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                                                                     Forord.

Det var en stor glæde, at vi for 3. gang siden 1989 kunne samle en gruppe fuglekiggere til en tur til Rumænien, nærmere bestemt Donaudeltaet og de smukke landskaber i deltaets bagland. Nu 8 år efter revolutionen er Rumænien fortsat fattigt og forarmet, men det er også tydeligt, at der er så meget igang, at det nye Rumænien herefter  hurtigt vil opstå. Befolkningens optimisme og frihedsfølelse er den drivende kraft.
Næringslivet blomstrer, og man kan købe stort set alt, helt anderledes end på vores besøg i 1989, hvor wodka og grammofonplader med folkemusik var de få forretningers eneste tilgængelige varer. Især besøget i deltaet viste os kontrasten mellem det nye og det gamle. Et sted i deltaet var de igang med at bygge et mindre hotel med tilhørende diskotek, et andet sted i en lille landsby mødte vi en mand, der spurgte os, hvordan det gik med Ceausescu. Vi lod ham blive i hans uvidenhed, og han virkede meget tilfreds med det. 
Donaudeltaet er ideelt for en fugletur. Et af Europas største og aller fineste vådområder. En naturperle og hjemsted for titusinder af vådlandsfugle m.m., heraf en række arter, der har sin kerneudbredelse netop her. Tilsyneladende har deltaet nu endelig fået fred for de mange vidtrækkende dræningsplaner, der i fremskridtets navn, herskede før revolutionen. Store dele af deltaet er nu fredet, og adgang er nu kun tilladt på de store kanaler og enkelte mindre kanaler. På de sidste bl.a. for at give turister mulighed for at opleve det storslåede fugleliv. Det var meget begrænset, hvor vi måtte sejle i forhold til 1989, dengang da færsel var helt fri, noget vi var en del fortørnet over var tilladt. Samtidig er det ikke længere tilladt  at sejle med de iøvrigt særdeles velegnede større både, som vi benyttede i 1989 og 1994.  Vi måtte derfor tage til takke med 2 mindre både, hvor vi ofte stod for lavt og tæt til at få det store wiew over deltaets rørskove og udstrakte landskaber. Desuden var motorstøjen fra bådene så kraftig, at det var vanskeligt at høre fuglene. Med dagene vænnede vi os til det. Lad os håbe, at fremtiden vil udvikle de ideelle Donau-fugle-obs-både.
Heldigvis kunne vi kompensere for støjen ved at gå i land flere steder end oprindeligt planlagt.
I årene efter revolutionen er den tidligere så vigtige transportvej ad Donaus hovedløb til Sortehavet nu reduceret til en enkelt eller to mindre skibe dagligt. Tidligere var det nærmest en motorvej af transportskibe. Disse ligger idag som skrotbunker ved indsejlingen til Tulceas havn, og er et uhyggeligt billede af Østeuropas sammenbrud.
Vejret under turen  var, som man må forvente i denne del af Rumænien på denne årstid, skiftende men overvejende lunt og behageligt. Vi havde først en del regn, kulde og blæst, men senere heldigvis mest sol og behageligt fuglevejr.
For turens tekniske arrangement stod Københavnsafdelingens Ekskursionsudvalg og Skibby Erhvervsrejser i endnu et godt samarbejde. Tak for det.
Denne rapport indeholder en rejseplan i form af en dagbog med lokalitetsbeskrivelser, et kort, vejrforhold, og hvilke fugle og dyr, vi oplevede på turen. Fuglene blev omhyggeligt optalt, og vi håber, at vore observationer også finder anden anvendelse, end et rart minde for deltagerne. Hvad man ikke kan læse i rapporten, er deltagernes store interesse og engagement, den glade atmosfære, de flittige fugletællere og det gode sammenhold. En stor tak til deltagerne for alt dette. En stor tak sender vi også til vores rumænske guide Dragos og hans medhjælpere fra  firma Finess, til bådenes kaptajner og bussens chauffør. Alle var de særdeles behjælpelige, utroligt søde og altid parate til alt, der kunne gøre turen bedst mulig for os alle.
Masser af spændende fugle og oplevelser i en smuk natur og atmosfære, gjorde turen til endnu en farverig DOF-rejse.
Tak.                                                                                

                                                                                       De bedste hilsner
                                                      Hans Meilstrup                  og                      Flemming Volkersen

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Onsdag den 28. maj 1997.
Kastrup - Constanza.
Afgang fra Kastrup kl. 14.15 dansk tid, ankomst til Constanza kl. 16.50, 17.50 rumænsk tid. Forsinket 40 min. p.g.a. bagagekoks,  Jon´s kuffert fløj videre til Buckarest. Flot flyvetur, skyfrit over Østersøen til Polens kyst derefter overskyet hele vejen til Constanza.
 
Constanza Airport kl. 17.50 - 18.45.
Vejr: 8/8, sydlig vind, styrke 2.
Bysvale 50.

Constanza - Mamaya kl. 18.45 - 19.10.
Fra lufthavnen til hotel Majestic i bus.
Vejr: Do.
Stær 2, landsvale 2, bysvale 10, råge 30, allike 2, husskade 3, rosenbrystet tornskade 3, sølvmåge 125, gråspurv 5, tyrkerdue 4.

Mamaya . Hotel Majestic, haven og sortehavskysten kl. 19.30 - 20.00.
Vejr: Do, fin sigt.
Land/bysvale 10, fjordterne 2, sortterne 20, dværgterne 2, splitterne 3, sølvmåge 450 til rast på stranden, alle middelhavssølvmåger, stor sorthovedet måge 1 ad. fløj tæt forbi, musvit 1, drosselrørsanger 1, pirol 1.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Torsdag d. 29. maj 1997.
Mamaya, kysten og haven ved hotel Majestic.
Kl. 7.00 - 8.00 gik Flemming og 6 deltagere til stranden for at ob´se.
Vejr: Regn, slagregn, og blæst fra øst, ca. 12 grader.
Alm. kjove 3 lys og 1 mørk, rødstrubet lom 1, alm. ryle 1, sorthovedet måge 1, pirol 1, sølvmåge 100, splitterne 25, skarv 75-100.

Mamaya - Sacele.
Bustur nordpå, afgang kl. 9.30.
Vejr: Regn, regn, regn, 8/8, østlig vind 3.
Tophejre 1, fjordterne 1, tyrkerdue 30, gråspurv 10.

1. stop ved jernbanen ved lagunens nordlige afslutning, kortvarigt ophold i regnen:
Alm. pelikan 1, gravand 1, taffeland 3, rørhøne 1, hvidskægget terne 1, dværghejre 5, toplærke 3, sildemåge 1, sølvmåge 4, drosselrørsanger 10, tyrkerdue 15, landsvale 6, bysvale 4, digesvale 4, husskade 1, sorth. gul vipstjert 1, gråspurv 5.

Sacele - Sinoe. Kl. 10.45 - 11.35
Vejr: Uændret, silende regn.
2 stop undervejs: I landbrugslandet ud for vejen, som fører til Histria.
Gravand 7, knarand 3, alm. pelikan 800, vibe 3, tårnfalk 1, sølvmåge x, landsvale 5, digesvale 6, sanglærke 2, kalanderlærke 4, drosselrørsanger l, stær 2, allike 1, gul vipstjert 1, bomlærke 2, gråspurv x.

Fra bussen: Pirol 1, stær 2, landsvale 5, turteldue 1.

Enisala området. Kl. 12,00 - 13.50.
Stop ved borgruinen Heraklera med udsigt.
Vejr: Regn, øst 3-4, 8/8, + 14 grader, og mere regn.
Knopsvane 1, fiskehejre 1, purpurhejre 3, tophejre 2, nathejre 1, gråand 2, taffeland 6, alm. pelikan 14, hættemåge 1, sølvmåge 6, hvidskægget terne 2, fjordterne 8, tårnfalk 1, kalanderlærke 2, hærfugl 1, mursejler 3, landsvale 8, bysvale 2, hvid vipstjert 2 par, stenpikker 5, tornirisk 4, skovspurv 6, gråkrage 4.

Babadag - Tulcea.
Fra bus i fart og kortvarigt stop ved landevejen.
Vejr: Øst 5-6, regn.
Hvid stork 2, fiskehejre 1, purpurhejre 1, biæder 2, sanglærke 1, tyrkerdue 4, rosenbrystet tornskade 10, gul vipstjert 6, spansk spurv 2, husskade 2.

Tulcea - Agighiol. Kl. 16.25 - 18.10.
Fra bus i fart. Regn, regn og atter regn.
Skarv 1, stork 2, tårnfalk 2, landsvale 12, bysvale 2, mursejler 15, ellekrage 3, hærfugl 3, pirol 5, syrisk flagspætte 1, gøg 2, tyrkerdue 5, rosenbrystet tornskade 8, stær 4, gråspurv 10, gråkrage 3, sisel 6.

Agighiol - Murighiol. Kl. 18.10 - 19.50.
Forfærdeligt vejr. Men lidt stilstand i regnen ca. 20 min. 8/8, øst 5-6.
Fra  bussen , samt stop ved søerne Saratuie og Plopul. 
Toppet lappedykker 3, skarv 40, knopsvane 25, fiskehejre l, sølvhejre 2, dværghejre 1, skestork 1, hvid stork 2 på reder, gravand 7, skeand 5, taffeland 63, knarand 4, blishøne 1, vibe 4, stylteløber 7, klyde 7, damklire 1, hættemåge 76, sølvmåge flokke 40 + 10, dværgmåge flokke 28 juv. + 49 ad. + juv., sorthovedet måge flokke 29ad.+ juv.+ 193ad.+juv., fjordterne 20, splitterne 2, hvidskægget terne 2, tyrkerdue 7, turteldue 4, ellekrage 1, gøg 2, landsvale 15, drosselrørsanger 1, rødrygget tornskade 1, hvid vipstjert 1, stillits 2, gråspurv 10, allike 6.

Murighiol. Efter kl. 19.50.
Ved hotellet. Fortsat regn og blæst, koldt og klamt.
Dværghejre 2, sølvhejre 1, drosselrørsanger 5.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fredag d. 30. maj 1997.
Morgen indtil kl. 9.30. Vejr: Højere skydække og tørt, NØ 5-6, + 16 grader, 8/8.

Murighiol, ved hotellet.
Fiskehejre 5, silkehejre 1, sort ibis 2, fjordterne 10, hvidskægget terne 5, gøg 3, latterfrøer og klokkefrøer.

Murighiol - Plopul. Kl. 9.30 - 10.50.
Stop ved søerne fra igår og fra bussen.
Vejr: 7-8/8, NØ 5, let diset, tørt.
Sorthalset lappedykker 7, skarv 5, knopsvane 25, sangsvane 1ad., hvid stork 4, alm. pelikan 20, fiskehejre 1, purpurhejre 1, silkehejre 1, nathejre 9, skestork 2, sort ibis 1, gravand 45, gråand 2, skeand 5, knarand 3, taffeland 470, troldand 1, lærkefalk 1, vibe 6, klyde 30, stylteløber 20, hvidbrystet præstekrave 3, dværgryle 14, alm. ryle 3, dværgmåge 2, sorthovedet måge 70, hættemåge 55, sølvmåge 4, hvidskægget terne 3, fjordterne 20, tyrkerdue 40, ellekrage 4, hærfugl 2, syrisk flagspætte 1, rosenbrystet tornskade 1, landsvale 10, bysvale 10, stær 4, stillits 1, gråspurv 20, råge 10.

Murighiol - Tulcea. Kl. 10.50 - 13.45.
Vejr: Nu let sol, 4/8, NØ 3.
Fra bus og flere småstops langs ruten, bl.a. ved frugtplantage.
Knopsvane 2, silkehejre 5, hvid stork 3, gråand 2, rødhovedet and 1, hvidøjet and 1, blishøne 10+pull., tårnfalk 1, hættemåge 2, hætte/sorthovedet måge 50 flok langt væk, sorthovedet måge 140 i flok, sort ibis 5, hvidskægget terne 20, fjordterne 5, ellekrage 9, biæder 79, hærfugl 5, syrisk flagspætte 2, gøg 1, rosenbr. tornskade 1, drosselrørsanger 10, landsvale 1, bysvale 6, hvid vipstjert 2, skovspurv 4, gråkrage 2, sisel 10.

Tulcea - Somova - Parches. Kl. 13.45 - 14.10.
Fra bus til midtvejs mellem Somova og Parches , frokoststop.
Knopsvane 4, tophejre 1, sølvhejre 6, silkehejre 12, skestork 3, musvåge 1, stylteløber 2, gravand 2, hvidskægget terne 5, biæder 15, ellekrage 1, gøg 1, pirol 1, rosenbr. tornskade 1, toplærke 2, stenpikker 1, hvid. vipst. 1.

Somova - Parches. Kl. 14.10 - 15.45. 
Frokost. På skråning med udsigt over floddalen mod grænsen til Moldavien.
Vejr: Sol, NØ 3-4, + 17 grader, fin sigt.
Toppet lappedykker 4, gråstrubet lappedykker 2, dværgskarv 12, alm. pelikan 5, sølvhejre 3, silkehejre 5, purpurhejre 3, dværghejre 2, lærkefalk 1, tårnfalk l, sort glente 1, taffeland 40, blishøne 10, hættemåge 10, hvidskægget terne 70,  ellekrage 2, biæder 30, hærfugl 2, gøg 2, pirol 1, syrisk flagspætte 2, landsvale 4, bysvale 30, digesvale 20, drosselrørsanger 5, savisanger 1, sanglærke 1, rosenbr. tornskade 1, stenpikker 3, bomlærke 1, hortulan 1, skade 1.
 
Somova - klostret Cilic - Dere. Kl. 15.45.
Ellekrage 2, turteldue 11, hærfugl 2, syrisk flagspætte 2, rødrygget tornskade 3, stenpikker 2, husskade 1.

Man. Cilic - Dere. (Klostret). til kl. 17.37.
Vejr: + 20 grader, 6/8, NØ 3.
Musvåge 3, hvepsevåge 2, spurvehøg 1, dværgørn 1 lys, lille skrigeørn 1 ad, biæder 2, tyrkerdue 25, rødrygget tornskade 1, rosenbrystet tornskade 1, solsort 1, pirol 1, sydlig nattergal 1, mursejler 40, stær 30, landsvale 10, grønirisk 2, gråspurv 50, allike 40.

Man. Cilic - Dere til Tulcea. Kl. 17.37 -.
I bus via Frecatei og Cataloi.
Hvid stork 4, tyrkerdue 30, turteldue 4, ellekrage 1, rødrygget tornskade 1, rosenbrystet tornskade 3, landsvale 10, hortulan 2, allike 10.

Tulcea - Murighiol.
Fra bus direkte.
Gråand 2, hvidøjet and 1, lærkefalk 1, syrisk flagspætte 1, biæder 9, ellekrage 12, hærfugl 1, turteldue 4, tyrkerdue x, gøg 2, bomlærke 2, husskade 2.

Murighiol. Kl. 19.45 - 21.00.
Vejr: 0/8, skydække i nordvest.
Omkring hotellet og tur til havnen i aftenskumringen.
Skarv 6, dværgskarv 8, alm. pelikan 22, fiskehejre 2, sølvhejre 2, nathejre 8, dværghejre 1, rørhøne 6, blishøne flere hørt, dværgrørvagtel 1, fjordterne 2, hvidskægget terne 20, drosselrørsanger 5, savisanger 1, musvit 1, pungmejse 1, latterfrøer og klokkefrøer, pindsvin 1.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lørdag d. 31. maj 1997.
Vores første heldags sejltur. Morgenmad kl. 7.30. Afgang kl. 8.30. Vi gik ned til den lille havn, men i stedet for den forventede store båd , blev vi fordelt i 2 mindre motorbåde, hvilket ikke var nogen fordel, fordi vi ikke var i samlet flok, samt at vi stod lavere end på den store båd. Der var også meget motorlarm. Grunden til dette bådskift var nye regler og begrænsninger for sejladsen i deltaet, hvilket betød, at de store både kun måtte sejle på de 3 store flodarme og ikke i de små kanaler, endvidere at al sejlads på de store søer var blevet forbudt. Nye store beskyttelses zoner var oprettet siden forrige gang, vi besøgte deltaet. Nå, men vi måtte bide skuffelsen i os og se at komme videre.
Vi sejlede ad den sydlige hovedflodarm Sct. Gheorghe til det sydvestlige deltaområde. Ad kanal Dunavat og kanal Cocos til kanal Dranov, som vi fulgte til sydspidsen af søen Dranov,  gik i land på diget ved et fugletårn og spiste frokost.  Et rigtigt godt spisested viste det sig at være, med flere havørne, krøltoppede pelikaner, rovterne m.m. Efter frokost sejlede vi lige en smut ud i den store lagune Racim ved Holbina bugten. Herude blæste det op, og det trak op til torden. Vi vendte om og sejlede ad Dranov kanalen syd om søen. Endnu en landgang,  hvor vi gik helt ned til søen gav flere havørne og syngende blåhalse. Langs Dranovkanalen videre mod øst syd for søen var der mange aftenfalke. Turen tilbage til hotellet var lang og kold, og det blev næsten helt mørkt , inden vi kom tilbage til aftensmaden.

Murighiol - sydpå - rundt om Lake Dranov og retur. Kl. 8.30 - 21.15.
Vejr: Vind W skiftende 2-3, sigt fin, sol, 0/8 fra morgen til middag, derefter 8/8 og torden i det fjerne, en enkelt byge 15 min. ved 18 tiden, hele dagen fra + 10 til + 18 grader, koldt aften.
Gråstrubet lappedykker 3, skarv 135, dværgskarv 36, knopsvane 33, alm. pelikan 806, krøltoppet pelikan 5, rørdrum 3, fiskehejre 28, purpurhejre 21, sølvhejre 39, silkehejre 24, nathejre 21, tophejre 21, skestork 36, sort ibis 19, grågås 8 + pull, gråand 33, hvidøjet and 5, skeand 2, rødhovedet and 1, knarand 9, taffeland 24, rørhøne 7, blishøne 6,  havørn 2 ad. + 6 juv., rørhøg 17, sort glente 1, lærkefalk 37, aftenfalk 36, storfalk sp.1 langt væk skræmte alt op, tårnfalk 12, vibe 15, stylteløber 2, stor kobbersneppe 52, hvidskægget terne 405, sortterne 6, rovterne 1, fjordterne 37, sølvmåge 49, hættemåge 87, gråspætte 6, syrisk flagspætte 1, digesvale 27, landsvale 41, bysvale 2, fasan 3, mursejler 65, gøg 48, ellekrage 70, hærfugl 3, isfugl 7, pirol 16, turteldue 2, rødrygget tornskade 2, solsort 1, musvit 18, blåmejse 30, pungmejse 67, skægmejse 1, gærdesmutte 1, træløber 1, gærdesanger 3, havesanger 6, drosselrørsanger 44, rørsanger 7, sivsanger 2, gransanger 1, savisanger 2, blåhals 5, hvid vipstjert 4, gul vipstjert 12, stær 190, bogfinke 1, rørspurv 15, skovspurv 5, allike 4, gråkrage 128, husskade 17, klokkefrøer, snog.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Søndag d. 1. juni 1997.
Denne dag skulle vi skifte hotel. Så vi forlod det kolde og primitive hotel Pelikan med kurs mod hotel Lebeda (svanen), som ligger midt i deltaet, hvor den gamle flodarm møder den gravede hovedkanal Solina. Den lille samling huse langs kanalen overfor hotellet hedder Crisan. Efter morgenmad var der afgang kl. 9.00, og ruten gik nordpå først ad den gamle flodarm Sct. Georghe, gennem søerne Lake Uzlina og Lake Isac, og ad en meget smal , snoet kanal, hvor især tophejrerne stod lige foran bådene. Senere gjorde vi holdt på sandøen Grindul Caraorman i den nordlige del, hvor højspændingsmasternes elledninger krydser kanalen og sandøen. Vi gik en velfortjent tur, på hvilken Jesper viste sig som en glimrende frøfanger. Flere arter blev fremvist, og endog kysset af håbefulde damer. Vi ankom  til hotellet om eftermiddagen, tjekkede ind og fik frokost, inden vi kl. 18 sejlede tilbage til sandøen på en aftentur. Den aflange rørskov inde på sandøen er stadig vores sikreste lokalitet for lille rørvagtel.

Fra Murighiol mod Crisan afgang kl.9.00. Vejr: Sol, 2/8, svag sydlig vind.
Gråstrubet lappedykker 2, sorthalset lappedykker 1, skarv 143, dværgskarv 40, alm. pelikan 1066, fiskehejre 45, purpurhejre 12, sølvhejre 44, silkehejre 116, dværghejre 3, nathejre 28, tophejre 149, skestork 5, sort ibis 63, hvid stork 1, knopsvane 1, gråand 137, knarand 24, atlingand 7, taffeland 31, troldand 1, hvidøjet and 13, blishøne 11, rørhøne 4, tårnfalk 4, lærkefalk 5, aftenfalk 109, rørhøg 7, vibe 3, sølvmåge 27, hættemåge 11, sortterne 4, fjordterne 25, hvidskægget terne xx, mursejler 15, ellekrage 37, hærfugl 4, isfugl 6, gråspætte 7, syrisk flagspætte 5, landsvale 10, bysvale 15, hvid vipstjert 5, drosselrørsanger 10, sivsanger 5, havesanger 23, munk 2, broget fluesnapper 1, rødstjert 28, rødhals 1, pungmejse 19, musvit 17, blåmejse 18, træløber 1, rørspurv 1, bogfinke 1, stær 60, pirol 5, husskade 4, gråkrage 45. Løvfrø, klokkefrø og latterfrø.

Omkring hotel Lebeda ved frokost kl. 14.30. Vejr: West 3-4, 5/8, + 18 grader, sigt svagt diset.
Alm. pelikan 90, skarv 4, silkehejre 3, sølvhejre 1, sort ibis 5, tårnfalk 1, lærkefalk 1, aftenfalk 1, sølvmåge 1, sortterne 5, hvidskægget terne 75, fjordterne 60, fasan l, ellekrage 2, hærfugl 2, syrisk flagspætte 2, havesanger 1, grå fluesnapper 1, rødstjert 1, musvit 1, snog af balkan race.

Aftensejltur tilbage til sandøen Caraorman samt gåtur. kl.18 - ca.21.
Toppet lappedykker 2, dværgskarv 7, fiskehejre 4, purpurhejre 3, sølvhejre 21, silkehejre 19, nathejre 5, tophejre 5, skestork 3, rørdrum 5, sort ibis 4, grågås 2, knarand 8, atlingand 6, taffeland 10, hvidøjet and 2, aftenfalk 1, rørhøg 2, fasan 1, lille rørvagtel 1, triel 1, vibe 6, lille præstekrave 5, drosselrørsanger 20, rørsanger 5, sivsanger 8, græshoppesanger 5, gøg x, ellekrage 2, isfugl 2, hærfugl 2, sumpskildpadde, hare, myreløver, klokkefrøer, grønne frøer og latterfrøer.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mandag d. 2. juni 1997.
Vejr: varmt lige fra morgenstunden, 0/8 - 5/8 eftermiddag.
Denne dag gik udflugten med bådene mod nordøst til en anden stor sandø ved navn Grindul Letea med landsbyen af samme navn Letea. Valget af denne lokalitet fremkom fordi begrænsningerne for bådsejllads i de store søer gjorde det umuligt for os at komme nær de store pelikankolonier oppe ved Lake Merhei. Lokaliteten var ny for os alle, men vi regnede med at kunne foretage en længere gåtur på sandøen. Selve skoven var blevet naturreservat med totalt adgangsforbud, så vi slog os ned på diget lige udenfor skoven og nød de mange aftenfalke, 2 havørne og en kolossal mængde pelikaner, som fløj til og fra kolonierne. Fra skoven gik vi gennem selve landsbyen og fik suset af at være sat langt tilbage i fortiden. At se udnyttelsen af de små jordstykker og selve levemåden i landsbyen var et højdepunkt på denne udflugt. Det var også her, at bådene næsten sad fast i rørskoven frem og tilbage til landsbyen. Vejen tilbage til hotellet bød også på et holdt ved en kartoffelmark i en sidekanal for at lytte efter sangere.

Afgang fra hotel Lebeda mod Letea kl. 8.25 efter morgenmaden.
Toppet lappedykker 2, alm. pelikan ialt 1276, skarv 15, dværgskarv 36, fiskehejre 19, purpurhejre 11, sølvhejre 13, silkehejre 20, tophejre 17, nathejre 24, dværghejre 3, rørdrum 2, skestork 1, sort ibis 66, stork 3 ved reder Letea, grågås 6, gråand 18, knarand 22, atlingand 12, taffeland 11, hvidøjet and 9, havørn 2, rørhøg 21, lærkefalk 4, aftenfalk 7, tårnfalk 3, rørhøne 2, blishøne 2, vibe 9, hættemåge 15, sølvmåge 10, fjordterne 33, sortterne 5, hvidvinget terne 2, hvidskægget terne 62, gøg 19, ellekrage 6, isfugl 4, hærfugl 3, gråspætte 6, syrisk flagspætte 6, korttået lærke 4 ( mellem byen og skoven), landsvale 35, hvid vipstjert 6, gransanger 1,  drosselrørsanger 15, savisanger 2, havesanger 6, munk 3, rødstjert 6, pungmejse 6, skægmejse 1, musvit 4, blåmejse 8, rørspurv 3, stær 75, pirol 11, husskade 5, gråkrage 30.

Ved skoven, Letea fortsat:
Ringdue 1, huldue 8, tårnfalk 1, aftenfalk 8, lærkefalk 2, ellekrage 2, pirol 2, biæder 1, syrisk flagspætte 1, rødrygget tornskade 1, havesanger 5, munk 3, blåmejse 3, allike 20.

Gåtur gennem selve landsbyen:
Tyrkerdue 1, turteldue 2, toplærke 2, grå fluesnapper 1, skovspurv 2.

Stop på hjemvejen ved kartoffelmark: Lærkefalk 1, rørhøg 2, gråspætte 2.

Aftengåtur på diget ved hotel Lebeda: Savisanger 1, græshoppesanger 2, rørsanger 2, havesanger 1, isfugl 2.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tirsdag d. 3. juni 1997.
Afgang kl. 9 efter morgenmad mod nordvest ad den gamle Sulinakanal. Lige før byen Mila 23 svingede vi mod nordøst ad kanal Eracle, og med en særlig tilladelse fortsatte vi op og ud i søen Lake Trei Lezere, og igen tilbage til Mila 23 og gik iland på diget. Det var i kanalen, at vi oplevede et pelikanpar, som sad rigtig flot og lod sig filme.
Da vi gik iland var der 46 ellekrager i luften på en gang og fangede insekter, samt turens eneste bleg gulbug.
Frokosten blev indtaget lige syd for byen, som vi forlod kl. 13.30. Senere tilbage ved hotellet blev afholdt et informationsmøde og et besøg på det nærliggende deltamuseum. Nogle ganske få deltagere valgte at følge med Hans ud på en aftentur til sandøen Caraorman.

Fra Lebada og omkring Mila 23, fra kl. 9.00 flot solskin, 0/8.
Toppet lappedykker 1, gråstrubet lappedykker 1, alm. pelikan 481, krøltoppet pelikan 1, skarv 11, dværgskarv 46, fiskehejre 3, purpurhejre 2, sølvhejre 5, silkehejre 27, tophejre 7, nathejre 5, dværghejre 3, skestork 5, sort ibis 46, hvid stork 2, grågås 4, gråand 12, knarand 14, atlingand 4, troldand 2, taffeland 22, hvidøjet and 8, rørhøg 2, lærkefalk 7, tårnfalk 1, aftenfalk 1, blishøne 3, vibe 7, stor kobbersneppe 20, hættemåge 12, sølvmåge 6, fjordterne 57, sortterne 11, hvidskægget terne 169, huldue 2, gøg 21, ellekrage 46, isfugl 4, hærfugl 2, syrisk flagspætte 2, gråspætte 2, landsvale 36, bysvale 6, hvid vipstjert 4, rødrygget tornskade 1, græshoppesanger 1, savisanger 1, rørsanger 1, sivsanger 3, havesanger 7, munk 3, bleg gulbug 2, grå fluesnapper 1, rødstjert 2, pungmejse 9, musvit 6, rørspurv 1, stillits 2, gråspurv 6, skovspurv 1, stær 73, pirol 5, husskade 5, gråkrage 17, allike 11, snog 3.

Aftensejltur til sandøen Caraoman kl. 18.10 - 21.05. Gåtur på sandøen kl. 19.00 - 20.30.
Vejr: Tynde, høje skyer, 4/8, + 20 grader, E 2-3, fin sigt.
Toppet lappedykker 1, gråstrubet lappedykker 4, skarv 4, dværgskarv 14, fiskehejre 16, purpurhejre 1, sølvhejre 7, silkehejre 27, tophejre 12, rørdrum 4, sort ibis 12, blisgås 1 (helt frisk !), gråand 5, knarand 6, taffeland 6, hvidøjet and 1, rørhøg 3, aftenfalk 1, lille rørvagtel 5,  blishøne 20, lille præstekrave 1, vibe 8, hættemåge 4, fjordterne 14, hvidskægget terne 85, biæder 1, ellekrage 2, isfugl 1, drosselrørsanger 15, sivsanger 6, blåmejse 1, gråkrage 15.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Onsdag d. 4. juni 1997.
Vejr: + 18 grader, 8/8 efter natteregn, god sigt.
Kufferterne er pakkede og vi forlader hotel Lebeda kl. 8.30. Næste stop er havnebyen Tulcea. Vi sejler mod nordvest forbi Mila 23 og ind i den gamle flod mod vest. Det meste ad denne rute tilbage mod Tulcea fører os gennem et deltalandskab bestående af en masse småsøer og overgroede småkanaler, nord om den største sø Lake Fortuna, indtil vi når hovedkanalen lige inden Tulcea. Dette sølandskab huser det største antal skarver, dværgskarver og lappedykkere, men få pelikaner. Der er også lerskrænter ved kanalerne med mange isfugle. Selve indsejlingen i Tulcea var een stor skrotplads af udrangerede både og pramme. Vel ankommet til Tulcea kl. ca. 16.30, blev vi indkvarteret i et hotel i forbindelse med restauranten, hvor vi tidligere havde spist. Det var stedet, hvor der også var diskotek. Det var gode værelser med bad.

Lebada - Tulcea.
Toppet lappedykker 62, gråstrubet lappedykker 99, sorthalset lappedykker 2, alm. pelikan 334, alm. skarv 1451, dværgskarv 1140, fiskehejre 16, purpurhejre 2, sølvhejre 13, silkehejre 70, tophejre 37, nathejre 42, dværghejre 4, skestork 3, sort ibis 46, hvid stork 1, knopsvane 24, grågås 1, gråand 36, knarand 10, atlingand 11, taffeland 39, hvidøjet and 4, havørn 1 imm., rørhøg 1, lærkefalk 14, tårnfalk 1, fasan 1, rørhøne 16, blishøne 337, sølvmåge 26, hættemåge 124, fjordterne 25, hvidskægget terne 100, sortterne 3, huldue 14, ringdue 1, gøg 20, ellekrage 12, isfugl 23, hærfugl 5, sortspætte 4, gråspætte 4, syrisk flagspætte 7, stor flagspætte 2, landsvale 15, hvid vipstjert 3, rødrygget tornskade 2, drosselrørsanger 30, bleg gulbug 1, havesanger 8, rødstjert 6, rødhals 1, skægmejse 1, pungmejse 33, musvit 13, blåmejse 28, træløber 5, bogfinke 9, skovspurv 41, stær 100, pirol 4, husskade 7, gråkrage 14, allike 4.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Torsdag d. 5. juni 1997.
Vejr: Se under Histria, dog fra morgenen 0/8.
Afgang fra Tulcea kl. 9.00 med pakkede kufferter i bussen og kørte mod syd ad hovedvejen gennem Babadag by og Babadag skoven. Et længere stop blev det til straks efter skoven på højre side af vejen. Der er en fin udsigt over det let bakkede landskab og en biotop med spredte korkege og andre småtræer. Vi fulgte skovkanten op til højre på bakken. Her så vi både sørgemejse og rosenstære samt flere rovfuglearter og sort stork. Ved frokosttid nåede vi Histriaområdet, som vi måtte springe over i regnvejret dagen efter at vi ankom. Denne gang var vejret mere med os trods en enkelt tordenbyge. Området er enestående for vadere og andefugle, og fremviste da også damklire, braksvale, rustand samt meget fine lille rørsanger. Vi stod af bussen efter alleen og lige hvor den første rørskov begynder ved en lille bro. Vi gik ad asfaltvejen i roligt tempo helt ud til ruinen og museet ved den græsk/romerske borg. Her fik vi dejlige kolde drikke ved en lille restaurant med egen storkerede og en kirkeugle på ruinen. Vi var i området i 8 timer, men kunne sagtens have brugt mere. Ankom til hotellet i Mamaia kl. 21.15.

Fra Tulcea til Babadag: Hvepsevåge 2, biæder 1, turteldue 1, rødrygget tornskade 1, rosenbrystet tornskade 5, gråspurv 100, spansk spurv 2, stær 3.

Babadag skoven syd: Alm. pelikan 56, hvid stork 1, sort stork 1, spurvehøg 1, musvåge 3, hvepsevåge 2, lille skrigeørn 2, tårnfalk 1, agerhøne 1, turteldue 6, biæder 1, hærfugl 2, sanglærke 2, hedelærke 5, landsvale 3, rosenbrystet tornskade 6, stenpikker 1, solsort 1, sørgemejse 1, bomlærke 3, hortulan 5, bogfinke 2, dompap 3, rosenstær 5, pirol 5, husskade 2, allike 2, landskildpadde 1, firben 1.

Køreturen fortsat, mellem Babadag og Histria: tyrkerdue 10, ellekrage 2, råge 6, landsvale 2, bysvale 2.

Histria: Kl. 13.00 - 20,15. Fra agerland til ruinen.
Vejr: 0/8 - 8/8 - 0/8, midt på dagen torden med regnbyge på 3/4 time, ca. 22 grader, vinden øst, svag 1-2. Fin sigt.
Topp. lappedykker 2, alm. pelikan 395, krøltoppet pelikan 1, skarv 2, fiskehejre 11, purpurhejre 3, silkehejre 6, tophejre 1, dværghejre 15, rørdrum 2, skestork 14, sort ibis 3, hvid stork 16, knopsvane 1, gravand 53, rustand 2, gråand 45, knarand 7, skeand 1, rødhovedet and 1, taffeland 20, hvidøjet and 1, rørhøg 2, lærkefalk 1, tårnfalk 1, stylteløber 39, klyde 14, hvidbrystet præstekrave 4, vibe 8, dværgryle 34, damklire 4, stor regnspove 18, stor kobbersneppe 2, rødvinget braksvale 12, hættemåge 42, gøg 3, kirkeugle 1, biæder 8, ellekrage 2, hærfugl 3, kalanderlærke 3, sanglærke 15, landsvale 6, bysvale 15, digesvale ca. 2600, markpiber 1, gul vipstjert (alle feldegg) 64, savisanger 7, rørsanger 8, lille rørsanger 13, kærsanger 1, drosselrørsanger 35, stenpikker 3, skægmejse 1, bomlærke 9, rørspurv 2, spansk spurv 3, gråspurv/skovspurv 150, ræv 3 juv. ved grav, sidsel 1, bisamrotte 1 død.

Histria - Mamaia. Kl. 20.15 - 21.15.
Mørkt på vejen tilbage.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fredag d. 6. juni 1997.
Denne sidste udflugtsdag foregik med bus, hvor vi havde planlagt at udforske området langs Donauflodens nord-syd
løb. Netop de høje lerskrænter på flodens østbred var lokaliteten, hvor de mange nonnestenpikkere holdt til i 1989.
Men i år svigtede de totalt. Efter megen forgæves søgen måtte vi opgive. Hvorfor nonnestenpikkere og rosenstære svigtede netop i år er svært at svare på. Måske har det noget at gøre med det kolde og våde forår.
Selve udflugten startede fra Mamaia via Constanza og mod nordvest ad hovedvej E 60. I byen Horia til venstre mod Topalu og videre ad vejen langs floden mod syd til Dunarea. Forbi atomkraftværket i Cernavoda, til Rasova, Ion Corvin og tilbage til Mamaia. På den sidste strækning fra Ion Corvin til Mamaia gjorde vi turens sidste stop, da vi fandt en grusgrav på højre side i forbindelse med nogle skarpe sving. Her søgte vi også efter stenpikkere, men fik i stedet en meget fin ørnevåge i flot belysning.
Om aftenen på hotellet holdt vi et hyggeligt afskedsparty med vore lokale guider og medhjælpere, som havde gjort en god indsats. Vi fik vort eget lokale efter maden, fordi der samtidigt blev afholdt et stort bryllup i den store sal.

Kl. 8.30 afgang fra hotellet. Vejr: 4/8, fugtig luft, + 20 grader morgen.
Fra Constanza til Horia.: Hvid stork 1, tyrkerdue 10, hærfugl 1, ellekrage 1, rosenbrystet tornskade 4, gråspurv 10, råge 6, husskade 2, allike 2.

Fra Horia til Topalu : Tyrkerdue 6, landsvale, allike, gråspurv.
Stop efter Capidava landsby ved lerskrænterne:
Lille skrigeørn 1, sort glente 1, musvåge 1, tårnfalk 1, tophejre 1, gøg 2, biæder 30, ellekrage 2, hærfugl 1, drosselrørsanger 1, havesanger 1, tyrkerdue 2, rødrygget tornskade 2, rosenbrystet tornskade 2, stenpikker 4, landsvale 4, digesvale l, tornirisk 2, bomlærke 1, stær 4, pirol 1, skovspurv 15, allike 1, sidsel 1.

Topalu - Dunarea.  Kl. 11.15 - 13.50.
Agerhøne 1, tophejre 1, musvåge 1, gøg 3, landsvale 6, bysvale 2, hedelærke 1, sanglærke 1, hærfugl 3, biæder 8, ellekrage 2, rødrygget tornskade 11, rosenbrystet tornskade 2, sydlig nattergal 1, hortulan 7, bomlærke 2, pirol 3, grønirisk 2, spansk spurv 1, gråspurv 30, stillits 8, gråkrage 1, rågekoloni, allike 2, husskade 2, grønbroget tudse.

Dunarea  - Cernavoda.  Kl. 13.50. Vejr: + 23 grader.
Biæder 6, stenpikker 1.

Cernavoda - Rasova. Stop ved landevejen, bussen ville ikke starte og måtte skubbes igang.
Dværgørn 1 lys, toplærke 1, rødrygget tornskade 1, landsvale 2, stillits 1, landskildpadde 1.

Rasova - Ion Corvin. Stop efter Vlahii ved sø og rørskov. Kl. 15.15.
Alm. pelikan 10, hvid stork 3, hvidøjet and 12, taffeland 1, krikand 1, musvåge 2, hvidskægget terne 1, hvidvinget terne 1, sortterne 1, stylteløber 6, biæder 8, isfugl 1, gøg 2, drosselrørsanger 1, korttået lærke 2, landsvale 20, bysvale 6, stillits 4, stær 5, husskade 2, gråkrage 1, grønbroget tudse flere.

Ion Corvin - Mamaia. Fra bus og stops bl.a. på højderyggen og grusgrav/kridtbrud.
Ørnevåge 2, biæder 25, turteldue 1, tyrkerdue 2, rødrygget tornskade 3, solsort 4, sangdrossel 1, sydlig nattergal 3, stenpikker 11, tornsanger 1, hortulan 3, tornirisk 5, stillits 3.

Mamaia.
Aften: Sølvmåger ved Sortehavet.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lørdag d. 7. juni 1997. 
Afrejsedag med kufferterne tidligt til lufthavnen. Afsked med vore venner, og planmæssig afgang. Udramatisk flyvetur til Kastrup. Landede i dejligt sommervejr, som det efterhånden også var blevet i Danmark.

Tak til alle for en god tur.

Artsliste: Dansk - Latin - Rumænsk.

Rødstrubet Lom                                      Gavia stellata                                            Cufundar mic 
Toppet lappedykker                                Podiceps cristatus                                      Corcodel mare
Gråstrubet lappedykker                           -             griseigena                                   -              cu gît rosu
Sorthalset lappedykker                           -              nigricollis                                   -              cu gît negru
Alm. pelikan                                          Pelecanus onocrotalus                               Pelican comun
Krøltoppet pelikan                                 -               crispus                                      -           cret
Skarv                                                     Phalacrocorax carbo                                  Commoran mare
Dværgskarv                                           -                      pygmaeus                           -                 mic
Fiskehejre                                              Ardea cinerea                                            Stîrc cenusiu
Purpurhejre                                            -         purpurea                                         -        rosu
Sølvhejre                                               Egretta alba                                               Egreta mare
Silkehejre                                              -           garzetta                                         -          mica
Tophejre                                               Ardeola ralloides                                       Stîrc galben
Nathejre                                                Nycticorax nycticorax                                -       de noapte
Dværghejre                                           Ixobrychus minutus                                   -        pitic
Rørdrum                                               Botaurus stellaris                                      Buhai de balta
Skestork                                               Platalea leucorodia                                    Lopatar
Sort Ibis                                               Plegadis falcinellus                                   Tiganus
Hvid stork                                            Ciconia ciconia                                         Barza alba
Sort stork                                             -            nigra                                           -          neagra
Knopsvane                                           Cygnus olor                                              Lebada cucuiata
Sangsvane                                            -           cygnus                                         -           de iarna
Grågås                                                 Anser anser                                              Gîsea de vara
Blisgås                                                -          albifrons                                        -         mare
Gravand                                              Tardorna tardorna                                    Califar alb
Rustand                                               -              ferruginea                                 -           rosu
Gråand                                                Anas platyrhynchos                                  Rata mare
Knarand                                              -        strepera                                           -       pestrita
Krikand                                              -         crecca                                             -        mica
Atlingand                                           -          querquedula                                   -        cîrîitoare
Skeand                                               -          clypeata                                          -        lingurar
Rødhovedet and                                  Netta rufina                                              -         cu ciuf
Troldand                                            Aythya fuligula                                         -         motata
Taffeland                                           -            ferina                                           -         cu cap castaniu
Hvidøjet and                                      -            nyroca                                          -         rosie
Havørn                                              Haliaeetus albicilla                                    Codalb
Sort glente                                         Milvus migrans                                        Gaie neagra
Spurvehøg                                         Accipiter nisus                                         Uliu pasarer
Musvåge                                            Buteo buteo                                              Sorecar comun
Ørnevåge                                           -         rufinus                                           -           mare
Hvepsevåge                                       Pernis apivorus                                         Viespar
Dværgørn                                          Hieraeetus pennatus                                  Acvila mica
Lille skrigeørn                                   Aquila pomarina                                       -          tipatoare mica
Rørhøg                                             Circus aeruginosus                                    Herete de stuf
Lærkefalk                                        Falco subbuteo                                           Soimul rîndunelelor
Aftenfalk                                         -        vespertinus                                        Vînturel de seara
Tårnfalk                                          -        tinnunculus                                        -            rosu
Agerhøne                                         Perdix perdix                                              Potirniche
Fasan                                               Phasianus colchicus                                     Fazan
Lille rørvagtel                                  Porzana parva                                              Crestet cenusiu
Dværgrørvagtel                                -            pusilla                                            -           mic
Grønbenet rørhøne                           Gallinula cloropus                                       Gainusa de balta
Blishøne                                           Fulica atra                                                   Lisita
Stylteløber                                        Himantopus himantopus                              Cataliga
Klyde                                                Recurvirostra avosetta                                 Ciocîntors
Lille præstekrave                               Charadrius dubius                                       Prundaras gulerat mic
Hvidbrystet præstekrave                    -                  alexandius                                -               de saratura
Vibe                                                  Vanellus vanellus                                        Nagît
Alm. ryle                                           Calidris alpina                                            Fugaci de tarm
Dværgryle                                          -            minuta                                          -           mic
Damklire                                           Tringa stagnatilis                                        Fluierar de lac
Stor regnspove                                   Numenius arquata                                      Culic mare
Stor kobbersneppe                              Limosa limosa                                           Sitar de mal
Dobbeltbekkasin                                 Gallinago galinago                                    Becatina comuna
Triel                                                   Burhinus oedienemus                                Pasarea ogorului 
Braksvale                                            Glareola pratincola                                   Ciovlica ruginie
Alm. kjove                                         Stercolarius parasiticus                              Lup de mare mic
Stor sorthovedet måge                        Larus ichthyaetus                                      Pescarus asiatic
Hættemåge                                         -         ridibundus                                       -            rîzator
Dværgmåge                                        -         minutus                                          -             mic   
Sorthovedet måge                               -         melanocephalus                              -             cu cap negru
Sølvmåge                                           -          argentatus                                      -             argintiu  
Sildemåge                                          -           fuscus                                           -             negricios         
Stormmåge                                         -          canus                                            -             sur
Rovterne                                            Hydroprogne caspia                                  Pescarita mare
Splitterne                                           Sterna sandvicensis                                  Chira de mare
Fjordterne                                          -          hirondo                                         -        de balta
Dværgterne                                        -          albifrons                                       -        mica
Sortterne                                            Clidonias niger                                        Chirighita neagra
Hvidvinget terne                                Clidonias leucopterus                               -                cu aripi albe    
Hvidskægget terne                              -              hybridus                                   -                cu obraji albi
Huldue                                                Columba oenas                                       Porumbel de scorbura
Ringdue                                              -              palumbus                                 -              gulerat
Tyrkerdue                                           Streptopelia decaocto                              Gugustiuc
Turteldue                                            -                   turtur                                  Turturica
Gøg                                                     Cuculus canorus                                      Cuc
Kirkeugle                                             Athene noctua                                        Cucuvea
Mursejler                                             Apus apus                                               Drepnea neagra
Biæder                                                 Merops apiaster                                      Prigorie 
Ellekrage                                            Coracias garrulus                                     Dumbraveanca
Isfugl                                                  Alcedo atthis                                            Pescaras albastru 
Hærfugl                                              Upupa epops                                            Pupaza 
Sortspætte                                           Dryocopus martius                                  Ciocanitoare neagra 
Gråspætte                                            Picus canus                                            Ghionoaie sura
Syrisk flagspætte                                  Dendrocopos syriacus                            Ciocanitoare de gradini
Stor flagspætte                                     -                    major                               -                    pestrita mare  
Korttået lærke                                      Calandrella cinerea                               Ciocîrlie de stol
Kalanderlærke                                     Melanocorypta calandra                        -             -   baragan  
Hedelærke                                           Lulula arborea                                       -            -   padure
Sanglærke                                           Alauda arvensis                                     -            -   cîmp
Toplærke                                            Galerida cristata                                    Ciocîrlan
Landsvale                                           Hirundo rustica                                     Rîndunica
Digesvale                                            Riparia riparia                                      Lastun de mal
Bysvale                                               Delichon urbica                                    -           -   casa
Markpiber                                           Anthus campestris                                Fîsa de cîmp
Hvid vipstjert                                       Montacilla alba                                    Codobatura alba 
Gul vipstjert                                        -                 flava feldegg                       -                  cu cap negru
Rosenbrystet tornskade                        Lanius minor                                        Sfrîncioc cu frunte neagra  
Rødrygget tornskade                            -          collurio                                     -              rosiatic 
Græshoppesanger                                Locustella naevia                                  Grelusel patat
Savisanger                                           -                luscionides                          -             de stuf
Rørsanger                                            Acrocephalus scirpaceus                      Lacar de stuf
Kærsanger                                           -                     palustris                        -         -   mlastina
Lille rørsanger                                     -                    agricola                         -         rasaritean
Drosselrørsanger                                 -                    arundinaceus                  -         mare 
Sivsanger                                            -                    schoenobaenus               -          mic 
Bleg gulbug                                        Hippolais pallida                                  Frunzarita cenusie   
Tornsanger                                         Sylvia communis                                  Silvie cu cap sur
Gærdesanger                                      -          curruca                                      -         mica
Havesanger                                        -          borin                                          -         de zavoi
Munk                                                 -         atricapilla                                   -          cu cap negru
Gransanger                                        Philloscopus collybita                            Pitulice mica
Grå fluesnapper                                 Muscicapa striata                                  Muscar sur
Stenpikker                                         Oenanthe oenanthe                               Pietrar sur
Rødstjert                                            Phoenicurus phoenicurus                      Codros de padure
Rødhals                                             Erithacus rubecula                                Macaleandru
Blåhals                                              Luscinia svecica                                    Gusa vînata
Sydlig nattergal                                 -             megarhynchos                        Privighitoarea roscata
Solsort                                               Turdus merula                                      Mierla
Sangdrossel                                        -          philomelos                               Sturz cîntator
Skægmejse                                         Panurus biarmicus                               Pitigoi de stuf
Pungmejse                                         Remiz pendulinus                                Biocus 
Musvit                                               Parus major                                         Pitigoi mare
Blåmejse                                            -        caeruleus                                    -          albastru
Sørgemejse                                        -        lugubris                                      -          de livada
Træløber                                           Certhia familiaris                                 Cojoaica de padure 
Gærdesmutte                                     Troglodytes troglodytes                        Ochiuboului
Bomlærke                                          Emberiza calandra                               Presura sura
Hortulan                                            -               hortulana                             -            de gradina
Rørspurv                                            -               schoeniclus                          -            -   stuf 
Bogfinke                                            Fringilla coelebs                                  Cinteza
Stillits                                                Carduelis carduelis                              Sticlete
Grønirisk                                           -               chloris                                 Florinte 
Dompap                                            Pyrrhula pyrrhula                                 Mugurar
Tornirisk                                           Acanthis cannabina                             Cînepar
Spansk spurv                                     Passer hispanioloensis                         Vrebie negricicoasa
Skovspurv                                          -          montanus                                 -          de cîmp  
Gråspurv                                            -          domesticus                               -          -   casa
Stær                                                   Sturnus vulgaris                                  Graur
Rosenstær                                           -           roseus                                     Lacustar
Pirol                                                   Oriolus oriolus                                    Grangur  
Skovskade                                          Garrulus glandarius                            Gaita
Husskade                                           Pica pica                                              Cotofana
Råge                                                  Corvus frugilegus                                Cioara de semanatura
Gråkrage                                           Corvus corone cornix                           -          griva   
Allike                                                -           monedula                                Stancuta

Ialt 156 arter.

