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Bezochte gebieden 

We vlogen via Wenen op Varna. Vandaar reden we met een busje naar het plaatsje 

Tyulenovo aan de kust van de Zwarte zee. De kust bestaat uit soms steile kliffen met 

Cape Kaliakra als meest spectaculaire klifkust. Het achterland is agrarisch met veel 

windturbines. Tussen de grote percelen bevinden zich lange stroken bos bedoeld om 

erosie van de dunne bovenlaag te voorkomen. Het agrarisch gebied wordt afgewisseld 

met stukken steppe: vrijwel boomloze ruigtes waar af en toe een schaapherder komt. 

Vooral rond Kaap Kaliakra bevinden zich nog redelijke oppervlaktes steppe. 

We verbleven hier 3 nachten.  

 
Vogels kijken over de Zwarte zee bij ons hotel (op de achtergrond) in Tyulenovo (foto Leo Apon) 
 

Ons tweede hotel lag in het plaatsje Pomorie bij de stad Burgas. Dit hotel staat op een 

landtong direct langs het Pomorie zoutmeer en aan de andere kant van het hotel de 

Zwarte zee. Een ideale uitvalsbasis voor een vogeltochtje of een duik in de Zwarte zee.  

 
Uitzicht vanuit ons tweede hotel in Pomorie (foto Leo Apon) 
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De vele baaien, meren en zoutpannen bevinden zich deels te midden van stedelijk gebied 

en havens maar er zijn ook prachtige heuvelgebieden met eikenbossen of extensieve 

agrarische percelen. 

 

 
Heuvellandschap rondom de Isvorska riviermonding (foto Leo Apon) 
 

 
Pode natuurreservaat (foto Leo Apon) 

 

Weer 

Het was voor de tijd van het jaar erg warm. Meestal hadden we temperaturen boven de 

23-25 graden, soms zelfs boven de 30 graden. In Burgas hebben we enkele dagdelen 

bewolkt weer gehad. Eén dag eindigde met onweer en regen. Voor de trekvogels bleek 

dit overigens bijzonder gunstig te zijn. 
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Hoogtepunten 

Hoogtepunten op de reis zijn er veel. Het gaat daarbij niet alleen om de soorten maar 

zeker ook om de aantallen van een aantal soorten. In totaal zagen we 162 vogelsoorten. 

Spectaculair was de trek van roofvogels. Zo zagen we 8 Visarenden, >100 

Wespendieven, 2 Zwarte wouwen, 44 Slangenarenden, 2 Bastaardarenden, >100 

Schreeuwarenden, 11 Dwergarenden, >50 Bruine kiekendieven, Steppekiekendief, >100 

Sperwers, 4 Balkansperwers, 1 Arendbuizerd, 7 Steppebuizerden, >300 Buizerden, 7 

Boomvalken en meer dan 240 Roodpootvalken. 

Maar niet alleen zagen we roofvogels in grote aantallen. Zeer spectaculair was de trek 

van Zwarte ooievaars. We zagen maar liefst 507 overtrekkende vogels. Daarnaast 10 

Ooievaars, 217 Lepelaars en >4500 Spaanse mussen. 

Andere hoogtepunten zijn 5 Ralreigers, Klein waterhoen, 4 Poelruiters, >15 

Dunbekmeeuwen, Reuzenstern, Oehoe, 2 Hoppen, 3 Scharrelaars, Zwarte specht, 2 

Grijskopspechten, 2 Middelste bonte spechten, 2 Syrische bonte spechten, 14 

Roodstuitzwaluw, 9 Kleine vliegenvanger, Oostelijke blonde tapuit, Kleine klapekster en 

Rouwmees. 

Verder zagen we onder meer Roodhalsfuut (4), Geoorde fuut, (13), Kuifaalscholver 

(>15), Dwergaalscholver (>230), Roze pelikaan (>300), Kroeskoppelikaan (>100), 

Purperreiger (4), Kwak (10), Roerdomp, Zwarte ibis, Europese flamingo (4), Witoogeend 

(>20), Zeearend (5), Witwangstern (7), Witvleugelstern (2), Steenuil, 

Alpengierzwaluwen, Duinpiepers, Roodkeelpiepers (>50), Cetti’s zanger, Grauwe 

klauwier (>60), Raven, Appelvinken en Grauwe gors (>650). 

 

Groep Trip Top 5 

1. Klein waterhoen 

2. Zwarte ooievaar/Waterral die een slang opeet 

3. Roodpootvalk 

4. Bastaardarend 

5. Grijskopspecht/Scharrelaar 

De zesde tot de achtste plaats werd gedeeld door de soorten Balkansperwer, Zeearend, 

Slangenarend, Flamingo, Kleine vliegenvanger, Steppekiekendief, Schreeuwarend en 

Oehoe. 

 

Deelnemers 

Irene 

Joke 

Leo Apon (reisbegeleider Inezia) 

Yvan 

Paul 

Nils 

Hans 

Jan 

 

Verantwoording 

Dit verslag is samengesteld door Ineziagids/reisbegeleider Leo Apon.  

Alle foto’s zijn genomen op deze reis. In het verslag zijn foto’s opgenomen van onze 

plaatselijke gids Daniël, onze chauffeur en fotograaf Bogdan en van een aantal 

deelnemers.  
  



4 
 

Reisverslag van dag tot dag 
 

Zondag 20 september 

Om 7:00 vertrekken we vanaf Schiphol naar Wenen. Daar stappen we over op een 

vliegtuig naar Varna waar we om 12:40 arriveren. De lokale gids, Daniël, ontvangt ons in 

korte broek wat gezien de temperatuur geen luxe is. We besluiten niet direct naar ons 

hotel te gaan dat een stuk noordelijker langs de kust gelegen is maar eerst een aantal 

meertjes te bezoeken die direct tegen Varna aan gelegen zijn. De meertjes bevatten zout 

tot brak water en de oevervegetatie bestaat uit zoutplanten als zeekraal maar er zijn ook 

rietvegetaties. In de meertjes foerageren 20 Bosruiters en 10 Bonte strandlopers. Op de 

telefoondraden zitten meerdere Zomertortels terwijl in de bosjes die her en der in de 

ruigtes staan, Boompieper wordt gezien evenals meerdere Grauwe klauwieren. Een 

paartje Bruine kiekendieven jaagt continu boven het gebied terwijl ook een Sperwer 

wordt ontdekt. Topper is evenwel een Visarend die op een paaltje zit. Spectaculair is 

verder een Kaspische Toornslang die de weg oversteekt. 

 

 
Kaspische Toornslang (foto Paul Borgerding) 
 

Na de meertjes rijden we door naar het noorden en bezoeken we het agrarisch gebied in 

de buurt van het plaatsje Tyulenovo waar we zullen verblijven. Het is een grootschalig 

agrarisch gebied doorsneden met brede houtwallen en soms stukjes steppe. Hier zien we 

vooral veel Gele en Witte kwikstaarten, Tapuiten en Paapjes (10), 2 Roodborsttapuiten, 

enkele Zomertortels, > 5 Grauwe klauwieren en 5 Grauwe gorzen. Evenals Bruine 

kiekendief en Sperwer. Vlak voor het dorpje strijkt een Hop neer op de weg. 
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Hop (foto Paul Borgerding) 
 

Maandag 21 september 

Voor het ontbijt gaat een deel van de groep al op pad om de directe omgeving van het 

hotel te verkennen. Als eerste turen we over zee waar veel Zwartkopmeeuwen allemaal 

in noordelijke richting vliegen. Alle vogels zijn in winterkleed. Verder zien we de eerste 

Kuifaalscholvers over zee vliegen. 

Aan de rand van het dorp zit op het dak van een woning een Steenuil te roepen. De 

vogels is mooi te zien. Hoewel Steenuilen in deze regio algemeen zijn, blijft het op deze 

reis bij deze ene waarneming.  

Er is veel trek van Witte en Gele kwikstaarten en Boerenzwaluwen. Maar daartussen 

ontdekken we ook 5 Roodstuitzwaluwen, onder meer te herkennen aan de 

kenmerkende roep. Verder horen we enkele Boompiepers en Roodkeelpiepers. 

Op de kliffen zitten her en der Tapuiten evenals Kuifaalscholvers. 

 

Na het ontbijt gaan we naar het Durankulak meer. We gaan eerst naar de noordkant van 

het gebied waar Durankulak grenst aan de Zwarte zee.  
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Vogels kijken vanaf het strand bij Durankulak (foto Paul Borgerding) 
 

Als eerste kijken we over zee. Een mooie groep van 143 Lepelaars trekt langs in 

zuidelijke richting. Verder zien we een IJsvogel en een Grote gele kwikstaart op de 

steenbestorting langs zee zitten. Niet echt een gebruikelijke plek voor een IJsvogel. Op 

zee zitten 5 Geoorde futen, een juveniele Dwergmeeuw en een Zwarte Stern trekt langs. 

Bij het meer zien we Purperreiger en Zeearend. En ver boven het land zweven 

meerdere roofvogels waaronder Steppebuizerd en Arendbuizerd. 

 

We rijden met ons busje een klein stukje in zuidelijke richting om op een andere plek 

langs het meer te kijken. Op weg naar het meer gaan we eerst op zoek naar 

doortrekkers die in de houtwallen in het akkerbouwgebied verblijven. Onze zoektocht 

heeft succes. We krijgen 2 Kleine vliegenvangers heel fraai te zien.  

 
Kleine vliegenvanger (foto Joke) 
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Daarnaast zien we 2 Gekraagde roodstaarten en er vliegt een Zwarte wouw langs. Ook 

vliegen er diverse vlinders zoals Gele en Oranje Luzernevlinder en een 

Kardinaalsmantel. 

 
Kardinaalsmantel (foto Paul Borgerding) 
 

In het Durankulakmeer zien we Zomertaling, Slobeenden, Wintertalingen en vele 

Zwartkopmeeuwen. Verder foerageert een groepje Zwarte sterns boven het meer. Het 

waterpeil in het meer is erg hoog waardoor er helaas geen steltlopers zitten. 

 

 
Syrische bonte specht (foto Joke) 
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Na Durankulak bezoeken we het Shabla meer. Bij aankomst zien we een foeragerende 

Witwangstern in winterkleed! 

Het meer is rijk aan vogels. Zo zien we onder meer 7 Dodaarzen, Witoogeend, 

Casarca, Kleine strandloper, Bonte strandlopers, Kemphanen, Watersnippen en 

Bosruiters. Een waterral roept en een Braamsluiper zit in de ruigtes rondom het meer. In 

de directe omgeving is een strook met afwisselend ruigtes, bossages en bosjes. Hier 

gaan we op zoek naar spechten. Het levert een fraaie Syrische bonte specht en een 

Kleine bonte specht op! Verder zien we fraai een Klein vliegenvanger. 

 

Ook de terugweg levert nog een aantal verrassingen op. Zo zien we Zomertortels op 

draden zitten, hebben we een groepje van 4 Patrijzen en een Scharrelaar met een heel 

vaal verenkleed. 

 
Scharrelaar (foto Leo Apon) 
 

’s Avonds gaan we op het terras een biertje drinken. We horen nog Alpengierzwaluwen 

roepen die boven het dorp vliegen. 

 

Dinsdag 22 september  

Vandaag staat een bezoek aan het Baltata natuurreservaat op het programma. Het is een 

oud hardhoutooibos met vooral Essen. Het bos heeft een beschermde status en is rijk 

aan spechten. En dat blijkt te kloppen. In korte tijd zien we Grijskopspecht, Groene 

specht, Grote bonte specht, Middelste bonte specht en Zwarte specht. De Kleine 

bonte specht horen we alleen. Verder zien we Boomklever, Boomkruiper en horen we 

nog Kleine vliegenvanger. 
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Grijskopspecht, vrouw (foto Joke) 
 

Daarna rijden we door naar een steile berghelling waar de Oehoe vaak gezien wordt. De 

Oehoe zien we niet maar wel is een Boomvalk aanwezig. 

 

Onze volgende stop is het steppegebied rond Kaap Kaliakra. Hier lunchen we en zoeken 

onder meer naar Grielen maar die krijgen we niet te zien. Op de steppe zitten grote 

groepen Gele kwikstaarten en een groep van 20 Duinpiepers. Hoog in de lucht 

ontdekken we 20 Alpengierzwaluwen alsmede Slangenarend, Boomvalk en Sperwer. 

En uiteraard zien we de nodige Grauwe klauwieren. 

Hierna bezoeken we Kaap Kaliakra. Het is hier druk met vele toeristen. Boven zee vliegen 

Grote sterns. Tussen de ruïnes zien we Grote gele kwikstaart en een Oostelijke Blonde 

tapuit op één van de muren van de ruïnes. 

 

In de directe omgeving van Kaap Kaliakra ligt de Bolata vallei, een prachtige kloof met 

fraaie roodkleurige rotsen en een moerasgebied tussen de rotswanden in. Het gebied is 

goed voor IJsvogel, 5 Appelvink en een roepende Kleine vliegenvanger. Spectaculair is 

een Balkansperwer die vrij laag overvliegt. Boven zee zien we nog een Dwergmeeuw 

vliegen. 
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Bolata vallei (foto Leo Apon) 
 

Op de terugweg zien we nog 2 Scharrelaars, die eveneens een weinig fraai verenkleed 

hebben en een groep van 100 Grauwe gorzen. 

 

Woensdag 23 september 

We staan op tijd op om onze spullen te pakken en onze drankjes af te rekenen. We 

reizen vandaag naar het zuiden. Dat afrekenen zorgt voor heel veel hilariteit. De 

rekeningen die wij krijgen zijn belachelijk laag, veelal minder dan 10 euro, terwijl er toch 

goed gedronken is met het warme weer. Het blijkt dat er wat mis gegaan is met het 

systeem waarin de rekeningen bij gehouden worden. De horeca is hier duidelijk niet zo 

professioneel. We maken het weer een beetje goed door een flinke fooi achter te laten. 

 
Op zoek naar de Oehoe (foto Joke) 
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Bij vertrek horen we bij het hotel een Kleine vliegenvanger roepen. Als eerste bezoeken 

we de krijtrots waar een Oehoe te zien zou moeten zijn. We zoeken lang de rotswand af 

totdat onze lokale gids de vogel ontdekt. De vogel zit in de schaduw van een paar 

struikjes die op de rotswand staan. De vogel is prachtig te zien. 

 

 
Oehoe op een krijtrotswand (foto Joke) 

 

We vervolgen onze reis maar dan slaat ineens de motor af. Het blijkt dat de 

benzinemeter van de bus kapot is en dat we dus zonder benzine staan. In Bulgarije moet 

je contacten hebben en dat heeft onze gids. Hij trommelt iemand op die benzine gaat 

halen. Maar dat blijkt niet te helpen: de motor slaat niet meer aan. We staan op een 

helling en vlak bij de plaats waar we gestrand zijn is een werkplaats van bosarbeiders. 

De gids laat de bus achteruit de helling af lopen en vervolgens een bospad in waar de 

werkplaats is. Daar weten de mannen wel raad met de motor die nu weer goed loopt. 

De groep heeft al die tijd langs de kant van de weg gestaan wat nog een roepende Kleine 

vliegenvanger, Houtduif (hier niet algemeen), Putter en Gierzwaluwen opleverde. Na 

verloop van tijd besluit de groep naar het dichtstbijzijnde dorpje te lopen om koffie te 

drinken. De koffie met taart smaakt uitstekend! Vanaf het terras zien we boven de 

bergrug heel veel roofvogels vooral Sperwers en valken waarschijnlijk Roodpootvalken. 

Er is dus veel trek! 
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Trektellen ten noorden van Burgas (foto Joke) 
 

We vervolgen onze reis richting Burgas. We rijden een hobbelige binnendoor weg door 

prachtig heuvelland met eikenbossen. We willen nog wat meekrijgen van de trek en 

stoppen bij een hooggelegen en open heuvelgebied ten noorden van Burgas nabij 

Kozichino. We nemen plaats op de top van een heuvel en zoeken de hemel af. Het is 

zwaar bewolkt zodat de vogels goed te zien zijn. Ter plaatse cirkelen continue 3 

Steppebuizerden die we mooi kunnen bekijken. De trektelling levert een aantal mooie 

soorten op. Er passeren onder meer 3 Roodpootvalken, Schreeuwarend, 

Slangenarend, Balkansperwer en een groep van 5 Zwarte ooievaars. 

 

 
Steppebuizerd (foto Daniël/Bogdan) 
 

We vervolgen onze reis en op weg naar Burgas nabij Orizare zien we ineens een groep 

pelikanen cirkelen. We stoppen en tellen 24 Roze pelikanen. Een prachtig gezicht. 
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Hoewel we aan een drukke weg aan de rand van een dorp staan ontdekken we al snel 

meer vogels in het veld. Zo wordt op een telefoonpaal een Kleine klapekster ontdekt! 

Op de telefoondraden zitten 40 Grauwe gors en 2 Raven zitten op een akker. Verder zien 

we 2 Roodpootvalken, 1 Wespendief, Boompieper, Paapje, Torenvalk en 20 

Buizerden. Een zeer goede stop zo aan de rand van een stadje. 

 

Aan het eind van de middag komen we aan bij ons hotel. Het hotel is direct gelegen aan 

het Pomorie zoutmeer waar grote aantallen eenden, meeuwen en steltlopers zitten. Aan 

de andere kant hebben we uitzicht op de Zwarte Zee. Een prima plek om te verblijven! 

 

Donderdag 24 september 

Voor het ontbijt kijken we aan de achterkant van ons hotel uit over het Pomorie 

zoutmeer. We zien vele soorten eenden, Grote sterns, Dwergaalscholvers, 

Dunbekmeeuw en steltlopers als Bontbekplevier. Op zee ontdekken we 4 

Roodhalsfuten. 

 

We rijden naar één van de telposten van Burgas. De telpost bevindt zich op een dijk van 

een bassin te midden van uitgestrekte zoutmeren. Op de telpost staan banken met een 

houten overkapping waar je prima op of in kunt zitten. Om 9:30 zijn we op de telpost. Er 

vliegen weinig vogels. Wel komen er geregeld sperwers door en dat stemt onze 

plaatselijke gids hoopvol. Gisteren zijn er in het noorden erg veel overtrekkende 

roofvogels gezien. We hopen dat die vandaag door zullen vliegen naar Burgas. 

 
Foto telpost bij Burgas (foto Leo Apon) 
 

Naast Sperwers zien we af en toe een Bruine kiekendief, een paar Grote zilverreigers, 

een groep van 24 Lepelaars, enkele Roodkeelpiepers en geregeld groepjes Spaanse 

mussen. 
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In het zoutmeer naast de telpost worden 4 Europese Flamingo’s gezien, een soort die 

in Bulgarije vrij zeldzaam is. 

Vanaf 11:00 beginnen Roodpootvalken te vliegen, 35 in het eerste halfuur. Verder de 

eerste Wespendief, Schreeuwarend en Steppebuizerd. 

Roodpootvalk vrouw en Wespendief (foto 
Daniël/Bogdan) 

 

Langzaamaan begint zich stapelbewolking te ontwikkelen wat gunstig kan zijn voor de 

trek van roofvogels. Vanaf 12:30 zien we meer Wespendieven en een groep van 7 

ooievaars cirkelt mooi boven de telpost. Rond 13:00 passeert hoog over de telpost een 

man Steppekiekendief! Ook Roodpootvalken gaan hard nu: 50 tussen 13:00 en 13:30. 

Daarna gaat het hard met de roofvogels. Vanaf 13:30 passeren 2 Dwergarenden, 2 

Balkansperwers, 2 Visarenden, vele Roodpootvalken, 14 Zwarte ooievaars en 

opvallend veel Slangenarenden: 23 tussen 13:30 en 14:00. Vanaf 14:00 passeren 

grote groepen Buizerden, 2 Dwergarenden, 34 Zwarte ooievaars, 2 Boomvalken, 

Balkansperwer, Zwarte wouw en nog steeds Roodpootvalken. 

Zwarte ooievaars met Bruine kiekendief (foto Daniël/Bogdan) 

 
Zwarte ooievaars met Bruine kiekendief vrouw (foto Daniël/Bogdan) 
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Slangenarend juveniel kleed (foto Daniël/Bogdan) 

 
Ooievaars (foto Daniël/Bogdan) 

 

De stapelwolken hebben zich tot enorme wolkenmassa’s ontwikkeld. We gaan het vast 

niet droog houden. Om 14:30 besluiten we te vertrekken omdat we toch eigenlijk nog 

elders willen kijken. We rijden naar het aanliggende zoutmeer en zoeken de randen van 

de zoutvegetaties af. Het levert een Krombekstrandloper, Groenpootruiter, en Zwarte 

ruiter op. 

 

Maar boven ons is de trek nog lang niet ten einde en we kijken geregeld met een schuin 

oog omhoog. We staan in het verlengde van de telpost en de trekstroom komt mooi 

recht over ons heen. Er vliegen nog steeds Roodpootvalken, een mooie groep van 210 

Roze pelikanen vliegt langs, een aantal Schreeuwarenden en Slangenarenden.  
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Zwarte ooievaars met Ooievaar (foto Daniël/Bogdan) 

 

En dan zien we een losse groep Zwarte ooievaars. Wellicht door het driegende onweer 

zijn de vogels omlaag aan het komen. Het is meer een stroom afglijdende ooievaars dan 

een groep. De eerste groep bestaat uit maar liefst 264 zwarte ooievaars. Maar daar blijft 

het niet bij. In een half uur tijd passeren 389 Zwarte ooievaars! Naast 66 Buizerden 

en 40 Roodpootvalken. We besluiten toch nog maar even te blijven maar het onweer 

komt nu snel opzetten. De stroom Zwarte ooievaars is opgelost. Wel passeren nog 2870 

Spaanse mussen, 12 Zwarte sterns en een Visarend. 

 

We vluchten de auto in voor het losbarstende onweersbuitje. En drinken koffie in een 

tentje aan de rand van de Zwarte zee. Dat levert nog een langs vliegende Reuzenstern 

op. 

 

Na de bui rijden we naar het Atanasovsko zoutmeer. Hier bevinden zich een groot aantal 

zoutpannen die rijk zijn aan vogels. Zo zien we Casarca, Dunbekmeeuw, 

Kroeskoppelikanen en 2 wulpen. 

Op de terugweg doen we nog even de zuidkant van het Pomorie meer, aan de overzijde 

van ons hotel. Het levert een Bontbekplevier, een verregende Grauwe klauwier man, de 

enige man deze reis en een Dunbekmeeuw op. 

 

’s Avonds maken we de balans op van de trektelling. We noteren onder meer 6 Grote 

zilverreigers, 31 Lepelaars, 440 Zwarte ooievaars, 7 Ooievaars, 211 Roze pelikanen, 1 

Kroeskoppelikaan, 26 Pijlstaarten, 24 Schreeuwarenden, 37 Slangenarenden, 4 
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Dwergarenden, 4 Visarenden, 8 Bruine kiekendieven, 1 Steppekiekendief, >150 

buizerden of steppebuizerden, 42 Wespendieven, 1 Zwarte wouw, 2 Balkansperwers, 33 

sperwers, 224 Roodpootvalken, 2 Boomvalken, 1 Dunbekmeeuw, 13 Zwarte stern, 24 

Roodkeelpiepers, 5300 spreeuw, 440 Spaanse mussen, 2 Appelvinken en 4 Grauwe gors! 
 

Vrijdag 25 september 
 

Voor het ontbijt scannen we het Pomorie zoutmeer. Het levert onder meer 17 

Witoogeenden en een ijsvogel op. 

We besluiten wederom naar de telpost te gaan. Op weg naar de telpost vliegt een Hop 

over de weg. Op de telpost aangekomen zien we 2 Roodstuitzwaluwen, een Visarend, 

grote groepen spreeuwen. Het is mooi helder weer en de roofvogels zijn er dit keer vroeg 

bij. Vanaf half 10 noteren we mooie groepje Wespendieven en Buizerden, een groep van 

58 Zwarte ooievaars en 2 Ooievaars, enkele Dwergarenden en tientallen 

Schreeuwarenden. 

 

Visarend en Lepelaars (foto Daniël/Bogdan) 
 

Vanaf 10:00 komen enorme groepen spreeuwen in brede langgerekte fronten over het 

vliegveld heen, vele duizenden. En terwijl we de spreeuwenwolken staan te bekijken 

schrikken we achter ons op van het gebrul van vliegtuigmotoren. Een groot 

passagiersvliegtuig dat de landing heeft ingezet is waarschijnlijk gewaarschuwd voor de 

enorme aantallen vogels en maakt een doorstart. Met motoren op vol vermogen trekt het 

vliegtuig stijl op de lucht in. Een spectaculair gezicht. De passagiers zullen er anders over 

gedacht hebben! Tja wie legt er dan ook een vliegveld aan op één van de belangrijkste 

vogelsnelwegen van Europa?  

 

Schreeuwarend en Balkansperwer (foto Daniël/Bogdan) 
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Omdat de trek zich nu snel verplaatst naar hogere luchtlagen stoppen we de telling en 

besluiten in de omgeving te gaan kijken. We hebben wederom een goede telling. In 2 

uurtjes tijd noteren we: 62 Zwarte ooievaars, 39 Lepelaars, 1 Visarend, 77 

Schreeuwarenden, 7 Dwergarenden, 4 Slangenarenden, 2 Bruine kiekendieven, 47 

Wespendieven, 90 buizerden (spec.), 22 Sperwers, 1 Balkansperwer, 1 Boomvalk, 2 

Roodstuitzwaluwen, 5 Roodkeelpiepers, 1 Duinpieper en 21.500 Spreeuwen! 

 

 
Na de telpost bezoeken we het Vaya meer. Op de uitgestrekte watervlakte zien we onder 

meer 10 Kroeskoppelikanen, 70 Roze pelikanen, 1700 Tafeleenden, Dwergaalscholvers, 3 

Zwarte sterns en 2 Witveugelsterns. 

 

 
Kroeskoppelikanen (foto Paul Borgerding)  

 

Daarna rijden we naar de prachtige riviermonding van de Isvorskarivier. Hier zien we 5 

juveniele Kwakken, 1 Ralreiger, 2 IJsvogels, 4 Zomertalingen en 2 Dwergaalscholvers. 
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We rijden door langs het Mandra meer en zien onderweg nog 2 Ralreigers langs een 

beek. Vervolgens stoppen we op een plek langs het Mandra meer waar een riviertje 

genaamd Fakryska uitmondt in het meer. Hier bevinden zich eilanden, brede 

moerasvegetaties en zandbanken. 

 
Roze pelikanen (foto Daniël/Bogdan) 
 

Op de zandbanken zitten grote aantallen eenden alsmede 10 Kroeskoppelikanen, 4 Roze 

pelikanen en een Pontische meeuw. Boven het meer foerageren  3 Witwangsterns. Op 

het slik langs de moerasvegetatie wordt een juveniele Klein waterhoen ontdekt. Verder 

worden nog Groenpootruiter en IJsvogel gezien en een Waterral gehoord.  

 
Zeearend (subadult) (foto Daniël/Bogdan) 
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Even later breekt er paniek uit als een subadulte Zeearend de zandplaat bezoekt. Omdat 

we hoog op een heuvel staan turen we ook de hemel af. Dat levert nog een 

Schreeuwarend en 12 Zwarte ooievaars op. Als laatste wordt nog een Zwarte ibis 

ontdekt. 

 

Als laatste bezoeken we het Pode natuurreservaat. Het reservaatje ligt ingeklemd tussen 

een snelweg en een grote baai met een haven. Midden in het reservaat ligt een klein 

bezoekerscentrum met op het dak een uitkijkplateau. Vanaf het plateau hebben we een 

schitterend uitzicht over de moerassen en kunnen we de vogels zeer goed waarnemen. 

De open rietlanden met vele plassen herbergen veel moerasvogels. Zo tellen we 59 

Kleine zilverreigers, 25 Grote zilverreigers, 2 Purperreigers, Ralreiger, Roerdomp en 

4 Lepelaars. Naast reigers zitten er ook de nodige steltlopers zoals 6 Zwarte ruiters, 2 

Bosruiters en 20 Watersnippen. Verder zien we Dwergaalscholver, IJsvogel, Paapje, een 

Waterral laat zich goed bekijken en de roep van de Buidelmees wordt gehoord. 

 

Zaterdag 26 september 

’s Morgens starten we weer met het Pomoriezoutmeer. Omdat we aan de overkant van 

het meer een mogelijke Poelruiter zien, besluiten we ook de andere zijde te bezoeken. In 

totaal zien we onder meer 200 Dwergaalscholvers, Kuifleeuwerik, 2 IJsvogels, 

Poelruiter, 2 Kleine plevier, 2 Bontbekplevier, 8 Geoorde fuut en >10 Dwergmeeuwen. 

 
IJsvogel man Pomorie zoutmeer (foto Joke) 
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Daarna bezoeken we de noordoostkant van het Atanasovsko meer waar een groot 

moerasgebied gelegen is.  

 
Moerasgebied Atanasovskomeer (foto Leo Apon) 
 

We zien hier onder meer Purperreiger, 4 Poelruiters, 16 dodaarzen, Witgat, 

Buidelmees en een Waterral wordt gehoord. Verder worden Visarend, Wespendief en 

Schreeuwarend overtrekkend waargenomen. We nemen ook een kijkje bij de 

vogelringers die hier aanwezig zijn. 

 

 
Juveniele kwakken (foto Joke) 
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We bezoeken wederom de Isvorska riviermonding en het Mandra meer. Nu worden 10 

juveniele Kwakken, Slangenarend, Boomvalk, 3 Ralreigers en Purperreiger gezien. 

Verder gaan we op zoek naar de Rouwmees. De vogel wordt door een enkeling goed 

gezien maar de meesten onder ons zien slechts een glimp. 

Aan de rand van het Mandrameer zien we dit keer 4 Zeearenden, 1 Bosruiter, 2 

Kroeskoppelikanen, 4 Witwangsterns en 10 Dwergmeeuwen. 

 

Als laatste bezoeken we nog het Pode natuurreservaat. We zien hier 40 watersnippen, 

Kemphaan, 3 Bosruiters en 2 IJsvogels. En we horen nog een Cetttis zanger roepen. 

Hoogtepunt is evenwel een Waterral die in de weer is met een prooi. Het blijkt dat de 

vogel een kleine slang gevangen heeft. En daar is de Waterral wel even zoet mee. Maar 

uiteindelijk slurpt de Waterral de slang als een spaghetti sliert naar binnen. Het wordt 

voor veel deelnemers de soort van de dag! 

In het reservaat zien we ook nog een Dobbelsteenslang. 

 
Dobbelsteenslang (foto Leo Apon) 
 

En terwijl de meeste naar het hotel gaan of een duik in de Zwarte zee nemen, bezoeken 

Paul en de plaatselijke gids nog een kant van het Pomorie zoutmeer waar we nog niet 

geweest zijn. Het levert 2 nieuwe soorten op: 11 Dwergsterns en een Zilverplevier. 

Verder 15 Dodaars, 11 Bonte strandlopers, Groenpootruiter en 7000 Meerkoeten. 

 

Zondag 27 september 

Onze reis zit er op en na het ontbijt checken we uit en rijden we naar Varna waar ons 

vliegtuig om 13:30 vertrekt. Na een voorspoedige reis landen we om 17:00 op Schiphol. 
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De soortenlijst 
 

1. Fazant Phasianus colchicus – 4 ex. in de omgeving van Durankulak. 

2. Knobbelzwaan Cygnus olor – Algemeen, vrijwel dagelijks waargenomen. 

3. Casarca Tadorna ferruginea – 1 ex. Shabla meer en 1 ex. Atanasovsko meer. 

4. Bergeend Tadorna tadorna – 2 ex. Shabla meer en vrij algemeen rond Burgas. 

5. Krakeend Anas strepera – Algemeen in de meren rond Burgas. 

6. Smient Anas penelope – Enkele ex. Shabla meer en enkele vogels rond Burgas. 

7. Wilde eend Anas platyrhynchos – Algemeen, vrijwel dagelijks waargenomen. 

8. Slobeend Anas clypeata – Vrij algemeen zowel in het Durankulakmeer als rond 

Burgas. 

9. Pijlstaart Anas acuta – 5 ex. Shabla meer, 6 ex. Pomorie, ook elders rond Burgas 

waargenomen. 

10. Zomertaling Anas querquedula – 5 ex. Durankulak meer en 6 ex. Isvorska 

riviermonding. 

11. Wintertaling Anas crecca – Algemeen zowel in Shablameer als rond Burgas. 

12. Tafeleend Aythya ferina – Zeer algemeen vooral rond Burgas met alleen al in het 

Vaya meer 1700 vogels. 

13. Witoogeend Aythya nyroca – 3 ex. Shabla meer, 17 ex. Pomorie. 

14. Dodaars Tachybaptus ruficollis – 3 ex. zoutmeer bij Varna, 8 ex. Shabla meer, 15 

Pomorie zoutmeer, 16 ex. Atanasovsko meer, 30 ex. Mandra meer, 2 ex. Pode 

reservaat. 

15. Roodhalsfuut Podiceps grisegana – 4 ex. op zee voor ons hotel bij Pomorie. 

16. Fuut Podiceps cristatus – Algemeen op de meren rond Burgas. 

17. Geoorde fuut Podiceps nigricollis – 5 ex. in de Zwarte zee bij Durankulak, 8 ex. 

Pomorie. 

18. Europese Flamingo Phoenicopterus ruber – 4 ex. omgeving telpost Burgas. 

 

 
Overtrekkende Lepelaars, Burgas, 24 september (foto Paul Borgerding)  



24 
 

19. Lepelaar Platalea leucorodia – 143 ex. overtrekkend over de Zwarte zee bij 

Durankulak, 31 lepelaars overtrekkend over de telpost bij Burgas op 24 september 

en 39 ex. op 25 september, 4 ex. foeragerend Pode reservaat. 

20. Zwarte ibis Plegadis falcinellus – 1 ex. Fakryska Mandra meer. 

21. Ooievaar Ciconia ciconia – 7 ex. overtrekkend op 24 september en 2 ex. op 25 

september. 

22. Zwarte ooievaar Ciconia nigra – 5 ex. overtrekkend tussen Varna en Burgas, 440 

overtrekkend over trektelpost Burgas op 24 september en 62 op 25 september, 12 

overtrekkend bij Fakryska Mandra meer op 25 september. 

23. Roerdomp Botaurus stellaris – 1 ex. Pode reservaat. 

24. Kwak Nycticorax nycticorax – 10 onvolwassen ex. Isvorska riviermonding. 

25. Ralreiger Ardeola ralloides – 1 Isvorska riviermonding, 3 beekje nabij Mandra meer, 

1 Pode reservaat 

26. Blauwe reiger Ardea cinerea – Dagelijks meerdere exemplaren bij meren en 

rivieren, op 21 en 22 september groepjes overtrekkende exemplaren langs de 

Zwarte zeekust. 

27. Purperreiger Ardea purpurea – 1 ex. Durankulak meer, 1 ex. Isvorska 

riviermonding, 2 ex. Pode, 1 ex. Atanasovsko meer. 

28. Grote zilverreiger Ardea alba – 6 ex. Durankulak en Shabla meer, 25 Pode 

reservaat, meerdere exemplaren in andere meren rond Burgas. 

29. Kleine zilverreiger Egretta garzetta – 1 ex. Shabla meer, 5 ex. Pomorie zoutmeer, 

59 ex. Pode reservaat. 

30. Kroeskoppelikaan Pelecanus crispus – Op diverse meren rond Burgas veelal kleine 

groepen of solitaire ex., 10 ex. Vaya meer en 87 ex. Atanasovsko zoutmeer. 

 
Kroeskoppelikaan, Burgas, 24 september (foto Daniël/Bogdan) 

 

31. Roze pelikaan Pelecanus onnocrotalus – Op diverse meren rond Burgas zoals 210 

nabij de telpost en >70 op het Vaya Meer. Daarnaast nog enkele cirkelende of 

overtrekkende groepjes. 

32. Dwergaalscholver Microcarbo pygmeus – Op diverse meren rond Burgas veelal in 

kleine aantallen Vayameer en Isvorska riviermonding. Op het Pomorie zoutmeer > 

200 ex. 
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33. Kuifaalscholver Phalacrocorax aristotelis – Op de kliffen in het noordelijk deel rond 

het plaatsje Tyulenovo > 10 ex. 

 
Aalscholver, Mandra meer, 25 september (foto Leo Apon) 
 

34. Aalscholver Phalacrocorax carbo sinensis – Zeer algemeen, vrijwel dagelijks 

waargenomen. 

35. Visarend Pandion haliaetus – Totaal 7 exemplaren: 1 ex. meertjes bij Varna, 1 ex. 

omgeving Durankulak, 4 ex. overtrekkend over de telpost bij Burgas op 24 

september en 1 ex. op 25 september, 1 ex. noordoost kant Atanasovsko meer. 

36. Wespendief Pernis apivorus – Totaal 91 exemplaren: 1 ex. overtrekkend Orizare 

(nabij Burgas) op 23 september, 42 ex. op de trektelpost op 24 september en 47 

ex. op 25 september, 1 ex. overtrekkend Atanasovsko meer. 

37. Zware wouw Milvus migrans – 1 ex. omgeving Durankulak, 1 ex. overtrekkend 

telpost Burgas. 

38. Zeearend Haliaeetus albicilla – 1 ex. Durankulak, maximaal 4 ex. Mandra meer (2 

op 25 september en 4 op 26 september). 

 
Slangenarend, adult, Burgas, 24 september (foto Daniël/Bogdan) 
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39. Slangenarend Circaetus gallicus – Totaal 44 exemplaren: 1 ex. overtrekkend 

Kaliakra, 1 ex. overtrekkende op telpost tussen Varna en Burgas, 37 ex 

overtrekkend telpost Burgas op 24 september en 4 ex. op 25 september, 1 ex. 

overtrekkend Mandra meer. 

40. Bastaardarend Aquila clanga – 2 ex. overtrekkend telpost Burgas. 

 
Bastaardarend, Burgas, 25 september (foto Daniël/Bogdan) 

 

41. Schreeuwarend Aquila pomarina – Meer dan 100 vogels: 1 ex. overtrekkend telpost 

tussen Varna en Burgas, 24 ex. overtrekkend telpost Burgas op 24 september en 

77 ex. overtrekkend op 25 september, 1 ex overtrekkend Mandra meer, 1 ex 

overtrekkend Atanasovsko meer. 

 
Schreeuwarend, Burgas, 25 september (foto Daniël/Bogdan) 

 

42. Dwergarend Aquila pennata – Op 24 september 4 ex. overtrekkend op de telpost 

Burgas en op 25 september 7 ex. Enkele vogels hadden betrekking op de donkere 

fase. 

43. Bruine kiekendief Circus aeruginosus – Dagelijks met 1-15 exemplaren 

waargenomen. 

44. Steppekiekendief Circus macrourus – 1 man overtrekkend telpost Burgas op 24 

september. 

45. Sperwer Accipiter nisus (en sperwer ongedetermineerd)– Meer dan 130 

exemplaren. Dagelijks waargenomen met 3 tot 20 exemplaren. Op 24 september 

33 sperwers overtrekkend telpost Burgas en op 25 september 22 ex. Een deel van 

de waargenomen sperwers zal betrekking hebben op Balkansperwer. 

46. Balkansperwer Accipiter brevipus – 1 ex. ter plaatse Bolata vallei, 1 overtrekkend 

ex. telpost tussen Varna en Burgas, minimaal 2 ex. overtrekkend telpost Burgas  

47. Havik Accipiter gentilis – 1 ex. omgeving Varna. 

48. Buizerd Buteo buteo (inclusief ongedetermineerde buizerden) – Dagelijks 

waargenomen, totaal meer dan 290 ex. Op 24 september 140 ex en op 25 
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september 90 ex. op de telpost Burgas. Een deel van deze vogels heeft betrekking 

op Steppebuizerd. 

49. Steppebuizerd Buteo buteo vulpinus – 2 ex. Durankulak, 3 ex. ter plaatse tussen 

Varna en Burgas, enkele met zekerheid gedetermineerde ex. overtrekkend over 

telpost Burgas. 

50. Arendbuizerd Buteo rufinus – 1 ex. omgeving Durankulak meer. 

51. Torenvalk Falco tinnunculus – Vrijwel dagelijks waargenomen met enkele 

exemplaren, totaal ongeveer 25 exemplaren.  

52. Roodpootvalk Falco vespertinus – Op 23 september minimaal 15 overtrekkende 

exemplaren op meerdere locaties, op 24 september 224 overtrekkende exemplaren 

over telpost Burgas. 

53. Boomvalk Falco subbuteo – Totaal 8 exemplaren waarvan deels overtrekkend over 

de telposten. 

54. Patrijs Perdix perdix – Op 21 september 4 ex. net ten noorden van Tyulenovo. 

55. Waterral Rallus aquaticus – 1 ex. roepend Tyulenovo, 1 ex. roepend Shabla meer, 2 

ex. roepend Bolata vallei, 1 roepend Mandra meer, 2 ex. roepend Atanasovsko 

meer, 2 gezien Pode reservaat waarvan 1 ex. die een kleine slang op at. 

56. Klein waterhoen Porzana parva – 1 juveniel ex. foeragerend op een slikrandje 

Mandra meer. 

57. Waterhoen Gallinula chloropus – Op 4 dagen enkele exemplaren waargenomen. 

58. Meerkoet Fulica atra – Vrijwel dagelijks waargenomen. Vooral rond Burgas soms 

grote aantallen zoals 7000 ex. op het Pomorie zoutmeer. 

59. Scholekster Haematopus ostralegus – 1 ex. op het Shabla meer. 

60. Kluut Recurvirostra avosetta – Alleen in de zoutmeren rondom de telpost een groep 

van 180 ex. 

61. Kievit Vanellus vanellus  - Op 3 dagen waargenomen, zoutmeertjes bij Varna en 20 

ex. op 24 september telpost Burgas 

62. Zilverplevier Pluvialis squatarola – 1 ex. Pomorie zoutmeer. 

63. Kleine plevier Charadrius dubius – 4 ex. Pomorie zoutmeer. 

64. Bontbekplevier Charadrius hiaticula – Enkele ex. zoutmeertjes bij Varna, 2 ex. 

Shabla meer en 4 ex. Pomorie zoutmeer. 

65. Watersnip Gallinago gallinago – Enkele zoutmeertjes bij Varna, enkele ex. Shabla 

meer, 40 ex. Pode reservaat. 

66. Wulp Numenius arquata – 2 ex. zoutpannen Atanasovko meer. 

67. Zwarte ruiter Tringa erythropus – 1 ex. omgeving telpost Burgas, 6 ex. Pode 

reservaat. 

68. Tureluur Tringa totanus – 5 ex. zoutmeertjes bij Varna, in en rond diverse 

zoutmeren bij Burgas diverse vogels. 

69. Poelruiter Tringa stagnatilis – 1 ex. Pomorie zoutmeer, 4 ex. noordoostzijde 

Atanasovsko meer.  

70. Groenpootruiter Tringa nebularia – 7 ex. omgeving telpost Burgas, 1 ex. Mandra 

meer, 3 ex. Pomorie zoutmeer. 

71. Witgat Tringa ochropus – 1 ex. zoutmeertjes bij Varna, 1 ex. roepend 

noordoostkant Atanasovsko meer. 

72. Bosruiter Tringa glareola – 15 ex. zoutmeertjes bij Varna, 4 ex. Shabla meer, 1 ex. 

omgeving telpost Burgas, 3 ex. Pode reservaat, 1 ex. Mandra meer. 

73. Steenloper Arenaria interpres – 1 ex. Pomorie zoutmeer. 

74. Kleine strandloper Calidris minuta – 4 ex. Shabla meer. 

75. Krombekstrandloper Calidrus ferruginea – 1 ex. omgeving telpost Burgas, 1 ex. 

Pomorie zoutmeer. 

76. Bonte strandloper Calidris alpina – 10 ex. zoutmeertjes bij Varna, 20 ex. Shabla 

meer, 15 ex. Pomorie zoutmeer. 

77. Kemphaan Philomachus pugnax – 2 ex. Shabla meer, 9 ex. omgeving telpost 

Burgas, 1 ex. Pode reservaat.  

78. Kokmeeuw Larus ridibundus – Dagelijks gezien, vaak in groot aantal. 

79. Dunbekmeeuw Chroicocephalus genei - >15 ex. Pomorie zoutmeer, 1 ex. telpost 

Burgas, enkele ex. zoutpannen Atanasovsko meer.  
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Dwergmeeuw, juveniel, Zwarte zee bij Durankulak, 21 september (foto Joke) 

 

80. Dwergmeeuw Larus minutus – Vrijwel dagelijks waargenomen onder meer 25 ex. 

Shabla meer,  >15 Pomorie zoutmeer, 10 ex. Mandra meer. 

 
Zwartkopmeeuw, adult winterkleed, Durankulak, 21 september (foto Daniël/Bogdan)  

 

81. Zwartkopmeeuw Larus melanocephalus – Dagelijks waargenomen. Zeer algemeen 

vooral in het noorden. Op 21 september >600 ex. 

82. Geelpootmeeuw Larus michahellis – Elke dag waargenomen, vaak in groot aantal. 

83. Pontische meeuw Larus cachinnans – 1 vogel aan de rand van het Mandra meer. 

84. Reuzenstern Sterna caspia – 1 ex. Zwarte zee bij Burgas. 
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Grote sterns in winterkleed, Pomorie zoutmeer, 24 september (foto Leo Apon) 

 

85. Grote stern Sterna sandvicensis – Dagelijks waargenomen vooral boven de Zwarte 

Zee en zoutmeren. >150 ex. op het Pomorie zoutmeer. 

86. Visdief Sterna hirundo – Diverse exemplaren rond Burgas. >10 ex. op het Pomorie 

zoutmeer. 

87. Dwergstern Sterna albifrons – 11 ex. Pomorie zoutmeer. 

88. Witwangstern Chlidonias hybrida – 1 ex. Shablameer, 4 ex. (1 add.) Mandra meer. 

89. Witvleugelstern Chlidonias leucopterus – 2 ex. Vaya meer. 

90. Zwarte stern Clidonias niger – 30 ex. Durankulak en Shabla meer, 13 ex. 

overtrekkend telpost Burgas, 3 ex. Vaya meer, 2 ex. Mandra meer. 

91. Stadsduif Columna livia – Dagelijks tot enkele tientallen ex. 

92. Houtduif Columba palumbus – Op slechts 3 dagen waarnemingen van enkele ex. 

93. Zomertortel Streptopelia turtur – Vrijwel dagelijks 1-5 ex. vooral in het agrarisch 

gebied rond Durankulak en Shabla. 

94. Turkse tortel Streptopelia decaocto – Dagelijks waargenomen, vrij talrijk. 

95. Oehoe Bubo bubo  - 1 ex. ten noorden van Varna. 

96. Steenuil Athene noctua – 1 ex. op dak van woning aan de rand van Tyulenovo. 

97. Gierzwaluw Apus apus – Eén groep van 15 ex. op weg naar Varna. 

98. Alpengierzwaluw Apus melba – Groep roepende vogels gehoord boven Tyulenovo, 

20 ex. gezien boven de steppe bij Kalikra. 

99. IJsvogel Alcedo atthis – 1 ex. Zwarte zee kust nabij het Durankulak meer, 1 ex. 

kloof bij Kaliakra, 2 ex. Isvorska rivier monding, 1 ex. Mandra meer, 2 ex. Pode 

reservaat, minimaal 2 ex. Pomorie zoutmeer. 

100. Scharrelaar Coracias garrulus – 1 ex. ten noorden van Tyulenovo, 2 ex. omgeving 

Kaliakra. 

101. Hop Upupa epops – 1 ex. nabij Tyulenovo, 1 ex. omgeving Burgas. 

102. Kleine bonte specht Dendrocopos minor – 1 ex. Shablameer, 1 roepend ex. Baltata 

reservaat. 

103. Middelste bonte specht Dendrocopos medius – 1 ex. in het Baltata reservaat. 

104. Syrische bonte specht Dendrocopos syriacus – 1 ex. Shabla meer, 1 ex. tussen 

Varna en Burgas. 

105. Grote bonte specht Dendrocopos major – Vrij algemeen, op 4 dagen 1 of enkele 

vogels waargenomen. 

106. Zwarte specht Dryocopus martius – 1 ex. in het Baltata reservaat. 
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107. Groene specht Picus viridis – 2 ex. in het Baltata reservaat, 1 roepend, 2 ex. 

roepend Mandra meer. 

108. Grijskopspecht Picus canus – 2 ex. in het Baltata reservaat. 

 
Grauwe klauwier, man, Pomorie zoutmeer, 24 september (foto Leo Apon) 

 

109. Grauwe klauwier Lanius collurio – Dagelijks waargenomen, totaal meer dan 60 ex. 

110. Kleine klapekster Lanius minor – 1 ex op telefoondraad bij Orizare (nabij Burgas). 

111. Vlaamse gaai Garrulus g. gladarius – Dagelijks 1 of meerdere ex. 

112. Ekster Pica pica – Dagelijks waargenomen, algemeen. 

113. Kauw Corvus monedula – Dagelijks waargenomen, algemeen. 

114. Roek Corvus frugilegus – Op 24 september 5 ex.  

115. Bonte kraai Corvus cornix – Op 4 dagen waargenomen, alleen in de omgeving van 

Burgas. 

116. Raaf Corvus corax – Op 23 september 2 ex. bij Orizare (nabij Burgas). 

117. Koolmees Parus major – Vrijwel dagelijks waargenomen. 

118. Rouwmees Parus lugubris – 1 ex. omgeving Mandra meer. 

119. [H] Glanskop Poecile palustris – 1 roepend ex. omgeving Mandra meer. 

120. Pimpelmees Cyanistes caeruleus – Op 4 dagen waargenomen. 

121. Buidelmees Remiz pendulinus – 1 roepend ex. Pode reservaat, 2 ex. Atanasovko 

meer. 

122. Staartmees Aegithalos caudatus – 3 keer waargenomen waarvan 2 keer alleen 

gehoord. 

123. [H] Baardmannetje Panurus biarmicus – 1 ex. roepend Bolata vallei. 

124. Kuifleeuwerik Galerida cristata – 5 ex. rondom zoutmeren Varna, enkele ex. rond 

het Pomorie zoutmeer, 1 ex. overtrekkend telpost Burgas. 

125. Veldleeuwerik Alauda arvensis – 10 ex. overtrekkend op 25 september op de 

telpost te Burgas. 

126. Oeverzwaluw Riparia riparia –  Waargenomen in de omgeving van Durankulak en 

Burgas. 
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127. Boerenzwaluw Hirundo rustica – Dagelijks waargenomen soms in groot aantal. Ook 

overtrekkend. Op 20 september >500 ex. omgeving Tyulenovo. 

128. Huiszwaluw Delichon urbicum – Op 3 dagen waargenomen vooral rondom 

Tyulenovo en Durankulak. 

129. Roodstuitzwaluw Cecropis daurica – 10 ex. omgeving Tyulenovo, 1 ex. tussen 

Varna en Burgas, 2 ex. overtrekkend telpost Burgas, 1 ex. omgeving Burgas. 

130. Fitis Phylloscopus trochilus – Vrijwel dagelijks waargenomen. 

131. Tjiftjaf Phylloscopus collybita – Op 3 dagen enkele ex. Waargenomen. 

132. [H] Cetti’s zanger Cettia cetti – 1 zingend mannetje Pode reservaat. 

133. Kleine karekiet Acrocephalus scirpaceus – 1 ex. Durankulak. 

134. Zwartkop Sylvia atricapilla – Op 21 september 1 ex., op 26 september 1 roepend 

ex. 

135. Braamsluiper Sylvia curruca – 5 waarnemingen, onder meer 1 ex. in Tuylenovo, 1 

ex. Shabla en 1 ex. omgeving Burgas. 

136. Boomklever Sitta europaea – Alleen waargenomen in het Baltata reservaat. 

137. Boomkruiper Certhia brachydactyla – Alleen waargenomen in het Baltata reservaat. 

138. Spreeuw Sturnus vulgaris – Dagelijks waargenomen, zeer algemeen. Op de telpost 

in Burgas 5300 ex. op 24 september en 21.500 op 25 september. 

139. Merel Turdus merula – Slechts op 3 dagen een enkel ex. Waargenomen. 

140. Roodborst Erithacus rubecula – Op 2 dagen waargenomen. 

141. Zwarte roodstaart Phoenicurus ochruros – 1 vogel waargenomen. 

142. Gekraagd roodstaart Phoenicurus phoenicurus – 2 ex. omgeving Durankulak, 1 ex. 

omgeving Burgas. 

143. Paapje Saxicola rubetra – 10 ex. omgeving Tuylenovo, 1 ex. Pode natuurreservaat. 

144. Roodborsttapuit Saxicola rubicola – 2 ex. omgeving Tulenovo, 1 ex. omgeving 

Durankulak. 

145. Tapuit Oenanthe oenanthe – Met name rond Tuylenovo dagelijks meerdere ex. 

waargenomen, 1 ex. Pomorie zoutmeer. 

146. Oostelijke blonde tapuit Oenanthe melanoleuca– 1 ex. Cape Kaliakra 

147. Grauwe vliegenvanger Muscicapa striata – In totaal 7 waarnemingen onder meer 

omgeving Durankulak en Burgas. 

 
Kleine vliegenvanger, Shabla meer, 21 september (foto Joke) 

 

148. Kleine vliegenvanger Ficedula parva – Minimaal 9 waarnemingen met name in de 

omgeving van Durankulak (2), Shabla (2), Tuylenova, Bolata vallei (H) en het 

Baltata reservaat (H). 

149. Huismus Passer domesticus – Dagelijks waargenomen, zeer algemeen. 



32 
 

150. Spaanse mus Passer hispanoliensis – Op 4 dagen waargenomen. Op 24 september 

4400 overtrekkende vogels over de telpost bij Burgas. 

151. Gele kwikstaart Motacilla flava flava – Dagelijks waargenomen, in Tyulenovo in de 

ochtenden met tientallen ex. Overtrekkend. 

152. Grote gele kwikstaart Motacilla cinerea – 2 ex. Durankulak, 1 ex. Kalikra, 1 ex. 

tussen Varna en Burgas, 1 ex. gehoord telpost Burgas, 1 ex. Pomorie zoutmeer. 

153. Witte kwikstaart Motacilla alba – Dagelijks waargenomen, in Tyulenovo in de 

ochtenden met tientallen ex. Overtrekkend. 

 
Duinpieper, Kaliakra, 22 september (foto Daniël/Bogdan) 

 

154. Duinpieper Anthus campestris – >20 ex. steppegebied bij Kaliakra, roepend ex. 

over de telpost in Burgas. 

155. Boompieper Anthus trivialis – Dagelijks in klein aantal gehoord of gezien, vooral 

overtrekkend. 

156. Roodkeelpieper Anthus cervinus – Vrijwel dagelijks gehoord of gezien, allen 

overtrekkend, op 21 september 20 ex. en op 24 september 24 ex.  

157. Vink Fringilla coelebs – Op 3 dagen waargenomen. 

158. Groenling Carduelis chloris – Alleen op 24 september waargenomen. 

159. Putter Carduelis carduelis – Op 3 dagen waargenomen. 

160. Appelvink Coccothraustes coccothraustes – 7 ex. in de Bolata vallei, 3 ex. tussen 

Varna en Burgas, 2 ex. Overtrekkend telpost Burgas. 

161. Grauwe gors Milaria calandra – Dagelijks waargenomen, algemeen. Onder meer 

100 ex. omgeving Kaliakra en 500 ex. onderweg van Varna naar Burgas.  

162. [H] Rietgors Emberiza schoeniclus – 1 ex. roepend Durankulak. 

 

Zoogdieren 

Eekhoorn – Alleen op 22 september 1 ex. waargenomen. 

 

Reptielen 

Kaspische Toornslang Dolichophis caspius – 1 ex. omgeving Varna. 

Dobbelsteenslang Natrix tessellata – 1 waarneming Pode natuurreservaat. 

 

Vlinders 

Oranje luzernevlinder Colias croceus – Vrij algemeen in het noorden. 

Gele luzernevlinder Colias hyale – Vrij algemeen zowel in het noorden als rond Burgas. 

Atalanta Vanessa atalanta – Waargenomen op 22 september. 

Distelvlinder Vanessa cardui – Op meerdere dagen waargenomen. 
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Kardinaalsmantel Argynnis pandora – 1 ex. Durankulak. 

Dambordje Melanargia galathea – Waargenomen op 25 september. 

Hooibeestje Coenonympha pamphilus – Op 2 dagen waargenomen rondom Burgas. 

 

 
Oranje Luzernevlinder, Durankulak, 21 september (foto Paul Borgerding) 

 

Nachtvlinders 

Kolibrivlinder Macroglossum stellatarum – Waargenomen op de steppe bij Kaliakra. 

 

Slakken 

Wijngaardslak Helix pomatia – Meerdere exemplaren omgeving Burgas 

 

Planten 

Echte Christusdoorn Paliurus spina-christi – Eén van de meest algemene struiken  

 
Echte Christusdoorn, Bolatavallei (foto Leo Apon) 
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Sedum Sedum maximum – Langs het Mandra meer enkele bloeiende ex. 

 

Sedum maximum (foto’s Leo Apon) 
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Pomorie zoutmeer (foto Joke) 

 
De Zwarte zee (foto Joke) 
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De steppe bij Kaliakra (foto Leo Apon) 

 
Kaliakra (foto Leo Apon) 
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Bolatavallei (foto Leo Apon) 

 
Nest van Buidelmees (foto Paul Borgerding) 
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Zoutwinning bij Burgas (foto Leo Apon) 

 
Teelt van paprika nabij Durankulak (foto Leo Apon)  
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Vogels kijken aan de rand van het Mandrameer (foto Joke) 

 

 

 
Uitzicht over het Pode reservaat vanaf het uitkijkplateau op het dak van het infocentrum 

(foto Leo Apon) 
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Lunch op de steppe van Kaliakra (foto Paul Borgerding) 
 

 
De Zwarte zee bij de Bolatavallei (foto Leo Apon) 
 


