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Forord  

Rumænien er med sin rige natur og enestående fugleliv et oplagt mål for en fugle- og naturrejse. 

Landet har da også fire gange tidligere været besøgt af DOF Travel - alle gange med stor succes.   

Denne gang havde vi valgt at besøge Rumænien i dagene 21. august - 1, september. I alt 12 dage. 

Rejsen var delt i to ben. I de første otte dage besøgte vi den varme, sydøstlige del af landet, idet vi 

fra Bukarest kørte langs med Donau til Dobrudja-provinsen, der strækker sig langs med 

Donauflodens nedre løb frem mod Sortehavet. Her oplevede vi alle dage et varmt 

middelhavsklima med dagstemperaturer på op til 35 grader. Om natten svingede temperaturen 

mellem 20 og 25 grader.  

I Dobrudja besøgte vi også Donau-deltaet, hvor vi med en flyende hotelbåd som base udforskede 

det store floddelta, der er på størrelse med Fyn. 

Derpå var det tid til rejsens andet og sidste ben, idet vi kørte til Transsylvanien i den nordvestlige 

del af Rumænien. Der var på mange måder som at besøge et andet land. Nu var vi tydeligvis i 

Centraleuropa med fine bjergskove, små idylliske landsbyer og landbrug, hvor tiden synes at have 

stået stille, idet der mange steder stadig blev bjerget hø med høtyve og hestevogne. Klimaet var 

også anderledes, idet dagstemparaturerne nu lå på omkring 25 grader.  Om morgenen var der 

ligefrem køligt, idet der blot var 12-14 grader. 

Fornemmelsen af at være i et helt andet land blev understreget ved, at i denne del af Rumænien 

er flertallet af befolkningen etniske ungarer. Derudover er her også et tysk mindretal. 

Vi havde valgt at rejse i det tidlige efterår, da denne tid af året sammen med foråret er de mest 

optimale tidspunkter for at opleve Rumæniens spændende natur. Der er mange trækfugle, de 

fleste ynglefugle er stadig på plads, og i Karpaterne er det nemt at opleve bjørne fra de særligt 

indrettede observationsskjul.  

Vores rejse blev da en stor succes, idet vi undervejs fik mange store fugle-og naturoplevelser. 

Pelikaner af begge arter, braksvaler af begge arter, mængder af hejrer, biædere og ellekrager, 

gode observationer af såvel lille rørvagtel som dværgrørvagtel samt den i Europa sjældne stor 

sorthovedet måge samt i bjergene også mødet med små skrigeørne og Karpaternes ukronede 

konger - de brune bjørne. 

Rejsen var arrangeret i samarbejde med Saker Tours. Et samarbejde, der fungerede upåklageligt. 

Uden vores dygtige og meget ihærdige lokalguide, Zoltan, og vores flittige chauffør, Attila, der 

begge kom fra Saker Tours, kunne rejsen ikke være blevet gennemført med så stor succes. Tak for 

det. 

Sidst men ikke mindst er der også grund til at fremhæve det gode kammeratskab, der også på 

denne DOF Travel tur kendetegnede alle turdeltagere. Noget af det bedste ved at rejse med DOF 

Travel er jo, at man her kan dele de mange fine fugle og naturoplevelser sammen med andre 

fugleinteresserede i et godt socialt fællesskab. 

Deltagerne i dette storslåede rumænske fugle-og natureventyr var: Nancy og Bjørn Møller, Marta 

Grun, Kirsten Heering, Mette Simonsen, Kirsten og Leif Møller-Hansen, Jens Ballegaard, Birgit 

Graversgaard, Kai Stolpe, Henning Skelborg, Kirsten L. Hansen og Søren Skov.  



Rejsedagbog 

 

Rejseruten er baseret på Bjørn Møllers grundige noter.  Tak for det. 

 

21. august: 

Vi mødtes forventningsfulde i Kastrup Lufthavn kl. 5.30, hvorefter vi med Austrian Airlines fløj 

videre til Wien, hvor vi skiftede fly og derpå fortsatte til Bukarest. Her ankom vi kl. 12.45. I 

ankomsthallen tog lokale guide Zoltan imod os, snart var vi ude af lufthavnen, hvor vores chauffør, 

Atiila stødte til sammen med sin minibus. Derpå kørte vi til vores frokoststed - restaurant Laguna 

Verde, der lå lige ud til et fint vådområde.  

Det kneb med madroen. Ved Laguna Verde sås bl.a.. nathejre, dværghejre og mange biædere. 

Derpå kørsel ad ringvej øst om byen, samt motorvej A2 mod Constanta og endelig ad vej 21 mod 

syd til Calarasi tæt på grænsen til Bulgarien. Undervejs kunne vi bl.a. glæde os over rejsens første 

Ellekrager, som vi skulle se mange af, samt et væld af Hulhuer.  

Dagens sidste fugleoplevelse var et besøg ved et fint søområde 19.00-19.40 lige vest for Calarasi. 

Her sås bl.a. Hvidskægget Terne, Hvidøjet And, Lille Rørvagtel, Purpurhejre, Dværgskarv og meget 

mere. Kl. 20 ankom vi til hotel Baden ved den nordlige bred af Donau. 

Dagens fugl: Lille Rørvagtel. 

 
22. august 

Vi startede dagen med en morgen-obs ved Donau kl. 6.30 - 7.30 inden morgenmaden. Derpå var 

der afgang fra hotellet kl. 8.40, hvor vi krydsede Donau med en lille bilfærge. Ved et stop lige op ad 

grænsen til Bulgarien ved Silistra sås fine Gråsejlere.  

Herefter fortsatte vi ad vej 3 ind i Dobrudja mod Constanta. Fra bilen sås bl.a. Sort Stork.  

Vi havde to fine stop inden frokost. Det første stop var ved et tørt overdrev op ad et vådområde. 

Her sås bl.a. godt med Turtelduer samt Rosenbrystet Tornskade, mange Biædere, Dværgskarv og 

en flok på 28 sorte ibisser. Det næste stop var ved en sø i floddalen. Her sås bl.a. to Rustænder og 

en stor flok Skestorke.  

Derefter videre til vores frokoststed ved klostret Pastera St. Andrei, som vi nåede kl. 13. På vej 

tilbage stoppede vi i skoven, hvor vi bl.a. noterede Mellemflagspætte, Grønspætte og Korttået 

Træløber. En bil-obs efter byen Negureri gav Dværgørn. 

Derpå videre ad motorvej A2 mod Constanta mos syd til lagunen Eforie Nord, hvor vi var fremme 

kl. 16.30. Lagunen havde i år huset oversommerende Jomfrutrane, men den kunne vi ikke finde. Til 

gengæld sås meget store tal af bl.a. Sorthovedet Måge, Dværgmåge og Sorthalset Lappedykker 

samt Kærløber, Hvidvinget Terne, Rosenbrystet Tornskade mv. 

Afgang herfra kl. 18.35 ad hovedvej 22 mod nord. Vi nåede vores hotel i den lille by Sinoe, Hotel 

Grindul Lupilor, kl. 20.10 

Dagens fugl: Dværgmåge 



 
Kirkeugle i Sinoe. Foto: Søren Skov 

 

23. august 

Kl. 6.30 startede vi dagen med en times gåtur i landsbyen inden morgenmaden. Her sås bl.a. 

Kirkeugle, Pirol og Syrisk Flagspætte.   

Afgang med bus kl. 8.30 til en forladt landsby med sommerhuse lidt vest for Histria. Undervejs sås 

bl.a. Markpiber og Rødvinget Braksvale, mens der omkring landsbyen bl.a. sås Hvid Pelikan, 

Krøltoppet Pelikan, Rødvinget Braksvale, Drosselrørsanger, Rovterne, Slangeørn, Dværghejre, 

Sandterne, Nathejre, Lærkefalk, Løvfrø, Europæisk Sumpskildpadde mv. 

Ved et ophold ved arkæologiske udgravninger fra romertiden sås bl.a. Skovsanger og Lille 

Fluesnapper.  

Derpå tilbage til hotellet, hvor vi spiste sen frokost. Klokken 14.25 videre mod syd ad hovedvej 22, 

hvor vi besøgte et stenbrud på vestsiden af vejen. Her sås bl.a Ørnevåge, Nonnestenpikker, 

Isabellastenpikker, Hortulan, mv. 

Afgang herfra kl. 16.50 mod øst og nord via landsbyen Sacele til Sinoe, hvor vi ad en dårlig vej 

kørte mod øst og nåede et rørskovsområde, hvor vi bl.a. så Lille Rørsanger (samt mange myg). 

Derpå tilbage til hotellet.Dagens fugl: Lille Rørsanger.  

24. august 

Igen i dag startede vi med en gåtur i landsbyen kl. 6.30 - 7.30. Det gav bl.a. Skovhornugle, 



 
Guldsjakal Donau-deltaet. Foto: Jens Ballegaard  

Kirkeugle, Syrisk Flagspætte, Lille Fluesnapper samt mange indtryk af dagligdagen i 

lokalsamfundet. Afgang kl. 8.30 mod syd til den gamle fabriksby Vadu. Ved græssletten og 

kystlagunerne ved Vadu sås bl.a. en stor flok på 130 Kærløbere, samt Damklire, Krøltoppet Pelikan, 

en flok Aftenfalke, Hedehøg, Citronvipstjert, Odinshane, Rosenbrystet Tornskade, Rødvinget 

Braksvale og meget mere.  

Herfra drog vi kl. 12 videre ad en grusvej ud mod kysten. Undervejs sås bl.a. Dværgrøn, Rovterne, 

og Stylteløber. Vi spiste frokost ved en bar i Vadu. Herfra videre kl. 13.20 mod Navodari, som vi 

nåede kl 14. Her besøgte vi en fin kystlagune, hvor der bl.a. sås Tyndnæbbet Måge, Damklire, 

Kærløber samt mange Store Kobbersnepper. 

Kl. 14.50 kørte vi videre til Sortehavet, hvor flere kølede sig lidt af ved at soppe i vandet. I en indsø 

sås bl.a. Sortterne og Dværgmåge. Kl. 16.50 kørte vi hjem samme vej. Vi stoppede ved indsøen 

Lacul Nuntasi, hvor vi så Hvidøjet And, Spidsand og Odinshane. Derpå tilbage til vores hotel, hvor 

vi for sidste gang nød hotellets fine mad. 

Dagens fugl: Kærløber 

 

25. august 

Ved dagens morgentur kl. 6.30 - 7.30 i landsbyen sås igen i dag Skovhornugle, Kirkeugle , Syrisk 

Flagspætte samt godt med Biædere.  

Afgang fra Sinoe kl. 8.30 mod nord ad hovedvej 22. Klokken 9.30 stoppede vi et skovområde lige 



syd for Babadag. Her sås bl.a. lys Dværgørn, Lille Fluesnapper, Mellemflagspætte, Grønspætte, 

Kernebider samt Kejserkåbe, Skovperlemorsommerfugl og Soldatertæger. Kl. 11.00 fortsatte vi ad 

vej 22. Ved Cataloi tog vi en sidevej ind til klostret Celic Dere. Her sås bl.a. Syrisk Flagspætte og 

fine Mellemflagspætter. Herfra kørte vi kl. 12.40 videre til Tulcea, hor vi gik om bord i vores 

hotelbåd. 

Kl. 13.30 sejlede vi ad kanalen fra Tulcea mod Sfantu Gheorghe. Fra hotelbåden sås mængder af 

hvidvinget terne samt Hvid Pelikan, Nathejre, Sølvhejre, Tophejre, Sort Ibis, Isfugl, Gråspætte mv. 

Sejlturens højdepunkt var dog ikke en fugl, men en meget fin observation af Guldsjakal, der sås 

ved flodbredden. Overnatning på hotelbåden ved Sfantu Gheorge. 

Dagens fugl: Mellemflagspætte. Dagens store oplevelse var dog ikke en fugl, men et pattedyr - 

Guldsjakal. 

 

26. august. 

 

 
Den ”våde” landgang ved Sachalin levede op til forventningerne. Foto Jens Ballegaard. 

 

Dagens morgenvandring fandt sted i Sfantu George, idet vi gik en tur i den lille by midt i deltaet. 

Her sås bl.a. Krøltoppet Pelikan, Lille Rørvagtel, Pirol, Dværghejre, Gråspætte mv.  

Derpå sejltur med små både til lagunen bag halvøen ved Sachalin. Her vadede vi i land - den 

bebuede ”våde landgang” og gik derpå rundt i det meget fuglerige område, der kun kan besøges 

uden for yngletiden. Her sås bl.a. Havørn, mange Tophejrer, Sort Ubis, Lille Rørvagtel, mange 

ænder og vadefugle samt flere eksemplarer af Stor Sorthovedet Måge, der kunne beundres i 

forskellige dragter. Derpå tilbage til vores hotelbåd, hvorfra vi efter frokost med de små både 

sejlede mod nord og gik i land i et tørt skovområde samt ved et mindre vådområde bag et dige. 



Her sås bl.a. Gråspætte, Lille Flagspætte og meget fine obs af Kærløber og Damklire. 

Kl. 18 sejlede vi op ad kanalen med vores hotelbåd til en ny overnatningsplads på den nordlige 

bred.  Undervejs sås bl.a. Aftenfalk, Lærkefalk og Rosenbrystet Tornskade. 

Dagens fugl: Stor Sorthovedet Måge. 

 

27. august 

 
Lille Rørvagtel han og Grønbenet Rørhøne, Donaudeltaet. Foto: Søren Skov 

 

Vi mødtes kl. 6 på det øverste dæk på vores hotelbåd og så solen stå op over Donaudeltaet. Meget 

stemningsfuldt. 

Her var også mange fugle. Vi kunne bl.a. nyde synet af Rovterne, Krøltoppet Pelikan, Lille 

Flagspætte og Gråspætte inden morgenmaden. 

Derpå sejlede vi med de små både mod nord ad en skovrig kanal med åkander. Her sås bl.a. Lille 

Rørvagtel, Isfugl, Vandrikse, Nathejre, Havørn og Pungmejser. 

Vi var tilbage på hotelbåden kl.10.15, hvor vi sejlede op ad kanalen. Undervejs var der igen mange 

terner (især Hvidvinget Terne, men også Hvidskægget Terne og Fjordterne) samt Dværgskarv, 

pelikaner, hejrer og Lærkefalke.  

Efter frokost på hotelbåden sejlede vi kl. 13.30 med atter med de små både, idet vi drog op ad den 

lange kanal Perivolovka og derpå gennem søerne Lazul Uzlina og Lazul Isac. Det var en sejltur med 

store ornitologiske oplevelser. Bl.a. sås Lille Rørvagtel - både han og hun samt ungfugle, en 

Dværgrørvagtel, mange hejrer, pelikaner, Dværgskarver, Pungmejser og meget mere. Vi var tilbage 



ved vores hotelbåd kl. 18.30. Mens vi var ude i de små både, havde hotelbåden sejlet til en ny 

placering. Vi overnattede nu ved kanalens sydbred lidt øst for Murighiol. 

Dagens fugl: Dværgrørvagtel,  

 

28. august 

 
Vi ser på pomeransfugle: Foto: Jens Ballegaard. 

Igen i dag var der morgenobs fra det øverste dæk, hvor vi mødtes kl. 6.30 og for sidste gang kunne 

glæde os over at se flokke af tophejrer flyve på morgentræk langs Donau samt de mange 

hvidvingede terner, der fouragerer langs floden.  Derpå sejlede vi med de små både til den 

ventede bud i Murgighiol og kørte nu mod nordvest til Tulcea, derpå sydpå ad 22 Cataloi og ad 22A 

til en fin egeskov. Undervejs sås bl.a. Krøltoppet Pelikan og Slangeørn.  

Et gik en tur i egeskoven og så her Sørgemejse samt Turteldue, Kernebider og Lille Fluesnapper. 

Derpå fortsatte vi videre af vej 22D langs højdedraget Macinului til Turcoaia.  

Vi spise frokost ved en restaurant ved vej 22D, herpå fortsatte vi en kort tur med bussen til en 

grusgrav og gammel tobaksfabrik, hvor vi bl.a. så Nonnestenpikker, Hvidhalset Fluesnapper, 

Hedehøg og en ung Rødhovedet Tornskade. Herfra videre med bussen via Macin til færgelejet nær 

Braila. Undervejs sås ørnevåge og fire hvide storke. Vi krydsede Donau med færgen 17.00 og kørte 

nu mod vest ad vejen mod Foscani.  

Vi stoppede ved en græsslette, der er en kendt rasteplads for pomeransfugl. Vi havde heldet med 

os og så 21 Pomeransfugle samt Isabellastenpikker, Markpiber og Hedehøg. Vi fortsatte kl. 1930 

ad små ujævne veje mod sydvest til vi nåede vej 22 og kørte mod vest. Vi ankom til vores hotel i 

Balta Alba lidt over 20.00 

Dagens fugl: Pomeransfugl. 



Murløberens Rige - Kløften Cheile Bicah. Foto: Jens Ballegaard. 



 
Brun Bjørn  i Harghitiskoven. Foto: Søren Skov  

29. august 

I dag var der ingen fælles morgenobs. Efter morgenmaden kørte vi mod øst til et fandt et godt 

sted, hvor vi kunne gå ned til saltvandssøen Lacul Balta Alta. Det vrimlede med fugle. Mange 

ænder og vadefugle med godbidder såsom både Sortvinget og Rødvinget Braksavle samt 

Odinshane. Her var også Krøltoppet Pelikan. 

Vi fortsatte med bussen mod vest ad vej 22, ved Ramicu Sarat mod nord ad vej 2 til Focsani i 

landsdelen Moldova. Vider ad vej 2D, hvor vi begyndte opstigningen af Skovkarpaterne. 

Vi spiste frokost på hotel Tresor i Lepsa. Herfra fortsatte vi kl. 14.20. Vi krydsede passet Pazul 

Musat i 1100 meter. Vi tankede i Targu Secuiesc. Nu var vi i Transsylvanien. Derpå skråede vi over 

mod vej 12 og kørte mod Miercurea Ciuc. Undervejs sås rejsens første Lille Skrigeørn på pæl ved 

vejen. Vi ankom til hotellet i Sub Cetate kl. 18.15. 

Dagens fugl: Sortvinget Braksvale. 

   

30. august 

I dag var der igen fælles morgenobs i nærområdet i en time inden morgenmaden. Her sås bl.a.  

Grønsisken, Sumpmejse og Gråspætte. 

Kl. 8.30 kørte vi mod nord forbi den opstemmede sø Lacul Cetate mod Gheorgheni. Vi havde et 



kort stop ved en vandpost, der var fyldt med svovlholdigt vand, derpå videre gennem Gheorgheni 

ad vej 12C over passet Pasul Bicah i Skovkarpaterne og via søen Lacul Rosu til kløften Cheile Bicah. 

Vi gik langs med vejen i Cheile Bicah. Her sås bl.a. Murløber og  Vandrefalk.  

Afgang kl. 12.10  til frokoststed øst for Gheorgheni, hvor vi fik ørred. Derpå videre til supermarked 

med fælles indkøb. Vi var tilbage ved vores hotel i Sub Cetale kl. 16.  

Herfra tog vi allerede kl. 16.30 videre på bjørnetur i Harghitiskoven bag hotellet. Det var en stor 

succes - vi så ni bjørne. Desuden Fyrremejse og Topmejse. Vi var tilbage på hotellet kl. 20.  

Dagens fugl: Murløber. Dagens største oplevelse var dog ikke en fugl, men et pattedyr: Brun Bjørn. 

 

31. august 

Efter morgenmad var der kl. 8.30 afgang til bjørneskjulsvejen, der er et godt sted at se Hjerpe, 

men vi havde desværre ikke heldet med os.  

Derefter kørte vi mod øst op i Harghitibjergene til 1450 meters højde Her ledte vi efter Tretået 

Spætte, men havde heller ikke her heldet med os. Måske fordi, der var mange kondiløbere på 

stien? Vi fik dog set bl.a. Halemejse, Bjergvipstjert, Skovskade og Sumpmejse. 

Efter frokost i Zetea videre til Badesti ad A13 til Odorrheiu Secuiesc, hvor Zoltan boede, og derpå 

videre til den gamle egeskov umiddelbart vest for Sighiosoara. 

I den fredede egeskov sås Gråspætte, Sortspætte, Lille Flagspætte og flere fine 

Mellemflagspætter. Skovens klenodie, Hvidrygget Spætte, havde vi desværre ikke held til at få set. 

Kl. 19 forlod vi skoven og kørte tilbage til vores hotel, som vi nåede kl. 21. Derpå festlig 

afslutningsmiddag 

Dagens fugl: Sortspætte. 

1. september 

Ved hotellet sås før afgang bl.a en flok grønsiskener. Kl. 8 var der afgang med bussen fra Sub 

Cetate mod lufthavnen i Cluj-Napoca. Vi kørte ad Bradesti, vej 13A mod Targu Mures, motorvej 

uden om denne, derpå vej 15 gennem Ludus og Turda og til sidst motorvej øst om Cluj-Napoca til 

lufthavnen øst for byen. Underkørslen på rejsens sidste dag sås bl.a. tre Små Skrigeørne. 

Vi var fremme ved lufthavnen i Clui-Napoca 12.15. 

Kl. 14.10 fløj vi med Dolimiti Airlines til München og herfra videre til Kastrup Lufthavn, hvor vi 

ankom kl. 18.45 - mange fine oplevelser rigere. 

Dagens fugl: Lille Skrigeørn. 

  

 

 

 

 

 

 

 



Fugle 

 
 
Fasan   Phasianus colchicus                                                                                        Common Pheasant 
Ligesom herhjemme optræder den i Donau-Dobrudja området som udsat jagtfugl i 
kulturlandskabet. Her sås den fire dage med op til fem fugle om dagen.   
 

Grågås Anser anser                                                                                                              Greylag Goose   
Almindelig i vådområder i Donau-Dobrudja området. Her sås den på fem dage af rejsens dage med 
op til 1500 fugle om dagen.  
 
Gravand Tadorna tadorna                                                                                                          Shellduck 

Almindelig i vådområder i Donau-Dobrudja området. Set på syv ud af rejsens 12 dage med op til 25 
fugle om dagen. 
 
Rustand  Tadorna ferruginea                                                                                           Rusty Shellduck 

Fåtallig. En enkelt observation af to fugle i Dobrudja-området. 
 
Knopsvane  Cygnus olor                                                                                                          Mute Swan  
Almindelig ved vådområder i Donau-Dobrudja området. Her sås den dagligt med op 500 fugle om 
dagen. Sås ikke I Transsylvanien. 
 
Gråand Anas plathyrhynchos                                                                                                         Mallard 
Talrig ved vådområder I Donau-Dobrudja området, hvor den sås i store antal dagligt. I 
Transsylvanien sås der blot to fugle i en fiskesø nær vores hotel. 
 
Knarand   Anas sterpera                                                                                                                 Gadwall 
Almindelig ved vådområder i Donau-Dobrudja. Her sås den seks af rejsens dage med op til 50 fugle 
om dagen.  Ikke set i Transsylvanien. 
 
Skeand Anas clypeata                                                                                                     Northern Shoveler 
Set på tre af rejsens dage. Det største antal var 200 Donaudeltaet 29. August. Sås ikke i 
Transsylvanien.   
 
Spidsand  Anas acuta                                                                                                             Northern Pintail  
Set på tre af rejsens dage op til 10 fugle om dagen. Sås ikke i Transsylvanien. 
 
Krikand  Anas crecca                                                                                                                  Common Teal 
Almindelig ved vådområder i Donau-Dobrudja området, hvor den sås med op til 500 fugle om 
dagen. Sås samtlige otte dage vi opholdt os i Donau-Dobrudja. Ikke set i Transsylvanien. 
 
Atlingand  Anas querquedula                                                                                                       Garganey 

Almindelig ved vådområder I Donau-Dobrudja, hvor den sås med op til 50 fugle om dagen. Set 
samtlige otte dage vi opholdt os i området. Ikke set i Transsylvanien. 
 



 

 
Fiskehejre og Sølvhejre, Donaudeltaet. Foto: Søren Skov 
 

Taffeland Aythya ferina                                                                                                 Common Pochard 
Set tre dage i Donau-Dobrodja området. Ikke set I Transsylvanien. 
 
Hvidøjet And Aythya nyroca                                                                                           Ferruginous Duck 

Set fire dage i Donau-Dobrudja området med op til 25 fugle om dagen. Ikke set i Transsylvanien. 
 
Lille Lappedykker Tachybaptus ruficollis                                                                                 Little Grebe  
Fåtallig. Set fire dage ved vådområder i Donau-Doubrudja området med op til 10 fugle om dagen. 
 
Toppet Lappedykker Podiceps cristatus                                                                    Great Crested Grebe 

Ret almindelig i søerne i Donau-Dobrudja området. Her sås den syv af rejsens dage med op til 10 
fugle dagligt. Sås ikke i Transsylvanien. 
 
Gråstrubet Lappedykker  Podiceps griseginea                                                            Red-necked Grebe 

I alt sås fire fugle i Donaudeltaet. 
 
Sorthalset Lappedykker Podiceps nigricollis                                                               Black-necked Grebe 

300 sås ved Lacul Balta Alta samt mindst 500 (formentlig mange flere) Lagul Techirghiol. 
 
 



 
Krøltoppet Pelikan  Pelecanus crispus                                                                            Dalmatian Pelican 

Set seks af rejsens dage i Donau-Dobrudja området med op til 71 fugle om dagen. Ikke set i 
Transsylvanien. 
 
Hvid Pelikan  Pelecanus onocrotalus                                                                                      White Pelican 
Betydelig mere almindelig end dens krøltoppede fætter. Set fem af rejsens dage med op til 300 
fugle om dagen. Ikke set i Transsylvanien. 
 
Dværgskarv  Phalacrocorax pygmeus                                                                             Pygmy Cormorant 
Set fem af rejsens dage i Donau-Dobrudja området med op til 400 fugle om dagen. Ikke set i 
Transsylvanien. 
 

Mellemskarv  Phalacrocorax carbo                                                                                  Great Cormorant 
Meget almindelig I Donau-Dobrudja området, hvor den vi så den dagligt med op til 2500 fugle om 
dagen. Ikke set i Transsylvanien. 
 

Dværghejre  Ixobrychus minutes                                                                                             Little Bittern 
I alt sås 7 fugle i Dounau-Dobrudja området.  Ikke set i Transsylvanien 
 

Nathejre  Nycticorax nycticorax                                                                                               Night Heron 
Set syv af rejsens dage i Donau-Dobrudja området med op til 50 fugle dagligt. Ikke set i 
Transsylvanien. 
 
Tophejre Ardeola ralloides                                                                                                     Squacco Heron 

Set på seks af rejsens dage i Donau-Dobrudja området med op til 100 fugle dagligt. Ikke set i 
Transsylvanien. 
 
Fiskehejre Ardea cinerea                                                                                                   Ardea cinerea 
Meget almindelig i Donau-Dobrudja området. Ikke set i Transsylvanien. 
 
Sølvhejre Ardea alba                                                                                                  Great White Egret 
Meget almindelig i Donau-Dobrudja området. Ikke set i Transsylvanien. 
 
Purpurhejre Ardea purpurea                                                                                             Purple Heron 

Set dagligt i Donau-Dobrudja området med op til 50 fugle om dagen. 
 
Silkehejre  Egretta garzetta                                                                                                  Little Egret 
Meget almindelig i Donau-Dobrudja området. Ikke set i Transsylvanien. 
 
Hvid Stork Ciconia ciconia                                                                                                      White Stork  
Set fire af rejsens dage. Det højeste antal var en trækkende flok på ca 100 fugle 22. august. I 
Transsylvanien sås i alt fem fugle.  
 
Sort Stork Ciconia nigra                                                                                                           Black Stork 
I Donau-Dobrudja området sås i alt fem fugle. 



 
Sort Ibis Plegadis falcinellus                                                                                                     Glossy Ibis 

Fåtallig. Set tre af rejsens dage i Donau - Dobrudja området med op til 28 fugle om dagen. 
 
Skestork Platalea leucorodia                                                                                                     Spoonbill 
Set tre af rejsens dage i Donau-Dobrudja området med op til 75 fugle om dagen.  
 
Fiskeørn  Pandion haliaetus                                                                                                         Osprey 

En enkelt sås i Donaudeltaet. 
 
Havørn Haliaetus albicilla                                                                                           White-tailed Eagle 
Blot fire fugle sås i Donau-Dobrudja området. 
 
Lille Skrigeørn  Aqulia pomarina                                                                           Lesser Spotted Eagle 
I alt sås otte fugle i Transsylvanien. Her trækker ynglefuglene først bort i midten af september   
 

Slangeørn  Circaetus gallicus                                                                                           Short-toed Eagle 
I alt sås fem fugle i Donau-Dobrudja området 
 
Dværgørn   Aquila pennata                                                                                                  Booted Eagle 

I alt sås fire fugle i Donau-Dobrudja området. 
 
Sort Glente  Milvus migrans                                                                                                       Black Kite 

I alt sås tre fugle i Donau-Dobrudja området. 
 
Rørhøg Circus aeruginosus                                                                                                 Marsh Harrier 
Almindelig i Donau- Dobrudja området. Ikke set i Transsylvanien. 
Hedehøg Circus pygargus                                                                                                Montagu`s Harrier 
I alt sås syv fugle i Donau-Dobrudja området. Ikke set i Transsylvanien. 
 
Ørnevåge Buteo rufinus                                                                                                 Long-legged Buzzard 

Fire fugle sås i Donau-Dobrudja området.  
 
Musvåge  Buteo buteo                                                                                                         Common Buzzard 
Sås almindeligt i både Donau-Dobrudja området og i Transsylvanien.  
 
Hvepsevåge Pernis apivorus                                                                                                   Honey Buzzard 
I Donau-Dobrudja området sås i alt fire fugle. 
 

Spurvehøg  Accipiter nisus                                                                                        Eurasian Sparrowhawk 
I alt sås fire fugle 
 
Tårnfalk Falco tinnunculus                                                                                                   Common Kestrel 
Almindelig i både Donau-Dobrudja og i Transsylvanien. Set 11 af rejsens 12 dage. 
 



 

 
Lille Skrigeørn Transsylvanien. Foto: Jens Ballegard. 
 
Aftenfalk Falco vespertinus                                                                                               Red-footed Falcon 

I Donau-Dobrudja området sås to flokke på i alt 30 fugle. Derudover sås tre enlige fugle. 
  
Lærkefalk Falco subbuteo                                                                                                                      Hobby     
Meget almindelig i det sydøstlige Rumænien - især i Donau-deltaet. Sås på otte ud af rejsens 12 
dage med op til 20 fugle om dagen. Ikke set i Transsylvanien. 
 
Vandrefalk Falco peregrinus                                                                                                             Peregrine 
En adult sås ved kløften Cheile Bicah 

 
Vandrikse  Rallus aquaticus                                                                                     European Water Rail  
En enkelt iagttagelse. 
 
Lille Rørvagtel Porzana parva                                                                                                     Little Crake 

Fåtallig. Kun set i vådområder i Dobrudja og i Donaudeltaet. I alt 9 fugle. Vi så alle dragter - 
hanner, hunner og ungfugle. 
 
Dværgrørvagtel  Porzana pussila                                                                                         Baillon´s Crake 

En han sås i Donaudeltaet. 
 



 
Grønbenet Rørhøne Gallinula chloropus                                                                      Common Moorhen 

Almindelig ved vådområder i Dobrudja og i Donaudeltaet, hvor den sås dagligt. Ikke set i 
Transsylvanien. 
 
Blishøne Fulica atra                                                                                                                  Common Coot 
Almindelig ved vådområder I Dobrudja og i Donaudeltaet, hvor den sås dagligt. 
 
Strandskade Haematopus ostralegus                                                                               Oystercatcher 
Ret almindelig ved Sortehavskysten. Set fem af rejsens dage med op til 10 fugle om dagen. 
 
Klyde Recurvirostra avosetta                                                                                                           Avocet 
Lokalt ret almindelig i det sydøstlige Rumænien. Set tre af rejsens dage med op til 300 fugle om 
dagen. Ikke set i Transsylvanien. 
 
Stylteløber Himantopus himantopus                                                                             Black-winged Stilt 
Ret almindelig ved vådområder i Dobrudja-Donau området. Set seks ud af rejsens 12 dage med op 
til 40 fugle om dagen. Ikke set i Transsylvanien. 
 
Rødvinget Braksvale Glareola pratincola          C                                                          Collared Pratincole   
Ved Sortehavskysten sås den sås den to dage med henholdsvis 10 og tre fugle. Derudover sås 
mindst otte fugle ved Lacul Balta Alta  
 
Sortvinget Braksvale   Glareola  nordmanni                                                        Black-winged Pratincole  
Mindst tre fugle sås ved Lacul Balta Alta, der er den bedst lokalitet for Sorvinget Braksvale i 
Rumænien. 
 
Lille Præstekrave Charadrius dubius                                                                              Little-ringed Plover 
Ret almindelig i Donau-Dobrudja-området, hvor vi så den fem ud af rejsens 12 dage.  Ikke set i 
Transsylvanien. 
 
Stor Præstekrave Charadrius hiaticula                                                                                    Ringed Plover 
Set fire ud af rejsens 12 dage. Ikke set i Transsylvanien. 
 
Strandhjejle Pluvialis squatarolla                                                                                                 Grey Plover 
I alts sås 13 fugle ved Sortehavskysten. 
 
Hjejle Pluvialis apricaria                                                                                                            Golden Plover 
2 fugle sås ved Lacul Balta Alta 
 
Pomeransfugl  Eudromias morinellus                                                                                                Dotterel 
21 fugle sås ved en traditionel rasteplads 
 
Vibe Vanellus vanellus                                                                                                        Northern Lapwing 
Almindelig. Sås 11 ud af rejsens 12 dage. 



 
 

 
Kærløber: Foto Søren Skov 

 
Almindelig Ryle Calidris alpina                                                                                                               Dunlin 
Set fire ud af rejsens 12 dage med op til 10 fugle om dagen. Ikke set i Transsylvanien 
 
Krumnæbbet Ryle Calidris ferruginea                                                                              Curlew Sandpiper 
Set tre ud af rejsens 12 dage med op til 20 fugle om dagen. Ikke set i Transsylvanien 
 

Temmincksryle  Calidris temminckii                                                                                  Temminck`s Stint   
Seks fugle sås ved Vadu. 
 

Dværgryle Calidris minuta                                                                                                           Little Stint 
10 fugle sås ved Vadu 
 
Kærløber Limicola falcinellus                                                                                Broad-billed Sandpiper 
Almindelig. Set fire ud af rejsens 12 dage. Den største forekomst var 130 Vadu. Ikke set i 
Transsylvanien. 
 
Tinksmed Tringa glareola                                                                                                 Wood Sandpiper 
Almindelig i Donau-Dobrudja området, hvor den sås alle otte dage, hvor vi opholdt os i området. 
Set med op til 40 fugle om dagen.  
 



Svaleklire Tringa ochropus                                                                                               Green Sandpiper 
Ret almindelig i Donau-Dobrudja området. Set seks ud af rejsens 12 dage med op til fire fugle om 
dagen.  Ikke set i Transsylvanien. 
 

Mudderklire    Actitis hypoleucos   Common sandpiper 
Ret almindelig i Donau-Dobrudja området. Set fem af rejsens dage med op til fem fugle om dagen. 
Ikke set i Transsylvanien. 
 
Rødben  Tringa totanus                                                                                                              Redshank 
Ret almindelig ved vådområder i det sydøstlige Rumænien. Set fire af rejsens dage med op til 10 
fugle om dagen. Ikke set i Transsylvanien. 
 
Hvidklire  Tringa nebularia                                                                                                     Greenshank 

Almindelig i Donau-Dobrudja området. Set syv af rejsens dage med op til 15 fugle om dagen. Ikke 
set i Transsylvanien. 
 
Sortklire Tringa erythropus                                                                                           Spotted Redshank 

Almindelig i Donau-Dobrudja området. Set seks af rejsens dage med op til 50 fugle om dagen. Ikke 
set i Transsylvanien. 
 
Damklire Tringa stagnatilis                                                                                                Marsh Sandpiper 
Set tre af rejsens dage med op til 12 fugle om dagen. Ikke set i Transsylvanien. 
 
Stor Kobbersneppe Limosa limosa                                                                              Black-tailed Godwit 
Almindelig i Donau-Dobrudja området. Set seks af rejsens dage med op til 200 fugle om dagen. 
Ikke set i Transsylvanien. 
 
Lille Kobbersneppe Limosa lapponica                                                                              Bar-tailed Godwit 
En enkelt fugl sås i en lagune ved Sortehavet. 
 
Stor Regnspove Numenius arquata                                                                                                    Curlew 
Set fire af rejsens dage med op til 10 fugle om dagen. Ikke set i Transsylvanien. 
 
Dobbeltbekkasin Gallinago gallinago                                                                                   Common Snipe 
Set fire af rejsens dage med op til tre fugle om dagen. Ikke set i Transsylvanien. 
 
Brushane Philomachus pugnax                                                                                                                 Ruff 
Almindelig i Donau-Dobrudja området. Set syv af rejsens dage med op til 200 fugle om dagen. Ikke 
set i Transsylvanien. 
 
Odinshane Phalaropus lobatus                                                                                 Red-necked Phalarope         
Set to dage med henholdsvis 28 og 16 fugle. Ikke set i Transsylvanien. 
 
Middelhavssølvmåge Larus michahellis                                                                       Yellow-legged Gull 
Ret almindelig ved Sortehavskysten.  



 
Stor Sorthovedet Måge, ungfugl. Foto: Søren Skov 
 
 

 
 



Kaspisk Måge Larus cachinnans                                                                                                Caspian Gull 
Meget almindelig ved Donau-Dobrudja og klart den mest almindelige “sølvmåge-type”. Set otte af 
rejsens dage med op til 500 fugle om dagen. Ikke set i Transsylvanien. 
  
Sildemåge  Larus fuscus fuscus                                                                                                      Baltic Gull 
En enkelt fugl af den baltiske race sås ved Sortehavskysten. 
 
Stor Sorthovedet Måge   Larus ichthyaetus                                                                             Pallas`s Gull 
12 fugle sås i bugten ved Sachalin. Vi så både ungfugle og gamle fugle i fældning fra sommerdragt 
til vinterdragt. 
 
Sorthovedet Måge  Larus melanocephalus                                                                 Mediterranean Gull 
Meget almindelig. Det højste antal var mindst 20.000 Lagul Techirghiol. Ikke set i Transsylvanien. 
 

Hættemåge  Larus ridibundus                                                                                            Black-headed Gull 
Almindelig i Donau-Dobrudja området. 
 
Tyndnæbbet Måge Larus genei                                                                                        Slender-billed Gull 
En enkelt ungfugl sås i en kystlagune ved Sortehavet. 
 
Dværgmåge Larus minutus                                                                                                               Little Gull 
Almindelig i Donau-Dobrudja. Det højeste antal var mindst 1000 Lagul Techirghiol.  
 

Dværgterne Sternula albiforns                                                                                                        Little Tern 

Set to dage ved Sortehavskysten. Højeste antal var 60 Histria 

 
Rovterne  Sterna caspia                                                                                                               Caspian Tern 

Ret almindelig i Donau-Dobrudja, hvor den sås fem af rejsens dage med op til 20 fugle om dagen.  
 
Splitterne Sterna sandvicensis                                                                                                Sandwich Tern 

Set tre af rejsens dage. Det højeste antal var 500 i bugten ved Sachalin 

 
Sandterne Sterna nilotica                                                                                                        Gull-billed Tern 

Set tre af rejsens dage med op til 20 fugle om dagen. Ikke set i Transsylvanien. 
 
Fjordterne Sterna hirundo                                                                                                       Common Tern 
Set syv af rejsens dage med op til 250 fugle om dagen. Ikke set i Transsylvanien. 
 
Hvidvinget Terne Chlidonias leucoptera                                                             White-winged Black Tern 
Meget almindelig i Donau-Dobrudja - især i den store kanal, hvor vi sejlede med vores hotelbåd. 
Her sås den i tusindvis. Ikke set i Transsylvanien. 
 
Hvidskægget Terne Chlidonias hybrida                                                                              Whiskered Tern 

Almindelig i Donau-Dobrudja, hvor den sås syv af rejsens dage med op til 500 fugle om dagen.  
Ikke set i Transsylvanien. 
 



 
Hvidvinget Terne, Donau-deltaet. Foto: Søren Skov  
 
 
 
Sortterne  Chlidonias niger                                                                                                           Black Tern 
I alt sås 10 fugle i Donau-Dobrudja området. Dels i kystlaguner ved Sortehavet og dels i den store 
kanal gennem deltaet, hvor der var enkelte sortterner mellem de mange tusinde Chlidonias-
terner. 
  
Klippedue  Columba livia                                                                                                    Feral  Rock Dove 
Forvildede klippeduer (tamduer) sås i flere byer. 
 
Ringdue  Columba palumbus                                                                                                  Wood Pigeon 

Almindelig. Set alle dage på rejsen.  
  
Huldue   Columba oenas   Stock Dove 

Den første dag sås 200 fugle fra bilen. De mange hulduer sås fouragere på marker. Derudover sås 
blot to fugle ved en skov. 
 
Tyrkerdue Streptopelia decaocto                                                                                        Collared Dove 
Meget almindelig i byer, landsbyer og ved marker 



 
Turteldue   Streptopelia turtur                                                                                                Turtle Dove 

Set fem af rejsens dage med op til 50 fugle om dagen. 
 
Gøg  Cuculus sanorus                                                                                                                        Cuckoo 
I alt sås syv fugle. 
 
Mursejler Apus apus                                                                                                             Common Swift 
I alt 20 fugle sås på rejsens to første dage. 
 
Gråsejler Apus pallidus                                                                                                              Pallid Swift 
Mindst 4 fugle sås ved Silistra nær grænsen til Bulgarien.  
 
Kirkeugle Athene noctua                                                                                                             Little Owl 
En rigtig landsbyugle. I landsbyen Sinoe, hvor vi havde tre overnatninger, sås i alt seks kirkeugler. 
 
Skovhornugle  Asio outus                                                                                                  Long-eared Owl 
En enkelt fugl sås to dage i træk i hotelhaven i Sinoe 
 
Hærfugl   Upupa epops                                                                                                                     Hoopoe 
Ret almindelig i Donau-Dobrudja, hvor den især sås på varme, tørre overdrev. Den blev set syv af 
rejsens dage med op til fem fugle om dagen.  
 
Ellekrage  Coracias garrulus                                                                                                                Roller 
Almindelig i det varme sydøstlige Rumænien. Den sås alle ni dage, hvor vi opholdt os i denne del af 
landet med op til 10 fugle om dagen. 
 
Biæder Merops apiaster                                                                                              European Bee-eater 
Også denne smukke skrigefugl var ganske almindlig i den sydøstlige del af Rumænien. Den sås 
ligeledes alle ni dage, hvor vi opholdt os i denne del af landet med op til 200 fugle om dagen.  
  
Isfugl Alcedo atthis                                                                                                          Common Kingfisher 
Almindelig i Donaudeltaet Her sås den med op til 10 fugle om dagen. 
  
Stor Flagspætte Dendrocopus major                                                              Great Spotted Woodpecker 
Almindelig i skove, både i lavlandet og i bjergene. Set seks ud af rejsens 12 dage med op til fem 
fugle om dagen. 
 
Syrisk Flagspætte Dendrocopus syriacus                                                                   Syrian Woodpecker 
En landsbyspætte, der ofte ses på pæle langs landsbygaderne. Set fem ud af rejsens 12 dage. 
 
Lille Flagspætte Dendrocopus minor                                                          Lesser Spotted Woodpecker 
Set fire ud af rejsens 12 dage med op til tre fugle op dagen. Er ret almindelig i galleriskoven i 
Donau-deltaet. 
  



 
Mellemflagspætte. Foto: Søren Skov 
 
Mellemflagspætte Dendrocopus medius                                                   Middle Spotted Woodpecker  
Set på tre af rejsens dage med i alt syv fugle. Tilknyttet gammel egeskov. 
 

Grønspætte Picus viridis                                                                                                 Green Woodpecker 
En fugl blev både set og hørt, mens en anden kun blev hørt. 
 

Gråspætte   Picus canus                                                                                      Grey-headed Woodpecker 
ret almindelig i galleriskove i Donaudeltaet. Også set i bjergskovene. I alt sås og hørtes mindst ti 
fugle.  
 
Sortspætte  Dryocopus martius                                                                                 Black Woodpecker 
I alt sås tre fugle.  
 
 
 



Toplærke Galerida cristata                                                                                                   Crested Lark 

I alt sås syv fugle. 
 
Digesvale   Riparia riparia                                                                                                     Sand Martin 
Almindelig i Donau-Dobrudja området, hvor den sås alle de dage, vi opholdt os i området. 
 

Landsvale Hirundo rustica                                                                                                    Barn Swallow 
Almindelig. Sås på alle rejsens dage- 
 

Bysvale Delichon urbicum                                                                                                    House Martin 
Almindelig. Sås på 11 ud af rejsens 12 dage. 
 
Rødrygget Svale Hirundo daurica                                                                           Red-rumped Swallow 
I alt sås syv fugle i Donau-Dobrudja området, hvor der er middelhavsklima. Ikke set i 
Transsylvanien. 
 

Markpiber  Anthus campestris                                                                                                 Tawny Pipit 
I alt sås tre fugle. Ses på tørre overdrev. 
 
Skovpiber Anthus trivialis                                                                                                             Tree Pipit 
Blot to iagttagelser - hver gang af en fugl. 
 

Hvid Vipstjert Motacilla alba                                                                                               White Wagtail 
Almindelig. Set ni ud af rejsens dage. 
 
Gul Vipstjert Motacilla flava                                                                                              Yellow Wagtail 
Almindelig trækfugl, der ses i flokke ved områder  i Donau-Dobrudja området. Her sås den dagligt 
med op til 300 fugle om dagen. Ikke set i Transsylvanien. 
 

Citronvipstjert Motacilla citreola                                                                                      Citrine Wagtail 
To ungfugle sås ved Vadu. 
 
Bjergvipstjert  Motacilla cinerea                                                                                            Grey Wagtail 
I alt sås fem fugle. 
 

Jernspurv Prunella modularis                                                                                                          Dunnock 

En enkelt sås i Transsylvanien. 
 
Rødhals  Erithacus rubecula                                                                                                                 Robin 

Set på fem af rejsens dage med 1-3 fugle om dagen. 
 
Sydlig Nattergal  Luscinia megarchryncos                                                Common Nigtingale 
En enkelt fugl sås ved Silistra nær grænsen til Bulgarien. 
 



 
Nonnestenpikker. Foto: Søren Skov 

 
Nattergal Luscinia luscinia                                                                            Thrush Nightingale 

To fugle sås i krat I Donau-deltaet. 
 
Rødstjert Phoenicurus phoenicurus                                                                                                 Redstart 
Set fem af rejsens dage med 1-2 fugle om dagen.            
 
Husrødstjert Phoenicurus ochruros                                                                                       Black Redstart 

Almindelig i landsbyer i Transsylvanien. 
 
Stenpikker Oenanthe oenanthe                                                                                     Northern Wheatear 
Trækgæst. Foretrækker tørre områder. Set fire af rejsens dage med op til 10 fugle om dagen.   
 

Isabellastenpikker Oenanthe isabellina                                                                       Isabelline Wheatear 
Lokal ret almindelig ynglefugl i det sydøstlige Rumænien, hvor den foretrækker tørre områder. Vi 
så den på to lokaliteter - begge steder sås to fugle. 
  
Nonnestenpikker Oenanthe pleschanka                                                                          Pied Wheatear 
Lokalt ret almindelig ynglefugl i det sydøstlige Rumænien, hvor den foretrækker stenbrud og 
klipper I tørre landskaber. Vi så den på to lokaliteter. Her var der i alt syv fugle. 
 
Bynkefugl Saxicola rubicola                                                                                                         Whinchat 
Fåtallig. Set fire dage ud af rejsens 12 dage med op til tre fugle om dagen.  



 
Lille Rørsanger. Foto: Jens Ballegaard 
 
 
 

 
Sangdrossel Turdus philomelos                                                                                                Song Thrush 

Set to dage med I alt tre fugle. 
 
Solsort  Turdus merula                                                                                                                   Blackbird 

Set fem af rejsens dage. 
 
Sjagger  Turdus pilaris                                                                                                                      Fieldfare 

Ni fugle set I Transsylvanien. 
 
Havesanger  Sylvia borin                                                                                                      Garden Warbler  
I alt sås tre fugle. 
 
Munk  Sylvia atricapilla                                                                                                                      Blackcap 

I alt sås fire fugle. 
 
Gærdesanger Sylvia currucca                                                                                          Lesser Whitethroat 
I alt sås ni fugle 
 



Tornsanger  Sylvia communis                                                                                  Common Whitethroat  
En enkelt fugl sås i krat ved Sortehavet. 
 
Sivsanger Warbler Acrocephalus schoenobaenus                                                           Sedge Warbler 
I alt sås to fugle. 
 
Rørsanger Acrocephalus scripaceus                                                                                    Reed Warbler 
Sås tre dage I Donaudeltaet med op til 10 fugle om dagen. 
 
Lille Rørsanger  Acrocephalus agricola                                                                       Paddyfield Warbler 
I rørskov med cirka to meter høje rør ved en kystlagune øst for Sinoe sås fem fugle. En specialitet 
for Sortehavskysten. Her er den åbenbart meget almindelig i den rigtige biotop. Zoltan spillede 
sangen kort med en båndoptager og straks dukkede fem nysgerrige fugle op. Hvis han gik 
yderligere 50 meter længere ned ad rørskoven og spillede sangen, ville der igen dukke en 
familiegruppe på fem fugle op og så fremdeles, forklarede Zoltan.    
 
Drosselrørsanger Acrocephalus arundinaceus                                                         Great Reed Warbler 
I alt sås fire fugle.  
 
Løvsanger Phylloscopus throchilus                                                                                    Willow Warbler 
I alt sås fire fugle 
 
Skovsanger Phylloscopus sibilatrix                                                                                       Wood Warbler 
I alt sås tre fugle 
 
Gransanger Phylloscopus collybita                                                                                              Chiffchaff 
I alt fire fugle blev noteret. 
 
Fuglekonge Regulus regulus                                                                                                         Goldcrest 
Almindelig I Transsylvaniens bjergskove, hvor vi i alt så omkring 20 fugle.  
 
Grå Fluesnapper Muscicapa striata                                                                               Spotted Flycatcher 
Almindelig trækgæst. Set på 10 af rejsens dage med op til fem fugle om dagen. 
 
Hvidhalset Fluesnapper Ficedula albicollis                                                                 Collared Flycatcher 
En enkelt fugl sås 28. August nær Turcoaia 

 
Lille Fluesnapper Ficedula parva                                                                           Red-breasted Flycatcher 
Almindelig i løvskove I Donau-Dobrudja. Set på fem af rejsens dage med op til fem fugle om dagen. 
 
Sumpmejse Parus palustris                                                                                                               Marsh Tit 
Mindst fem fugle sås i Transsylvanien,  
  
Fyrremejse Parus montanus                                                                                                            Willow Tit 
Mindst seks fugle sås i bjergskov i Transsylvanien. 



Sortmejse  Parus ater                                                                                                                      Coal Tit 
En halv snes fugle sås i Transsylvanien. 
 
Topmejse Parus cristatus                                                                                                             Crested Tit 
Mindst otte fugle sås i Transsylvanien 
 
Musvit  Parus major                                                                                                                       Great Tit 
Almindelig 
 
Blåmejse  Parus caeruleus                                                                                                               Blue Tit 
Ret almindelig. Set på seks af rejsens dage.  
 
Sørgemejse  Parus lugubris                                                                                                          Sombre Tit 
Tre fugle sås i et gammelt løvskovsområde i Dobrudja. 
 
Halemejse   Aegithalos caudatus                                                                                          Long-tailed Tit 
Ret almindelig i galleriskove ved Donau.    Set på fire af rejsens dage med op til 20 fugle om dagen 
 
Pungmejse Remiz pendolinus                                                                                                 Penduline Tit 
En halv snes ungfugle sås og hørtes i Donaudeltaet. 
 
Skægmejse  Panurus biarmicus                                                                                                 Bearded Tit 
Hørt fra rørskoven ved en kystlagune nær Sortehavet. 
 
Spætmejse Sitta europaea                                                                                                Eurasian Nuthatch 
Ret almindelig i løvskovsområder. Set på fire af rejsens dage med op til 10 fugle om dagen. 
 
Murløber  Tichodroma muraria                                                                                                  Wallcreeper  
En enkelt fugl sås fint ved kløften Cheile Bicah 30. august. 
 
Korttået Træløber   Certhia brachydactyla                                                           Short-toed Treecreeper 
Fire fugle sås i løvskovsområder i Dobrudja 
 
Træløber  Certhia familiaris                                                                                                         Treecreeper 
To fugle sås i Transsylvanien 
 
Stor Tornskade Lanius excubitor                                                                                    Greater Grey Shrike 

To fugle sås i Transsylvanien 
 
Rosenbrystet Tornskade  Lanius minor                                                                          Lesser Grey Shrike 

Ret almindelig i Donau-Dobrudja området, hvor vi så den på fem af rejsens dage med op til fem 
fugle om dagen. 
 
Rødrygget Tornskade Lanius colluri                                                                                Red-backed Shrike  
Meget almindelig - især I Donau-Dobrudja området, hvor den sås her, der og allevegne. 



  
Rødhovedet Tornskade  Lanius senator                                                                       Woodchat Shrike 
Vi så en fin ungfugl i Dobrudja. 
 

Skovskade Garrulus glandarius                                                                                               Eurasian Jay   
Ret almindelig i skovområder. Set på seks af rejsens dage. 
 
Husskade Pica pica                                                                                                           Common Magpie 
Almindelig 
 
Allike Corvus monedula                                                                                                                    Jackdaw 
Almindelig i kulturlandskabet 
 
Råge Corvus frugilegus                                                                                                                           Rook 
Almindelig i kulturlandskaber. 
 
Gråkrage Corvus corvus cornix                                                                                                  Hooded Crow 
Almindelig 
 
Ravn Corvus corax                                                                                                                                Raven 
Ret almindelig - især i Transsylvanien. Set på seks af rejsens dage.  
 

Stær Sturnus vulgaris                                                                                                          European Starling 
Meget almindelig. Især ved græsmarker-og vådområder i Donau-Dobrudja. Set på alle rejsens dage 
med op til 20.000 fugle om dagen. 
 
Pirol  Oriolus orilus                                                                                                                    Golden Oriole   
Almindelig ved høje træer i landsbyer. Set på syv af rejsens dage med op til fem fugle om dagen.  
 
Gråspurv Passer domesticus                                                                                                 House Sparrow   
Almindelig 
 

Skovspurv Passer montanus                                                                                                    Tree Sparrow 

Almindelig 
 
Bogfinke  Fringilla coelebs                                                                                                              Chaffinch 
Almindelig i skovområder. 
 
Grønirisk Carduelis chloris                                                                                                           Greenfinch 
Tre fugle sås i landsbyer 
 
Grønsisken Carduelis spinus                                                                                               European Sisken 
25 fugle sås i Transsylvanien 
 
 
Stillits  Carduelis carduelis                                                                                            European Goldfinch 



Almindelig ved landsbyer. 
 

Tornirisk Carduelis cannabina                                                                                               Common Linnet 
To fugle sås i Transsylvanien.  
 
Kernebider  Coccothraustes coccothraustes                                                                                  Hawfinch 
Set på tre af rejsens dage med I alt otte fugle. Tilknyttet gammel løvskov. 
 
Dompap   Pyrrhua pyrrhua                                                                                                                Bullfinch 

En enkelt fugl sås i Transsylvanien 
 
Gulspurv Emberiza citrinella                                                                                             Yellowhammer 
Set i Transsylvanien 
 
Hortulan  Emberiza hortulana                                                                                               Ortolan Bunting 

To fugle sås i et stenbrud 23. august. 
 
Rørspurv Emberiza schoeniclus                                                                                                Reed Bunting 
20 fugle sås ved vådområder i Dobrudja. 
 
Bomlærke Miliaria calandra                                                                                                       Corn Bunting  
En halv snes fugle sås i Dobrudja. 
 
 

Pattedyr 
 
Brun Bjørn Ursus arctos                                                                                            Carpathian Brown Bear 
Ni bjørne sås fra vores bjørneskjul i Transsylvanien. 
 
Guldsjakal    Canis aureus                                                                                                         Golden Jackel 
1 sås fra vores hotelbåd i Donaudeltaet. 
 
Rådyr    Capreolus capreolus                                                                                                            Roe Deer 
En enkelt sås i Transsylvanien                        
 

Andre Dyr  
Vi så også Europæisk Sumpskildpadde, Græsk Landskildpadde, Løvfrø, Grøn Frø, Grønbroget 
Tudse, Kejserkåbe, Skovperlemorsommerfugl og Gul Høsommerfugl. 



 
I landsbyerne i Transsylvanien kommer bjørnene om sensommeren ind om aftenen for at spise 
nedfaldsfrugt såsom blommer, pærer og æbler. Derfor benyttes der også frugt ved bjørneskjulene 
for at lokke bjørnene til. Her er det en melon. Desuden er der i det udlagte foder også majs, 
hundemad og en lille smule chokolade, for bjørne elsker chokolade.  Foto: Søren Skov.                        


