neretva, 
har sin källa. Vi beskådar hur vattenmassorna forsar 
friskt kring caféstolar och solparasoller på de lågt 
belägna uteserveringarna, som just nu inte kan ha 
öppet. Vattenståndet är mycket högt, vilket vi kom-
mer att få se varhelst vi möter ett vattendrag under 
resan. Mot alla odds hör vi hela tiden forsärlor i 
Blagaj. De verkar ha lärt sig att överrösta dånet av 
framrusande vatten.

Bland de talrika hussvalor som sveper förbi 
återfinner vi en och annan klippsvala – oj vad det 
går undan. De verkliga fartmonstren är dock alp-
seglarna, som först inte visar sig men sedan samfällt 
börjar flyga ut ur den klipphålighet där kolonin 

art som vi med glädje tittar på. Men särskilt lyckliga 
blir vi över de fina närobsarna på stentrast, en osed-
vanligt vacker fågel i blågrått och rostrött. Normalt 
sett är den skygg, men vi har tur och får se hela nio 
stycken. För Denis del är det dock den oväntade 
upptäckten av berglärkor som blir höjdpunkten. 
Han har bara sett arten två gånger tidigare, och det 
var före kriget.

Vi undrar förstås om det är möjligt att få se mur-
krypare någonstans. Nej, inte nu under häcknings-
tiden. Vår guide pekar på avlägsna klippstup och 
toppar som sträcker sig mer än 2 000 meter upp. 
Där håller den rara fågeln till just nu.

STÖRSTA DELEN AV Bosnien och Hercegovina består 
av berg, men söder om Mostar breder slättlandet ut 
sig. Här råder medelhavsklimat med många solda-
gar och mycket heta somrar. Man odlar grönsaker, 
frukt och inte minst druvor. När vi skådar en stund 
i en vinodling nära Mostar visar sig härfåglar, 
tofslärkor och en korttålärka. Kornsparven är en 
karaktärsfågel här.

Stora delar är karstområden som delvis över-
svämmas om våren. Här är fågellivet mycket rikt 
och vi gör flera besök. Området är känt för sina 
många aftonfalkar, men då vi har en del regn under 

häckar, som skjutna ur kanoner. De återvänder i 
samma hastighet och vi följer fascinerat deras his-
nande flygturer.

VI ÅKER VIDARE längs en bergsväg norr om Blagaj 
för skådning nedanför det medeltida fortet Stjepan 
grad, en sevärdhet med en omvittnat fantastisk 
utsikt. Vad vi hoppas mest på att få se här är stenhö-
nor, men de vi hör går inte att lokalisera. Först när 
vi nästan är på väg därifrån visar sig några exemplar 
fint högt ovanför oss. Alla är nöjda, men vi kommer 
att bli ännu mer belåtna senare under veckan när vi 
får se stenhönor på närhåll, till och med springande 
framför oss på vägen.

I området får vi också se häcksparv fint, liksom 
rödhuvad törnskata, medelhavsstenskvätta, mäs-
tersångare, rödstrupig sångare och rostgumpsvala. 
Balkanmes finns här också.

Dinariska alperna löper genom Bosnien och 
Hercegovina, och vi skådar under ett par dagar i 
bergen både nordost och nordväst om Mostar, bland 
annat i nationalparken Blidinje och bergskedjan 
Prenj. Här på hög höjd är fåglarna få men exklusiva. 
Till de vackra bergsmiljöerna med sina alpängar 
och vidsträckta platåer hör klippsparven, med sitt 
karaktäristiskt tecknade huvud i svart och grått. En 
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Stenhöna, den kanske mest 
lockande arten i Bosnien 
och Hercegovina.

Stentrast häckar högt uppe 
i Bosnien och Hercegovinas 
bergstrakter, och vi hade 
turen att få se flera vackra 
hannar. 

Bosnien och Hercegovina bjuder 
på många makalöst vackra 
naturupplevelser. Vattenfallen vid 
Kravice måste bara ses!

Det är 
svårt att 

ta ögonen från 
detta naturens 
skådespel, 
men vi prickar 
av forsärla och 
strömstare. 

”vår” vecka ser vi inte många. Vid vårt första besök 
är av samma skäl inte heller tärnorna speciellt flyg-
villiga. Över vattensamlingarna får vi dock senare i 
veckan se flera arter i luften samtidigt: skäggtärna, 
sandtärna, vitvingad tärna och svarttärna. Vid ett 
tillfälle upptäcks en dvärgrördrom stående blick-
stilla alldeles vid kanten av vägen.

Vid Podveležje besöker vi ett sandtag där det, 
hör och häpna, häckar cirka 4 000 par av backsvala. 
Det är en osannolik syn- och hörselupplevelse. 
Saken blir inte sämre av att vi får se minervauggla 
vid boet i en av branterna. Och så finns där en stor 
koloni biätare, även det en exklusiv syn.

LÄNGRE SÖDERUT i landet ligger det stora naturre-
servatet Hutovo Blato, ett av de viktigaste våtmarks-
områdena i den här delen av Europa med omkring 
240 rastande fågelarter och många häckande. Höjd-
punkten under vårt besök här blir en båttur ut på 
den största av de sjöar som området består av. Sköna 
timmar fyllda av lättjefullt skådande av våtmarks-
fåglar, inte minst dvärgskarvarna som kantar vår väg 
– små och näpna, inte större än sothönor. Det blir 
dock en väldig fart på alla tjejer när en ormörn när-
mar sig och flyger förbi läckert nära båten. Hutovo 
Blato är omgivet av berg, så det gäller att hålla koll 
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Backsvalor har vi ju här 
hemma, men det är en 
helt annan sak att besöka 
backsvalebranter där 4 000 
par häckar.



på vad som rör sig i luften ovanför dessa också.
Artlistan från denna dag omfattar bland annat 

bronsibis, purpurhäger, natthäger, rallhäger, vitögd 
dykand, styltlöpare och pungmes.

Balkanspett och mellanspett vill vi förstås se, och 
en morgon åker vi till ett lövskogsområde längs flo-
den Buna där bägge arterna häckar. Den balkanspett 
vi ser är lite bekymmersam. Arten hybridiserar med 
större hackspett och vi diskuterar om det kan finnas 
något inslag av den sistnämnda arten i den individ 
vi har framför oss. Paret mellanspett är däremot 
så tvättäkta det kan bli. För den som senast såg 
mellanspett på sjuttiotalet, då på den sista svenska 
häckningslokalen (Bjärka-Säby, Östergötland), blir 
återseendet kärt.

MEN HÄRLIGAST DENNA morgon är ändå att höra 
alla flöjtande sommargyllingar. Vi får också se flera 
hannar. En av dem visar upp sig länge och väl i 
ett kalt träd där ingen grönska döljer den paranta 
gulsvarta fågeln. Från flodstranden på andra sidan 
hörs eksångare. En balkanhök upptäcks, som de 
flesta dock inte hinner se. När vi traskar därifrån får 
vi se turturduvor fint, som omväxling till resans alla 
turkduvor. Sedan blir det lunchstopp på restaurang, 
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Men 
härli-

gast denna 
morgon är 
ändå att höra 
alla flöjtande 
sommargyl-
lingar.
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en av många goda måltider som ger oss en inblick 
också i landets matkultur.

Innan vi lämnar Bosnien och Hercegovina 
hälsar vi på ett exemplar av stjärtgroddjuret olm 
i Vjetrenica-grottan. En märklig art som lever i 
underjordiska sjöar. Vi stannar också till vid vägen 
för att provsmaka fikonlikör och se där, en röd-
strupig sångare floppar upp ur ett buskage alldeles 
i närheten och börjar sjunga. En mycket tjusig liten 
fågel som vi njuter av att få se.

Den sista ”stora” fågelupplevelsen i Bosnien och 
Hercegovina blir en svarthuvad sparv som visar 
sig fint och länge mot en fond av berg i olika blågrå 
nyanser. 

Lövskogarna är 
rika på hackspet-
tar. Här en mel-
lanspett, en av de 
arter som häckar 
där, och som med 
lite tur kan ses på 
mycket nära håll.
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Fotnot: BirdLife Sveriges 
resebyrå AviFauna anordnar 
en resa till Bosnien och 
Hercegovina i maj 2020.


