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Van 17 t/m 24 september zijn we met 14 mensen naar Bulgarije geweest om de vogeltrek te 
aanschouwen langs de via Pontica. Het weer was prima, zeker voor de vogeltrek. Mooie warmere 
dagen werden afgewisseld met wat koeler weer en we hebben zelfs een klein beetje regen gehad.  
Ook de bewolking varieerde van geheel bewolkt via half naar onbewolkt. Voor het waarnemen van de 
trek prima want de wolken helpen je om de overvliegende vogels op te pikken.  
 
We hebben verschillende dagen en dan met name een gedeelte van de ochtend op de telpost 
gestaan en genoten van veel roofvogels, pelikanen, maar ook zangvogels en andere soorten. Zie voor 
de waargenomen soorten de soortenlijst en de telgegevens.  
Gezien het feit dat er ook veel uitgelegd wordt over de vogeltrek en over de identificatie van de 
overtrekkende vogels staan we eigenlijk nooit op de “officiële” telpost (verticale pijl) maar altijd een 
200 meter daarachter (horizontale pijl). Een vlak hoger gelegen deel in het landschap waar we 
voldoende uitzicht en ruimte hebben voor de groep.  
 

 
 

Voordeel van de telpost is dat je hier ook 
een beetje rond kan lopen en kan genieten 
van de vele vlinders die er ook in deze tijd 
nog rondvliegen. Vaak staan we in de 
ochtend op de telpost omdat de vogels dan 
minder hoog zitten en je een beeld krijgt hoe 
het die dag zal verlopen met de trek. Een 
ander voordeel is dat de pelikanen vaak in 
de ochtend langs de telpost komen. Dit heeft 
te maken met de slaapplekken van de avond 
ervoor.  
 
 
 



 
 
Mooie groepen vooral witte pelikanen komen voorbij, soms ook gemengd met kroeskoppen.  

 
 
Soms blijven de groepen behoorlijk lang hangen en zoeken de thermiek zo ongeveer boven de groep 
waardoor ze goed te zien en te fotograferen zijn.  
 
 
 



Naast Pelikanen, zwarte ooievaars en diverse soorten zangvogels, zijn het natuurlijk vooral de 
roofvogels die de show stelen. In deze tijd van het jaar zitten we in de overgang van de wespendief 
naar de steppebuizerd en in de piektijd voor de schreeuwarend en roodpootvalk. Burgas is één van de 
weinige telposten in de wereld waar je mooie doortrek van roodpootvalk kan waarnemen.  
 

 

 
 
De laatste wespendieven passeren de telpost, dit jaar overigens nog in behoorlijke aantallen en de 
eerst steppebuizerden komen langs. De aantallen buizerds lopen in de loop van de komende weken 
nog behoorlijk op.  
 
 
 

 
Spectaculair zijn de doortrekkende roodpootvalken, 
waarvan we er dagelijks wel een aantal hadden. 
Vaak komen deze valkjes pas in de late avond naar 
beneden en soms zoeken zij in de buurt van de 
telpost een slaapplaats.  



 

 
 
 
Een hoofdrol in deze week is altijd weggelegd voor de Schreeuwarend. In een periode van ongeveer 
een tiental dagen ergens tussen midden en eind september trekken er tienduizenden 
Schreeuwarenden naar het zuiden. Soms nog redelijk laag, maar vaak ook in grote, van thermiek 
gebruik makende groepen hoog boven de deelnemers.  
 

  
 
In sommige jaren, met name als we een laat najaar hebben, zoals dit jaar, heb je kans op nog mooie 
groepen van tientallen tot soms wel honderden Balkansperwers, die typisch, ook gebruik makend van 
thermiek, over je heen komen glijden. 
  



Tijdens de reis hebben we maar liefst 22 soorten roofvogels gezien (zie soortenlijst) en dan hebben 
we de blauwe kiekendief en de steenarend nog gemist helaas.  
 

   
 
Elke dag komen er wel enkele tot enige tientallen slangenarenden langs.  
 

 
 
Visarend is ook één van de trekkende soorten en dit is een meer actieve vlieger, die minder tot geen 
gebruik maakt van thermiek. Vaak zie je deze dus solo de telpost passeren.  
  



 
 
Naast roofvogels en pelikanen, de echte thermiektrekkers, heb je op de telpost kans op een grote 
verscheidenheid aan soorten. Zo was de lucht soms gevuld met meeuwen, met veel kokmeeuwen en 
zwartkopmeeuwen, waartussen soms ook deze dwergmeeuwtjes rondhingen.  
 
Daar we vaak maar een paar uur op de telpost staan, afhankelijk van hoe de intensiteit van de trek is, 
hebben we deze week ook veel andere gebieden in de buurt bezocht. Daarnaast zijn we ook een 
dagje afgezakt naar het zuiden en hebben we een kaap bezocht ten noorden van Burgas.  
 
De eerste middag na aankomst hebben we in de buurt van het hotel gevogeld. Dit werd door de 
individuele deelnemers ook wel eens in de vroege ochtenduren gedaan voor het ontbijt. Het hotel is 
gelegen naast een ruig stuk terrein waar onder andere veel trekvogels aanwezig kunnen zijn. Altijd 
zijn er wel één of meerdere Grauwe klauwieren aanwezig, maar dit jaar werden hier ook Syrische 
bonte specht , steenuil en door de gids zelfs nog een sperwergrasmus gevonden.  
 
Tijdens de wandeling langs de kust achter het hotel hadden we, ik zou bijna zeggen natuurlijk, onze 
eerste grauwe klauwier, een zeer algemene soort in deze tijd in Bulgarije. Maar ook een mooie groep 
roodstuitzwaluwen en een aantal prachtige kleine vliegenvangers, die zich prachtig lieten zien.  
 

 

 



In de buurt van de telpost, wat verder naar burgas, maar ook een stukje verder naar het noorden bij 
de stad Pomorie liggen nog wat zoutpannen en zijn diverse brakwatermeren aanwezig. Derhalve zijn 
we de tweede dag na de ochtendtelling gaan vogelen in de buurt.  

Zoutpannen bij de telpost.  

Vooral het meer bij Pomorie is altijd een bezoekje waard. Je kunt hier vanaf twee kanten het meer 
bekijken. Mooi uitzicht met een zitgelegenheid heb je bij de zuidkant van het meer waar ook het 
zoutmuseum gelegen is. Hier zitten vaak grote groepen rustende meeuwen en sterns, maar ook 
dwergaalscholver is hier vaak te zien.  

Aan de randen van het meer zijn hier soms nog wat steltlopers aanwezig, maar dat hangt vaak af van 
of de lokale bevolking nog een modderbad komt nemen wat tijdens ons bezoek wel het geval was.  

Dus voor de stellopers omgereden naar de andere kant van het meer waar over een smal pad door 
het riet een stuk langs het meer kan rijden. Gezien de schoonheid van deze plek hebben we die later 
in de week ook nog een keer in de late namiddag / begin avond bezocht waarbij we konden 
aanschouwen dat nog duizenden gele kwikstaarten hier kwamen slapen.  

 

Fraai was ook de groep van zo’n 20 vorkstaartplevieren met daarin minimaal één steppevorkstaart.  
  



Op onze derde dag zijn we na de telling verder naar het zuiden gereden. Zodra je de stad Burgas 
komt binnenrijden, heb je gelijk aan je rechterhand “Lake Burgas”. Dit is een groot zoetwatermeer met 
veel vogels. Naast de vele meerkoeten en eenden hier ook vaak sterns als witvleugel en 
witwangstern, maar ook voor het waarnemen van de Kroeskoppelikaan aan de grond is dit wel de 
beste plek.  
 

 

 
Het meer is vanaf goed te overzien op diverse inhammen gelegen langs de doorgaande weg naar het 
zuiden.  
 

 
 
Langs de randen van dit meer zaten honderden pelikanen en aalscholvers en dit meer is dus heel 
belangrijk als tussenstop voor de diverse trekvogels.  
Na dit bezoek rijden we verder zuid en komen we aan bij PODA, een bezoekerscentrum van de  
Bulgarian Society for the Protection of Birds gelegen aan een stuk beschermd reservaat.  
 
Dit is een ideale plek omdat iedere deelnemer hier zijn eigen gang kan gaan. Vanaf het 
bezoekerscentrum is het prima trektellen, het pad door het gebied is prima wandelgebied. Inmiddels 



zijn al 315 soorten vogels in dit gebied van een vierkante kilometer vastgesteld. Da’s ene kwart van 
alle vogels van Europa.  
 
Net voor het bezoekerscentrum is een afgraving waar we op zoek zijn gegaan naar reptielen en 
vlinders. Kortom, een heerlijke plek om een middagje te blijven en nog koffie ook.  
 

 
Uitkijk vanaf de bovenste etage van het bezoekerscentrum. Je hebt een mooi uitzicht richting het 
noorden waar de trekvogels vandaan komen en in de rietkraag vogels als ijsvogel en waterral.  
 

 
 
Ringslang en Griekse landschildpad 
  



 

 
We sloten de dag af bij bij de oevers van het Mandrensko meer waar een ralreiger zich fraai laat zien.  
 
De vierde dag hebben we in de ochtend de telpost bezocht en hebben we daarna een rondje gereden 
op zoek naar mooie plekjes Zo kwamen we bij een klein riviertje uit, waar de grijskopspecht wel riep, 
maar zich niet aan ons liet zien. Hier wel nog de nodige vlinders waaronder ook de keizersmantel.   
 

 



 
In de namiddag zijn we nog met een aantal 
mensen naar Pomorie geweest waar we 
onder andere invallende pelikanen hadden, 
maar ook doortrek van kwak en veel blauwe 
reigers. En ook hier werd ook weer op de 
reptielen en amfibieën gelet.  
 
 
 Syrische knoflookpad  
 
 
 

 

 
 
Mooie groepen blauwe reigers trokken in de vooravond richting zuid en de flamingo’s werden mooi 
beschenen door de avondzon.  
 

 



De vijfde dag zijn we verder naar het zuiden getrokken met 
als eindbestemming: Petrova niva  
Dit is een gedenkplaats gelegen op een hoog plateau in het 
Strandzha gebergte op 10 kilometer van de Turkse grens.  
Petrova Niva is een historisch gebied, waar tussen 11 en 13 
juli 1903 een groep Bulgaarse afgevaardigden van de 
Interne Macedonische-Adrianopel Revolutionaire 
Organisatie (IMARO) de uitbraak aankondigde van een 
anti-Ottomaanse opstand gericht op de bevrijding van Zuid-
Thracië van de Ottomaanse heerschappij en riep de 
Republiek Strandzha uit. 
Het is een van de 100 toeristische trekpleisters van 
Bulgarije; een monument voor het evenement werd 
gebouwd in de jaren 1950 en een kerk gewijd aan Saint 
Petka werd gebouwd in 2003 voor het honderdjarig 
jubileum van het congres, evenals een museum. 
 
Na Poda ga je langzaam een wat heuvelachtiger landschap 
in en rij je op diverse plekken door mooie bossen. Helaas 
zijn hier niet heel veel mogelijkheden om een lange 
wandeling te maken.  

 
Op weg naar deze plek op diverse plekken gestopt onder andere voor de rouwmees die lekker 
meewerkte.  
 

Rond Petrova Niva kan je 
prima een wandelingetje 
maken en de spechten 
hielden ons hier wel bezig. 
Nog steeds was de 
Syrische bonte nog niet 
gezien en ook de grijskop 
deed vaak niet echt lekker 
mee. Uit eindelijk lukte het 
hier voor de meeste 
mensen om de 
grijskopspecht goed in 
beeld te krijgen.  

Voordeel van dit soort plekken is dat iedereen zich kan vermaken. Vogels, vlinders en reptielen zijn 
volop aanwezig en het is weer even heerlijk struinen. Op de terugweg nog een poging gewaagd voor 
de woudaap, maar die was helaas niet thuis.  



Het weer was wat wisselend en de vraag was of er wel trek zou zijn op onze telpost. Op het 
programma staat ook nog een bezoek aan kaap Emine, gelegen net ten noorden van Nessebar waar 
je het moet hebben van een zogenaamde Fall van zangvogels.  

Eerst maar checken op de post en even naar de “echte” telpost gelopen.  

 

Er bleek nog niet veel trek te zijn en derhalve werd toch besloten om deze dag dan op de kaap Emine 
door te brengen en dit bleek achteraf een goede keus.  

De kaap steekt een stuk in zee uit waardoor dit een magneet kan zijn voor trekvogels. Voordeel hier is 
ook weer dat je hier lekker kunt struinen langs en dor de aanwezige begroeiing. Op de vlakte veel 
vogels waaronder zomertortel, veel grauwe gorzen, een rouwmees, meerdere cirlgorzen, twee 



prachtige duinpiepers  en een rietzanger die ons bezig hield. Kortom heerlijk vogelen en weer totaal 
anders dan op de telpost. Dat maakt deze reis ook zo compleet de grote variatie.  

Ook op zee was het nodige te beleven. Zo 
vloog een kuifaalscholver langs en vloog zelfs 
een kleinste jager naar zuid. Ook bleken er 
behoorlijk wat tuimelaars voor de kust te 
zitten. Het betreft hier een ondersoort die 
alleen in de zwarte zee voorkomt.  

Wat een afsluiting van een zeer mooie dag.  

 

 

 

De laatste volle dag  

Gisteren nog een goed plek voor Keizerarend doorgekregen, dus dat wilde ik als verrassing houden 
voor de middag. In de ochtend met goed weer richting telpost en daar weer de nodige trek van 
roofvogels en pelikanen meegepikt.  

 

En in de middag naar het westen om een nieuwe plek te ontdekken.  



Na een kleine 45 min rijden zijn we op de plek die een beetje steppe achtig aandoet. De aanwijzingen 
waren prima en de plek goed te vinden.  

 

Het was niet heel moeilijk om hier Keizerarend te vinden want twee tot drie verschillende jonge vogels 
hingen hier bijna constant rond.  

En hoe mooi is het dan als je die dan ook nog 
mooi kunt fotograferen.  

Ook in dit gebied aanwezig een arendbuizerd en 
bij het wegrijden een prachtige man 
steppekiekendief. Soms zit het mee…….. 

Naast vogels natuurlijk ook weer aandacht voor 
andere levende wezen en zo kreeg een pad de 
beide gidsen op de grond.  

 



De laatste ochtend.  

Vroeg nog maar even rond hotel gelopen en afscheid genomen van de overal aanwezige grauwe 
klauwieren. Wat zij het toch een mooie vogels.  

 

En dan is het , na weer een heerlijk en stevig ontbijt, tijd voor de laatste etappe. Nog één keer lekker 
relaxen in de zon en de vogels over je heen zien glijden.  

 



En wat een ochtend werd het nog. Grote diversiteit aan roofvogels, sommige mooi laag en wederom 
honderden pelikanen, zowel witte als kroeskoppen.  
 

 
 
Dit schouwspel blijft elke dag weer een feestje om mee te maken.  
 

 
 
Maar ook een “gewone” soort als de sperwer blijft mooi, zeker als ze zo dichtbij langskomen.  
 
Kortom het was weer een zeer geslaagde week, met een gezellige en leergierige groep deelnemers, 
in een fantastische omgeving met veel vogels, vlinders amfibieën en reptielen. Ik kijk al uit naar 
volgend jaar.  
 
Met dank aan Dirk, Monica, Robert en Jos voor het aanleveren van de foto’s  


