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INDLEDNING
En stortur om vinteren til et koldt østeuropæisk vinterland vover man kun, hvis der er noget
særligt i udsigt. Og rivende koldt blev det, specielt en enkelt dag, - de spændende fugle, ofte i
overdådige antal, viste sig frem – og vi mødte et meget smukt Bulgarien, der i løbet af ugen
skiftede fra vinter til forår.
DOF-travel har haft forløbere for denne tur, som blev afviklet 15. - 22.2 1997 og 19. – 26.2
2000, og nu var det altså 15. – 22.2 2008 – alle turene efter næsten samme model. Den lokale
samarbejdspartner var igen rejseafdelingen i vores søsterorganisation med Julia Stoyanova i
spidsen, og vi fløj denne gang med det ungarnske Malev. Under hele turen havde vi bus med
fast chauffør og med som lokalguider var ornitologen Lyubo Profirov og assistenten Mitko
Petrakiev. Alle var sympatiske, dygtige og ansvarsfulde, så det var derfor ikke overraskende, at
turen kom til at forløbe stort set problemfrit. - Turens pris pr. deltager var 7.200 kr.
Kammeratskabet og det gode humør i gruppen var i højsædet, så det var hele vejen en
fornøjelse at forsøge at styre løjerne. Undertegnede takker alle for deres bidrag til at gøre turen
vellykket og ser frem til at møde jer igen.
Kbh. d. 19/4-08
John og Søren

DELTAGERE
John Speich, Strandegårdsvej 10, 2650 Hvidovre, tlf. 3678 5419. Søren Sørensen, Bratskovvej
1 B, 1.th., 2720 Vanløse, tlf. 3871 2243.
Lis og Jørgen Klarskov Andersen, Lone og Erling Stenhøj Andersen, Birthe Baun Andersen,
Finn og Pamela Bartholomeusz, Alex Bühring, Bo og Inger Carstensen, Jim Christensen,
Kenneth Darborg, Susanne Fortmeier, Ellen Margrethe Hansen, Finn og Jette Kriegel, Camilla
Munch, Jens Niring, Poul Reib, Bjørn Rønne, Tage Stampe, Lisbeth Strandmark.

familiefoto

foto: Lyubo Profirov
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OVERSIGT
15/2. Ankomst med fly via Budapest til Varna. Ved vådområdet ved Yatata og herfra til 4
overnatninger i Kavarna på hotel Monaco.
16/2. Områderne nord for Kavarna ved Durankulak-søen og Shabla -søen.
17/2. Kystområdet omkring Kavarna, fra Kap Kalikra med Bolata-dalen til Balchik Tuzlata
og Tolola-klippen.
18/2. Durankulak og Shabla-området som 16/2, og desuden Kamen Bryag.
19/2. Sydpå mod Burgas med stop ved Balchik havn, Baltata-skovreservat ved Albena,
flodmunding ved Kamchia, skoven ved Goritza, og ved saliner ved Pomorie. Indlogering i
Pomorie til 3 overnatninger på hotel St.Peter&St.Paul.
20/2. Vådområderne omkring Burgas: den østlige del af Vaya-søen, Mandra-søen og den
sydlige del Atanasovsko-søen.
21/2. Nordøstlige del af Atanasovsko-søen, Ropotamo-floden, Primorsko, engene og
stranden ved Alipu, Chengene-bugten, og Poda-reservatet.
22/2. Sydvestlige del af Pomorie-søen, dal og skov ved Poroy, desuden ekstra-stop ved
passage af Balkanbjergene. Afrejse fra Varna.

obs i læ af bussen

Andre af turens billeder kan findes på:
http://www.poulreib.dk/Bulgarien%20februar%202008/index.htm
http://picasaweb.google.dk/sorenjs/DenBulgarskeSortehavskystIFebruar

foto: Søren Sørensen
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TURGENNEMGANG
Fredag d. 15. februar 2008
Flyveturen med Malev til Varna forløb uden andre forhindringer end de plagsomme
sikkerhedscheck, og vi var planmæssigt fremme kl. 16. Modtagelseskomiteen var vores gode
lokalguider på hele turen biologen Lyubo Profirov med assistenten Mitko Petrakiev.
Vejret var gråt og pænt, og der var tid til en kortere smagsprøve ved vådområdet ved Yatata
nær Varna med diverse andefugle, mange dværgskarver og den første ørnevåge. I det tidlige
aftenmørke blev vi indlogeret på hotel Monaco (tidligere Panorama) på skråningen mod
Kavarna havn. Til det første gode aftensmåltid var der rigeligt af hotelværtens egen, gratis raki
– vi lærte at tage mere forsigtigt fra af de stærke dråber de følgende aftener.
Svag nordlig vind, overskyet og 0° kl. 16.
Vådområde ved Yatata kl. 16:40 - kl. 17:15,
toppet lappedykker 10, skarv 30, dværgskarv 100, sølvhejre 6, fiskehejre 2, gravand 2,
knarand 2, krikand 10, gråand 400, taffeland 50, blå kærhøg 1, spurvehøg 1, musvåge 2,
ørnevåge 1, blishøne 350.

Lørdag d. 16. februar 2008
Vinden kom ind fra steppeområdet i nord, og med morgentemperatur en del under frysepunktet
var det pænt sagt koldt. Det afholdt dog ikke et lille, igennem turen næsten fast, morgenhold
fra at ”varme op” med lidt obs i næromgivelserne. Efter en fyldig morgenmad gik busturen
direkte mod gåsemarkerne i nord med den første flok blisgæs med enkelte rødhalsede lidt nord
for Shabla, og den næste flok fandt vi så på den anden side af Durankulak. I begge tilfælde var
afstanden til gæssene ret stor, men den første nysgerrighed var stillet, så vi gik afslappet rundt i
den næsten mennesketomme Durankulak for at se de første kirkeugler og syrisk flagspætte.
Omkring søområdet, specielt ved nordsiden, var der mange rovfugle, rørhøge, blå kærhøge,
musvåger samt fjeldvåge til sammenligning med ørnevåge, og under frokosten på sørestauranten kom så de første havørne, der siden blev til flere. Et par dage efter havde vi
mindst 7 havørne på lokaliteten, et meget højt antal i Bulgarien. Ude ved Sortehavet kunne vi
muntre os med at se på lappedykkere, lommer og måger. Dagen blev afsluttet ved Shabla-søens
syd-ende med ænder og lidt vadefugle i smukt eftermiddagslys, inden det hele druknede i en
hidsig snebyge, der piskede ind fra havet.
Jævn nordlig vind, i løbet af dagen til tider tiltagende til frisk vind. Temperatur: minus 5° kl.
8:00 stigende til nær 0°. Om morgenen næsten skyfrit, efterhånden vekslende skydække til
overskyet, god sigt bort set fra en kraftig og langvarig snebyge sidst på eftermiddagen.
Hotel Monaco og Kavarna havn kl. 7:00-8:00,
toppet lappedykker 5, sorthalset lappedykker 4, skarv 10, topskarv 2, knopsvane 70,
sangsvane 4, toppet skallesluger 2, sangsvane 4, spurvehøg 1, blishøne 800,
middelhavssølvmåge 30, tyrkerdue, sanglærke 1, stær 50, gråspurv.
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blisgæs og rødhalset

sorthalset lappedykker

fotos: Poul Reib

under dagens buskørsel, inkl. stop ved Ezerets bl.a.:
blisgås 1400, rødhalset gås 3, spurvehøg 1, musvåge 5, ørnevåge 2, tårnfalk 2, stormmåge,
ringdue 5, tyrkerdue, syrisk flagspætte 2, sanglærke, husskade, allike, råge, gråkrage, stær,
gråspurv, bomlærke 10.
Durankulak-området (især nord for, ved strandcamping og centrale del af søen samt inkl.
frokost) kl. 10:15 - kl. 15:10,
rødstrubet lom 1, sortstrubet lom 1, lille lappedykker 2, toppet lappedykker 27, sorthalset
lappedykker 12, skarv 15, knopsvane, sangsvane 4, blisgås 3500 (10.000+ i luften), grågås 5,
rødhalset gås 180, pibeand, krikand, gråand, taffeland 40, lille skallesluger 3, toppet
skallesluger 3, havørn 3, rørhøg 6, blå kærhøg 7, spurvehøg 1, musvåge 7, ørnevåge 1,
fjeldvåge 1, blishøne 250, hættemåge 3, stormmåge 14, middelhavssølvmåge 30, kaspisk måge
1, tyrkerdue, kirkeugle 2, syrisk flagspætte 1, sanglærke 45, solsort, musvit, husskade, råge,
stær, gråspurv, rørspurv 40.
Shabla-søen kl. 15:40 - 17:10,
knopsvane 3, blisgås 1000, rødhalset gås 40, gravand 9, pibeand 30, knarand 3, krikand 2,
gråand, spidsand 5, skeand 11, rødhovedet and 1, rørhøg 3, blå kærhøg 4, musvåge 10,
ørnevåge 1, fjeldvåge 2, blishøne, hvidbrystet præstekrave 1, sandløber 1, rødben 1, stormmåge
14, middelhavssølvmåge 40, ringdue 3, engpiber 1, solsort, sjagger 4, musvit, blåmejse 2,
bogfinke 1.

Søndag d. 17. februar 2008
Helligdagen blev et vindblæst kuldegys med rekordhøj chill-faktor, som for øvrigt havde været
forudsagt allerede i vejrprognoserne før afrejsen. Det gjaldt altså om at finde læ, hvor det var
muligt. Bolata-kløften bag Kap Kaliakra dannede en rimelig vindlomme, og det blev en
oplevelse i sig selv at befinde sig ude, men i læ for uvejret, og fugle blev der skam også fundet.
I vestkanten af selve det smukke forbjerg var der ligeledes læ, og her var der et rekordstort
antal topskarver og specielt lappedykkere på havet. Efter frokost på restaurant i Balgarevo
luskede vi i kanten af hegnene på kalksteppen og var ude ved kysten ved Balchik Tuzlata.
Dagens sidste opvisning var ligeledes i læ, neden for Tolola-klippen, hvor en stor hornugle fik
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demonstreret, at den godt kan finde camouflage. Den var ikke særlig langt væk i teleskoperne,
men overraskende svær at finde. En anden kaldende fugl huu-ede hult, mens mørket faldt på,
og på vej hjem i bussen forsvandt en slørugle i mørket ved en bygning i Kavarna. – Om aftenen
blev der kamp om de gode pladser ved varmeblæseren i spiselokalet.
Blæst til stiv kuling fra nordøst og temperatur hele dagen omkring minus 4-6°, overskyet til
letskyet og god sigt.
Hotel Monaco og Kavarna havn kl. 7:00-8:00,
toppet lappedykker 3, skarv, blisgås 100, blishøne 500, middelhavssølvmåge 25, tyrkerdue,
gærdesmutte 1, solsort, blåmejse, musvit, stær, gråspurv, skovspurv 20, bogfinke, stillits,
kernebider ca. 100.
under dagens buskørsel, herunder obs.stop uden udstigning, bl.a.:
sorthalset lappedykker 20, blishøne 200, spurvehøg 1, tårnfalk 1, toplærke 4, rødhals 1,
bogfinke 15, stillits 200, bomlærke 18.
Bolata-dalen ved Kap Kaliakra kl. 9:00 – 11:45,
toppet lappedykker 2, sorthalset lappedykker 4, topskarv 1, spurvehøg 1, musvåge 6, ørnevåge
1, tårnfalk 1, blishøne 30, dværgmåge 1, hættemåge 2, stormmåge 30, middelhavssølvmåge 20,
syrisk flagspætte 1, lille flagspætte 1, bjergpiber 1, sangdrossel 1, musvit, skovskade 1,
skovspurv 4, rørspurv 5.
Kap Kaliakra kl. 12:00 – 13:05,
toppet lappedykker 400, sorthalset lappedykker 255, skarv 80, topskarv 60, knopsvane 1,
pibeand 3, musvåge 1, middelhavssølvmåge 110, rødhals 1, musvit, rørspurv 1.
Steppe ved Balgarevo kl. 14:50 – 15:10,
musvåge 1, ringdue 1, solsort 1, sangdrossel 1, husskade 1.
Balchik Tuzlata kl. 15:40 – 16:45,
toppet lappedykker 100, sorthalset lappedykker 8, gråand 3, toppet skallesluger 8, spurvehøg
1, blishøne 50, middelhavssølvmåge 30, syrisk flagspætte 1, kernebider 1.
Topola-klippen 16:55 – 17:55,
stor hornugle 2, gærdesmutte 1, solsort.
Kavarna kl. 18:05,
slørugle 1.

Mandag d. 18. februar 2008
Morgenen bød på mængder af kernebidere nær hotellet. Blæsten havde heldigvis lagt sig, så
selv om det var klingende frost i den klare morgen, var der lagt op til det helt store gåse-show.
Et vigtigt forhold var, at den forlængede gåsejagt var sluttet dagen før, og jægerne havde
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heldigvis haft en helt umulig isstormfuld jagtdag på de åbne vidder. Nu til gengæld var gæssene
sultne og fredede. Den første store flok blisgæs stod igen omkring Shabla, men en meget større
fandt vi i Durankulak lige ud for Branta-tours domicil – et ideelt sted med udsyn til alle sider.
Søen var nu stort set lukket af den hårde frost, og havørnene stod i starten på isen, men der
kom konstant bevægelse i gåsevirvaret, når ørne og andre rovfugle flyttede sig. Nye rovfugle
for turen var vandrefalk og duehøg. Ud over gæssene var der store flokke af ringduer,
sanglærker og også en flok kalanderlærker. På markerne nord for byen lykkedes det så også at
finde turens ultimative ønskemål, den helt store flok rødhalsede gæs, et tæt, koncentreret bånd
af op mod 4000 fugle, meget imponerende! – Efter frokost i Shabla var vi igen ved Shablasøen, dels et nyt hjørne, hvor en større våge i isen havde godt med liv. Ud over diverse ænder,
blishøns og rørhøge, var der bl.a. en rørdrum, der gik i rørkanten, og en interessant måge
mellem nogle middelhavssølvmåger var af typen armensk måge. Efter Shabla-søen kørte vi til
kalksteppen ved Kamen Bryag med de mange små oliebrønde. Det smukke åbne område havde
en herlig stemning i den lave aftensol, og nu var det stort set vindstille, med småflokke af
kalanderlærker, endnu 2 ørnevåger og en mosehornugle, og nedenfor de stejle klipper på havet
var der igen lappedykkere, lommer og skarver. En værdig afslutning på en superb dag!
Let nordøstlig vind der aftog yderligere i løbet af dagen til næsten vindstille om aftenen.
Temperatur minus 10° om morgenen men gradvist varmere til minus 1 om eftermiddagen. God
sigt og få skyer hele dagen.
Hotel Monaco og Kavarna havn, inkl. morgenmad, kl. 7:00-9:00,
sortstrubet lom 1, sorthalset lappedykker 30, topskarv 2, bjergand 1, blåmejse, musvit,
skovskade 1, stær, bogfinke 10, stillits, kernebider ca. 100.
under dagens buskørsel inkl. kort gåsestop, bl.a.:
blisgås 1100, rødhalset gås 1, stormmåge 50, rørhøg 1, musvåge 7, ørnevåge 1, fjeldvåge 1,
tårnfalk 1, huldue 8, råge 60, sjagger 1, rørspurv 3.
Durankulak-området (især nord for og vest for søen) kl. 10:00 - kl. 13:00,
blisgås ca. 32.000, grågås 8, rødhalset gås ca. 4.000, havørn 6, rørhøg 2, blå kærhøg 2, duehøg
1, spurvehøg 1, musvåge 7, ørnevåge 2, fjeldvåge 1, vandrefalk 1, tårnfalk 1, ringdue 600,
huldue 1, tyrkerdue, sanglærke 400, kalanderlærke 30, sangdrossel 1.
ved restaurant i Shabla, inkl. frokost, kl. 13:15 – 14:45,
musvåge 3, tyrkerdue, stor flagspætte 1, syrisk flagspætte 1, rødhals 1, allike, råge , stær.
Shabla-søen kl. 15:00 - 16:15,
dværgskarv 1, rørdrum 1, sølvhejre 1, knopsvane 2, blisgås 8000, gravand 10, pibeand 130,
krikand 6, knarand 5, gråand 5, spidsand 6, skeand, lille skallesluger 1, rørhøg 8, blå kærhøg 1,
musvåge 5, tårnfalk 1, blishøne 50, stormmåge 20, middelhavssølvmåge 5, armensk måge 1,
rørspurv 7.
Kysten nord for Kamen Brjag kl. 16:30 – 17:45,
sortstrubet lom 2, toppet lappedykker 30, sorthalset lappedykker 6, skarv 1, topskarv 2,
havørn 1, musvåge 1, ørnevåge 2, mosehornugle 1, syrisk flagspætte 3, kalanderlærke 75,
sanglærke 10, stær 50.
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Tirsdag d. 19. februar 2008
Ved afrejsen mod Pomorie var temperaturen lige krøbet over nul, og det var stille og
overskyet. Det skulle blive en pæn dag med buskørsel og nogle gode stop undervejs. Først ved
havnen i Balchik, hvor der bl.a. var en enkelt sorthovedet måge, og derefter ved det
nærliggende Baltata skovreservat lige bag Albenas strandhoteller. Lytningen gav straks
gråspætte, der villigt svarede igen på Johns imitation - eller var det nu omvendt? og tre
flagspættearter blev da også lyttet frem. Det næste stop var ved floden Kamcijas udløb, hvor
bevoksningen også havde mellemflagspætte og floden dværgskarver og spor efter odder. Før
frokost var vi så på tur i egeskoven ved Goritza, som desværre har fået ryddet ud i nogle af
sine ældste træer. Men det korte besøg gav dog også her flere spætter, bl.a. et par gode
grønspætter. Efter frokost på restaurant lige uden for skoven passerede vi Balkan-bjergene og
lavede småfuglesøgning langs de snedækkede krat i højderne. Det første sted virkede nærmest
støvsuget for fugle efter det kolde, blæsende vejr, men på sydsiden var der mere held og bl.a. et
par sørgemejser i et blandet spredt mejsetog. Fremme i lavlandet gjorde vi et sidste stop ved
Pomories nordlige saliner, næsten uden vadefugle men med flere pibere og jagende kærhøge og
ørnevåge i den nedgående sol. Fremme på nordstranden i Pomorie blev vi så indlogeret i det
splinternye og strømlinede hotel St.Peter&St.Paul, mange af værelserne med fornem udsigt
over vådområderne. Aftensmaden var af vanlig god bulgarsk kvalitet, men mængden af specielt
kød i de færdiganrettede portioner tog mere end pusten fra de ellers sultne DOF´ere. Køkkenet
lærte heldigvis vores begrænsning at kende, og det blev bedre de følgende aftener.
Næsten vindstille, skyet med god sigt og plus 1° kl. 7:30 stigende til + 3° midt på dagen med
aftagende skydække og let vind. Til aften let vestlig vind omkring vest, næsten skyfrit og + 2°.
Hotel Monaco og Kavarna havn, kl. 7:15 bl.a.
pibeand 4, ravn 1.
under dagens buskørsel Kavarna – Pomorie, bl.a.:
sangsvane 12, blå kærhøg 1, spurvehøg 1, musvåge 8, sanglærke 5.
Balchik havn 8:55 – 9:10,
toppet lappedykker, sorthalset lappedykker, skarv 15, troldand 1, toppet skallesluger 1,
blishøne 200, sorthovedet måge 1, hættemåge 8, middelhavssølvmåge 30, rødhals 1,
sangdrossel 1.
Baltata skovreservat og strand ved Albena kl. 9:30 – 10:30,
gråand 8, hættemåge 4, gråspætte 1, stor flagspætte 1, mellemflagspætte 1, lille flagspætte 1,
solsort 1, halemejse 4, blåmejse, musvit, træløber 1, korttået træløber 4, skovskade, gråkrage
1, kernebider 3.
Kamchia flodmunding kl. 11:00 – 12:05,
toppet lappedykker 2, sorthalset lappedykker 90, skarv 10, dværgskarv 7, fiskehejre 1,
spurvehøg 1, hættemåge 4, middelhavssølvmåge 10, stor flagspætte 2, mellemflagspætte 1,
solsort 1, sumpmejse 2, spætmejse 3, bogfinke, kernebider 2.
Skov ved Goritza, inkl. frokost på restaurant, kl. 12:55 - kl. 14:45,
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musvåge 1, gråspætte 1, grønspætte 2, stor flagspætte 2, syrisk flagspætte 1, mellemflagspætte
2, sjagger 1, blåmejse, musvit, spætmejse 3, korttået træløber 1, stillits 1, dompap 1,
kernebider.
højdedrag nær Banya kl. 15:15 – 15:45 og 16:05 – 16:55
sjagger 1, fuglekonge 1, halemejse 2, sumpmejse 1, sørgemejse 3, musvit 1, stær 40, gråspurv.
Saliner vest for Pomorie, kl. 17:30 – 18:15,
sølvhejre 1, knopsvane 2, sangsvane 25, gravand 6, blå kærhøg 2, musvåge 1, ørnevåge 1,
tårnfalk 3, hvidbr. præstekrave 3, hættemåge 20, engpiber 15, bjergpiber 2, hvid vipstjert 1

Onsdag d. 20. februar 2008
Den tidlige tur i den flotte, stille morgen var med lyserød sol på Pomories hotelskyline – en
skyline der desværre også er præget af et nybyggeri af skræmmende, ja nærmest vanvittige
dimensioner langs en stor del af kysten. Der var isdække over store dele af vådområdet, men
alligevel plads til lidt andefugle og flere vadefugle, og efter morgenmaden på vej til
vådområderne omkring Burgas var det afgørende spørgsmål i hvilket omfang, der i det hele
taget var isfrit. Vaya-søen, også kaldet Burgas-søen, havde nogle våger i isen, som var godt
pakket med især taffelænder og ret mange små skalleslugere, og ved den første del af
Mandrasøen havde turens første to krøltoppede pelikaner stillet sig på en flåde, der var bundet
af isen. Omkring Dimchevo-halvøen på sydsiden af søen var der våger med bl.a. de 3 arter
svaner, specielt mange sangsvaner, og ved næste obspunkt på sydkysten nær Prissad blev
sceneriet yderligere ejendommeligt eksotisk med forårssol og –varme, en delvist isdækket sø
og et stort antal spændende fugle. De fremmedartede indtryk bestod af mængder af
dværgskarver, krøltoppede pelikaner, sølvhejrer og af mere hjemlige andefugle og rovfugle
inkl. flere havørne. Tilbage ved søens nordøsthjørne var der en ny koncentration af flere af
disse arter med bl.a. en enkelt (u)almindelig pelikan sammen med krøltoppede, og et par
sortstrubede bynkefugle der legede forår. På ved mod frokosten i en forstad til Burgas gjorde
vi holdt ved vestenden af Vayasøen for at konstatere det forventede, at de hvidhovede ænder
desværre havde fortrukket til et sydligere vinterophold i Nordgrækenland. Til gengæld var den
største våge midt på søen totalt pakket med måske 5000 gråænder. Frokosten i ornitologen
Ivanov Russis lille cafe blev også en oplevelse – lidt primitiv for vores store gruppe, men
farverig og sympatisk, og bestemt en afstikker værd, og en oplagt mulighed for logi, når man
ikke er mange, se annonce nedenfor. Dagens sidste besøg var ved den sydlige del af
Atanasovsko-søen. Også her med masser af ænder og måger samt de nu forventede
dværgskarver, cettisangere mm. Efter energisk måge-søgning lykkedes det desuden
efterhånden at udplukke enkeltindivider af dværgmåge, sorthovedet og tyndnæbbet måge.
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krøllede pelikaner i morgentåge

foto: Søren Sørensen

Vindstille, klart og skyfrit samt temperatur på frysepunktet kl. 7, i løbet af dagen stigende
varmegrader til omkring 10° og ganske let nordlig vind, men stadig stort set skyfrit.
Pomorie saliner og strand ved Hotel St.Peter&St.Paul kl. 7:00 – 8:10,
toppet lappedykker 2, sorthalset lappedykker 9, knopsvane 42, gråand 20, skeand, taffeland 3,
troldand 30, toppet skallesluger 4, strandhjejle 6, almindelig ryle 2, rødben 1, hættemåge 3,
middelhavssølvmåge, blåmejse, musvit, stær 5.000+, gråspurv, skovspurv, grønirisk 3, stillits.
under dagens buskørsel Pomorie – Vaya-søen – Mandra-søen, bl.a.:
skarv, krøltoppet pelikan 5, fiskehejre 1, sangsvane 35, gravand 40, rørhøg 2, blå kærhøg 1,
musvåge 6, tårnfalk 1, blishøne, bogfinke.
Vaya-søen østbred kl. 9:35 – 10:15,
skarv, dværgskarv 8, knarand 10, gråand 150, skeand 215, taffeland 2600, lille skallesluger 30,
rørhøg 3, blishøne 50, middelhavssølvmåge 50, grønsisken 2.
Mandra-søen sydside kl. 10:35 – 13:10,
skarv 400, dværgskarv 330, almindelig pelikan 1 juv., krøltoppet pelikan 205, sølvhejre 87,
fiskehejre 15, knopsvane 43, pibesvane 6, sangsvane 365, blisgås 1, krikand 15, gråand 140,
taffeland 800, troldand 220, bjergand 5, hvinand 4, havørn 2, rørhøg 2, blå kærhøg 3,
spurvehøg 1, musvåge 8, ørnevåge 1, tårnfalk 1, rørhøne 1, blishøne 600, ringdue 5, toplærke,
sortstrubet bynkefugl 2, ravn 1, tornirisk 40.
Vaya-søen vestside kl. 13:25 – 13:50,
gråand 5000, skeand, taffeland 200, troldand, lille skallesluger 15, havørn 2, rørhøg 3, musvåge
4, tårnfalk 1.
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Atanasovsko-sø sydlige del kl. 15:30 – 17:20,
dværgskarv 15, krøltoppet pelikan 1, fiskehejre 1, gravand 225, pibeand 60, krikand 140,
knarand 20, gråand 350, spidsand 85, skeand 20, taffeland 10, troldand 1, blishøne 200,
storspove 1, sorthovedet måge 1, dværgmåge 1, hættemåge 200, tyndnæbbet måge 1,
middelhavssølvmåge 40, syrisk flagspætte 1, rødhals 1, cettisanger 2, stillits 1, rørspurv.
Hotel St.Peter&St.Paul kl. 18,
kirkeugle 1.

Torsdag d. 21. februar 2008
Sidste hele dag startede igen med morgenobs ved salinerne. Sensationen var 4 islandske ryler
på afveje - et sjældent syn for Lyubo. Vejret lignede heldigvis gårsdagens, nu med tøvejr også
fra morgenstunden og ellers med sol og tiltagende varme i løbet af dagen. Vi kørte først til
rørskovene i Atanasovsko-søens nordlige del, hvor rørhøgene var kommet i parringsflugt, og
cettisangerne sang lystigt. Derfra gik busturen rask mod syd, først til skoven ved Ropotamofloden med en yderst medgørlig isfugl og misteldrosler. Og via et fourageringsstop i
Primorsko, for øvrigt med både korttået træløber og gransager i hovedgaden, kom vi frem til
turens første udendørs picnic. Engene og strandsøerne ved Alipu direkte ud til klitterne skulle
vise sig at være et særdeles godt valg. Vejret og udsigten var fremragende, og en yngre stor
skrigeørn, der først var set glimtvis fra bussen og derefter forsvundet, kom nu slaskende forbi
og i karambolage med en rørhøg og en rød glente. Glenten er en regulær sjældenhed og en ny
art for Ropotamo-komplekset (art nr. 274 !), men de fleste kikkede nok mest efter skrigeørnen.
Det herlige strandområde havde i øvrigt mange ænder, inkl. et par rødhovede ænder,
dværgmåger og nye turarter som gråstrubet lappedykker og skægmejse. På vej tilbage nordpå
stoppede vi kortvarigt ved Chengele-bugten med vadefugle, bl.a. en større flok
dobbeltbekkasiner, og sidst på eftermiddagen nåede vi endelig Poda-reservatet. Fra reservatudsigtsplatformen kunne vi så endnu en gang nyde de mange dværgskarver og krøltoppede
pelikaner og andefugle samt flere kaspiske måger, men i det hele taget var fuglerigdommen
omkring rørskovene imponerende, også omfattende en stor kollektiv soveplads for mere end
200 husskader: en mindeværdig sidste solnedgangsoplevelse. Om aftenen var der den
sædvanlige glade, fælles middag med frie drikkevarer, hvis ikke ligefrem ad libitum, så alligevel
da, så langt det rakte!
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dværgskarver

foto: Poul Reib

Vejr næsten som dagen før: vindstille og næsten skyfrit med god sigtbarhed og plus 2° - i løbet
af dagen en let nordlig vind og temperaturen stigende til ca. 11°.
Pomorie saliner ved Hotel St.Peter&St.Paul kl. 7:00 – 8:05,
toppet lappedykker 1, knopsvane 5, gravand 16, gråand 40, spidsand 1, spurvehøg 1,
strandhjejle 14, islandsk ryle 4, almindelig ryle 7, rødben 16, hættemåge, middelhavssølvmåge
20, toplærke 1, sanglærke 1, engpiber 1, stillits 1.
under dagens buskørsel Pomorie – Primorsko – Pomorie, bl.a.:
skarv, krøltoppet pelikan 7, musvåge 10, stor skrigeørn 1, tårnfalk 1, lille flagspætte 1,
kernebider 1.
Atanasovsko-søen nordlige del kl. 9:30 – 10:30,
dværgskarv 10, krøltoppet pelikan 1, sølvhejre 3, knopsvane 20, blisgås 800, gravand 130,
rørhøg 4, musvåge 3, ørnevåge 1, tårnfalk 1, vandrikse 2, toplærke, sanglærke trækkende,
solsort 1, cettisanger 2, husskade 40, rørspurv,
Ropotamo (reservat med flodskov) kl. 11:40 - kl. 12:15,
duehøg 1, musvåge 1, isfugl 1, rødhals 1, misteldrossel 2, fuglekonge 1, halemejse 1,
sumpmejse 1, musvit, blåmejse, spætmejse 1, korttået træløber 1.
Primorsko by-stop for at købe ind kl. 12:30 – 12:45, bl.a.,
gransanger 1, korttået træløber 1.
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Alipu (reservat med vådområde, klitter og strand) inkl. frokost, kl. 13:15 – 15:45,
sortstrubet lom 3, gråstrubet lappedykker 1, sorthalset lappedykker 40, skarv, topskarv 19,
sølvhejre 1, fiskehejre 3, knopsvane 4, sangsvane 5, knarand 7, skeand 2, rødhovedet and 2,
taffeland 380, troldand 7, hvinand 2, lille skallesluger 2, rød glente 1, rørhøg 6, duehøg 1,
musvåge 5, stor skrigeørn 1, blishøne 200, hvidbrystet præstekrave 3, strandhjejle 1, sandløber
21, dobbeltbekkasin 1, dværgmåge 12, middelhavssølvmåge 5, toplærke , sanglærke, engpiber
1, bjergpiber 1, skægmejse 3.
Chengene-Skele bugten kl. 16:10 – 16:35,
toppet lappedykker 20, sorthalset lappedykker 12, toppet skallesluger 3, almindelig ryle 14,
dobbeltbekkasin 12, storspove 1, rødben 4, hættemåge 30, stormmåge 1, stillits.
Mandra-søen ved Poda-reservatet kl. 16:55 - kl. 17:55,
toppet lappedykker 30, sorthalset lappedykker 12, skarv 400, dværgskarv 85, krøltoppet
pelikan 97, fiskehejre 5, knopsvane 10, pibeand, knarand, krikand, gråand, skeand, taffeland,
troldand, bjergand 1, hvinand 2, rørhøg 2, blå kærhøg 1, musvåge 5, vandrefalk 1, blishøne,
almindelig ryle 15, storspove 1, hættemåge, stormmåge, middelhavssølvmåge, kaspisk måge 5,
ringdue 6, isfugl 1, flagspætte sp. 1, sanglærke, hvid vipstjert 1, cettisanger 1, husskade 260.

Fredag d. 22. februar 2008
Som afslutning skulle vi være ved Varna lufthavn hen på eftermiddagen, så der var tid til nogle
stop undervejs i det stadig stabile forårsvejr. Først til endnu et godt hjørne af Pomoriesalinerne, denne gang med bl.a. svaleklirer og pungmejse, og dernæst til et smukt dalstrøg bag
ved landsbyen Poroy. Langt ude bag hyrder og fåreflokke blev der fundet et par rustænder på
den grønne eng, nyankommet i en del af deres yngleområde, lærkerne hang i luften, kirkeuglen
sad også her på tagryggen, og fra skoven på den anden side af byen kaldte en grønspætte.
Dette gav mulighed for en sidste spættesøgning, her altså bl.a. med grønspætte. På turen videre
nordpå stoppede vi på højderne af Balkanbjergene, hvor der var nydeligt med de sidste
sneklatter men yderst få fugle, og frokosten i det fri indtog vi i det sidste åbne landskab, før vi
kørte ind på hovedvejen mod Varna. I lufthavnen var der så bevæget afsked med vores gode
bulgarske venner og gensyn med de besværlige lufthavnspersonager. Efter mellemlandingen i
Budapest landede vi i Kastrup med en del forsinkelse. Der var kø i luften og særdeles voldsomt
vejr i Danmark, med heftige regnbyger og en af vinterens hårdeste storme, så det var godt gået
af piloterne!
Vejret stadig næsten uændret, svag nordlig vind, klart vejr og temperatur omkring frysepunktet
kl. 7,30, op ad dagen gradvist varmere og noget tiltagende vind.
Pomorie saliner ved Hotel St.Peter&St.Paul kl. 7:45 – 8:00,
dværgskarv 1, gråand 20, strandhjejle 10, islandsk ryle 4, almindelig ryle 14, rødben 12.
under dagens buskørsel Pomorie – Varna, bl.a.:
toppet lappedykker 2, blishøne 30, blå kærhøg 1, musvåge 5, kirkeugle 1, toplærke 3, ravn 1.
Pomorie-søen nordvestlige del kl. 8:15 – 8:50,
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knopsvane 60, gravand 80, pibeand 7, rørhøg 1, musvåge 2, ørnevåge 1, strandhjejle 5,
almindelig ryle 14, svaleklire 2, toplærke, engpiber, rødhals 1, cettisanger 1, blåmejse 5,
pungmejse 1, rørspurv.
Poroy, marker og eng, kl. 9:25 – 10:05,
sølvhejre 1, rustand 2, blå kærhøg 1, musvåge 1, tårnfalk 1, kirkeugle 1, grønspætte 1,
toplærke, sanglærke.
Poroy, egeskov, kl. 10:10 – 10:55,
grønspætte 1, stor flagspætte 1, toplærke, sanglærke, misteldrossel 2, fuglekonge 1, blåmejse,
musvit, spætmejse 1, korttået træløber 1, skovskade 1, bogfinke, stillits, grønirisk, gulspurv 4.
Balkanbjerge, stop ved højeste punkt, kl. 11:35 – 11:50,
sanglærke 3.
stop med picnic i lavland nord for Balkanbjerge kl. 12:45 – 13:20,
spurvehøg 1, stor flagspætte 1, sanglærke.

ARTSLISTE
Rødstrubet lom (Gavia stellata), kysten ved Durankulak 16/2: 1.
Sortstrubet lom (Gavia arctica), Durankulak 16/1: 1. Kavarna havn 18/1: 1 og Kamen Brjag:
2. Alipu 21/2: 3.
Lille lappedykker (Tachybaptus ruficollis), Durankulak 16/8: 2.
Toppet lappedykker (Podiceps cristatus) ), set en række steder ved kysten og færre i søerne.
Flest: ved Kap kalikakra 17/2: ca. 400, et meget højt antal, der ville have været endnu højere,
hvis vi havde talt kysten systematisk. Og i alt på turen ca. 625.
Gråstrubet lappedykker (Podiceps grisegena), Alipu 21/2: 1.
Sorthalset lappedykker (Podiceps nigricollis), set en række steder ved kysten samt i søerne.
Flest: ved Kap Kaliakra 17/2: 255 og ved Kamchias udløb 19/2: 90. I alt på turen ca. 520. For
lappedykkerne som helhed er der tale om langt de højeste antal på vores 3 vinterture i området.
Skarv (Phalacrocorax carbo), set en række steder, og mest imponerende ca. 1000 i Mandraog Vaya-søerne med kolonier i højspændingsmasterne, hvoraf mange i tidens løb er gået til i
tæring fra guanoen.
Topskarv (Phalacrocorax aristotelis), flest ved Kap Kaliakra 17/2: ikke mindre end 60, som er
et højt samlet antal, selv om det er ved artens yngleområde i Bulgarien. Helt usædvanligt er
også 19 ved Alipu 21/2, som er en del syd for normal forekomst og må tilskrives de ekstreme
vejrforhold.
Dværgskarv (Phalacrocorax pygmeus), ved en række små og store søer og undtagelsesvist
også ved kysten. Flest i Mandra-søen 20/2 og inkl. Poda 21/2: ca. 415, hvilket på ingen måde
er udtryk for en totaloptælling i området. Ved Yatata 15/2: ca. 100. I alt på turen ca. 550. Et
herligt bekendtskab med en art, der er i stadig fremgang og altså viser sig i fine koncentrationer
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på vinteropholdsstederne. Det overgår langt tallene fra vores tidligere vinterture.
Almindelig pelikan (Pelecanus onocrotalus) ved Mandra-søen 20/2: 1 ungfugl med
krøltoppede til sammenligning.
Krøltoppet pelikan (Pelecanus crispus). Fordelt i større og mindre grupper i Mandra-søen
20/2: 205, og 100 ved Poda-reservatet dagen efter kan delvis være gengangere. Derudover
enkelte eller ganske få i salinerne i Burgas-området. Det er klart den største ansamling i forhold
til vores tidligere vinterture.
Rørdrum (Botaurus stellaris) ved Shabla-søen 18/2: 1 gående i rørkanten.
Sølvhejre (Egretta alba). Flest ved Mandra-søen 20/2: 87, og yderligere 13 fordelt i diverse
vådområder i løbet af turen. Altså i alt 100.
Fiskehejre (Ardea cinerea) set ved sø-områderne. Flest: Mandra-søen 20/2: 15. I alt på turen
28
Knopsvane (Cygnus olor) ved kyst og søer flere steder. Flest: Kavarna havn 16/2: 70, og ved
Pomorie-søen 22/2: 60.
Pibesvane (Cygnus columbianus) ved Mandra-søen 20/2: 6 sammen med de 2 andre
svanearter.
.
Sangsvane (Cygnus cygnus). Flest ved Mandra-søen 20/2 i alt 365 fordelt i flere flokke i
vågerne og på markerne. Yderligere 90 set på en række andre lokaliteter i løbet af turen.
Blisgås (Anser albifrons). Ikke så lidt af en opgave at tælle og vurdere de mange store flokke i
Durankulak-Shabla-området, som var i nervøs bevægelse en del af tiden. Flest: i alt over
30.000 omkring Durankulak 18/2 og hertil større og mindre flokke omkring Shabla. En samlet
vurdering må lyde på max. 40.000 fugle. I Burgas-området var der ca. 800 ved Pomorie 21/2.
Grågås (Anser anser) kun blandt blisgæs ved Durankulak: 16/2: 5 og 18/2: 8.
Rødhalset gås (Branta ruficollis). Som håbet blev det en af turens allerstørste oplevelser. 16/2
i Shabla-Durankulak-området i alt ca. 200 spredt i flokke af blisgæs, og så endelig 18/2 en
samlet flok langt overvejende denne art nord for Durankulak på ca. 4.000, men også denne dag
desuden mere spredte grupper blandt blisgæs.
Gravand (Tadorna tadorna) langt de fleste: i alt 490 i salinerne ved Pomorie og Burgas. Total
for turen 545.
Rustand (Tadorna ferruginea) i yngleområde på engene ved Poroy 22/2: et par givetvis nyligt
ankommet.
Pibeand (Anas penelope). Flest: Shabla-søen 18/2: 130, men i mindre antal blandt
svømmeænder flere steder.
Knarand (Anas strepera). Flest i Atanasovsko-søen 20/2: 20, og i alt på turen 55 i søer og
saliner.
Krikand (Anas crecca). Flest i Atanasovsko-søen 20/2: 140.
Gråand (Anas platyrhynchos) ved Yatata 18/2: 400 og i våge i vestlige del af Vaya-søen 20/2:
ca. 5.000, ellers relativt få.
Spidsand (Anas acuta). Flest: i Atanasovsko-søen 20/2: 85, og i alt på turen ca. 100.
Skeand (Anas clypeata). Flest ved Vaya-søen 20/2: 215, ellers kun ret få.
Rødhovedet and (Netta rufina) ved Shabla-søen 16/2: en hun, og ved Alipu 21/2: et par.
Taffeland (Aythya ferina). Flest i Vaya-søen 20/2: 2.600, og i alt på turen ca. 4.000.
Troldand (Aythya fuligula). Flest ved Mandra-søens sydside 20/2: i alt 220, ellers ret få.
Bjergand (Aythya marila). En yderst fåtallig art her, så disse er faktisk mange: Kavarna havn
18/2: 1, Mandra-søen 20/2: 5, Poda 21/2: 1.
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Hvinand (Bucephala clangula) Mandra-søen 20/2: 4, Alipu 21/2: 2, Poda 21/2: 2.
Lille skallesluger (Mergus albellus). Flest i Vaya-søen 20/2: 45 (er rigtig mange), hertil
yderligere 6 på turen.
Toppet skallesluger (Mergus serrator) i alt 21 forskellige steder ved kysterne.
Rød glente (Milvus milvus) ved Alipu 21/2: 1 – og et førstegangsfund for reservatet!
Havørn (Haliaeetus albicilla) ved Durankulak 16/2: 3 og 18/2: 6, Kamen Bryag 18/2:1,
Mandra-søen 20/2: 2 og Vaya-søen samme dag: 2. Er langt flere, end vi før har set i Bulgarien.
Rørhøg (Circus aeruginosus), mange ved vådområderne og ikke så lidt af en karakterfugl, i alt
43 noteret.
Blå kærhøg (Circus cyaneus), knap så dominerende som rørhøg, men i alt 25 noteret.
Duehøg (Accipiter gentilis), Durankulak 18/2: 1, Ropotamo 21/2: 1 og samme dag Alipu: 1.
Spurvehøg (Accipiter nisus), i alt 13 noteret.
Musvåge (Buteo buteo), ikke så overraskende den almindeligste rovfugl, i alt 115 noteret, og
ingen af dem trækkende.
Ørnevåge (Buteo rufinus), en positiv overraskelse til trods for viden om, at arten er i jævn
fremgang, i alt 15 noteret i løbet af turen, heraf de 11 nord for Varna. På turen i 1997 så vi i alt
3 og i 2000 4.
Fjeldvåge (Buteo lagopus), noteret 5 gange, alle ved Durankulak og Shabla, så mulighed for
gengangere.
Stor skrigeørn (Aquila clanga), ved Alipu 21/2: 1 af 3K-type, som underholdt os i længere tid
bl.a. sammen med rød glente. Turens eneste i 2000 blev for øvrigt set nøjagtig samme sted.
Tårnfalk (Falco tinnunculus), i alt 16 i løbet af turen.
Vandrefalk (Falco peregrinus), Durankulak 18/2: 1 og Alipu 21/2: 1.

rørhøg 3K han

foto: Poul Reib

Vandrikse (Rallus aquaticus), Atanasovsko-søen 21/2: 2 hørt.
Rørhøne (Gallinula chloropus), Mandra-søen 20/2: 1, Atanasovsko-søen 21/2: 1.
Blishøne (Fulica atra): pæne 3-cifrede antal i flere søer, men også ved kysten, således flest:
Kavarna havn 16/2: 800.
Hvidbrystet præstekrave (Charadrius alexandrinus), Shabla-søen 16/2: 1, Pomorie-saliner
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19/2: 3, Alipu 21/2: 3.
Strandhjejle (Pluvialis squatarola), ved Pomorie-salinerne alle dage, flest 21/2: 14.
Islandsk ryle (Calidris canutus), en lokal sjældenhed: ved Pomorie-salinerne 21/2 og 22/2: 4.
Sandløber (Calidris alba), Shabla-søen 16/2:1, Alipu 21/2: 21.
Almindelig ryle (Calidris alpina), ved Chengene-bugten 21/2: 15 og ved Pomorie-salinerne
næsten alle dage, flest: 22/2: 14.
Dobbeltbekkasin (Gallinago gallinago), Alipu 21/2: 1 og samme dag Chengene-bugten: 12.
Storspove (Numenius arquata), Atanasovsko-saliner 20/2:1, Chengene-bugten 21/2: 1 og
samme dag Alipu: også blot én.
Rødben (Tringa totanus), Shabla-søen 16/2: 1, Chengene-bugten 21/2: 4, Pomorie-salinerne
alle dage og flest: 21/2: 16
Svaleklire (Tringa ochropus), Pomorie-søen nordvest 22/2: 2.
Sorthovedet måge (Larus melanocephalus), Balchik havn 19/2: 1 2K, Atanasovsko-saliner
20/2: 1 3K.
Dværgmåge (Larus minutus), Bolata 17/2: 1, Atanasovsko-saliner 20/2: 1, Alipu-kysten 21/2:
mindst 12, de fleste adulte. På tidligere vinterture er der blot set en enkelt fugl.
Hættemåge (Larus ridibundus), set i mindre antal ved kysterne og i søerne. Flest:
Atanasovsko-saliner 21/2: 200.
Tyndnæbbet måge (Larus genei), Atanasovsko-saliner 20/2: 1 2K.
Stormmåge (Larus canus), i små flokke, især omkring Shabla-området, i alt ca. 150. I godt lys
kunne de nydes som den prægnante østlige underart heinei.
Middelhavssølvmåge (Larus michahellis), set i antal på 10-60 på en række lokaliteter.
Kaspisk måge (Larus cachinnans). Der blev ofret en del opmærksomhed på eftersøgning af
denne art, men alligevel blot: Durankulak 16/2: 1, Poda 21/2: 5.
Armensk måge (Larus armenicus), Shabla-søen 18/2: 1 3K. Med middelhavssølvmåger til
sammenligning og var interessant men ikke specielt medgørlig i obs.situationen
Huldue (Columba oenas), Shabla-omårdet 18/2: 8 og samme dag ved Durankulak: 1.
Ringdue (Columba palumbus), få på flere lokaliteter og en enkelt stor flok ved Durankulak
18/2: ca. 600.
Tyrkerdue (Streptopelia decaocto), almindelig i byerne og specielt i landsbyerne i Kavarnaområdet.
Slørugle (Tyto alba), Kavarna 17/2: 1.
Stor hornugle (Bubo bubo), Topola-klippen 17/2: 2 hørt (og den ene set godt).
Kirkeugle (Athene noctua), Durankulak 16/2: 2, hotellet 20/2: 1, landsby v. Pomorie 22/2 1
og Poroy samme dag: 1.
Mosehornugle (Asio flammeus), Kamen Brjag 18/2: 1.
Isfugl (Alcedo atthis), Ropotamo-floden 21/2: 1 og Poda samme dag: 1.
Gråspætte (Picus canus), Baltata-reservatet 19/2: 1 hørt, Goritza-skov samme dag: 1 hørt.
Grønspætte (Picus viridis), Goritza-skov 19/2: 2, Poroy 22/2: 1-2.
Stor flagspætte (Dendrocopos major), Shabla 18/2: 1, Baltata- reservatet 19/2: 1 og samme
dag Kamchia-flod: 2 og Goritza-skov: 2, Poroy skov 22/2: 1 og samme dag nord f. Balkanbjerge: 1. Arten blev bl.a. konstateret i ellers typisk landsby-biotop for syrisk flagsp.
Syrisk flagspætte (Dendrocopos syriacus), Durankulak-Shabla-området 16/2: i alt 3, Bolata-
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dalen 17/2:1, Balchik Tuzlata 17/2: 1, Shabla 18/2: 1, Kamen Brjag samme dag 3, Goritza
19/2: 1, ved Atanasovsko-saliner 20/2: 1.
Mellemflagspætte (Dendrocopos medius), alle blev set 19/2, hhv. i Baltata-skov: 1, ved
Kamchia-floden: 1 og i Goritza-skov: 2.
Lille flagspætte (Dendrocopos minor), Bolata-dal 17/2: 1, Baltata-skov 19/2: 1, nær
Primorsko 22/2: 1.
Kalanderlærke (Melanocorypha calandra), Durankulak 18/2: 30, Kamen Brjag samme dag i
alt 75.
Toplærke (Galerida cristata), enkelte fugle rundt omkring, typisk ved bebyggelse og ofte set
fra bussen.
Sanglærke (Alauda arvensis), almindelig i åbent land, i småflokke eller syngende. Flest: ved
Durankulak 18/2 i alt ca. 400.
Engpiber (Anthus pratensis), enkelte fugle ved vådområderne. Flest: Pomories nordl. saliner
19/2: 15.
Bjergpiber (Anthus spinoletta), Bolata-dal 17/2: 1, Pomorie nordl. saliner 19/2: 2, Alipu 21/2:
1.
Hvid vipstjert (Motacilla alba), Pomorie nordl. saliner 19/2: 1, Alipu 21/2: 1.
Gærdesmutte (Troglodytes troglodytes), i alt 5 set/hørt i løbet af turen.
Rødhals (Erithacus rubecula), i alt 10 i løbet af turen. En kom en tidlig morgen ud fra
overnatning under gade-rist i Pomorie by!
Sortstrubet bynkefugl (Saxicola torqata), han og hun ved Mandra-søen 20/2.
Solsort (Turdus merula), enkelte og ret få set i løbet af turen.
Sjagger (Turdus pilaris), bl.a. Shabla 16/2: 4, ellers kun enkelte fugle.
Sangdrossel (Turdus philomelos), 4 enkeltindivider forskellige dage.
Misteldrossel (Turdus viscivorus), Ropotamo 21/2: 2 og Poroy skov 22/2: 2.
Cettisanger (Cettia cetti), Atanasovsko-saliner syd 20/2: 2, Atanasovsko-saliner nord 21/2: 2
og Poda samme dag: 1, Pomorie saliner 22/2: 1.
Gransanger (Phylloscopus collybita), Primosko 21/2: 1.
Fuglekonge (Regulus regulus), nær Banya 19/2: 1, Ropotamo 21/2: 1, Poroy skov 22/2: 1.
Skægmejse (Panurus biarmicus), Alipu 21/2: 3.
Halemejse (Aegithalos caudatus), Baltata 19/2: 4 og samme nær Banya: 2, Ropotamo 21/2: 1.
Sumpmejse (Poecile palustris), Kamchia 19/2: 2, nær Banya samme dag: 1, Ropotamo 21/2:
1.
Sørgemejse (Poecile lugubris), i alt 3 på højdedrag nær Banya. Det er første gang på de tre
vinterture, at vi er heldige (eller energiske nok til) at finde den.
Blåmejse (Cyanistes caeruleus), på en række lokaliteter, men i små antal.
Musvit (Parus major), mere almindelig end blåmejse.
Spætmejse (Sitta europaea), Kamchia flodskov 19/2: 3 og samme dag Goritza skov: 3,
Ropotamo skov 21/2: 1, Poroy skov 22/2: 1.
Træløber (Certhia familiaris), Baltata skov 19/2: 1.
Korttået træløber (Certhia brachydactyla), Baltata skov 19/2: 4 og samme dag Goritza skov:
1, Ropotamo skov 21/2: 1 og samme dag Primorsko by 1, Poroy skov 22/2: 1.
Pungmejse (Remiz pendulinus), Pomorie-sø 22/2: 1.
Skovskade (Garrulus glandarius), overvejende enkeltfugle set.
Husskade (Pica pica), almindelig og flere steder talrig. Fx mindst 200 til kollektiv overnatning
i rørskov ved Poda 21/2.
Allike (Corvus monedula), almindelig men ikke specielt talrig.
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Råge (Corvus frugilegus), almindelig i åbent land i Shabla-Durankulak-området men ikke talrig
i forhold til danske forhold.
Gråkrage (Corvus corone), overraskende fåtallig.
Ravn (Corvus corax), Kavarna havn 19/2: 1, Mandra-søen 1, Balkanbjerge 22/2: 1.
Stær (Sturnus vulgaris), almindelig mange steder, ved Pomorie-saliner en mogenkoncentration
20/2: mindst 5000.
Gråspurv (Passer domesticus), almindelig i byer og landsbyer.
Skovspurv (Passer montanus), meget mere fåtallig end gråspurv.
Bogfinke (Fringilla coelebs), enkeltfugle eller småflokke set flere steder.
Grønirisk (Carduelis chloris), ganske få fugle på enkelte lokaliteter.
Stillits (Carduelis carduelis) en enkelt stor flok på ca. 200 nær Balgarevo, ellers få rundt
omkring.
Grønsisken (Carduelis spinus), Vaya-søen 20/2: 2.
Tornirisk (Carduelis cannabina), Mandra-søen 20/2: 40.
Dompap (Pyrrhula pyrrhula), Gortisza skov 19/2: 1.
Kernebider (Coccothraustes coccothraustes), Kavarna havn 18/2: ca. 100, ellers få flere
steder.
Gulspurv (Emberiza citrinella), Poroy skov 22/2: 4.
Rørspurv (Emberiza schoeniclus), Flest: Durankulak-søen 16/2: ca. 40, ellers enkeltfugle og
helt små flokke omkring vådområderne.
Bomlærke (Emberiza calandra), ret almindelig i åbent land, typisk set fra bussen.
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