Donau Delta en vogels van Dobrudzha
Roemenie en Bulgarije in één boeiende vogelreis
2 t/m 12 juni 2018
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Donau Delta
Deze delta is met een oppervlakte van 600.000 hectare de
thuisbasis van enorme hoeveelheden watervogels, met als
meest opvallende twee soorten pelikanen, diverse reigers,
ooievaars, aalscholvers en sterns. Het is een favoriete
verzamelplaats voor de trekvogels en ook een belangrijk
overwinteringsgebied voor de massa's van watervogels uit
de steppen, de boreale bossen en de toendra's verder naar
het noorden. Hier zijn ook enkele van Europa’s laatste
extensief begraasde mozaïek boslandschappen te vinden.
Hier zijn nog steeds wilde paarden en in het wild levende
runderen aanwezig. Verwacht wordt dat we ook bevers
zullen terugkomen, net als edelherten en reeën.

Kavarna en 60 km ten noordoosten van Varna. De kust is
steil met verticale kliffen die vanaf een hoogte van 70
meter stijl naar de Zwarte Zee afdalen.

Srebarna Nature reserve
Het Srebarna Nature Reserve is een zoetwatermeer
grenzend aan de Donau en een uitbreiding van de delta
met meer dan 600 hectare. Het is broedgebied voor bijna
100 soorten vogels, waarvan vele zeldzame of bedreigde.
Zo'n 80 andere vogelsoorten zoeken er elke winter hun
toevlucht. De voor ons meest interessante vogelsoorten
zijn de Dalmatische Pelikaan, Grote zilverreiger, Kwak,
Purperreiger, Zwarte Ibis en de Lepelaar.
Srebarna Lake was het eerste wetland in Bulgarije dat een
wettelijke bescherming heeft gekregen, en ook de eerste
die internationale erkenning kreeg. Het meer werd al in
1948 aangewezen als reservaat om de diversiteit aan
vogels beter te kunnen beschermen. In 1985 werd het
opgenomen op de UNESCO World Heritage List van Natural
Properties. Srebarna Lake is ook beschermd als wetland
van internationale betekenis in het kader van het Verdrag
van Ramsar en als een UNESCO Biosphere Reserve.
Kaliakra reservaat
Kaliakra (Bulgaars: Калиакра) is een lange en smalle
landtong in de regio Zuid-Dobruja van de noordelijke
Bulgaarse Zwarte Zeekust, op 12 km ten oosten van

Kliffen bij Kaliakra. Foto: Michel Kuijpers
Kaliakra is een natuurreservaat, waar ook dolfijnen en
aalscholvers kunnen worden waargenomen. Het ligt aan de
Via Pontica, een belangrijke vogeltrekroute uit Afrika naar
Oost- en Noord-Europa. Veel zeldzame doortrekkers zijn
hier te zien in de lente en de herfst. Ook is deze kust de
thuisbasis van een aantal zeldzame broedvogels zoals
Bonte Tapuit en een ondersoort van de Kuifaalscholver
(desmarestii). De rest van het reservaat heeft zeker ook
voor ons aantrekkelijke broedvogels zoals Sakervalk en de
Kleine Klapekster.

Durankulak
Dit is een zoetwater-brakke poel van natuurlijke
oorsprong, omzoomd door uitgestrekte rietvelden. Het is
gelegen in het noordoosten van Bulgarije, in een gebied
van Sarmatian kalksteen, 6 km van de grens met
Roemenië, ten oosten van het dorp van Durankulak. Het
meer is omgeven door landerijen en steppe gebieden.
Duinen en het strand te scheiden van de zee in het oosten.
De Veldrietzanger is hier de 'most-wanted' vogelsoort!
Programma
DAG 1 (2 juni)
Na de landing op het vliegveld van Boekarest vertrekken
we voor een rit van 150 km naar het dorp Vetren
(Bulgarije). Het dorp is gelegen in de onmiddellijke
nabijheid van de rivier de Donau en het wereldberoemde
reservaat 'Lake Srebarna'. Het is onder auspiciën van de
UNESCO uitgeroepen tot cultureel en natuurlijk erfgoed.
Afhankelijk van de tijd van onze aankomst kunnen we
misschien een korte wandeling langs de rivier de Donau
maken voor onze eerste waarnemingen in het gebied.
We slapen deze en de volgende 3 nachten in de Pelican
Birding Lodge in Vetren.

Pelican Lodge; foto: Michel Kuijpers
DAG 2 (3 juni) "Srebarna" Nature Reserve
De hele dag verblijven we in de regio. Het reservaat heeft
qua (water)vogels een sublieme reputatie en het bezoek
zal geen moment gaan vervelen! Kroeskoppelikaan is de
sleutelsoort hier. Mogelijke andere vogelsoorten voor de
dag: Witoogeend, Casarca, Dwergaalscholver en een
aantal andere interessante soorten zoals Roodhals- en
Geoorde fuut, Purperreiger, Ralreiger, Kwak, Buidelmees,
Schreeuwarend, Balkansperwer en Scharrelaar. In de
middag brengen we een bezoek aan de rivier de Donau
met opnieuw een keur aan reigersoorten en wellicht een
paar leuke spechtensoorten!
DAG 3 (4 juni) De hele dag vogelen in "Souhata reka"
regio. Na het ontbijt vertrekken we naar de rotsachtige
kloof van de Souhata Reka (dit betekent “de droge rivier”).
Dit is een kalkstenen gebied met verticale kliffen die direct
naar beneden lijken te zinken naar de vallei van de rivier.
De kliffen zelf zijn geperforeerd door een groot aantal
nissen en grotten, die in een ver verleden beschutting
gaven aan de vroege christenen in deze landen. Vandaag
worden ze bewoond door interessante vogelsoorten, zoals
de Zwarte Ooievaar, Slangenarend, Arendbuizerd en
Dwergarend. Maar we vinden daar ook een aantal kleinere,
niet minder fraaie vogels, zoals Scharrelaar, Hop,
Bijeneter, Wielewaal en Sperwergrasmus.
Bulgarije is ook een paradijs voor vlinders, en we zullen
ook hier zeker aandacht voor hebben. Hoewel de nadruk
uiteraard op vogels zal liggen.
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DAG 4 (5 juni) bekijken we de lokale wetlands - "Nova
Cherna" reserve ", Malak Preslavets" Marsh en "Garvan
Marsh”.
Vandaag zullen we een vrij nieuw natuurgebied bezoeken
wat, misschien wel om deze reden, in perfecte staat
verkeert. Het is thuis voor veel interessante soorten zoals
Witvleugel-, Zwarte- en Witwangsterns, Roodhals

en Geoorde Futen, bijna alle Europese reigers en
zilverreigers, Grote Karekiet en vele andere soorten. Dit is
het moeras 'Nova Cherna'. Tijdens de reis naar het
moeras, bezoeken we een aantal andere, kleinere wateren
waaronder Malak Preslavets Marsh (een Bulgaarse IBA),
Garvan Marsh, samen met de machtige rivier de Donau,
waar we hopelijk Casarca zullen zien, en in de omgeving
daarvan mogelijk Dwergarend, Wespendief,
Schreeuwarend en andere roofvogels.
DAG 5 (6 juni) Transfer naar Kavarna, vogels in het
natuurgebied 'Kaliakra'.
Vandaag zullen we de Donau rivier verlaten en ons
verplaatsen naar het oosten van de noordelijke Zwarte Zee
kust. Tijdens de trip zullen we meermaals stoppen om te
vogelen. Soorten die we zullen proberen te zien zijn
Zwartkopgors, Ortolaan en Kleine Klapekster. Rond het
middaguur bereiken we de kust en maken we kennis met
het natuurgebied 'Kaliakra' en het rotsachtige ravijn
genaamd Bolata. Cape Kaliakra Steppe Nature Reserve is
een soort landtong. Zijn witte en rode kliffen dalen scherp
af naar de zee, en zijn zeker 200 meter hoog. In het
binnenland zien we boven de glooiende steppe Kalanderen Kortteen Leeuweriken. Het biotoop is ook prima
geschikt voor Isabel- en Bonte Tapuiten. We zien op de
kleine struiken diverse klauwieren zoals de Kleine
Klapekster en de Grauwe Klauwier. Maar ook Zwartkopen- Grauwe Gorzen. Wij hopen ook de Rosse Spreeuw te
vinden. Bolata is een rotsachtige kalksteen canyon met op
de bodem een klein riviertje, wat na de vorming van een
klein moeras, uiteindelijk uitmondt in een kleine baai. De
rotswanden van de canyon zijn geperforeerd door een
groot aantal grotten, die onderdak bieden aan vele
zoogdieren, reptielen en vogels zoals de Oehoe
bijvoorbeeld. In de late namiddag, zullen we arriveren in
een hotel in de stad Kavarna voor 2 nachten.

Bonte Tapuit (vrouw) Foto: Michel Kuijpers

Steltkluut. Foto: Michel Kuijpers

Dag 6 (7 juni)
Na een vroeg ontbijt volgt een bezoek aan het Durankulak
meer. Het is een zeer belangrijk wetland, zowel als
broedgebied, als voor migrerende en overwinterende
vogels met zijn uitgebreide rietvelden en open water. Hier
zoeken we naar soorten als de Veldrietzanger, de
Vorkstaartplevier, Dwergaalscholver, Zwarte Ibis,
Lepelaar, Witoogeend, Lach- en Reuzenstern,
Roodpootvalk en de Arendbuizerd. Na een picknick lunch
bezoeken we nogmaals het Kaliakra steppe reservaat.

Dag 10 (11 juni) Transfer naar Boekarest
De laatste dag is nog niet ingevuld. Dit is afhankelijk van
o.a. vliegtijden die bepalen of wel al in de buurt van
Boekarest moeten overnachten. Als we de volgende dag
een late vlucht hebben, keren we terug naar Bulgarije om
in de Pellican Lodge te overnachten. Onderweg is er nog
ruim voldoende tijd om te vogelen, en bezoeken we – mits
deze nog bezet is – een kolonie Roodpootvalken.

Donau delta

overnachting Boekarest
Dag 11 (12 juni) Vertrek
Na het ontbijt transfer naar de luchthaven van Boekarest.

DAG 7 (8 juni) Transfer naar de Donau delta in Roemenië,
terwijl we vogels kijken onderweg.
Vandaag zullen we ons verplaatsen naar de Donaudelta in
het buurland Roemenië. We zullen naar het noorden (180
km) langs de kust van de Zwarte Zee en de grens met
Roemenië en na ongeveer 3 uur rijden komen we aan in
het dorpje Murigiol. Tijdens de reis zullen we nog vogelen
bij het Babadag Lake, en een aantal bossen in de
omgeving. Hier zullen we ons nog richten op moeilijke
soorten die mogelijk zijn gemist op de reis tot nu toe,
zoals Appelvink, Taigaboomkruiper, vliegenvangers, en
diverse spechten (inclusief Zwarte). We zullen onderweg
lunchen in een wegrestaurant. Onze reis gaat verder per
boot naar het midden van de Donau-delta, waar ons hotel
is gelegen op een eiland in de Delta. Overnachting in de
delta voor 3 nachten. Tijdens de reis zullen we al veel
Reigers, hopelijk zwermen Witte Pelikanen en andere
watervogels zien. Overnachting nog nader te bepalen.
Dag 8 & 9 (9 en 10 juni) Vogelen in de Donaudelta.
Voor de komende twee dagen zullen we gedeeltelijk reizen
per boot, in het bestaande net van kanalen in de Delta.
Varen in de delta is een fantastische ervaring,
vergelijkbaar met een bezoek aan Afrika's Okavango
Delta). In de delta zijn grote hoeveelheden vogels
aanwezig. We verwachten soorten te zien als Zeearend,
Boomvalk, Bruine Kiekendief, Grauwe Gans, Bergeend,
Knobbelzwaan, Slobeend, Wintertaling, Krakeend, Zwarte
Ooievaar, Lepelaar, Kroeskop en Roze Pelikanen, Fuut, alle
Europese soorten zilverreigers en reigers (behalve
Koereiger) en soorten als Steltkluut, Kluut, Watersnip,
Zwarte Ibis, diverse kustvogels, Sterns waaronder Reuzen, Zwarte-, Witwang- en Witvleugelstern, IJsvogel,
Spechten waaronder Syrische.

In vogelvlucht:







reissom: € 1.575,- p.p. (bij 7 deelnemers)
ná vroegboekkorting slechts 1525,- p.p.
11-daagse vliegreis + hotelrondreis
van 2 t/m 12 juni 2017
reisleiding: Michel Kuijpers
reiscode: 1810BUL
meer info op laatste blad

Ervaren reisleiding
Tijdens deze speciale natuur- en vogelreis is Michel
Kuijpers uw reisleider. Tijdens voorbereidingsreizen in
2013 en 2016 is er, samen met de lokale reisagent, een
concept reisprogramma samengesteld dat de deelnemers
in een aantal schitterende natuurgebieden brengt. Dit
concept is in 2017 voor het eerst in de praktijk gebracht!
Om deze reden zijn er in 2018 weer kleine verbeteringen
in het programma aangebracht. De verschillende biotopen:
bos, wetland, kustgebied en graslanden bieden veel
variatie in landschap en waargenomen soorten.
Kennismakingsbijeenkomst
Er wordt een kennismakingsbijeenkomst voor deze reis
gepland in april/mei 2017.
‘Rookvrij’- reis: In alle door ons gebruikte
vervoermiddelen en accommodaties, alsmede tijdens
maaltijden, is roken niet toegestaan.

Neem mee:
Stichting Vogelreizen adviseert om o.m. het volgende mee
te nemen: verrekijker en, indien in uw bezit, een
telescoop, zodat u zelf goede en gedetailleerde beelden
kunt krijgen van de waargenomen vogels, evt. camera/
telelens, een goede vogelgids, kleding voor warm weer,
maar ook voor een evt. regenbuitje, open wandelsandalen,
wandelschoenen, zitmatje, drinkbeker, zonnebrandmiddel,
hoofddeksel en wekker. Omdat we veel tijd doorbrengen in
moerasgebieden, is ook muggenolie aan te bevelen.
Informatie en vogelsoortenlijst
Voor specifieke en geheel vrijblijvende vogelinformatie en
voor vragen over deze reis, kunt u terecht bij reisleider
Michel Kuijpers, michel.kuijpers@caiway.nl, tel: 0152565302.
Boeking
Boeking geschiedt door toezending van een volledig
ingevuld boekingsformulier, alsmede door overmaking van
25% van de reissom (zie prijsbijlage), onder vermelding
van de reiscode 1710BUL. Het verdient aanbeveling om
vooraf bij de reisleider te informeren hoeveel plaatsen er
nog beschikbaar zijn.
Literatuur en andere informatie
Aan te bevelen gids voor deze reis is

iedere goede gids voor vogels van Europa.
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Scharrelaar; foto: Michel Kuijpers

Bulgarije/Roemenie 2018
Reisgegevens algemeen:
reiscode
1810BUL
reisbestemming
Bulgarije en Roemenië
reissoort
rondreis met verblijf in middenklasse hotels
reisdata
2 t/m 12 juni 2017
reisduur
11 dagen
aantal deelnemers
maximaal 7, vol=vol
reissom
€ 1.575,- p.p., op basis van een gedeelde tweepersoonskamer
vroegboekkorting
€ 50,- p.p.
aanbetaling
25% van de totale reissom
reis- en vogelinfo
Michel Kuijpers, michel.kuijpers@caiway.nl, 015-2565302
Reissom inclusief:
vluchten
vliegbelastingen
-

vervoer ter plaatse
excursies

-

accommodatie

-

maaltijden

-

reisleiding
documentatie
kennismaking

Reissom exclusief:
toeslagen
-

kamertoeslag
verzekeringen
eigen uitgaven

Overig:
paspoort
weer en klimaat
-

uw conditie
zwaarte activiteiten

-

reisvoorwaarden

Amsterdam - Boekarest vv.
bekende, reeds bestaande, luchthavenbelasting, brandstoftoeslag,
veiligheidstoeslag
alle dagen met eigen bus en chauffeur.
op dag 1 t/m dag 11: dagelijks uitgebreide natuur- en vogelexcursies, zoals in
het reisprogramma beschreven, inclusief entreegelden, lokale gidsen;
overnachtingen waarschijnlijk alle dagen in lokale hotels. Deze zijn over het
algemeen eenvoudig maar netjes.
alle maaltijden inbegrepen, m.u.v. evt. maaltijden op de luchthavens. Soms ook
picknick lunch in het veld.
Michel Kuijpers
reisbrochure, deelnemerslijst, adviezen- en accommodatielijst;
deelnemersbijeenkomst in april/mei 2018, nadere info volgt voor de
deelnemers.
b.v. eventuele, nu nog niet bekende of bestaande, nieuwe of extra belastingen,
brandstof- en tickettoeslag en/of veranderingen hierin.
voor een eenpersoonskamer: 175,- Euro
zelf af te sluiten annulerings- en reisverzekering
consumpties (drankjes bij het eten of op andere plaatsen, communicatie, fooien,
souvenirs e.d.
U dient in het bezit te zijn van een geldig paspoort of identiteitskaart.
temperatuur naar verwachting rond de 20 á 30 graden. Overwegend zonnig
maar enkele (onweer) buien zijn zeker niet uitgesloten.
een goede gezondheid is noodzakelijk (zie Reisvoorwaarden)
overwegend lichte wandelingen, i.c.m. veel ‘op de been/onderweg’ zijn in soms
warm weer
lees onze ‘Reisvoorwaarden Stichting Vogelreizen’
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