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Dag 1 – maandag 18 mei Amsterdam – Boekarest - Tulcea
Zoals afgesproken zijn alle deelnemers om 7.00 uur aanwezig op de luchthaven Amsterdam Schiphol
voor vlucht KL 1373 naar Boekarest (Bucureşti). Zonder vertraging stijgt het vliegtuig om 09.25 uur op
om na een goed verlopen vlucht om ca. 13.10 uur plaatselijke tijd (+1) op de luchthaven Henri Coandą
te landen. Onze lokale gids voor deze reis, Cristian staat ons bij de uitgang van ‘arrivals’ op te
wachten. Met een busje en chauffeur reizen we verder naar het eerste logeeradres in Tulcea. Na het
verlaten van de hoofdstad rijden we al snel door een glooiend landschap dat voornamelijk bestaat uit
grote graan- en koolzaadvelden. Later zien we ook meer natuurlijke gebieden zoals moerasland en
uitgestrekte rietvelden. We rijden door kleine dorpen en zien al snel de eerste vogels. Bijeneters en
Scharrelaars zitten op de elektriciteitsdraden en langs de weg zien we de eerste Grauwe Gorzen in de
graanvelden zitten. Na een paar uur stoppen we bij een meer om de benen te strekken. Grote en
Kleine Zilverreigers, Ralreigers, Aalscholvers, Dwergaalscholvers, Krooneenden, Witoogeenden en
Witwangsterns laten zich hier prachtig zien. Alom klinkt het harde gekras van de Grote Karekieten uit
de rietvelden. Een enkele vogel laat zich fraai bekijken. Na een rit van 5 uur bereiken we ons hotel in
Tulcea. Dit is een prima accommodatie, gelegen aan een kunstmatig meer en net buiten het
stadscentrum. Het invullen van de checklist wordt deze eerste dag alleen nog door Jos gedaan. De
rest van de vakantie zullen we deze gezamenlijk aan het eind van de dag invullen. Na een smakelijk
diner en enkele drankjes gaan we naar onze kamers. Morgen begint onze tocht door een van de
grootste delta’s van Europa. Dit gebied heeft een oppervlakte van maar liefst 3446 km² (ongeveer
even groot als de provincie Zuid-Holland).
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Donaudelta, 21-05-2015 (Aldo)

De ‘River Lady’, Mila 23, 19-05-2015 (Noël)

Scharrelaar, Donaudelta, 21 mei 2015 (Jos)

Pontische Meeuw, Donaudelta, 21-05-2015 (Jos)

Dag 2 – dinsdag 19 mei Tulcea - Mila 23
Na een vroeg ontbijt lopen we rond 8.30 uur met onze bagage naar de haven van Tulcea waar het
schip, River Lady, aangemeerd ligt. Maria, de stevige schippersvrouw helpt bij het aan boord dragen
van de bagage. De bestemming voor deze eerste dag in de Donaudelta is een klein dorp gelegen
middenin dit uitgestrekte gebied: Mila 23. In dit dorpje met slechts 300 inwoners leven de mensen van
de visserij en toerisme. De van oorsprong Russische inwoners (Lipovans) zijn hier ruim 200 jaar
geleden naar toe gevlucht om aan godsdienstvervolging te ontsnappen.
De delta herbergt vele vogelsoorten en de lijst groeit gestaag terwijl we in rustig tempo door de vele
kreken en meren varen. De eerste Nachtegalen laten hun luide zang horen en ook Wielewalen zijn
duidelijk aanwezig. Naast de al eerder waargenomen reigers krijgen we nu ook Kwakken te zien. Ook
zien we enkele Koereigers vliegen, een zeldzame verschijning in dit gebied. De lunch wordt verzorgd
door Maria en smaakt ons voortreffelijk. Een stevige soep vol met groenten en vlees, brood en een
fruitig Roemeens rood wijntje. Tijdens de tocht zien we talrijke Scharrelaars hun imposante baltsvlucht
maken. De weemoedige zang van de Grijskopspecht galmt regelmatig over het water. Grote groepen
Roze Pelikanen laten hun imposante vlucht zien. Zagen we in de bebouwing regelmatig
Geelpootmeeuwen hier op de rivieren in de delta zien we vooral Pontische Meeuwen. Na een mooie
dag op het water doorgebracht te hebben, leggen we ’s avonds aan in Mila 23. Ons logeeradres voor
de komende twee nachten, een fraai guesthouse, is gelegen op de oever van de Dunârea Veche
(Oude Donau). We treffen elkaar even later weer op een mooi buitenterras met uitzicht op het water.
Als diner krijgen we onder meer twee waterbewoners van de delta geserveerd t.w. Meerval en Snoek.
Met een koel drankje binnen handbereik genieten we van een fraaie zonsondergang.

3

Dag 3 – woensdag 20 mei Mila 23 - Donaudelta
Deze dag wordt er naast een verdere verkenningstocht met het schip ook een bezoek gebracht aan
de omgeving rond Caraorman, een oud vissersdorp gelegen tussen de kanalen van Sulina en Sfântu
Gheorghe. Hier gaan we aan land voor een rustige wandeling van een paar uur. Een mooi duinachtig
landschap waar middenin de betonnen resten van een fabriek, een megalomaan bouwwerk uit het
dictatoriale verleden, zijn blijven staan. In dit interessante gebied zien we naast ‘onze’ Gele Kwikstaart
ook de ondersoorten feldegg (Balkan Gele Kwikstaart) en dombrowskii (Roemeense Gele Kwikstaart).
Verder zien we onder meer enkele fraaie Kleine Klapeksters en op korte afstand een kolonie
Bijeneters. In de bassins laten enkele steltlopersoorten zich goed bekijken. Tussen de Visdieven
ontdekken we een schaarse Lachstern. Na een lunch aan boord van het schip maken we nog een kort
rondje over land. Dit levert onder meer een leuk groepje Bosruiters op. Op de terugreis door het
Caraorman kanaal horen we meerdere malen het hoge ijle ‘tsiiiuu’ van Buidelmezen. Het zien van
deze kleine mezensoort blijkt erg lastig. Witoogeenden en Zwarte Ibissen laten zich erg fraai bekijken.
Aangekomen in Mila 23 zitten we even later aan de eettafel. Dit keer krijgen we vooraf soep, gevolgd
door visballen met een soort hachee en groenten. Als dessert worden flensjes met room
voorgeschoteld. De volgende dag zullen we via een andere route terugvaren naar de haven van
Tulcea.

Kwak, Donaudelta, 21-05-2015 (Jos)

Dobbelsteenslang, Donaudelta, 19-05-2015 (Jos)

Ralreiger, Donaudelta, 21-05-2015 (Jos)

Kwak, Donaudelta, 19-05-2015 (Noël)

Dag 4 – donderdag 21 mei Mila 23 - Tulcea
Voor het ontbijt maken we een korte wandeling in het gebied achter de huizen van Mila 23. Hier zien
we leuke soorten als Hop, Grutto (niet algemeen), Wielewaal, Purperreiger en Rietzanger. Vlakbij ons
guesthouse vliegt een mannetje Wespendief over. Een goed begin van de dag! Na het ontbijt stappen
we aan boord en beginnen aan de terugreis naar Tulcea. Via smalle riviertjes komen we bij een huisje
waar vrienden van het schippersechtpaar wonen. Na een kort praatje krijgen ze in ruil voor sigaretten
en drank een zo juist gevangen Snoek mee. De rest van de dag varen we rustig tegen de stroom in
naar de haven van Tulcea. Naast mooie zichtwaarnemingen van o.a. Zeearend, Roodpoot- en
Boomvalken, Roodhalsfuten en Dwergaalscholvers lukt het ons ook om een mannetje Grijskopspecht
van dichtbij te zien. De aankomst in Tulcea verloopt goed. We nemen afscheid van de kapitein en zijn
vrouw en lopen met onze bagage terug naar het inmiddels vertrouwde hotel Insula. Na het bijwerken
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van de lange lijst met waarnemingen genieten we buiten van een heerlijk diner. De volgende dag
zullen we een volstrekt andere omgeving gaan bezoeken.

Boomvalk, Donaudelta, 20-05-2015 (Jos)

Grijskopspecht, Donaudelta, 21-05-2015 (Jos)

Dag 5 – vrijdag 22 mei Mǎcingebergte
Zoals inmiddels gebruikelijk zijn we ook deze ochtend weer om ca. 8.00 uur klaar voor vertrek. We
gaan met het busje naar het Mǎcingebergte. Dit is een oud en relatief laag gebergte in het zuidoosten
met een hoogste top van 467 meter. Onderweg brengen we eerst een bezoek aan Greci, een plaatsje
aan de zuidelijke voet van het gebergte. Op de akkers vinden we Kuifleeuwerik, Duinpieper en horen
hier Zomertortel. Vervolgens rijden we verder naar Mǎcin. Op de eerste stop in dit mooie en
uitgestrekte gebied zien we bij het uitstappen al de eerste Arendbuizerds. Aan de voet van de berg
laten baltsende Isabeltapuiten hun gevarieerde zang horen. Niet alleen vogels krijgen de nodige
aandacht. Er wordt ook genoten van de weelderige planten- en insectenwereld. Onze gids laat een
mooi mannetje Smaragdhagedis zien. Wat een fantastische plek! Als we een korte wandeling maken
in de bergen zien we al snel een mannetje Rode Rotslijster op de punt van een rots zitten. Niet lang
daarna staan we door de telescoop naar een Bonte Tapuit te kijken. Deze fraaie tapuitsoort is een
broedvogel van Centraal-Azië en bevindt zich in Roemenië in het meest westelijke deel van zijn
broedgebied. De doelsoorten voor deze plek zijn binnen. Op de terugweg naar het busje krijgen
enkelen nog een tweetal Zomertortels mooi te zien, die vlak voor ons op het pad lopen. Als we bij een
volgende stop uitstappen, zeilt een volwassen Slangenarend over onze hoofden. Na de lunch, die we
nuttigen bij een wegrestaurant, bezoeken we nog een bos. Dit levert helaas geen nieuwe soorten op.
Wel laat een Kwartel zich kort horen in een aangrenzend graanveld. Voldaan keren we terug naar
Tulcea.

Smaragdhagedis, Mǎcin, 22-05-2015 (Noël)

Omgeving Enisala, 23-05-2015 (Nico)

Dag 6 – zaterdag 23 mei Saraturi-Murighiol - Enisala – Orgame/Argamum - Babadag
Vandaag verlaten we Tulcea en zakken langzaam af naar het zuiden. De eerste stop is bij het
biosfeerreservaat Saraturi-Murighiol. In dit gebied ligt een groot ondiep meer met wat kleine eilanden
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waar onder andere Zwartkop- en Pontische Meeuwen broeden. De Pontische meeuwen hebben al
grote jongen. Tegen de heuvels zweven een paar Arendbuizerds. Als we een stuk langs het meer
lopen zien we Krombekstrandlopers, Temminck’s- en Kleine Strandlopers. Op het water zien we
meerdere Geoorde Futen en Dodaarsen. Na deze mooie stop gaan we weer op weg. Ons volgende
doel is de omgeving rond de citadel van Enisala, een verdedigingsbouwwerk uit de dertiende eeuw.
Aangekomen op deze bestemming worden we verwelkomd door een boven onze hoofden cirkelende
Dwergarend. Boven bij het fort aangekomen hebben we een schitterend uitzicht. Het blijkt een goede
plek voor Tapuiten. Ook zien we hier enkele Isabeltapuiten. Enkelen horen in de verte de klagende
roep van een Griel. Na intensief zoeken vinden we uiteindelijk een vogel op een stenige helling. Dit is
een typisch habitat voor deze mysterieuze steltloper. Met een aantal mooie soorten ‘op zak’ stappen
we in de bus en vervolgen onze trip. De laatste grote stop van deze dag maken we bij
Orgame/Argamum langs de Zwarte Zee. Een archeologisch zeer belangrijke en interessante plaats
met overblijfselen van nederzettingen en graven van vele eeuwen voor Christus. Ook landschappelijk
is dit een bijzonder fraai gebied met een rijke flora en fauna. We maken hier een korte wandeling en
daarna ‘call it a day’. We gaan naar een nieuw logeeradres, een gezellig guesthouse gelegen in
Babadag. Hier zullen we de laatste twee nachten doorbrengen.
Dag 7 – zondag 24 mei Babadag - Vadu en omgeving Zwarte Zee
Voor het ontbijt maken we een wandeling langs de weg waaraan het guesthouse ligt. Deze weg loopt
dwars door het Babadag bos. Terwijl het geluid van de Wielewalen niet van de lucht is, zien en horen
we meerdere Appelvinken. Het blijkt een vruchtbare ochtend met soorten als Boomkruiper,
Boomklever, Kleine- en Grote Bonte Specht, Grijskopspecht en Zwarte Specht. Ook horen we op deze
plek onze eerste Roodborst. Na het ontbijt rijden we naar het plaatsje Vadu. Onderweg maken we bij
een uitgestrekt bloeiend koolzaadveld een stop en vinden een mannetje Zwartkopgors. Ook zien we
op de weg enkele Kalanderleeuweriken. Bij Vadu aangekomen maken we een korte wandeling in een
vogelrijk plas-dras gebied. Naast een aantal steltlopersoorten zien we hier ook een klein groepje
Dwergmeeuwen. Andere leuke en nieuwe soorten voor onze lijst zijn Paapje en enkele overvliegende
Vorkstaartplevieren. Naast de weg vinden we de eerste zingende Veldrietzanger. We bezoeken een
kunstmatig meer waar een enorme Visdievenkolonie broedt. Cristian en Nico rijden met de chauffeur
naar het dorpje en slaan boodschappen in voor het middageten. Na een klein halfuur keren ze terug
en gebruiken we de lunch op deze mooie plek terwijl de Vorkstaartplevieren over onze hoofden
scheren. Vervolgens rijden we naar de Zwarte Zee. Door het mooie weer zijn er nogal wat mensen op
het strand te vinden. De vogels, die we kunnen zien zitten helaas ver weg. Ruben maakt van de
gelegenheid gebruik en neemt een korte duik in zee. Daarmee kan hij weer iets van zijn bucketlist
afstrepen. We verlaten het strand en gaan verder. Bij het meer van Nuntaşi nemen we even de tijd om
de omgeving te scannen. Door de hoge waterstand vinden we hier helaas geen steltlopers. Onderweg
naar de volgende stop krijgen we twee schroevende Schreeuwarenden in beeld. In de omgeving van
het klooster van Codru aan de rand van het Babadagbos maken we nog een korte wandeling. Hier
krijgen we enkele zingende Ortolanen en Grauwe Klauwieren erg fraai te zien. We sluiten deze laatste
volle vogeldag op gebruikelijke wijze af. Het was een erg succesvolle dag met vele fraaie
waarnemingen.

Kroeskoppelikaan, Vadu, 24-05-2015 (Jos)

Veldrietzanger, Vadu, 24-05-2015 (Noël)
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Lunchtijd in Vadu, 24-05-2015 (Aldo)

Gebouw bij klooster van Codru, 24-05-2015 (Noël)

Dag 8 – maandag 25 mei Babadag – Boekarest - Amsterdam
Deze laatste ochtend maken Jos, Aldo en Noël nog een korte pre-breakfast tour. In het donkere bos
rond het guesthouse worden uiteindelijk nog twee leuke soorten opgerold. Een uitbundig zingende
Fluiter en een stiekeme Middelste Bonte Specht. Na het laatste ontbijt van deze reis nemen we
afscheid van Babadag en beginnen om 9.00 uur aan de terugreis. We maken nog een korte stop bij
het meer waar we op de heenreis ook even zijn gestopt evenals bij een benzinestation om iets te
kopen. Daarna rijden we direct door naar Boekarest waar ons vliegtuig met vluchtnummer KL 1374
ons terugbrengt naar Nederland. We kunnen terugkijken op een goed verlopen reis naar een
fantastisch mooi land waar ontzettend veel te zien is. Het weer was ons goedgezind met een
gemiddelde temperatuur van zo’n 25 graden. Op deze trip hebben we ruim 150 vogelsoorten gezien
alsmede enkele zoogdieren, reptielen, amfibieën, insecten, planten, mooie landschappen en
interessante bouwwerken. Namens BirdingBreaks wil ik jullie hartelijk bedanken voor jullie
enthousiaste deelname.
Jos van den Berg

De deelnemers aan de BirdingBreaks vogelreis Roemenië 2015 met vlnr. Ruben, Aldo,
Jos (BB), Noël en Nico aan boord van het schip ‘River Lady’.
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