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Donderdag 
Na een snelle kennismaking op Schiphol met onze reisgenoten en  begeleiders hebben we een goede 
vlucht naar Bulgarije, mede doordat het vliegtuig maar halfvol is. Fijn, zo’n lege stoel aan 
weerszijden. De transfer naar het hotel verloopt al even vlot en dankzij de goede zorgen van de 
begeleider van Corendon krijgen we zelfs nog 
een laat diner. Al met al letterlijk en figuurlijk 
een vliegende start van deze Bulgarije-trip. 
 
 
 
 
 
Aqua Paradise Resort, (Karin / Peter) 

 
 
Vrijdag 
Terwijl wij genieten van een overdadig ontbijt zijn onze gidsen al op pad om wat leuke plaatsjes te 
vinden.  En meteen na de lunchpakketten gesmeerd te hebben, vertrekken we naar ‘het Puntje’. 
Onze geografische kennis van dit gebied is nog zeer beperkt en dan is het Puntje een toepasselijke 
naam voor dit stukje land dat hier in zee uitsteekt. 
Terwijl de laatste regenbui nog een beetje nadruppelt, scoren de meeste van ons hier al hun eerste 
nieuwe soort: de Syrische bonte specht. Hij verschilt niet zoveel van onze grote bonte specht. Het is 
duidelijk familie van elkaar, maar de koptekening, de lichtroze broek en nog wat kleine andere 
verschillen maken hem duidelijk een andere soort. 
We lopen verder langs de klif waar de meeuwen op ooghoogte of nog lager langs vliegen. Een mooie 
gelegenheid voor Eduard om een lesje te geven over de herkenning van de verschillende soorten. 
Groot of klein, veel of weinig zwart op de vleugelpunten, contrastrijk of juist helemaal niet……..het 
lijkt zo makkelijk. In theorie zouden we ze allemaal probleemloos moeten herkennen maar met die 
verschillende kleden van de jonge vogels valt het vies tegen. 
Bij de huismus en de Spaanse mus is het iets makkelijker de verschillen te zien maar ook deze 
soorten zitten amper stil. De kleine vliegenvanger is een stuk makkelijker te herkennen, tenminste als 
hij gewoon ergens op een tak zou zitten. Maar dit beweeglijke vogeltje is een uitstekend 
camouflagekunstenaar. Ook lastig dus. 
  

Onze volgende stop is het zoutmuseum. Hier is een breedbekstrandloper gesignaleerd. Helaas is deze 
gevlogen als wij er arriveren maar desondanks is het een fijne plek om vogels te kijken. De vogels 
zitten op korte afstand en zijn absoluut niet schuw. Strandplevier, bontbekplevier en kleine plevier 
foerageren samen op het strandje voor ons. Zowel de dwergaalscholver als zijn grote neef staan te 
zonnen op de paaltjes en in het water zwemmen allerlei eenden. Aan de andere kant van het pad 
vliegt een groepje  dwergmeeuwen, ook een leuke soort.  



We picknicken bij enkele kleine boompjes die behalve fitis en tjiftjaf ook een fluiter en een kleine 
vliegenvanger herbergen. Zoveel leuke soorten bij elkaar terwijl we lekker in het zonnetje onze 
boterhammen verorberen, we hebben het wel eens minder gehad.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fluiter (Yvonne)                      Breedbekstrandloper (Robert) 
 

De rest van de dag brengen we door op de telpost, of beter gezegd op een uitkijkpunt vlakbij de 
telpost. Er hier barst het spektakel werkelijk los. Bellen met roofvogels of zwarte ooievaars hangen in 
de lucht, grote groepen pelikanen trekken voorbij, piepers, zwaluwen. Noem maar op, het is een 
gestage stroom van vogels. Een feestje voor iedereen. 
Joey roept en wijst, ondertussen kijkend door kijker of telescoop, fotograferend en aantallen 
wegklikkend. Eduard lijkt uiterlijk wat rustiger maar ook hij is behoorlijk druk met roepen en wijzen 
naar alles wat hier over onze hoofden voorbij trekt. Zo stuiteren we door de middag, opgewonden 
maar af en toe ook behoorlijk gefrustreerd als zij de vogels al gedetermineerd hebben voordat wij ze 
zelfs maar gezien hebben. 
Gelukkig blijven ze geduldig wijzen en keer op keer alles uitleggen en als het echt allemaal teveel 
wordt, zijn de ‘zwarte ooien en de peli’s’ een stuk makkelijker. Want ondanks alle lessen die we van 
Eduard krijgen, blijft het lastig de vogels in vlucht te herkennen. En dan zijn er natuurlijk altijd nog de 
flamingo’s, kluten, lepelaars en pelikanen in het water beneden ons. 

Schreeuwarend en zwarte ooievaar (Eduard) 
 
En als laatste redmiddel kun je natuurlijk gewoon lekker op je rug in het gras in het zonnetje gaan 
liggen. Pet over het gezicht en letterlijk en figuurlijk alles gewoon over je heen laten komen. 
Op de telpost telden ze vandaag maar liefst bijna 26.000 vogels waaronder bijna 15.000 
schreeuwarenden,  ruim 2400 zwarte ooievaars en ruim 5000 pelikanen. Maar ook een kleine 2000 
boertjes en en een hele rij piepers.Wat een massaliteit! 
 



 
 
Zaterdag  
Half 8 ontbijten, lunchpakketten smeren en wegwezen. Op weg naar de telpost waar het zoals 
verwacht een stuk rustiger is dan gisteren. Af en toe vliegt er een dwergarend of schreeuwarend 
over, soms wat groepjes zwarte ooievaars en verder wat valken en sperwers. Het grote voordeel is 
dat ze deze ochtend een stuk lager vliegen waardoor het iets minder moeilijk wordt om verschil te 
zien tussen sperwer en balkansperwer, of tussen boom- en roodpootvalk. Een van de meest 
bijzondere waarnemingen is misschien wel een overvliegende parelduiker, een nieuwe soort voor de 
telpost.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Parelduiker (Joey) 
 

Tegen twaalven zakte de trek behoorlijk in. Bovendien vliegen de vogels zo hoog dat we ze niet meer 
kunnen ontdekken. Dus gaan we verder richting Bourgas. Een klein parkeerplaatsje aan een groot 
meer geeft ons mooi zicht op honderden roze pelikanen en een vijftigtal kroeskoppelikanen. Ze 
dobberen aan de overkant van het water maar door de telescoop is het een prachtig beeld. 
Dichterbij vliegen o.a. witvleugelsterns en dwergmeeuwtjes, en verder zitten er verschillende 
soorten eenden. Een onooglijk plekje om te staan maar met mooie waarnemingen.  
 
De volgende stop is het bezoekerscentrum bij Poda. Daar worden we hartelijk ontvangen door de 
beheerder. Vanaf het dak van het centrum heb je mooi overzicht over het gebied en voor de 
liefhebbers is er de mogelijkheid een rondje te wandelen. Naast de gebruikelijke watervogels zitten 
hier ook veel watersnippen, zwarte ruiters, visarend en een zestal reuzensterns. Lekker in het 
zonnetje vliegt de tijd hier voorbij. 



 
Op de terugweg naar Bourgas pikken we nog wat meertjes mee. Uiteraard hier ook weer grauwe 
klauwier en ook meerdere grauwe vliegenvangers. Absolute topper en een waardige afsluiting van de 
dag is de waarneming van een tweetal woudaapjes waarvan er één netjes in de rietkraag poseerde.  

Visarend (Yvonne)          Dwergmeeuwmeeuw (Peter)              Woudaap (Karin)   
 

Zondag 

Iedere ochtend na het ontbijt is ons eerste doel de Lidl voor een flesje yoghurt, water of wat koekjes. 

Niet iedereen hoeft zo nodig iets te kopen, sommigen speuren liever naar de kuifleeuwerik die hier 

vaak op de parkeerplaats rondscharrelt. Maar vandaag laat hij zich niet zien. 

Er is een enorme trek van boertjes vandaag, aan weerszijden van de auto komen ze ons in lange 

slierten voorbij vliegen. Maar op de telpost is de trek een stuk minder dan de afgelopen dagen. Daar 

staat tegenover dat de vogels veel lager vliegen waardoor onder andere de roodpootvalken heel 

goed te zien zijn. Lekker in het zonnetje, liggend op de rug zien we ze voorbij komen, de donkere 

mannetjes, de oranje-bruine vrouwtjes en de juvenielen met donker gestreepte borst en buik. Het is 

vandaag duidelijk dag van de roodpootvalken. 

Maar ook het verschil tussen sperwer en balkansperwer is nu beter waar te nemen, bovendien heeft 

Eduard kans om een en ander over de trek uit te leggen nu de vogels ons niet constant om de oren 

vliegen. Want waarom vliegt een grote gele kwik nooit samen met vinken? En hoe zie je het verschil 

tussen een bolletje ringmussen (compact) en sijsjes (uitdijend en weer krimpend)? Woorden als 

vleugelindex en jizz (general impression of size and shape) gaan erin als gesneden koek. 

 

 

 

 

 

 

Slangenarend (Yvonne)     Roodpootvalk (Eduard) 



Inmiddels weet iedereen dat de okidoki’s van Eduard, bedoeld als sein om te vertrekken, vaak juist 

betekenen dat er iets speciaals op komst is.. en jawel, ook nu. Terwijl we onze spullen bij elkaar 

pakken, zweeft een zeearend ons blikveld binnen en jaagt een groep van 200 flamingo’s de lucht in. 

Een geweldig gezicht. 

Onze tweede stop is bij een onooglijk pad achter het politiestation van Pomori. Het lijkt de 

plaatselijke vuilnisstort wel, lege flessen, vuile luiers, asbestplaten en een kapotte maxi cosi. Maar 

aan het einde van dat pad ligt een klein vogelparadijs. De strekdammetjes in het water zijn druk 

bevolkt, eh bevogeld  met lachstern, scholekster, reuzenstern en dwergmeeuwen. Verder zitten er 

allerlei kleine steltjes zoals strandplevier en krombekstrandloper maar die zijn alleen weggelegd voor 

de arendsogen van Joey en Eduard. Ook de 9 buidelmezen worden slechts door enkele van ons 

gezien maar ze laten zich in ieder geval wel mooi horen. En de ijsvogel die op een takje pal voor ons 

landt, maakt heel veel goed. 

Maar de echte krenten in de pap zijn de slangen die Robert in een put ontdekt en die we na een 

geslaagde reddingspoging uitgebreid kunnen bekijken en fotograferen. Twee ringslangen en  twee 

Kaspische toornslangen. Bijzonder! 

 
 

 

 

 

 

 

Kaspische toornslang (Peter)               Ringslang (Karin)                

             

Op ons gemak rijden we daarna een stukje het binnenland in. Wat een verschil, deze dorpjes met 

schuingezakte schuurtjes en grote bloempotten die de gebrekkige staat van onderhoud verbloemen, 

ogen een stuk vriendelijker dan die lelijke hoogbouw aan de kust die vaak niet eens afgebouwd is 

‘Ergens onderweg’ stoppen we voor soorten als grijskopspecht en rouwmees .  

Rouwmees (Eduard)               Grijskopspecht (Eduard) 



De eerste soort werkt min of meer mee. Hij gaat weliswaar niet in de kale takken zitten zoals we 

graag zouden willen maar ze (het blijkt een koppeltje) laten zich een aantal malen goed zien. Evenals 

de kleine vliegenvanger en de grauwe klauwier die je hier op ieder struikje ziet zitten. 

Een fijn stekje, we zitten lekker in het zonnetje en terwijl we op een grijskopspecht wachten, 

vermaken we ons met vlinders, bidsprinkhanen en andere insecten. Dat is echt leuk aan deze groep, 

de interesse gaat veel verder dan alleen vogels en dat maakt deze reis extra leuk. 

Bidsprinkhaan (Hannie), de genieters (Karin), gele luzernevlinder (Peter) 

We sluiten de dag af op de telpost. Het is een mooie avond met grote groepen witte kwik, 

spreeuwen en boertjes. Maar het beloofde spektakel blijft uit. Dat is deze keer weggelegd voor 

degenen die al eerder terug gingen naar het hotel waar hij arendbuizerd zich mooi liet zien. 

In het hotel is het Griekse avond, lekker eten met goede ouzo. Een vrolijke afsluiting van een 

heerlijke dag buiten spelen. 

Maandag 

Als we om half 8 fris en fruitig aan het ontbijt zitten, lijkt het ouzo-effect nog enigszins merkbaar in 

de vreemde combinatie van tomatenketchup, mosterd en mayonaise in het gezonde yoghurthapje 

van één van ons. Niet echt lekker, wordt er onderkoeld geconstateerd terwijl bij ons de tranen van 

het lachen over de wangen lopen. Een heerlijk begin van de dag die ons vandaag naar het 

Rodopegebergte voert. Een totaal andere omgeving: groener en meer glooiend met pittoreske 

dorpjes zonder dat de skyline door hoogbouw wordt verpest. 

Onze eerste (sanitaire) stop levert meteen een nieuwe soort op, een zwarte specht. En een dode 

grauwe klauwier, een mooie aanleiding voor een praktijklesje over de anatomie van het verenkleed. 

Even later is het een groepje roofvogels die ons tot stoppen noopt. Hier wordt in korte tijd de 

soortenlijst verrijkt met maar liefst 5 soorten. De boomkruiper, de -klever en de roodborst komen als 

nr. 139-141 op de lijst.  Dat geeft de vogelrijkdom hier duidelijk weer. De glanskop is al spannender 

maar de leukste soort hier is ongetwijfeld de rouwmees, die zich mooi laat zien. Evenals de 

hagedissen die Robert spot. 



Europese of balkanmuurhagedis (Robert)      Oostelijke of reuzensmaragdhagedis (Peter) 

De eerste geplande stop is een heerlijk veldje midden in het bos. Er staan wat vervallen bouwsels, 

wat kleine bosschages met bramen en kruidachtige gewassen en het geheel is omgeven door bos. 

We zwerven wat rond hier en behalve de grijskopspecht en rouwmees zien we vooral veel vlinders. 

Kolibrievlinder, kardinaalsmantel, oostelijk resedawitje en oranje luzerne om er maar enkele te 

noemen. Maar ook de oostelijke smaragdhagedis en 2 hazelwormen worden gespot. Overigens krijgt 

de ene hazelworm na nauwkeurig kijken een andere naam na ontdekking van zijn pootjes. Het blijkt 

een skink. 

Kolibrievlinder (Yvonne)     Oostelijk resedawitje (Yvonne) 

Kardinaalsmantel (Dory) 

 

 

  



Skink (Krin)                 Grauwe klauwier (Joey) 

Nog een stukje verder het bos in vinden we de perfecte 

picknickplaats met een bankje in de schaduw dat uitzicht 

geeft op een theaterplaats met rouwmees, cirlgors, 

gekraagde roodstaart, boomleeuwerik, grauwe 

vliegenvanger en nog een flink aantal andere soorten. 

Boterham in de ene hand, verrekijker in de andere, dat 

is echt ontspannen. Tot er plotseling 3 steenarenden 

opduiken, zo laag overvliegend dat je zelfs de juvenielen 

kunt onderscheiden. Iedereen is op slag weer alert.  

We rommelen hier nog wat rond, bekijken het 

monument dat herinnert aan het feit dat op 29 Juni 

1903 hier in in Strandja bij Petrova Niva door de rebellen 

de revolutie tegen Turkije werd gestart. Een rampzalige 

strijd die duizenden doden kostte.                              Steenarend (Eduard) 

Het is moeilijk voor te stellen hoe dit idyllische plekje  er 100 jaar terug uit zag.  

Onze laatste stop is bij Warinka waar we eerder een woudaap zagen. We lopen nu een kleinstukje 

het gebied in. Leuke waarnemingen zoals ijsvogel, visarend, zomertaling en buidelmees. En als we 

bijna op vertrekken staan duikt ook nog het klein waterhoen op uit het riet. Een kleine frummel ter 

grootte van een bonte strandloper, en dan ook nog ver weg aan de overkant van het water. Maar 

keer op keer duikt hij op uit het riet zodat iedereen hem goed in de telescoop kan bekijken. Een 

perfecte afsluiting van de dag. 

Dinsdag 

Als we bij het ontbijt bespreken welke soorten we willen 

zien, is onze missie voor vandaag al snel duidelijk: let op 

de draden! Want we willen scharrelaars en 

roodpootvalken zien. Niet overvliegend maar zittend. En 

een kleine klapekster zou ook wel leuk zijn.  

Na een kort bezoekje aan onze kuifleeuwerik beginnen 

we de dag op de telpost.  

 

 



Het is er erg rustig, het enige spektakel wordt gevormd door een gigantische  

groep meeuwen zie zich tegoed doen aan de vliegende mieren in de lucht.  

En tussen al die meeuwen ontdekt een zeer alerte teller een vorkstaartplevier.  

Een leuke, nieuwe soort voor veel van ons. Even later, als de foto’s goed  

bekeken worden, blijkt het zelfs een steppevorkstaartplevier, een mond  

vol voor een vogeltje ter grootte van een dwergmeeuw. De ‘jizz’ is hetzelfde,  

maar de foto geeft uitsluitsel. De witte achterrand van de armvleugel ontbreekt  

dus is het een steppevorkstaartplevier. Vogelen is soms eigenlijk precies hetzelfde  

als puzzelen. 

Tussen een groep kemphanen en bontjes loopt ook nog een poelruiter maar dit is voor de meesten 

van ons wel erg ver weg. We houden het voor gezien en gaan naar de overkant van het water, een 

heerlijk struinveldje met voor elk wat wils. Prachtige distels, schedels en andere botten, insecten en 

vlinders. En uiteraard vogels. Verschillende bellen roofvogels die alleen Joey ziet maar ook reigers op 

trek, bijeneters, kuif- en kalanderleeuwerik. En onze eerste wenssoort. Op een paaltje zit een kleine 

klapekster. En even later, als we dankzij een telefoontje nog even moeten stoppen, meteen onze 

tweede wenssoort: op de draad zitten twee roodpootvalken. We zijn nog maar net weer uitgestapt 

om die te bekijken als een grote groep van 700 pelikanen laag over komt vliegen. Recht over onze 

hoofden heen. Een fantastisch schouwspel. 

  



Rose pelikaan (Eduard) 

Daarna splitsen we de groep. Het ene busje verdwijnt naar het oude centrum van Nesebar dat op de 

wereld erfgoedlijst van Unesco staat, het andere busje gaat naar Cape Emine op zoek naar de 

scharrelaar. We hoeven niet lang te zoeken, vanaf de achterbank wordt er een gespot. En even later 

de tweede. De fotografen sluipen door het veld steeds een stukje dichterbij en hebben alleen oog 

voor die twee vogels. Bijna jammer want zo zou je bijna niet zien hoe mooi het totaalplaatje is. Dat 

grote, uitgestrekte veld, met achter ons de bosrand waar de kleine vliegenvanger zich onophoudelijk 

laat horen. De scharrelaars op de draad en in de lucht een vrolijk groepje bijeneters. En in de verte 

verraadt het geklingel van de bellen de aanwezigheid van een herder met zijn kudde schapen. Geen 

verkeer, geen windmolens, geen vliegtuigen, alleen maar geluiden die perfect in het landschap 

passen. Ook verderop op de kaap is het mooi met appelvinken en een flinke groep grauwe gorzen. En 

ook hier zien en horen we weer volop de grauwe klauwier en de kleine vliegenvanger. 

 

  



Scharrelaars (Eduard, Yvonne, Hannie) 

De stadsgangers hebben zich ondertussen ook prima vermaakt, getuige de verhalen als we elkaar 

weer op ‘het puntje’ tegen komen. Geen Syrische bonte specht deze keer, wel zien we mooi grote 

stern, purperreiger en de verschillende soorten meeuwen. Die blijven lastig, zeker de juveniele    

beesten. Als het begint te miezeren is de keuze dan ook snel gemaakt. We gaan terug naar het hotel 

voor een heerlijk diner, deze keer in het mediterrane restaurant.  

  



Woensdag 

Regen, mist en droge periodes wisselen elkaar af vandaag. Niet leuk maar daardoor blijven de vogels 

wel hier hangen. De rit naar het noorden besluiten we te droppen, in plaats daarvan gaan we 

nogmaals richting Cape Emine. De scharrelaars zitten nog op dezelfde plaats als gisteren, en verder 

vliegt er een flinke groep bijeneters (wat een vrolijk geluidje), boompiepers, roodstuitzwaluwen en 

roodstaarten. Het grootste verschil met gisteren is de toestand van het veld. Gisteren droog, vandaag 

natte klei. De een na de ander komt van het veld met grote kleiklompen onder de schoenen. 

 Modderklompen (Karin, Hannie) 

We gaan verder richting zee. Enima is een klein gehucht waar ezels door het enige straatje 

scharrelen. Een fotogeniek plaatsje maar zonder vogels dus we rijden verder naar de kaap.  

Het is vandaag een echte herfstdag. De bomen beginnen iedere dag meer te verkleuren, de lucht is 

grijs en af en toe miezert het. Toch doen we nog wel wat onverwachte waarnemingen hier. Een late 

koekoek, veel grauwe gorzen en een enkele cirlgors, overal juveniele boompootvalken en zelfs nog 

een wielewaal. Helemaal vrolijk worden we door een roodbruin gekleurd boompje waarin een flinke 

groep bijeneters zit. 
           Bijeneter (Karin) 



Op ons gemak rijden we naar Gaberovo waar we een uurtje doorbrengen op een heuveltop. Door de 

oostenwind worden de vogels meer naar het binnenland gedreven en daardoor is dit vandaag een 

perfecte plaats om te zijn. Behalve een aantal ‘gewone’ vogels zoals raaf, roodstuitzwaluw, bijeneters 

(ruim 100), witte en zwarte ooievaars tellen we maar liefst 14 verschillende soorten roofvogels. 

Hieronder een zeearend, drie vale gieren, een basterdbuizerd (!), enkele slangenarenden, boom- en 

roodpootvalken en dwergarenden. Maar ook 57 steppebuizerds en maar liefst 187 

schreeuwarenden. In twee uurtjes tijd komen er ruim 300 roofvogels over. Als extraatje vindt Robert 

nog een schildpad maar die valt toch in het niet bij deze massale roofvogeltrek. 

Als we moe gekeken zijn, vertrekken we naar onze laatste stop, Lake Atanasovsko,  om nog even 

steltjes te kijken. Dit punt ligt tegenover de telpost en hier zien we wat we vanaf de telpost maar 

moeilijk kunnen bekijken. Heel veel eendensoorten, tureluurs, zwarte ruiters en lepelaars en 

prachtige pelikanen die in groepjes over ons heen zweven om hier een veilige plek voor de nacht te 

vinden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Dwergarend (Joey)      Boomvalk eet libelle (Eduard) 

 

Donderdag 

Het begin van de dag is onveranderlijk. Ontbijten en lunchpakketten smeren en even langs de Lidl. 

Naar keuze voor de yoghurt en de verse broodjes of voor de kuifleeuwerik die ook vandaag weer 

present is. Dan richting telpost. Na het regenachtige weer de afgelopen dagen verwachten we hier 

een superdagje. Maar het weer is nog steeds niet optimaal, de vogels zijn niet erg talrijk en 

bovendien vliegen ze hoog. Om elf uur verzucht Eduard “hebben we dat ook eens meegemaakt” en 

dan, alsof het een geheime formule is die hij uitspreekt, barst het los. 

Honderden schreeuwarenden, bruine kieken, steppebuizerds, wespendieven, valken en sperwers, 

het komt allemaal over vliegen. Bellen van 60-100 schreeuwarenden, laag jagende roodpootvalken, 

boomvalken die zich zichtbaar te goed doen aan libellen, het is genieten. Op de telpost melden ze 

voor de liefhebber nog 2 extra krenten in de goedgevulde pap, een zomertortel en een 

sperwergrasmus. Verder is er een opvallende trek van gaaien zoals momenteel overal in Europa. 

 

 

 



   Sperwergrasmus (Yvonne)                 Grauwe klauwier Eduard 

Een impressie: Bel van 100 boven de mast. Rechts laag wesp, slang erboven. Slanke kiek, slanke kiek 

op 3 uur. Schreeuw boven torentje en dan 2 buizerd en steppekiek. Roodpoten achterlangs, balkan, 

zwaluwen boven ons. Bastaardarend boven rode dak, boven ons 80 bijeneters, wolk roodpoot. Laat 

die baan links maar zitten. Wow, die bel, giga hoog man, slaat nergens op enzovoort enzovoort.  

Het is maar goed dat Joey gezelschap heeft van 2 medetellers die al net zo hard staan te roepen en te 

stuiteren. En ondertussen geeft Eduard nog wat extra uitleg over de knik in de vleugel van de 

slangenarend en de langere kop van de wespendief. Nu ze zo laag vliegen zijn deze details 

makkelijker te zien. 

 

  



‘Onze’  telpost (Yvonne) 

Een uurtje later zitten we al op 400 schreeuwarenden, zwaar onderteld volgens Joey. Bij ons kan dat, 

bij officiële telpost is het hard werken om alle banen in de gaten te houden. 

             

Als rond drieën de wind een beetje draait naar het zuidoosten, zakt de trek in. Tijd om nog even 

richting zoutmuseum te gaan. Niet voor het museum maar voor het gebied rondom. Grote sterns en 

visdieven zijn mooi te zien in het zonnetje, evenals de dwergaalscholver.  

Grote stern (Eduard)              Dwergaalscholver (Karin) 



Wat maakt de zon alles nog veel mooier. Een jonge spreeuw, groenpootruiters en tureluur zien er 

nog mooier uit dan anders.  

Op de valreep zien we zelfs nog twee nieuwe soorten, steenlopers die aan de waterkant foerageren 

en een Isabeltapuit die op een polletje mooi staat te wezen. Maar de klok tikt onverbiddelijk door. 

Met een laatste okidoki wordt een eind gemaakt aan ons vogelfeest. Wat rest is het inpakken van de 

koffers en de reis naar huis.  

Eduard, Wilfred, Joey en Robert: jullie zijn een fantastische combinatie. Dank je wel voor  jullie 

enthousiasme, het delen van alle kennis en jullie inzet om ons zoveel mogelijk te laten zien. En ook 

bedankt voor alle gezelligheid en de mooie foto’s, iets wat trouwens ook geldt voor de andere 

deelnemers. We hebben genoten van al het moois, we hebben fijne gespreken gevoerd en vooral 

veel gelachen. Een reis die we niet makkelijk zullen vergeten.  

  



Vogeltrek in Bulgarije: https://www.youtube.com/playlist?list=PLb5bAcIMHEihZRJdV7LkfTVim51mTve-t 
 
Vogelen in Bulgarije https://www.youtube.com/watch?v=YClZkEbO_lU&list=PLb5bAcIMHEihZRJdV7LkfTVim51mTve-
t&index=2 (Spaanstalig) 
 
Peter Hepp 
https://www.youtube.com/playlist?list=PLb5bAcIMHEihZRJdV7LkfTVim51mTve-t 
 
https://www.youtube.com/watch?v=lK5uJNucTOg&list=PLb5bAcIMHEihZRJdV7LkfTVim51mTve-t&index=5 
 
https://www.youtube.com/watch?v=BaG5Wl3Tpj0&list=PLb5bAcIMHEihZRJdV7LkfTVim51mTve-t&index=6 
 
https://www.youtube.com/watch?v=2B2VtkFzEDQ&list=PLb5bAcIMHEihZRJdV7LkfTVim51mTve-t&index=7 
 
https://www.youtube.com/watch?v=wb2KyO9-Q50&list=PLb5bAcIMHEihZRJdV7LkfTVim51mTve-t&index=8 
 
https://www.youtube.com/watch?v=_n3ENy9IzHs&list=PLb5bAcIMHEihZRJdV7LkfTVim51mTve-t&index=9 
 
https://www.youtube.com/watch?v=1h8G7KsIyfI&list=PLb5bAcIMHEihZRJdV7LkfTVim51mTve-t&index=10 
 
https://www.youtube.com/watch?v=C2ZbPRIEI4Q&list=PLb5bAcIMHEihZRJdV7LkfTVim51mTve-t&index=11 
 
https://www.youtube.com/watch?v=d3SVvG67qVQ&list=PLb5bAcIMHEihZRJdV7LkfTVim51mTve-t&index=12 
 
Foto’s Joey https://bulgaria.observation.org/user/photos/54547 
 

  https://www.trektellen.nl/count/view/1143/20191004 
 
Monument Strandja: (http://www.visitstrandja.nl/geschiedenis-strandja-gebergte-bulgarije.php 
 
https://www.wikiwand.com/en/Petrova_Niva 
http://greencorridors.burgas.bg/en/objects/view/57 
 
Foto’s Karin: https://photos.app.goo.gl/KUNaejuzQkeouQyz6 
 
http://bspb.org/poda/en/index.html 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLb5bAcIMHEihZRJdV7LkfTVim51mTve-t
https://www.youtube.com/watch?v=YClZkEbO_lU&list=PLb5bAcIMHEihZRJdV7LkfTVim51mTve-t&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=YClZkEbO_lU&list=PLb5bAcIMHEihZRJdV7LkfTVim51mTve-t&index=2
https://www.youtube.com/playlist?list=PLb5bAcIMHEihZRJdV7LkfTVim51mTve-t
https://www.youtube.com/watch?v=lK5uJNucTOg&list=PLb5bAcIMHEihZRJdV7LkfTVim51mTve-t&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=BaG5Wl3Tpj0&list=PLb5bAcIMHEihZRJdV7LkfTVim51mTve-t&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=2B2VtkFzEDQ&list=PLb5bAcIMHEihZRJdV7LkfTVim51mTve-t&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=wb2KyO9-Q50&list=PLb5bAcIMHEihZRJdV7LkfTVim51mTve-t&index=8
https://www.youtube.com/watch?v=_n3ENy9IzHs&list=PLb5bAcIMHEihZRJdV7LkfTVim51mTve-t&index=9
https://www.youtube.com/watch?v=1h8G7KsIyfI&list=PLb5bAcIMHEihZRJdV7LkfTVim51mTve-t&index=10
https://www.youtube.com/watch?v=C2ZbPRIEI4Q&list=PLb5bAcIMHEihZRJdV7LkfTVim51mTve-t&index=11
https://www.youtube.com/watch?v=d3SVvG67qVQ&list=PLb5bAcIMHEihZRJdV7LkfTVim51mTve-t&index=12
https://bulgaria.observation.org/user/photos/54547
https://www.trektellen.nl/count/view/1143/20191004
http://www.visitstrandja.nl/geschiedenis-strandja-gebergte-bulgarije.php
https://www.wikiwand.com/en/Petrova_Niva
http://greencorridors.burgas.bg/en/objects/view/57
https://photos.app.goo.gl/KUNaejuzQkeouQyz6

