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Ze zijn er nog: vrijwel onverstoorde ecosystemen met naadloze overgang van bos,
moeras, duinen tot strand. En vogels alom ! (hier: Alepu-meer langs E87 ten Z van
Sozopol)

Inleiding 1 : Bulgarije algemeen
Bulgarije is vrij onbekend onder vogelaars en dat is jammer. Het land is ongewoon rijk aan
soorten en kwaliteitsnatuurgebieden. In het binnenland komt alpien gebergte voor (het vrij lage
Balkangebergte en het hoge Rodopigebergte), daartussen zijn er brede valleien met uitgestrekte
bossen en landbouwgebieden. Her en der vind je schitterende eeuwenoude kloosters. In het
uiterste zuiden tegen de grens met Griekenland en Turkije heerst een meditterraan klimaat. Het
is er zeer dun bewoond door een Turkse minderheidsbevolking. Deze uitloper van het
Rodopigebergte is na (?) Extremadura in Spanje het roofvogelrijkste gebied van Europa met o.a.
Monniksgier, Keizerarend, Arendbuizerd, Kleine Torenvalk, Schreeuwarend, Zeearend, noem
maar op. De uitgestrekte stoppelvelden en moerassen langs de Zwarte Zeekust herbergen 's
winters honderdduizenden ganzen, waaronder soms zowat alle Roodhalsganzen van de wereld. In
de zomer is het aan de kust behoorlijk warm en de zandstranden trekken dan plaatselijk heel wat
toeristen. Er bevinden zich ook rotskusten, bloemrijke steppevlaktes en kustmoerassen om U
tegen te zeggen. Het is dan ook duidelijk dat het hele jaar door, en in het bijzonder in de
trektijden, deze kust een waar vogelparadijs is. In het voorjaar is er nog een extra aantrekking
door ongelooflijk gevarieerde en kleurrijke plantengroei. Hetzelfde kan gezegd worden van de
andere fauna-elementen (vlinders, zoogdieren met o.a. nog bruine beer en wolf, libellen, …).
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In tegenstelling tot elders in Oost-Europa waar veel straatdorpen met kilometerslange
lintbebouwing voorkomen, is de bebouwing in Bulgarije overwegend in het dorpscentrum
geconcentreerd. Dit verhoogt de landschapswaarde aanzienlijk. Langs de kust komen de grote
toeristische centra ook geconcentreerd voor, meestal in een bosrijke omgeving. Daardoor lijkt
het massatoerisme vooralsnog een niet te grote negatieve impact op het kustgebied te hebben.
Er wordt enige zorg voor gedragen dat de omgeving van de toeristenoorden zuiver blijft, en dat
is alleen maar toe te juichen. Elders in het Middellandse Zeegebied durft dit wel eens anders te
zijn. Maar er wordt wel behoorlijk wat bijgebouwd, zodat het af te wachten is of die min of meer
duurzame ontwikkeling nog lang zal standhouden. De zware industrie in de havengebieden van
Varna en Burgas is toe aan een behoorlijke sanering, geelrokende schouwen komen er nog veel
voor. De landelijke bevolking is gemiddeld arm tot straatarm. Nergens in Europa heb ik nog
zoveel ezeltjes met karren gezien, en oude mensjes die dagelijks wat hooi gaan zeisen in de
wegbermen voor hun dier(en?) thuis. Talrijke kudden schapen en geiten doorkruisen de
steppevlaktes en houden deze daarmee in stand. In de bossen en struwelen worden door deze
kudden talrijke paadjes gevormd, zodat de vogelkijker overal gemakkelijk in en uit kan.

Ezelkarretje met brandhout voor de keuken: een alledaags zicht op het Bulgaarse platteland (hier:
Durankulak t.h.v. Camping Krapec).

De randen van de grotere dorpen en steden bestaan uit troosteloze betonnen
oostblokappartementen in slechte staat. Maar de Bulgaren zelf zijn uiterst vriendelijk, hoewel ze
zelden zelf het ijs met de vreemdeling zullen breken. De "veiligheid" is een veel besproken
onderwerp onder toeristen in deze contreien. Alle reisgidsen waarschuwen voor autodieven en
zakkenrollers. Wij hebben geen enkele negatieve ervaring op dit vlak gehad. Plaatselijke inwoners
zeggen dat dieven in de zomermaanden talrijker zijn wanneer de grote toeristentoeloop
plaatsvindt, maar dit is ongetwijfeld zo in elke toeristische plek ter wereld. Een beetje gezond
verstand en wat standaardvoorzorgsmaatregelen (b.v. gebruik maken van bewaakte parkings,
niets van waarde in het zicht laten liggen, zo weinig mogelijk waardevolle spullen op zak hebben,
…) moeten een zorgeloze vakantie toelaten. Toch wordt er door de locals veel geklaagd over
corruptie en maffiose praktijken, maar dit zal vooral in het zakenleven merkbaar zijn. Er rijden
veel zwarte mercedessen rond met gezonnebrilde stoerdoeners zodat er wel iets van aan kan
zijn.
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Inleiding 2 : Bulgarije praktisch
De Bulgaarse munt is de lev (meervoud: leva) en is niets waard. Euro's en dollars worden overal
aanvaard. Geld uit de muur halen is in de toeristische plaatsen geen probleem, maar er zijn ook
wisselkantoren, banken of hotels om je geld te wisselen.
Eten en drinken is echt spotgoedkoop. Voor 6 BEF (0,15 €) heb je een lekkere espressokoffie,
voor 150 BEF (3,75 €) eet en drink je je buik vol. Het eten is heel lekker en het is er meestal
veel. De slaatjes zijn Grieks getint en uitvoerig versierd. Een lokale specialiteit is Kavarma, een
ovenschotel in een sympathiek terra cotta potje met groenten, vlees, een ei en de
alomtegenwoordige fèta-kaas.
De vlucht kostte ongeveer 11.000 BEF pp. (275 €), wat voor die bestemming eigenlijk aan de hoge
kant is. Dat wordt gemakkelijk ter plaatse gecompenseerd. Per persoon heeft de hele reis met
alles erop en eraan minder dan 25.000 BEF gekost voor 12 dagen genieten. Wie er zich wat op
toelegt en enkel bussen gebruikt, op campings logeert (maar deze zijn veelal gesloten begin mei)
of op zoek gaat naar echt goedkope logies (b.v. kamers bij particulieren), kan het ongetwijfeld
met nog veel minder doen.
Het alfabet is cyrillisch, dus hetzelfde als Russisch. Leer het voor je vertrekt, want vele
wegwijzers en menukaarten zijn in dit schrift opgemaakt. In toeristische plaatsen staan meestal
ook Latijns geschreven wegwijzers. Om te oefenen : Vogelwerkgroep Zuid-West-Vlaanderen in
het cyrillisch moet zoiets zijn als "Вохъльвєркгруп Зъйд−ЬВест−Влаандърън".
We logeerden in het stadje Balchik, een achttal km ten noorden van het toeristencomplex
Albena. We verbleven er in hotel Balchik in het centrum (aan de platse, meer bepaald September
Nine Square) voor 8 € pp/nacht voor kamer met ontbijt (max. 12 € in hoogseizoen). Het hotel
wordt gerund door een jammer genoeg aan alcohol verslaafde doch vriendelijke Belg (een
Harelbekenaar nog wel) en een lompe onvriendelijke Bulgaar die geen woord Engels spreekt. Na
10 u. 's morgens moet je niets meer regelen met de Belg (te zat), maar zijn personeel is gelukkig
uitermate behulpzaam. De toestand van de kamer is behoorlijk voor wie zijn eisen niet te hoog
stelt. Het enige probleem van betekenis was dat de doucheafvoer niet werkte. Gelukkig kon de
vuilnisemmer als hoostoestel dienen. De kamer had een leuk terras met uitzicht op zee (van ver),
maar kies de hoogste verdieping voor het beste zicht. We zijn 9 dagen in dit Fawlty Towershotel gebleven omdat het als uitvalsbasis zeer geschikt is. Het is evenwel zeer de vraag hoelang
het hotel nog zal bestaan met een dergelijk management. Wij waren er zowat de enige gasten, de
laatste vier dagen kwamen er nog een vijftal Kempense vrijgezellenvrouwen met midlife-crisis
bij, maar die zullen ook met niet te veel goede reclame naar huis terugkeren... Voor wie toch wil
proberen: contactadres in België voor reservaties: 056/70 33 90 of
philippe.vanden.eede@pandora.be.
Het vervoer ter plaatse deden we per taxi, wat goedkoper is dan het huren van een auto voor
dezelfde periode. We lieten ons 's morgens ergens afzetten en wandelden dan terug naar ons
hotel, ofwel lieten we ons op een afgesproken uur en (andere) plaats terug oppikken. Dat biedt
het voordeel dat je geen kopzorgen hebt over autodiefstallen en dat je niet genoodzaakt bent
om naar je vertrekpunt terug te keren. Vooral voor Durankulak is dit bijzonder gunstig. Enkel de
laatste 3 dagen hebben we een auto gehuurd in Albena (hotel Dobrudja) voor een 1.400 BEF/dag
(ongelimiteerd aantal kilometers, alle verzekeringen incl.). Het is behoorlijk wat geld voor een
blikken matchboxke, maar het is nog altijd maar de helft van de prijs op de luchthavens. Hiermee
hebben we het zuiden van het land wat beter verkend. Met een taxi zou dat daar moeilijk te doen
zijn, omdat de gebieden ver uiteen liggen en niet altijd zo wandelgeschikt zijn. Tussen de dorpen
en steden rijden talrijke spotgoedkope bussen of busjes. Informeer ter plaatse over
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uurschema's. Deze bussen rijden niet snel en stoppen veel. Goed voor couleur locale, minder
geschikt voor wie haast heeft (toch niet op vakantie !). Voor grote afstanden bestaan er aparte
buslijnen, maar daar heb ik geen info over.
Het weer in mei is min of meer te vergelijken met het onze in mei: het kan prachtig zomeren,
maar het kan ook ellendig miezeren. Wij hebben ongelooflijk veel geluk gehad met 12 dagen lang
prachtig zonnig weer, ongeveer 22-25°C overdag, minimum ca. 16°C 's morgens (niet zo koud dus),
en een licht windje vanuit het oosten (van overzee). Dit windje heeft er ongetwijfeld voor
gezorgd dat we maar weinig doortrekkende landvogels hebben gezien (landinwaarts geblazen),
maar over zee was dan weer wel geregeld trek te zien (zie verder !!).
Informatiegaring vooraf was vooral gebaseerd op :
- Gorman G., 1994. Where to watch birds in Eastern Europe (boek te verkrijgen bij Natuurpunt)
- Franckx H., 1994. Wielewaalreis naar Bulgarije van 16 t.e.m. 27 mei 1994. De Wielewaal, 1994
nr. 6 (november).
- vooral zeer praktisch met zeer goeie kaartjes: reisverslag van Jan en Jos Van Der Voort uit
Schoten en Ludwig Van Den Eynde uit Deurne (4-18 mei 1998) waar ik via via aan geraakt ben. Te
verkrijgen bij auteurs op 03/658 38 79.
- en tenslotte reisverslagen vanop internet, maar die bevatten meestal maar weinig praktische
info
- intussen bestaat er ook al een boek over Birdwatching in Bulgaria of zoiets (zie verslag Bert
Saveyn)
In het Poda-centrum in Burgas verkoopt men fantastische kaarten van de meren in de regio
Burgas met alle vogelplekjes erop aangeduid, zelfs met vermelding van de maanden waar je best
wat kunt zien. Als je daar in de buurt bent, ga je best eerst deze kaart halen in Poda, maar
mogelijk kun je ze ook via de website bestellen : www.blacksea.net/bspbpoda.
Goede wegenkaarten ben ik hier niet tegengekomen in de courante boekhandels, maar zijn daar
voor een prikje te vinden of via autoverhuurkantoren te krijgen. Er lijken niet zo veel wegen op
te staan, maar er zijn er ook niet veel… De kaart van Domino (verhuurkantoor, www.domino.bg)
was goed genoeg voor ons (toch nog steeds 1:600 000), zelfs de kleinste dorpjes staan erop.
Kaartje van de Zwarte Zeekust van Bulgarije. Ten noorden
ligt Roemenië, ten zuiden het Europese deel van Turkije. De
hele kuststrook is een kleine 400 km lang. Voor een
voorbeeld: de afstand Balchik-Durankulak bedraagt ca. 70
km.

En dan is het nu de hoogste tijd om het over de vogels
te hebben !
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VERSLAG
Zaterdag 5 mei
's Namiddags vertrokken we vanuit Zaventem met een charter naar Varna, aan de Zwarte
Zeekust van Bulgarije. Rond een uur of acht 's avonds waren we ter plaatse. We werden
opgewacht door de sympathieke dochter van de Bulgaarse hotelbaas die ons meeloodste naar de
parking. Onze eerste Noordse nachtegaal gaf het beste van zichzelf in het plantsoen bij de
uitgang en het krioelde van de Huiszwaluwen in het laatste licht boven de tarmac. Ons
vervoermiddel bestond uit een werkelijk aftandse Lada met de vrouw des huizes aan het stuur.
Manoeuvreren was haar sterkste kant niet, rijden in het algemeen eigenlijk niet, maar na een dik
uurtje met sight-seeing door Varna arriveerden we in ons hotel te Balchik. De vernis van onze
kamerdeur was nog nat, het begon al goed. Waarom hadden ze dat gisteren niet geschilderd ?
Wee van de solventdampen vonden we snel de slaap in het uitermate rustige hotel waar we
waarschijnlijk de enige klanten waren.
Zondag 6 mei
Wat een lekker weertje !! Vanop ons kamerterras in BALCHIK hebben we een leuk uitzicht op
een rustig dorpsplein met bloeiende bomen, enkele witte huizen met rode dakpannen en de blauwe
(!) Zwarte Zee. Wielewaal, Geelpootmeeuw, Grote stern, Putter, Nachtegaal, het begint al
goed. Beneden ontbijten we in de zon op het pleintje voor de deur. Blijkt het nu net vandaag het
orthodox Paasfeest te zijn. Na een korte mis ter plekke en een oudstrijdersgebeuren met
bloemenkransen bij het plaatselijke monument, worden we getrakteerd op een gratis
volksdansfestival. Tientallen mooi uitgedoste dansers en danseressen van alle leeftijden met liveorkest geven een show voor het hele stadje dat intussen op het plein is toegestroomd. Voilà, onze
portie cultuur is al binnen ! Ze zouden op Dranouter niet misstaan.

Volksdansen ter ere van het orthodoxe Paasfeest op het dorpspleintje in Balchik.

We hadden een drukke periode achter de rug. De eerste dag van het verlof doen we het rustig
aan. We slenteren wat door het stadje waar hier en daar zowaar nog een mooi maar vervallen
gebouw tussen de betonconstructies te vinden is. Een eerste Scharrelaar trekt over naar noord
en doet de adrenaline stijgen. Langs de witte kalkrotsen achter Balchik scheren
Alpengierzwaluwen en een Roodstuitzwaluw. Allee vooruit. Een wandelingetje op de pier levert
Futen en een Geoorde fuut op de vlakke zee. Een groepje van 20 Kleine zilverreigers trekt
voorbij. Ahum, een rustig dagje ? Toch die verrekijker maar rond mijn nek hangen. We besluiten
om te voet langs het strand naar Albena te wandelen, zo'n 8 km. De terugtocht zouden we dan
wel met de taxi doen. Vlak ten zuiden van het dorp is het gedaan met de bebouwing en resteren
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enkel beboste rotsen. Wielewaal, Koekoek, Nachtegaal en Noordse nachtegaal zijn talrijke en
opvallende zangers, deze laatste als doortrekker. Ergens halverwege de wandeling bevinden zich
enkele brakke kustmoerasjes van in totaal misschien 2 ha met rietkraag. Hier verpoosden 27
Kleine zilverreigers, 9 Ralreigers, 7 Kwakken, 1 Purperreiger en een Blauwe reiger ! Een koppel
Kleine plevier broedde op het strand. De wandeling is zalig warm. De omgeving is heel kleurrijk
met bloeiende Seringen (wilde !), bremsoorten, een raar soort Essen met rode topblaadjes,
Meidoorns, enzovoort. Aan vissershutten net ten noorden van Albena zien we ons eerste
zwartwitte mannetje Bonte tapuit, één van de specialiteiten van Bulgarije. Yes !

De baai van Balchik met het dorpje zelf op de heuvelflanken. Rechts achteraan de ver in zee uitstekende
Kaap Kaliakra. En de kust zelf: kalkrijke rotsen met bovenaan begraasde steppe en op de flanken allerlei
bloemrijk struweel, het koninkrijk van o.a. de Sperwergrasmus.

Albena zelf was goed voor eten en drinken. Daar ontmoetten we ook een groep Brugse
vogelkijkers waar we afspraken om morgen naar het beroemde meer van Durankulak te trekken
voor het "grote werk". Dit meer ligt op een boogscheut van de Roemeense grens en vlak langs de
Zwarte Zeekust. Een late taxi vanuit Albena terug naar Balchik kostte veel te veel om goed te
zijn, maar we hadden geen keus (15 leva).

Maandag 7 mei
Om 8 uur (nog steeds relaxuur voor vogelaars) stond onze taximan klaar voor de deur. Hij zou ons
's morgens ten zuiden van het meer afzetten en ons 's avonds aan de noordkant weer komen
oppikken. De afstand van Balchik tot het meer van DURANKULAK is ca. 75 km en duurt een klein
uurtje op de verlaten maar goede kustweg. Het landschap richting Roemeens grens is zeer licht
heuvelend en open. De velden zijn zeker 1 x 1 km groot en afgeboord met een 30 meter brede
houtkant als windbrekers. Enkel rond kleine dorpjes zijn wat andere veldjes en boomgaardjes te
vinden, alsook grote landbouwloodsen, een restant van het communistische tijdperk (kolchozen of
zo van die dingen). Veldleeuweriken en Balkan gele kwikstaarten zijn hier talrijk, andere soorten
schaars.
We werden afgezet aan de camping in Krapec, een dorpje ten zuiden van het meer van
Durankulak. Achtergrondmuziekjes alom met o.a. Wielewaal, Hop, allerlei gewone zangertjes en
zowaar onze eerste Griekse spotvogel ! Het beest liet zich maar een halve seconde zien. Hij
klinkt als een trage Grote karekiet.
Tussen de camping en het meer ligt een smalle strook jong bos vlak achter de duinen. Je hebt de
keuze tussen een strandwandeling of het volgen van een paadje langs de binnenlandkant. Wij
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kozen voor dit laatste. Boven de velden vlogen massa's Veldleeuweriken. Ook Balkan gele kwik is
overal algemeen. Heel leuk was het mannetje Ortolaan dat in de bosrand zat te zingen. Boven de
velden trokken weldra de eerste Witvleugelsterns voorbij, een mannetje Roodpootvalk en 4
Bijeneters ! Langs de bosrand zaten verder nog Gekraagde roodstaarten, enkele gewone
Spotvogels, hopen Fitiskes, Bonte, Grauwe en Withalsvliegenvangers, Grauwe klauwieren en
Grauwe gorzen. En dat voor een eerste halfuurtje. Lang geleden dat ik de "vibes" nog zo gevoeld
heb !!

Stukje panorama van het meer van Durankulak. Intensieve graanvelden vooraan, langs het meer wat
stepperestanten met bomen, en dan water, riet, riet en nog eens riet. De foto is genomen met het strand op
100 m rechts achter mij.

Uiteindelijk leidde het pad na een 4-tal kilometer tot aan het meer. Een breed panorama strekte
zich voor ons uit met rechts de azuurblauwe zee, voor ons het strand en wat lage duintjes, links
veel, heel veel riet, plasjes en het meer, en ver links een stuk steppe, wat bomen en oneindige
graanvelden. Ietwat plompverloren stond hier een modern infobord voor de bezoekers, maar veel
tijd om het te lezen kregen we niet : 10 Vorkstaartplevieren, doortrekkende Lachsterns, een
Woudaapje, Purperreiger, overtrekkende Aalscholvers, Ralreigers, Kleine zilverreigers, 7
Zwarte ibissen, af en toe een Roodpootvalkje, Bruine kiekendieven à volonté, rondvliegende
Witoogeendjes, een Zomertaling, doortrekkende Kemphanen, Groenpootruiters, Bosruiters, en
steeds maar weer zwaluwen en Gierzwaluwen, laag boven de grond. Ook af en toe een paar
Roeken. En in de verre verte : een carroussel van 34 thermiekende Roze pelikanen ! Hectische
toestanden zijn dat, zacht uitgedrukt !! Op een klein verhoogje hebben we ons dan een paar uur
beziggehouden met kijken, kijken, kijken, kijken, … En overal vogels. Boven zee was de sternenen meeuwentrek op gang aan het komen. In de loop van de dag zijn zeker duizend moerassterns
gepasseerd, allen prachtig in zomerkleed, waarvan zeker de helft Witvleugels, een 300-tal
Witwangsterns en nog een 250-tal Zwarte sterns. Ook een Middelste/Kleine jager trok langs.
Op het zeewater zelf was het ook niet mis: er zaten 2 Parelduikers (nog in winterkleed), een
Geoorde Fuut, een Dodaars, Futen, 3 Roodhalsfuten en enkele Middelste zaagbekken.
Zwartkopmeeuwen kondigden hun passage luid roepend aan, en zo ging dat maar door.
Intussen hadden we het gezelschap gekregen van de Bruggelingen. Eindelijk kon ik mijn
trektelstress wat kalmeren, met 8 extra paar ogen. In het noordoostelijke topje van het kustbos
hadden zij bovendien wat meer naar "zangbucht" gezocht en wat bleek: alle vijf de
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vliegenvangersoorten zaten samen in een perceeltje zo groot als een tennisplein. Doe daar nog
enkele Gekraagde roodstaarten, een Kwartel, tien Fitissen en een Noordse nachtegaal bij… mag
het een ietsje meer zijn ?
Na de middag wandelden we samen op een zeer gezapig tempo, zigzaggend tussen het strand en
de moerassen. Op het strand liepen wat Drieteenstrandlopertjes en Zilverplevieren en er
zwommen voorwaar 9 Knobbelzwanen op zee. De meeroevers zaten vol Kleine en vooral Grote
karekieten ("het buist er van de Grote karekieten" zou Dirk L. zeggen). Hier en daar zat een
Snor en Baardmannetjes waren geregeld te horen, soms te zien. Een hoog, niet te lokaliseren
"poeh"-geluid was afkomstig van onvindbare Roodbuikvuurpadden. Intussen bleef de blik op de
lucht gericht waar regelmatig een Roodpootvalkje doortrok, één vrouwtje zelfs op nauwelijks vijf
meter boven ons. Plots stress in de groep : 7 Lachsterns komen voorbij, wat later 2
Reuzensterns. Boven de verre graanvelden baltste een koppel Grauwe kiekendief.
Het meer is langs de kuststrook ongeveer 3 km lang. Op ongeveer 1 km van het einde begint het
rijk van de Veldrietzanger. Na de talloze Kleine karekieten keer op keer gecheckt te hebben,
blijkt dat de "echte" Veldrietzangerzang helemaal niet moeilijk op te pikken is tussen het
rietgekrakeel. Het klinkt als een kruising tussen een Kleine karekiet en een Bosrietzanger. Het
duurde wel een zangpost of drie-vier vooraleer iedereen de vogel duidelijk had gezien, wat voor
de nodige nervositeit zorgde, o.a. bij mij die bij de laatsten was. Maar geen paniek, het zat er
"vol" van (een tiental op een traject van een kilometer of zo). De voor iedereen nieuwe vogelsoort
ziet eruit als een warmer bruine Kleine karekiet met een opvallende oogstreep. Verder is er
eigenlijk niet veel aan te zien. Plots vloog iets raars op van tussen de lage begroeiing. Pas na
enkele seconden viel onze euro: een Nachtzwaluw ! De Bruggelingen zagen ook nog een Poelsnip en
een Roodkeelpieper. De Bonte tapuit, ook een Bulgaarse specialiteit, zat bij enkele
vissersbootjes aan Camping Kosmos, bij de noordelijke hoek van het reservaat. Als toemaatje
vlogen nog 30 Dwergaalscholvers over, 4 Kwakken, 4 en 8 Zwarte ibissen, nog 4
Vorkstaartplevieren, wat Dwergmeeuwen, alweer enkele verse Lachsterns, 3 Reuzensterns en
zeer ver en hoog een imposante thermiekzuil van 300 Roze pelikanen! In een windluwe hoek van
het meer troepten zo'n 150 moerassterns bijeen van de drie soorten. Wat een elegant spektakel
! In totaal zag ik vandaag niet minder dan 119 soorten vogels, de Brugse extra soorten dus niet
meegeteld. Ik denk dat voor de liefhebbers hier het big-sit-record van Breskens (NL) op een
echte topdag zeker te breken moet zijn (143 soorten), in het bijzonder wanneer je van bij
zonsopgang reeds ter plaatse kunt zijn (wij waren pas na negenen aan het bos, en na 11 uur aan
het meer).
Onze taximan was jammer genoeg drie kwartier te vroeg op het appèl aan camping Kosmos. Maar
supervoldaan keerden we toch al terug voor een extra lekker etentje in Balchik. Niet in ons
hotel, maar in een restaurant langs het haventje. Lekker, veel en spotgoedkoop. Dat noemen wij
nu eens Vakantie !
Dinsdag 8 mei
Na een overdosis vogels gisteren, mocht het vandaag wat rustiger aan. We besloten om in
ALBENA, het groot toeristencomplex, het aangrenzende moerasbosreservaat te bezoeken.
Bezoeken is veel gezegd want je kunt er niet in. Errond wandelen gaat wel, te vertrekken van
tussen de hotels, via het strand en zo langs de zuidgrens langs een riviertje (de Baltata-rivier)
naar de hoofdweg. Daar rechts door het bos en zo via de hoofdingang van het Albena-complex
terug naar het vertrekpunt. Andersom gaat natuurlijk ook, en is misschien beter omdat er dan,
als je 's morgens vertrekt, nog niet veel verkeer is op de kustweg door het bos.
Langs de kleine weggetjes in het toeristengebied waren al wat bosvogels te zien. De
interessantste was de Balkanvliegenvanger, een typische broedvogel van rivierbegeleidende
(broek)bossen. Het mannetje liet zich uitstekend zien bij wat een nestholte bleek te zijn.
Nauwelijks 50 meter verder zat een ietwat afwijkende vliegenvanger met een zwartgrijze "brug"
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in de nek, mogelijk een hybride Bonte x Withalsvliegenvanger. Andere bosvogels: Groene specht,
Middelste bonte specht, Boomkruiper, Koekoek, Wielewaal, Vink, Vlaamse gaai, veel Noordse
nachtegalen (doortrekkers) en één gewone Nachtegaal. De kruidlaag van het elzenbos was
magnifiek met o.a. bloeiende Zomerklokjes en Hangende zegge in de moerassen en een soort
grote boterbloemen in de drogere delen. Boomkikker is hier algemeen, maar moeilijk te zien. Ook
muggen zijn talrijk, maar nog niet echt storend begin mei.
Langs de zuidrand is een rietmoerasje waar het echt buiste van de Grote Karekieten (zeker 10
zangposten op nauwelijks 200 meter !). Ook een Snor en een Cetti's zanger hadden er hun stek.
Buidelmezen waren veelvuldig te horen, maar niet te zien. Verder ook een Purperreiger, 2
Ralreigers en een Kleine zilverreiger. Geen spoor van Woudaapjes waarvoor dit stukje nochtans
bekend staat. In de velden zaten Kleine klapekster (1 koppel), Grauwe klauwier, Grauwe gors,
een Paapje, enkele Bijeneters en de alomtegenwoordige Balkan gele kwikken. Overvliegende
vogels waren een Hop, een Buizerd, een Bruine kiekendief, een Torenvalk, 2 Boomvalken, en in de
verte een Schreeuwarend en een Slangenarend. Alweer niet slecht, en dat voor een dagje op het
gemak.
Langs het strand is ter hoogte van de riviermonding (zeer ondiep, gemakkelijk door te waden)
een naaktstrand (niets van aantrekken…) en wat verderop een café-restaurantje. Ideaal als
tussenstop voor een snack en wat drank, want het was hier flink warm. Duizend dikke Duitsers
dronken vrolijk met ons mee, aangelokt door de luide heimatmuziek en een vette olijkerd van een
garçon met een onnozele pet die elke wandelaar persoonlijk ging begroeten, in het bijzonder de
vrouwen. Mei is in Albena blijkbaar de maand van de "Pänsionreisen" waarbij hele
vliegtuigladingen gepensioneerden uit Duitsland en Oostenrijk vakantie houden. Dit schendt wel
enigszins de esthetiek van het strandgebeuren, en met name het naaktstrand, maar dat kun je
die mensen natuurlijk niet kwalijk nemen.
Het vervoer deden we vandaag met de gewone autobus vanuit het centrum van Balchik naar
Albena (en weer terug). Kostprijs: een appel en een ei of zelfs nog minder. 's Avonds hebben we
gegeten in het restaurantje Bviaria Verona aan het haventje van Balchik. We zijn er daarna bijna
elke dag geweest: zeer lekker, veel, goedkoop en gezellig maar, zoals vaak ginder, een weinig
enthousiaste bediening.
Woensdag 9 mei
Het hoofd wat op hol gebracht door de Schreeuw- en Slangenarend van gisteren, besloten we
vandaag naar het ROOFVOGELUITKIJKPUNT te gaan dat beschreven staat in het boekje van
Dave Gosney. Met de bus reden we naar Albena, en van daaruit namen we een taxi naar het
verlaten vliegveld uit den Gosney. De bomen voor het aangegeven kijkpunt waren intussen te hoog
gegroeid, maar 500 meter verder en wat lager op de heuvelflank vonden we een schitterende
plek (net in een haarspeldbocht naar links). Om 9u20 waren we al ter plekke.
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Roofvogelkijkpunt van lek-m'n-liptje ! Heerlijke plek voor het bedrijven van de zetelornithologie, maar een
telescoop is wel noodzakelijk, toch zeker bij wind uit zee wanneer de thermiekers opstijgen langs de
heuvelflanken aan de overkant van de brede vallei.

Behalve zingende Boomleeuweriken, een Geelgors, een onvindbare zingende Cirlgors en de
onvermijdelijke Nachtegalen en Wielewalen bleef het thermiekersgewijs rustig tot 10u15. De
wind kwam vandaag weer uit het oosten (net als de hele week), dus vanuit zee, waardoor de
thermiekers blijkbaar andere heuvelflanken kozen om op te stijgen. Het merendeel hebben we
dus met de telescoop moeten bekijken, wat wel een beetje teleurstellend was. Trek van
roofvogels was nauwelijks of niet merkbaar. Toch is het soortenlijstje zeker indrukwekkend,
alweer een pluim voor dit land. Om mezelf bezig te houden, heb ik alles genoteerd, om jullie bezig
te houden volgt hier het volledige lijstje :
10u15
10u20
10u25
10u30
10u38
10u44
10u50

10u52
11u15
11u22
11u40
11u50
11u54

12u22
12u30

Schreeuwarend 2 (zeer ver)
Dwergarend 1 (donkere fase) (meestal ver)
Slangenarend 2, laag en vlak boven, roepend overvliegend naar de vallei (mooi !!)
Buizerd 1 (ver)
Roodpootvalk 1 ad m. (ver) op trek
Steppebuizerd 1 ad (rosse fase) trek noord
Wespendief 1 balts (zeer ver)
Dwergarend 1 + 1 (ver)
Slangenarend 1 (ver)
Buizerd 1 dicht + 1 ver
Buizerd 1 trek
Bijeneter 15 trek
Bijeneter 5 trek
Wespendief 1 (zeer ver)
Schreeuwarend 1 (zeer ver)
Arendbuizerd 2 ad boven vallei (ver)
Boomvalk 1
Torenvalk (sp.) 1
Arendbuizerd 1 ad (tamelijk dicht)
Kleine torenvalk 3 boven vallei (niet te ver)
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12u45 Sperwer 1 (ver)
Dwergooruil : enkele keren roepend in bossen op heuvelflank; natuurlijk niet gevonden
Bijeneter 2 trek
Vale gierzwaluw min. 1
Gierzwaluw 10-tallen trek, ook enkele Alpengierzwaluwen
zwaluwen 10-tallen trek o.a. 1 Roodstuitzwaluw
13u18 Torenvalk 1 m. vallei
Slangenarend 1 baltsvlucht (ver)
Blauwe reiger 1 trek (ver, hoog)
Om 13u20 zijn we gestopt. We besloten te voet onze weg naar Balchik te zoeken langs de kust.
Via uitgestrekte tarwevelden en bloemrijke steppevlaktes bereikten we uiteindelijk de
bovenrand van de rotskust. Ondertussen waren we half doof van de massa's Veldleeuweriken, 3
Kalanderleeuweriken en 1 Kortteenleeuwerik. Ook een Scharrelaar, een Hop, minstens 6 Kleine
klapeksters, Grauwe klauwieren, Tapuiten, Paapjes, een Duinpieper, een Ortolaan en 2 prachtige
Zwarte ooievaars in een soort baltsvlucht waarbij ze zij aan zij door de lucht laveerden. Niet
slecht voor een geïmproviseerd tochtje. De kalkrijke kustrotsen lopen hier niet direct over in de
zee, maar via enkele half ingezakte hellingen die begraasd worden met schapen (zie foto 4). Her
en der groeien struiken en dat is het biotoop van de Sperwergrasmus. Wij hoorden zeker 2 zp,
maar om er één te zien is wat anders. Meer dan een overvlieger is me niet gelukt. Het laatste
stuk van onze voettocht verliep langs het strand. Dat leverde o.a. 3 Kleine jagers op en 1 à 2
Rotszwaluwen, de enige van de reis.
Donderdag 10 mei
Vandaag was het opnieuw de beurt aan een toplocatie. KAAP KALIAKRA is een ver uitstekende
landtong langs de Zwarte Zeekust met rotsen van meer dan 100 m hoog. Op de vlakte bovenaan
bevindt zich een steppereservaat met alle bijhorende soorten. Ook is er een prachtig valleitje
met vijvers en riet. Op de top van de kaap bevindt zich een restaurant met zeezicht.
We namen een taxi vanaf ons hotel voor de prijs van 45 leva voor één dag (ongeveer 900 BEF of
22,5 €). Onderweg zagen we de enige Balkansperwer van de reis in een rapke. We kwamen pas
rond 9 uur 's morgens toe aan de Kaap, maar het was nog niet te warm. In de zomer zal dat hier
beslist anders zijn. Overal zongen leeuweriken (veld, kalander, kortteen en kuif). Op elk
struikje zat een vogel variërend van Hop, Tortel, Tapuit, Paapje, Merel, Grauwe klauwier,
Kleine klapekster, Spaanse mus, Ortolaan (1 w), tientallen Grauwe gorzen en 3 mannetjes van
de prachtige Zwartkopgors. Een zingende Griekse spotvogel liet zich maar niet zien. Honderden
gewone Spreeuwen eisten behoorlijk veel aandacht, maar Roze spreeuwen bleven onvindbaar. Dit
is anders een goede plek voor deze soort, maar de aantallen schommelen sterk van jaar tot jaar.
De Roze spreeuw komt meestal vanaf half mei toe, dus wij waren nog net iets te vroeg.
Het valleitje was ronduit prachtig met massa's galmende Meerkikkers en 3 Grote karekieten in
het riet. Een Woudaapje vloog snel weg. In het struikgewas klonken gewone en Noordse
nachtegalen en twee Sperwergrasmussen. Op de rotsen zaten Bonte tapuiten maar een
eventuele Oehoe was niet te zien. Op het baaitje op het eind van de vallei zaten 2 Geoorde Futen
en een Bergeend. Op de kaap is een kleine kolonie van de Kuifaalscholver, wij hebben er een 30tal gezien. De leukste soort was een Poelsnip die een rondje door de vallei vloog na van vlakbij te
zijn opgevlogen. De Isabeltapuit en Griel bleken onvindbaar. En net nu waren we een nieuwe film
vergeten, dus hebben we jammer genoeg bijna geen foto's van de bloemrijke landschappen.
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De Gele affodil kleurt de bermen en je dag, naast heel wat andere steppeplanten ! Deze soort is het
broertje van de Witte affodil in b.v. de Brenne (Fr.).

Tegen de middag begon het wat te wemelen boven de vlakte, tijd voor een hapje en meerdere
drankjes dus. Alpengierzwaluwen scheerden rond het terras van waar er een prachtig uitzicht
over de azuurblauwe zee is met Grote sterns en Kuifaalscholvers.
In de namiddag verplaatsten we ons met behulp van onze taximan naar een naburig steppegebied,
YAILITE genaamd, tussen de dorpjes Rusalka en Kamen Briag. We lieten ons in het eerste dorpje
afzetten en terug oppikken in het tweede. Tweeëneenhalf uur was duidelijk te kort voor deze
imposante steppewandeling.
Grotendeels dezelfde soorten als op Kaap Kaliakra, alleen nóg meer leeuweriken, vooral
Kalanderleeuwerik. Hier zagen we na veel zoeken uiteindelijk toch onze enige Isabeltapuit van
de reis. Twee Gekraagde roodstaarten en een hoop Fitiskes in de struiken wezen op
doortrekkers. Een vrouwtje "ringtail"-kiekendief bleek na veel twijfelen toch een Grauwe
kiekendief te zijn. Steppekiekendief is toch nergens in Europa gemakkelijk te zien. Een
Arendbuizerd vloog in de verte. De verhoopte Roodpootvalkjes en Roze spreeuwen waren afwezig
(bekende plek). Op zee zagen we kort een vijftal dolfijnen, altijd leuk.
Vrijdag 11 mei
Na de drukke vogeldag van gisteren, deden we het weer wat kalmer aan. Dit keer bezochten we
TUZLATA, een nog slapend zomers vakantiekamp met enkele meertjes langs de kust net ten
noorden van Balchik. De vriend van onze hotelbaas bracht ons er naartoe, we keerden dan te voet
terug. We hadden de hele dag tijd voor ocharme 6 kilometer. Tussen de plasjes en de zee
bevindt zich een kleine heuvel, een ideale uitkijkplek voor kusttrekvogels, maar er was helaas
maar weinig trek (enkele Purperreigers en Zwartkopmeeuwen). De plasjes zelf zijn zout of brak
met nauwelijks oevervegetatie. De gunstige ligging leverde toch de nodige vogels op : niet minder
dan 40 Kleine zilverreigers, 9 Kwakken, 20 Ralreigers, een tiental Krombekstrandlopers in
zomerkleed, 2 Kleine strandlopers, een Zwarte ruiter en een Kleine plevier.
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Links de Zwarte Zee, rechts een klein brak binnenmeertje te Tuzlata. Balchik ligt in de baai die net niet te
zien is. Op de rotswanden broeden Alpengierzwaluwen, Bijeneters, Scharrelaars en Bonte tapuiten. Erboven
zweven Arendbuizerds. De bosjes herbergen Sperwergrasmussen en veel ander klein grut. Bovendien is het
een uitstekend kijkpunt voor zowel zee- als landtrek. En dat op wandelafstand van ons hotel. 's Zomers is
het gebied een vakantiekamp en dan zeker minder interessant.

De bossen en struwelen tussen Tuzlata en Balchik zijn vergeven van de herderspaadjes. Eén was
wat breder dan de andere en we besloten die te volgen. De tocht liep langs open plekken en een
vijvertje vol Europese moerasschildpadden. Hier hebben we een tijdlang zalig zitten lezen, maar
ik werd regelmatig gestoord: een Arendbuizerd kwam nestmateriaal halen uit de boom die ons
schaduw bezorgde, een Bonte vliegenvanger liet zich even zien, af en toe vloog een baltsende
Scharrelaar over, overal zaten Wielewalen en Appelvinken, er was een kolonietje Bijeneters en…
Sperwergrasmussen. En nu moest en zou ik ze eens deftig zien. Ook nu weer vroeg dat wel wat
tijd en geduld, maar uiteindelijk heb ik dan toch een mannetje duidelijk kunnen zien.
Het paadje bleek na een bocht plots uit te komen in een buitenwijk van Balchik, deze van de
armste zigeuners. Dat was wel even schrikken. Een smeulend stort, halve krotwoningen met
loslopende kippen en varkens en een donkerbruine bevolking die even verrast naar ons staarde als
wij naar hen. Weldra riepen zij ons om een kopje koffie mee te drinken, maar dat hebben we
beleefd geweigerd, niet goed wetende waar we eigenlijk waren. In het donker hoorden we 's
avonds fantastische zigeunermuziek vanuit deze wijk weerklinken, blijkbaar was er een bruiloft
aan de gang. Maar door de wirwar van donkere straatjes in deze buurt, zijn we er niet bij
geraakt.
's Morgens hadden we geprobeerd in het hotel onze dan nog niet zo dronken hotelbaas aan te
zetten om een huurauto voor ons te reserveren voor de komende dagen. Bij onze aankomst had
hij gezegd dat dat kon voor zo'n 10 € per dag bij een Bulgaarse firma. 's Avonds bleek natuurlijk
nog niets geregeld te zijn. Zijn immer vriendelijke baliepersoneel heeft dan rondgebeld, en wat
bleek: zondagavond om 20 uur zou de auto er zijn, want hij was gedurende het weekend in
gebruik. OK, dan spenderen we nog maar een paar dagen extra in deze streek. Morgen zouden we
nog eens naar DURANKULAK gaan, in de hoop het succes van de eerste keer te evenaren.
Zaterdag 12 mei
Zelfde scenario als de eerste keer, maar duidelijk minder trek. Ook zat er veel minder
zangbucht in de struiken. In plaats van de binnenland-kant van het bosje te volgen, volgden we de
zeekant vanaf camping Krapec. In het duingebied en de bosjes zaten meerdere Ortolanen,
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Hoppen en Duinpiepers. Langs de vloedlijn foerageerden regelmatig Eksters, een ongewoon zicht.
Ook ongewoon waren de Eksters in de rietkragen, ze bouwen er zelfs hun nesten. Topper van de
dag was een Bruinvis die vlakbij net achter de branding voorbijzwom en af en toe half uit het
water opsprong.

Smalle duinenstrook tussen Camping Krapec en het meer van Durankulak. Duinpieper, Ortolaan, Griel
(hebben we niet gezien), Kleine plevier, Kuifleeuwerik, Hop, veel reptielen en geen volk. Rechts ligt het
langgerekte bosje dat de trekvogels van de vorige nacht opslorpt. Drinkwater niet vergeten ! Spannende
thrillers zijn voor de echtgenotes, vogelaars hebben dat hier niet nodig om de tijd aangenaam te passeren.

Toevallig kwamen we hier opnieuw de Bruggelingen tegen, tijd dus voor het uitwisselen van
stoefmomenten. Maar tegen hun al meer dan 200 soorten konden wij natuurlijk niet op… De rest
van de namiddag trokken we grotendeels gezamenlijk op, zwalpend van zee naar riet. We zagen
opnieuw zowat alle spetters van de vorige keer, maar meestal in kleinere aantallen (b.v. 25
Witvleugelsterns i.p.v. 500, 9 Zwarte ibissen i.p.v. 19, enzovoort). Extra soorten t.o.v. het vorige
bezoek waren een rondvliegende Roerdomp en 4 Dwergsterns. Een vrouwtje Citroenkwikstaart
was de leukste soort van de dag. Ook zagen we meerdere soepduiven naar NO trekken, zouden ze
in Roemenië of Oekraïne ook met de duiven spelen ?
Zondag 13 mei
De wind was deze morgen fel aangewakkerd, een oostzuidoosterke van 4 beaufort, recht uit zee
dus. Ik hoopte op wat interessante zeevogels en boven de Zwarte Zee kan dat vanalles zijn
(Reuzenzwartkopmeeuwen, Yelkouan pijlstormvogels, Grauwe franjepoot, jagers, ???). Daarom
kozen we voor nog maar eens een gezapige strandwandeling en een langgerekt leesmoment met
zeezicht in het aangename decor van de BOTANISCHE TUIN VAN BALCHIK. Deze tuin situeert
zich in verschillende verdiepingen op de beboste rotskust en het is er heerlijk relaxen. Maar de
trek bleek gene vetten te zijn (hoewel, achteraf bezien…). Behalve een groep van 12 Lachsterns,
3 Reuzensterns (over de markt van Balchik !), 2 Witvleugelsterns, 10 Witwangsterns, een jager
spec., een 25-tal Zwartkopmeeuwen en een tiental Krombekstrandlopers was er weinig beweging.
Het park zelf is rijk aan gewone zangvogels en een collectie cactussen. Het toeristenseizoen was
nog niet echt op gang gekomen, het onkruid was nog in de meerderheid in de plantsoenen. Een
zwembadje van 10 m² was volledig dichtgegroeid met lisdodde. Zeker drie werkdagen heeft men
eraan "gezwoegd" (?) om dat terug in orde te krijgen. In het bad logeerden een hele populatie
Groene kikkers, een grote en enkele mini-Ringslangen.
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En de huurauto 's avonds ? Natuurlijk geen spoor. "Morgenochtend zéker" zei de dronkelap van
een hotelbaas. "Dat is dan de laatste kans" was onze repliek, stilaan rijp zijnde om Balchik te
verlaten.
Maandag 14 mei
De dag van de waarheid : zou de auto er staan ?? Natuurlijk niet, we hadden het nog zo gedacht.
De Bulgaarse baas bood nog zijn autowrak aan voor dezelfde spotprijs per dag, maar dat hebben
we beleefd geweigerd. De maat was nu toch wel vol, en we pakten onze biezen naar Albena. In het
grote hotel Dobrudja aldaar konden we een kleine auto huren voor zo'n 1.400 bef per dag, all in
(tel./fax 0579 6 20 10). We huurden het bakje voor drie dagen, en weg waren we. De Bulgaarse
wegen zijn niet overal even slecht en het verkeer is zeker niet druk. Maar pas op voor de
verkeerspolitie: er wordt veel gecontroleerd en ze innen graag boetes van toeristen.
's Middags brachten we een bezoek aan het historische kuststadje Nessebar met de houten
huizen, een must volgens alle reisgidsen, maar een echte tourist-trap in de praktijk. Elk huisje is
omgetoverd in een winkel. Kaap Emine zijn we blijkbaar zonder het goed te beseffen gepasseerd
wegens gebrek aan routebeschrijving. Geen Finch tapuiten dus.
In de late namiddag kwamen we aan het POMORIE-MEER, net ten noorden van de gelijknamige
stad. Het is geen natuurlijk meer meer, wel een zeer groot complex van zoutpannen. Aan de
zuidkant kun je vanop niet te grote afstand een kolonie Visdiefjes, Dwerg- en vooral Grote
sterns bekijken. Er zaten ook wat Steltkluten, 3 Dwergmeeuwen en de enige Dunbekmeeuwen
van de reis, naast meer dan 100 Krombekstrandlopers (vele in hun prachtig zomerkleed), 3 Kleine
strandlopers, een tiental Kluten, 15 Zilverplevieren, 10 Steenlopers en 3 Strandplevieren. De
omgeving is er wel heel lelijk: vervallen betonnen flatgebouwen, kleine vuile bedrijfjes,
garageboxen en de gebruikelijke beschavingsrommel her en der.
Spoedig vervolgden we onze weg naar een heel wat mooiere locatie : het ATANASOVSKO-MEER
(goed articuleren!) nabij de grote stad Burgas. De avond naderde snel, dus we moesten kiezen. En
we kozen voor de steengroeve en de rietvelden van de noordkant (routebeschrijving : zie
Gosney). Aan de steengroeve waren nog geen Roze spreeuwen te zien, wel een Ortolaan zonder
staart, een Purperreiger en een paar Ooievaars. In de velden zaten Siezels, een aaibaar soort
steppeknaagdieren die in ondergrondse holen leven. Niettegenstaande er nergens een levende
ziel te bekennen was, waren we toch bekommerd om onze auto. Maar een leuk ogend paadje
tussen het riet lokte ons al snel weg. Het paadje kwam via een voetgangersbrugje uit op natte
weiden met plassen, overgaand in drogere steppe en akkers en met een wijds uitzicht. Een plekje
uit de duizend met een schitterende belichting !!

15

Fantastische vogelrijke lagune ten noordoosten van het meer van Atanassovo, in feite een jaarlijks langzaam
opdrogend nat grasland met moerasjes. Hier een arriverend groepje Lepelaars, helemaal niet zo schuw. In
de weide achteraan zaten o.a. Vorkstaartplevieren, Lachsterns en Siezels. Volgens Svetla zouden hier alle
Europese rallensoorten broeden, met uitzondering van de Purperkoet natuurlijk. Wij vonden er jammer
genoeg geen enkele.

Er zat vanalles en er was veel trek, mijn verrekijker stond na tien minuten alweer roodgloeiend
van 20 Lepelaars, 20 Zwarte ibissen (op 20 m !), 5 Ralreigers, nen hoop Purperreigers, een m.
Roodpootvalk, 2 Vorkstaartplevieren, 4 Steltkluten, 6 Kemphanen, een Bosruiter, een paar
Kieviten, een Wulp, 1 k. Krakeend, 1 k. Zomertaling en trek van in totaal 27 Kleine strandlopers,
20 Krombekjes, 5 Zilverplevieren, 20 Bontbekplevieren, een tiental Witvleugelsterns (daar kan
ik nu eens geen genoeg van krijgen zie) en 2+20+2+6 Witwangsterns (hier ook al niet van). Met
een achtergrondkoor van Grote karekieten, Snorren, Baardmannetjes, een Zwartkopgors, een
Cetti's zanger, kilo's Grauwe gorzen en Balkan gele kwikken werden we nog wat vrolijker. Tot
slot kwam nog een super Scharrelaar op een draad zitten, voor één keer met zon in de rug, heel
ongewoon voor deze beesten !
Hier kwamen we ook toevallig de sympathieke Svetla tegen en haar ornithovriend. Zij is een
Bulgaarse beroepsornithologe van tegen de dertig aan die onderzoek doet naar de broedbiologie
van steltlopers aan de Bulgaarse kusten, naast ringwerk en trektellen. Jawadde zeg. Het was
misschien geen 'snelle' (ik zal het er van de eerste keer maar bij zeggen, ik zie jullie al denken)
maar wel een uiterst vriendelijke meid die heel wat van de streek kon vertellen, te veel om hier
te beschrijven. Spijtig genoeg konden we niet mee met haar om een Grielennest wat verderop te
gaan onderzoeken, want het werd stilaan donker, we hadden reuzehonger en nog geen
slaapgelegenheid voor de nacht. Die vonden we uiteindelijk in het 30 km zuidelijker gelegen
stadje Sozopol: 10 € voor een gloednieuwe marmeren luxekamer bij particulieren, ge kunt hier
echt niet sukkelen. 's Avonds Sozopol bezocht. Het is veel authentieker dan Nessebar want de
commercie is hier minder aanwezig. Een aanrader !
Dinsdag 15 mei
Alweer een prachtige dag, een beetje warmer nu. We zouden vandaag proberen de STRANDZHAHEUVELS in het uiterste zuidoosten van het land te bezoeken. Daar is hoegenaamd niets van
bekend, het was dus een halve gok. Svetla had het dorpje KOSTI opgegeven als uitvalsbasis voor
mooie wandelingen, op een tiental km van de Turkse grens. Het eenvoudige dorp ligt midden
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tussen uitgestrekte bossen met eiken, essen, haagbeuken, olmen, maar allemaal andere soorten
dan bij ons. De bodem is eerder zuur (i.t.t. Balchik e.o.) met o.a. veel Adelaarsvaren en een vrij
soortenarme bermvegetatie. We hoopten in dit immense woud op arenden, misschien zelfs
Keizerarend of een gier. Volgens Svetla was er vrijwel niets bekend van dit woud.

Het dorpje Kosti tussen de beboste heuvels met een lappendeken van veldjes in de lokale beekvallei.

In het centrum van het dorp was gelukkig een café, een koffie deed wonderen. Er was op het
gemeentehuis wat info te vinden over de natuur in de streek en gedetailleerde kaarten van het
gebied, maar helaas was er niemand die wat in het Engels kon uitleggen en waren de kaarten niet
te koop. Dan maar op goed geluk een wandelrouteke in het hoofd geprent. Her en der liggen
kleine bosreservaatjes, sommige al heel oud (begin 20e eeuw !), maar het werd ons niet duidelijk
waarom ze reservaat waren, want het verschil met de overige bossen viel niet direct op.
De omgeving van het dorp bestaat uit kleine weitjes en akkertjes in een beekvalleitje dat 's
winters onder water staat, te zien aan de wilgen. Hier broedden 2 k. Roodstuitzwaluw onder een
brug. In het dichte struikgewas langs het riviertje zongen twee Krekelzangers hun mechanische
zang, maar bleven onzichtbaar. Spaanse mussen waren heel talrijk. Verder waren er zowel hier
als in de bossen eerder weinig vogels te bekennen. Enkel gewone bosvogels lieten zich opmerken,
waarschijnlijk door de toenemende warmte en de droge lucht die de zangactiviteit fel
reduceerde. De bijzonderste waarnemingen: Braamsluiper 3 zp in bos (bosranden langs weg),
enkele Appelvinken, 1 sperwer sp., 1 Wespendief, 2 k. Buizerd, 2 Boomvalken, vrij veel
Roodborstjes, 1 Hop (akkers) en de enige Zwarte mees van de reis. Koningspage en Kleine
parelmoervlinder waren talrijke vlinders. Ook 1 Groentje en 1 Bloemenblauwtje. Glassnijder en
Beekrombout (libellen), een Griekse landschildpad, en een Eekhoorn kruisten ook ons pad. Het
Wit bosvogeltje stond mooi in bloei in de bermen.
Tijdens de terugtocht stopten we op enkele Mooie Plekjes onderweg om een halfuurtje te lezen
(Vé) of rond te lopen (ik). Nabij Izgrev leverde dit meer op dan in de Strandzha-bossen: Raaf,
Schreeuwarend (zeer ver), een Middelste bonte specht, een Gekraagde roodstaart, 2
Boomleeuweriken, een Zwartkopgors, een Ortolaan, 2 à 3 m. Roodkopklauwier, een
Roodborsttapuit en 2 à 3 zangposten van Griekse spotvogel die zich eindelijk goed liet zien !
Even dacht ik een Orpheusgrasmus te horen (vaag gekend van op een cassetje thuis), maar ik was
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niet zeker en het beest zweeg verder. De soort komt enkel voor in het uiterste zuiden van
Bulgarije, maar mogelijk ook hier.

Een Mooi Plekje onderweg, iets ten zuiden van het dorpje Izgrev. Voor Vé ideaal voor de ontknoping in haar
thriller, voor mij ideaal voor mooie waarnemingen van Raaf, Roodkop- en Grauwe klauwier, Zwartkopgors,
Schreeuwarend, Griekse spotvogel, en zo veel meer…

Andere mooie plaatsen zijn de monding van de Ropotamo-rivier (op zich een bezoek waard) met
o.a. 2 Edelherten, en het Alepu-meer langs de kustweg niet ver ten zuiden van Sozopol (zie foto
op eerste pagina). Dit meer gaat naadloos en uitermate bloemrijk over van water-riet-nat
grasland-droog grasland-duin-strand-zee, schitterend ! Hier ook een Krekelzanger, een Snor, 9
Zwarte ibissen, Purper-, Blauwe en Ralreigers, 2 Dwergaalscholvers, Baardmannetjes, … In de
duinen broedt de Kleine plevier (vervangt zo'n beetje de Strandplevier die je hier normaal zou
verwachten). Boven zee trokken 2 adulte Kleine jagers voorbij, er zat een Knobbelzwaan en een
Drieteenstrandloper en als klap op de vuurpijl zwommen 2 à 4 Bruinvissen dicht langs het strand
voorbij.
Terug in Sozopol 's avonds riep een koppel Dwergooruilen in het centrum van het stadje.
Woensdag 16 mei
Het werd een bloedhete, drukkend warme dag, met onweer op het einde, maar wij kregen
gelukkig niet meer dan enkele druppels regen te verwerken. In de voormiddag bezochten we het
bekende PODA-vogelreservaat : een brakwatermoeras met
veel riet en grote kolonies moerasvogels. Op drie oude
hoogspanningsmasten bevindt zich een flinke kolonie
Aalscholvernesten, open en bloot, op dit moment natuurlijk
in volle doen. Het af en aan vliegen van kleine aantallen
Lepelaars, Zwarte ibissen, Blauwe, Purper-, Kleine zilveren Ralreigers is een leuk spektakel. Ook zagen we hier 2
Kwakken, een koppel Witoogeendjes, een Duinpieper en de
gebruikelijke steltlopers (zie Pomorie hierboven). Op het
reusachtige Mandrameer aan de overkant van de kustweg
zaten een 50-tal Roze pelikanen die later langzaam
thermiekend op trek vertrokken, een schitterend beeld. De
muggen waren minder sympathiek. Vreemd is dat al deze
natuurrijkdom op de achtergrond omgeven wordt door een
spectaculaire industrieel-archeologische skyline met grote
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zwart of geel rokende schoorstenen en roeste installaties: ook dit is Bulgarije.

Poda bezoekerscentrum met een uitstekend trektelterras boven en permanente tentoonstellingen binnen.
De kerel rechtsonder heeft zojuist enkele stickers van de VWG gekregen en keert fier terug naar zijn
maoten om ze te laten zien.

De omgeving van het MANDRAMEER, tegenover Poda, is weer zo'n typisch pastoraal landschap
met veldjes, weitjes, bosjes en moerassen. Ideaal voor een picknick dus. Eigenlijk is picknicken op
mooie plekjes het stomste wat je als vogelaar kan doen. Rustig eten was er ook deze keer niet bij
met hopen prachtige Zwartkopgorzen, 22 Roze Pelikanen, een w. Roodpootvalk, een
Roodkopklauwier, 2 Scharrelaars, 2 Hoppen, Bijeneters, Sperwergrasmus (weer niet gezien), een
Ortolaan en hopen Spaanse mussen. Mooi, mooi, mooi, ….
De namiddag spendeerden we op ons gemak op dezelfde plek aan de noordkant van het
Atanasovsko-meer als eergisteren (en, lukte het om de naam in één keer te lezen ?). Trek was er
dit keer nauwelijks te zien, maar extra pleisteraars waren o.a. 1 zeer late maar gezonde Kolgans
(overwintert hier in grote aantallen), 1 Wintertaling, 2 Vorkstaartplevieren (prachtig te zien, ook
zittend), een Dwergstern, enkele Witwang- en Witvleugelsterns, een Duinpieper en een Kleine
klapekster. 7 Lachsterns lieten zich uitgebreid bekijken in de lucht en op de grond, ook baltsend.
Prachtige elegante vogels zijn dat, die steeds boven land op insecten jagen in een soort
elastische snelle slow-motion-vlucht of hoe moet je dat omschrijven. Twee opvliegende
Roodkeelpiepers lieten zich niet in zit zien, jammer.
Later reden we het lange eind terug naar Albena om een kamer te boeken in het sjieke Riu
Slavuna Hotel (waar de Bruggelingen mee geboft hadden, zij hadden geboekt via Jetair denk ik),
voor ca. 10 € per persoon (kamer met ontbijtbuffet), goed te doen dus. Een massatoerismehotel,
maar de fijne kamer én badkamer waren best OK.
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Donderdag 17 mei

Ietwat gefotoforceerd panorama vanuit onze hotelkamer in Albena. Vogelaars kijken vooral naar rechts
natuurlijk, naar het fenomenale Baltata-moerasbos van zo'n 800 ha dat op 2 m voorbij de lantaarnpalen
begint. Of ver naar links, naar de doortrek over zee. Centraal in beeld is in mei nog niet veel te beleven op
esthetisch vlak.

Onze laatste driekwart-dag, tijd om het op het gemakske te doen. Nog eens langs de
Balkanvliegenvanger passeren (zong al niet meer, maar zat er nog wel), nog eens langs het
naaktstrand naar het moerasje, en dat was het zowat. Extraatjes die er op de valreep nog
konden bijgekletst worden, zijn Zwarte en Kleine bonte specht en voorwaar ook de Pimpelmees.
Vanuit zee kwamen 3 zeer slanke jagers het land binnengevlogen, maar helaas in tegenlicht.
Waren dit Kleinste jagers ? Langs het onnozel beekje dat Baltata-rivier heet, vloog een Vroege
glazenmaker. Bij ons komt deze libel enkel in superkwaliteitswateren voor, hier steekt het
blijkbaar niet zo nauw.
In het toeristenkamp lieten we onze foto's al afmaken aan een zeer schappelijk prijsje op groot
formaat, maar de kwaliteit was jammer genoeg niet goed : veel vlekjes en soms rare kleuren. Een
afrader voor je souvenirs.
Tegen 16 uur was het dan tijd voor de (gewone) bus naar Varna en vandaar een taxi naar de
luchthaven (toch nog een eindje). Zonder verdere problemen kwamen we lekker uitgerust en
hééééél voldaan terug thuis, waar het de hele tijd had geregend… Met 183 soorten op de teller
waaronder heel wat ornithologische kwaliteit, was het op ornithologisch vlak mijn allerbeste reis
in Europa tot hiertoe, het landschap is bijwijlen subliem, het is eten er lekker en alles is
goedkoop. Kortom: een AANRADER !

Bijlagen:
- twee kaartjes : Durankulak en omgeving Atanasovsko-meer
- lijst met waargenomen soorten en aantallen per gebied (Excel-tabel)
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ENKELE KAARTJES TER INFO :
Situering meer van
DURANKULAK

E87 naar Roemenië

Camping Kosmos

(niet op schaal !)

Dorp Durankulak
Zwarte Zee
Meer
ca. 3 km

Kustbos

Camping Krapec

ca. 4 km

Richting Albena,
Balchik of Varna
Dorp Krapec

Situering lagune nabij Atanasovo-meer
(niet op schaal !)

Dorp Chernomore
(M.C. Чeрноморе)

Hieronder wordt een kaartje weergegeven hoe je
er met de auto kunt geraken, tenminste bij droog
weer.

oude muur
uit beton

Bourgas

vliegveld

zeer slecht wegje

huisjes

dorp

akkers

natte weiden
met lagune

oude fabriek

voetpad: zie
Gosney (nabij
groeve)

wegjes van
vliegas
akkers

Atanasovo
meer
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Bijlage bij REISVERSLAG BULGARIJE 5-17 mei 2002 : detaillijst waarnemingen

Olivier Dochy & Veerle Deconinck

Afkortingen

Dutch-English:

A = Atanosovsko meer
Alb = Albena e.o.
B = Balchik e.o. (incl. Tuzlata)
D = Durankulak
K = Kaap Kaliakra
P = Pomorie meer
Pd = Poda reservaat
S = Strandza (Kosti, Izgrev, Alepu)
Y = Yailite (Rusalka-Kamen Briag)

meer = lake
reservaat = nature reserve
trek = on migration
m = male
w = female
15-tal = about 15
tp = on the spot, e.g. resting or foraging
enk. = enkele = a few

# = algemeen, geen grote aantallen
## = talrijk, in groot aantal
x = aanwezig (zonder aantalsschatting, meestal
"enkele")

# = common, small numbers
## = numerous, large numbers
x = present (no numbers noted, usually "a
few")

Soortenlijst
Parelduiker
Fuut
Dodaars
Geoorde fuut
Roodhalsfuut
Roze pelikaan
Aalscholver
Kuifaalscholver
Dwergaalscholver
Lepelaar
Zwarte ibis
Ooievaar
Zwarte ooievaar
Blauwe reiger
Purperreiger
Ralreiger
Kleine zilverreiger
Woudaapje
Roerdomp
Kwak

Black-throated diver
Crested grebe
Little grebe
Black-necked grebe
Red-necked grebe
White pelican
Cormorant
Shag
Pygmy cormorant
Spoonbill
Glossy ibis
White stork
Black stork
Grey heron
Purple heron
Squacco heron
Little egret
Little bittern
Bittern
Black-crowned night-heron

Balchik
e.o.

Albena
e.o.

1

20

1

Durankulak1

Durankulak2

2
6

1 sp trek
6

2
1

x

3

3

Kaliakra

Pomorie

Poda

Mandra

50 trek

22 tp

100

200 nesten

x

25

min. 20

32 trek

enk.

30

5 trek

19 trek

10-tal

20

2

2

Strandzha

Alepu

2

34+300 trek
x trek

Atanasovsko

enk. trek
30

2 tp

9 trek

9 tp

9

1
2
1

5

18

50

x

10

8

1

25

30

10

10

2

51

10

5

15

2

6

3

78

1

40 trek
1m

4
2m

40

1

2

2

1

1w

1
26

22

Yailite

Soortenlijst
Knobbelzwaan
Kolgans
Wilde eend
Zomertaling
Wintertaling
Krakeend
Witoogeend
Tafeleend
Middelste zaagbek
Bergeend
Bruine kiekendief
Grauwe kiekendief
Slangenarend
Dwergarend
Schreeuwarend
Wespendief
Buizerd incl.
Steppebuizerd
Arendbuizerd
Torenvalk
Kleine torenvalk
Boomvalk
Roodpootvalk
Sperwer
Balkansperwer
Kwartel
Waterral
Waterhoen
Meerkoet
Kluut
Steltkluut
Scholekster
Kievit
Zilverplevier
Bontbekplevier
Kleine plevier
Strandplevier
Vorkstaartplevier
Zwarte ruiter
Groenpootruiter
Bosruiter

Balchik
e.o.

Mute swan
White-fronted goose
Mallard
Garganey
Teal
Gadwall
Ferruginous duck
Common pochard
Red-breasted merganser
Shelduck
Marsh harrier
Montagu's harrier
Long-toed eagle
Booted eagle
Lesser spotted eagle
Honey buzzard
Common (steppe) buzzard

Albena
e.o.

Durankulak1

Durankulak2

11

9

Kaliakra

Pomorie

Poda

Mandra

Atanasovsko

Strandzha

14

Alepu

Yailite

1
1 tp

8
3

x
5

1k

x

20
5

1 k.

1 k.

1m

1

1

10?

10?

3
3

10
5

##

#

3

1 sp. trek

1 k.
20
1w

x

#

2 k.

x
1w

2
2

1

2
2
6

Long-legged buzzard
Common kestrel
Lesser kestrel
Hobby
Red-footed falcon

3

2

2

2
3
2

2
1

2 trek

3

1m

14 trek

2 trek

Eurasian sparrowhawk
Levant sparrowhawk
Common quail
Water rail
Moorhen
Coot
Avocet
Black-winged stilt
Oystercatcher
Lapwing
Grey plover
Ringed plover
Little ringed plover
Kentish plover
Collared pratincole
Spotted redshank
Greenshank
Green sandpiper

1

enk. trek
(ver)
1

2

5
1
4

2
1

1

1

1

1

1
2

x

x

x

x

x

x
2
1 w trek

1
x
x
10

30-tal

2 k.

20
1

10
10

15

4

3

x
2

1à2 trek
3

4
3

x

14

3

2

1m
1 sp.

1tp+20trek
10
10

1

10
enkele
5 trek
22 trek

1

2
2

1
2 trek
3 trek

8
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Soortenlijst
Witgatje
Oeverloper
Kemphaan
Steenloper
Krombekstrandloper
Kleine strandloper
Drieteenstrandloper
Poelsnip
Wulp
Kleine jager
Kokmeeuw
Dunbekmeeuw
Zwartkopmeeuw
Dwergmeeuw
Geelpootmeeuw
Pontische meeuw
Baltische kleine
mantelmeeuw
Reuzenstern
Lachstern
Grote stern
Dwergstern
Visdief
Zwarte stern
Witwangstern
Witvleugelstern
Houtduif
Zomertortel
Turkse tortel
Koekoek
Dwergooruil
Nachtzwaluw
Gierzwaluw
Vale gierzwaluw
Alpengierzwaluw
Hop
Bijeneter
Scharrelaar
Zwarte specht
Groene specht
Grote bonte specht

Balchik
e.o.

Wood sandpiper
Common sandpiper
Ruff
Turnstone
Curlew sandpiper
Little stint
Sanderling
Great snipe
Curlew
Parasitic skua
Black-headed gull
Slender-billed gull
Meditteranean gull
Little gull
Yellow-legged gull
Pontic gull
Lesser black-b. gull (fuscus)
Caspian tern
Gull-billed tern
Sandwich tern
Little tern
Common tern
Black tern
Whiskered tern
White-winged black tern
Wood pigeon
Turtle dove
Collared dove
Cuckoo
Scops owl
Nightjar
Swift
Pallid swift
Alpine swift
Hoopoe
Bee-eater
Roller
Black woodpecker
Green woodpecker
Greater spotted
woodpecker

Albena
e.o.

Durankulak1

Durankulak2

Kaliakra

Pomorie

Poda

Mandra

Atanasovsko

Strandzha

Alepu

Yailite

3
5

x
100 trek

20

23 trek

2

1
6

enk.
10

10

2

32

> 100

30

3

3

14

6 + 25 trek

4

20 trek

1

1
1
4

3 sp.

1 sp.

2 ad

25 trek

x trek

20 trek

enkele

35

12 trek

25 trek

4
10

20 imm trek
##

##

1 trek

100en trek
x
6 trek

3 trek

5 trek

12 trek
x

12 trek
30

x

20

4 trek
30
4

3 imm.
#

x

4 trek + 7 tp
40

30

20

10 trek

250
300

15
10

2 trek

500

25

4 trek
x

2
x

x

10

x

#
x

x
x

x
x

#

x

100en trek
x
1 trek

100en
6
15

x
1

x
x

50

enkele

x

1x100 trek
8 trek

34 trek
12 trek

x

1 zp

Sozopol
1m

##
1+?

x

x

x

30

x

4

x

2

3

10
3

2

1

1

55
3

1
18

4

40 trek
1

enk
1

enkele
2

enk. trek

enkele
2

x

1
x

1

1

1
1
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Soortenlijst
Syrische bonte specht
Middelste bonte specht
Kleine bonte specht
Kuifleeuwerik
Veldleeuwerik
Boomleeuwerik
Kortteenleeuwerik
Kalanderleeuwerik
Oeverzwaluw
Huiszwaluw
Boerenzwaluw
Roodstuitzwaluw
Rotszwaluw
Boompieper
Roodkeelpieper
Duinpieper
Witte kwikstaart
Balkan gele kwikstaart
Noordse gele kwikstaart
Citroenkwikstaart
Nachtegaal
Noordse nachtegaal
Roodborst
Gekraagde roodstaart
Roodborsttapuit
Paapje
Tapuit
Bonte tapuit
Isabeltapuit
Merel
Zanglijster
Spotvogel
Griekse spotvogel
Zwartkop
Tuinfluiter
Braamsluiper
Grasmus
Sperwergrasmus
Tjiftjaf
Fitis
Snor
Krekelzanger

Syrian woodpecker
Middle spotted woodpecker
Lesser spotted woodpecker
Crested lark
Skylark
Woodlark
Short-toed lark
Calandra lark
Sand martin
House martin
Swallow
Red-rumped swallow
Crag martin
Tree pipit
Red-throated pipit
Tawny pipit
Pied wagtail
Balkan yellow wagtail
Northern yellow wagtail
Citrine wagtail
Nightingale
Thrush nightingale
Robin
Redstart
Stonechat
Winchat
Wheatear
Pied wheatear
Isabelline wheatear
Blackbird
Songthrush
Icterine warbler
Olive-tree warbler
Blackcap
Garden warbler
Lesser whitethroat
Whitethroat
Barred warbler
Chiffchaff
Willow warbler
Savi's warbler
River warbler

Balchik
e.o.

Albena
e.o.

x

x

Durankulak1

Durankulak2

Kaliakra

Pomorie

Poda

Mandra

Atanasovsko

2
x

Strandzha

Alepu

Yailite

1

1
1

6

x

enk.

##

#

#

##

2

x

enkele
x

1

##!
2

1
3

x

x
#

x
x

400 trek
10

x
x

x
x

#

#

x

500 trek

x

x

#

3
1à2

1

1 trek

2

x

enk.
#

10
##!

2 k.

2 trek
2

1

5

2
1

1

x
1

8

5
x

1m

enk.

5

enkele

#

2
x
#

x
#

x
#

1w
x

x
x

#

2

x
5

1

1m

2m

1m
11

10

1
3

15
1 m

1

x

x

#

1

10

x

3

10
15

x
# (>10)
1

x

#

x

1 zp
1

x

x

1 zp
x

2 à 3 zp
x

1

min. 3 zp

3
x
1

2

1

1

#

x

#

#

3
#
x

3
#
##

2
x
#

1

5

1

3

gehoord
x
x
2

x
1 zp

2 zp

1 zp
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Soortenlijst
Kleine karekiet
Veldrietzanger
Grote karekiet
Cetti's zanger
Bonte vliegenvanger
Balkanvliegenvanger
Withalsvliegenvanger
Grauwe vliegenvanger
Kleine vliegenvanger
Koolmees
Pimpelmees
Staartmees
Zwarte mees
Baardmannetje
Buidelmees
Boomkruiper
Grauwe klauwier
Roodkopklauwier
Kleine klapekster
Ekster
Vlaamse gaai
Kauw
Raaf
Roek
Bonte kraai
Spreeuw
Wielewaal
Huismus
Ringmus
Spaanse mus
Vink
Kneu
Putter
Groenling
Appelvink
Ortolaan
Rietgors
Geelgors
Cirlgors
Zwartkopgors
Grauwe gors

Balchik
e.o.

Reed warbler
Paddyfield warbler
Great reed warbler
Cetti's warbler
Pied flycatcher
Semicollared flycatcher
Collared flycatcher
Spotted flycatcher
Red-breasted flycatcher
Great tit
Blue tit
Long-tailed tit
Coal tit
Bearded tit
Penduline tit
Short-toed treecreeper
Red-backed shrike
Woodchat shrike
Lesser grey shrike
Magpie
Jay
Jackdaw
Raven
Rook
Hooded crow
Starling
Golden oriole
House sparrow
Tree sparrow
Spanish sparrow
Chaffinch
Linnet
Goldfinch
Greenfinch
Hawfinch
Ortolan bunting
Reed bunting
Yellowhammer
Cirl bunting
Black-headed bunting
Corn bunting

Albena
e.o.

Durankulak2

Kaliakra

#

x

1

x

enkele

#

7

x

10
1

#

15

3

x

#
1

#

1m

1 (brugge)

1

5
5

3

2m

2

x
1
1

x
#

Durankulak1

Pomorie

Poda

Mandra

Atanasovsko

Strandzha

Alepu

Yailite

2

#

x
#

x

2
x

x
1 zp
10

x

x
x
#

5

min. 4

10

x

#

8+

2

x

#

x
x
2 trek

#
x

#
x

x
x
20

10 trek

25 trek

x
x

x
#

#

#
#

#
x

#
x

x

x
x

x

1
#

#

1m

3m

x

1m

x

x
x
1

x

3

x

x
#

x

enk.
enk.

2

40

1

1

x
x

#

x
x
#

##

#
#

x
x
x
x

x
x
x
1m

x

x
4

2m

3

3

1

#

#

1m
1 zp
1
#

x
x

1w

1 zp

1w

1 zp

enkele

3m

min. 4 m.

##

#

#

2m

1m

#

##

26

27

