Vogelreis Roemenië
- Donaudelta en Zwarte Zeekust 19 t/m 26 mei 2019

Georganiseerd door:

www.birdingbreaks.nl

Dag 1 – zondag 19 mei Amsterdam - Boekarest - Sinoe
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 09.30 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, samen met twee deelnemers die zich al in Roemenië
bevonden.
Met een busje en chauffeur reizen we verder naar het eerste logeeradres in Sinoe. 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. We zijn vroeg genoeg om in de omgeving van
Sinoe nog wat te vogelen. Soorten als Hop, Duinpieper, Grauwe Klauwier en Tapuit laten zich
goed zien. We zien hier ook onze eerste Pontische Meeuwen en Witwangsterns. Tijd om in te
checken in ons hotel in Sinoe, waar we een nacht blijven. We worden verwelkomd met een
lekker lokaal drankje. Het dagelijks ritueel van het invullen van de checklist wordt door de
reisleider uitgelegd en de deelnemers stellen zich kort voor tijdens een kennismakingsrondje.
Na een smakelijk diner en enkele drankjes gaan we naar onze kamers.
Dag 2 – maandag 20 mei Sinoe - Vadu en Histria - Tulcea
Na het ontbijt rijden we een half uurtje om op onze eerst plek te komen. Het zijn wat
rommellandjes in de buurt van een verlaten fabriek, een van de vele nalatenschappen van het
oude regime. In de bomen bevindt zich een Roodpootvalken kolonie en de vogels laten zich
goed bekijken. Hier ook een grote Bijeneterwand, waar grote aantallen Bijeneters in en uit
vliegen. Op deze plek ook twee Veldrietzangers die zich ondanks de stevige wind goed laten
zien en een paar Balkankwikstaarten en Kuifleeuwerikken. Aan de rand van een plasje liepen
Kleine- en Krombekstrandlopers en Kleine Plevieren.
In dit gebied zien we ook veel Siesels, een soort grondeekhoorn, die doen denken aan
Afrikaanse Stokstaartjes. We lopen een paar honderd meter door, waar we genieten van de
veldlunch en waar goed zicht hebben op een vlakte met tientallen Vorkstaartplevieren. Twee
overvliegende Roerdompen worden door iedereen goed gezien. In het riet ook de eerste Grote
Karekieten en de geoefende luisteraars horen ook een Snor.
Aan de rand van de slootjes zien we volop Kluten, Steltkluten en Kemphanen.
Tijd om verder te gaan. We rijden naar het oude Histria, een Griekse nederzetting uit de 7e
eeuw voor Christus. Liefhebbers lopen een rondje door de ruïnes. De rest vergaapt zich aan een
aantal Kleine Klapeksters en een grote groep Spaanse Mussen, die nestelt in een groot
Ooievaarsnest. Leuk zijn de vele Boomkikkertjes die overal te bekijken zijn.
We halen onze bagage op in Sinoe en rijden door naar Tulcea, waar we de komende drie
nachten zullen blijven.

Dag 3 – dinsdag 21 mei Tulcea – Badabag - Tulcea
Vandaag verlaten we Tulcea in zuidelijke richting. De eerste stop is bij het biosfeerreservaat
Saraturi-Murighiol. In dit gebied ligt een groot ondiep meer met wat kleine eilanden 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. We zien een aantal Roze- en Kroeskoppelikanen
overvliegen. Een mooie voorbode voor wat er in de delta nog gaat komen.
Op een plasje aan de overkant van de weg zien we een aantal Krooneenden.
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 en
zien we nog twee Arendbuizerden. Boven bij het fort aangekomen hebben we een schitterend
uitzicht. Het blijkt een goede plek voor Tapuiten.
In het bos van Badabag maken we een drietal stops en lopen we telkens een eindje. Dit bos is
ook goed voor orchideeën. Tijdens de wandelingen zien en horen we Fluiter, Glanskop,
Appelvinken en twee Kleine Vliegenvangers.
Het kost wat moeite, maar we horen zowel de Nachtegaal als de Noordse Nachtegaal zingen.
We sluiten af met een Ortolaan, een soort die bij ons niet meer te doen is.
Tijd om weer terug te rijden naar Tulcea.
Dag 4 – woensdag 22 mei Tulcea – Macin gebergte - Tulcea
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 granietgebergte
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. We rijden verder en wandelen een stuk
door een bos met verspreid staande eiken, te vergelijken met de Dehesa in Spanje. We zien hier
twee hele goede soorten: de Rouwmees en de Balkansperwer.
Iets verderop stoppen we bij een beek, waar we ook lunchen, maar niet voordat we een stuk
langs de beek gelopen hebben. Een Draaihals en een Grote Gele Kwikstaart vormden hier de
vangst.
Vervolgens rijden we verder naar Mǎcin. Op de eerste stop in dit mooie en uitgestrekte gebied
zien we bij het uitstappen al de eerste Dwergarend. Plotseling zien we een Schreeuwarend, Het
zijn er zelfs twee! Aan de voet van de berg laten baltsende Isabeltapuiten hun gevarieerde zang
horen. Niet alleen vogels krijgen de nodige aandacht. De plek is heel goed voor vlinders als
Keizersmantel en Grote Vuurvlinder. Onze gids laat een mooi mannetje Smaragdhagedis zien.
Wat een fantastische plek!
Als we een korte wandeling maken zien we ook twee Grielen op de vlakte. Omdat ze zich
drukken duurt het even voordat iedereen ze gezien heeft. Ook twee Kortteenleeuweriken laten
zich mooi zien. Als we net in de bus zitten zien we een Zwartkopgors op de draad zitten.
Voldaan keren we terug naar Tulcea.
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).

Dag 5 – donderdag 23 mei Tulcea - Crișan
Na een vroeg ontbijt lopen we rond 8.30 uur naar de haven van Tulcea waar het schip
aangemeerd ligt. De bagage ligt al in het vooronder als we aan boord gaan. De bestemming
voor deze eerste dag in de Donaudelta is een klein dorp gelegen middenin dit uitgestrekte
gebied: Crişan. In dit dorpje rijden geen auto’s; simpelweg omdat er geen wegen zijn! Er liggen
wat hotels en pensions langs het water en de mensen leven van het toerisme.
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. Tientallen Kwakken en Ralreigers laten zich goed bekijken
en fotograferen. We zien meer Roodhalsfuten dan Futen en genieten van drie overvliegende
Zeearenden. Tussen de honderden Witwangsternen vinden we ook nog een paar Zwarte Sterns.
De lunch nuttigen we aan boord en smaakt ons voortreffelijk. 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. Op verschillende plekken langs het water horen en zien we Braamsluipers, Vale Spotvogels
en Gekraagde Roodstaarten.
We zijn blij verrast met de Withalsvliegenvanger, die we van dichtbij kunnen zien.
Na een mooie dag op het water doorgebracht te hebben, leggen we ’s avonds aan in Crişan.
Ons logeeradres voor de komende twee nachten, een fraai nieuw guesthouse, is gelegen op de
oever van de Sulina tak van de Donau.
Voor het diner zitten we lekker in de zon, genietend van een drankje. Het diner smaakt prima
en het is al snel tijd om te gaan slapen.
Dag 6 – woensdag 24 mei Crișan - Donaudelta - Crișan
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. De van oorsprong
Russische inwoners (Lipovans) zijn hier ruim 200 jaar geleden naar toe gevlucht om aan
godsdienstvervolging te ontsnappen.
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 in de
ruïne van het gebouw twee Dwerguiltjes en op korte afstand een kolonie Bijeneters. In de
bassins laten enkele steltlopersoorten zich goed bekijken. Tussen de Visdieven ontdekken we
een schaarse Lachstern en een Reuzenstern. 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. Uiteindelijk legt de boot aan naast een nest in aanbouw en zien we op gepaste
afstand de vogels af en aanvliegen. Witoogeenden en Zwarte Ibissen laten zich erg fraai
bekijken. Het koste wat moeite, maar na een paar stops langs oude rietvelden zien we een
groepje hyperactieve Baardmannetjes.
Het hoogtepunt van vandaag en voor sommigen van de hele reis zijn een drietal Reuzenzwartkopmeeuwen. Zij laten zich prima fotograferen.

Aangekomen in Crișan zitten we even later aan de eettafel. De volgende dag zullen we via een
andere route terugvaren naar de haven van Tulcea.
Dag 7 – donderdag 25 mei Crișan - Tulcea
Na het ontbijt wordt de bagage weer ingeladen en we vertrekken via een andere route door
weer een heel ander landschap richting Tulcea. We varen tegen de stroom in, dus gaan niet zo
snel. Vlakbij ons guesthouse vliegt een mannetje Wespendief over. Een goed begin van de dag!
Naast de zeer talrijke Grote Karekieten zien we ook Rietzangers en Kleine Karekieten. De rest
van de dag varen we rustig 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. Op het eind van de middag zien we nog een
Zeearendnest met maar liefst drie vlieg vlugge jongen.
De aankomst in Tulcea verloopt goed. We nemen afscheid van de kapitein en lopen terug naar
het inmiddels vertrouwde hotel Insula. Na het bijwerken van de lange lijst met waarnemingen
genieten we buiten van een heerlijk diner. De volgende dag zullen we terugrijden naar de
luchthaven.
Dag 8 – donderdag 26 mei Tulcea – Boekarest - Amsterdam
Na het ontbijt wordt de bagage in de bus geladen. We maken op de terugweg nog een stop en
zien daar een aantal Casarca’s en een indrukwekkende Oeverzwaluwwand, waar honderden
zwaluwen rond vliegen.
Ruim op tijd komen we aan op de luchthaven en checken we in voor de vlucht naar Amsterdam.
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. Na een goede vlucht komt onze reis aan een einde. We nemen afscheid van
elkaar en hopen elkaar in de toekomst nog eens te zien op een leuke reis naar een nieuwe
bestemming!

Theo Admiraal

