Reserapport Bulgarien 4-12 maj 2013
Åtta deltagare från Värnamo Fågelklubb åkte med på resan, som anordnades i samarbete med den
bulgariska naturresebyrån Spatia Wildlife. I priset, 720 € per person med del i dubbelrum, ingick alla
transporter, hotell, inträden och mat. Flygresan, dricks och alkoholhaltiga drycker tillkom. Den bulgariska levan kostade cirka 4,50 SEK och med en prisnivå betydligt lägre än Sverige blev resterande
utgifter låga. En flaska öl kostade 2 Leva och ett bra vin 15 Leva på restaurang och en kaffe på café
cirka 1,20, en bekräftelse på att Bulgarien är EU:s fattigaste land med en medelinkomst på endast
400 €/månad. Vi hade två guider under resan, Daniel Mitev som guidade oss t.o.m. Kardhzali dag 7
och Dobromir Domuschiev de två sista dagarna. De gjorde ett utmärkt jobb och gav oss mycket mervärde genom att berätta initierat om den historiska bakgrunden i landet med femtio år av kommunism och hur det är att leva i Bulgarien idag.
Flygresan från Köpenhamn via Wien till Varna och retur från Sofia kostade runt 3300:-, och gick
smärtfritt trots kort transfertid i Wien. Vädret under veckan var fint med temperaturer mellan 15 -28
grader. Det var varmast i slutet av veckan och den svalaste morgonen hade vi i Trigradravinen i västra
Rhodopibergen. Regn slapp vi, med undantag för enstaka regndroppar som föll under torsdagen 9/5.
Hotellen vi bodde på var:






Hotell Delfina i Tyulenovo -mihaylov_sinove@abv.bg - http://tyulenovo.info/delfina/#
Hotell St Georg, Sarafovo norr om Burgas. - igroup@abv.bg
Complex Perpera, Dolno Cherkoviste mellan Studen Kladenets och Madhzarovo.
perpera@dir.bg - https://www.facebook.com/complex.perpera?fref=ts
Hotel Orphey, Teshel. orfei99@abv.bg
Hotel Zharkovata kashta, Prolesha, Sofia. jarhouse.vila@gmail.com- http://jarhouse.net/

Samtliga boenden var av god
standard och låg strategiskt till
med tanke på fågelskådningen. På
Hotell Delfina hade vi rum med
havsutsikt, vilket gav oss havsfågelskådning från första parkett.
Hotell Georg ligger med snabb
utfart till de stora vägarna runt
Burgas. Complex Perpera är en
lägenhetsanläggning som ligger
mycket vackert i en lugn miljö på
landsbygden. Det finns även rum
att hyra, men anläggningen saknar
restaurang så frukost och middag
ordnades genom catering.
Complex Perpera.

Resrutt











4-6 maj NO Bulgarien: Stäppmark V om Kavarna, Tyulenovo, Durankulak, Shabla och Tuzlasjöarna, Cape Kaliakra, Topola, Baltata reserve.
http://goo.gl/maps/nhZ47
6 maj vägen mellan Varna och Burgas: Goritsa ekskog, Panitsovo, Durino pass, Porojdammen.
http://goo.gl/maps/La1d8
7 maj Burgas: Atanasovsko- och Vajasjöarna, Mandradammen, Izvorskaflodens mynning,
Poda reserve, Pomorie saltmuseum.
http://goo.gl/maps/LcYcQ
8 maj vägen mellan Burgas och Lyubimets: Golyamo Krushevo, Sinapovo, Yerusalimovo.
http://goo.gl/maps/szisK
8-9 maj Madhzarovo, Studen Kladenets, Krumovitsaflodens dalgång.
http://goo.gl/maps/SVAxp
10 maj N om Djanka, Dolna Kula, Kardzhali, Vodata. (karta se 8-9 maj)
11 maj Trigrad, Krichim, Besaerski O om Kapitan Dimitrievo
http://goo.gl/maps/PGWCb
12 maj Aldomirovsko och Dragoman våtmarker V om Sofia
http://goo.gl/maps/VlNbC

Dagbok
Lördag 4 maj: Efter en problemfri flygning från Köpenhamn via Wien landade vi i Varna vid 12.30. Vi
var snabbt på väg norrut mot Bulgariens nordöstra hörn. Utanför staden Kavarna gjorde vi ett längre
stopp vid ett torrt, alvarlikt område. Här var kalanderlärka och korttålärka talrika och enstaka fältpiplärkor sågs. Ett ex vardera av tjockfot och svartpannad törnskata hittades också liksom svarthuvad
sparv. Vi fortsatte till hotell Delfina i den lilla byn Tyulenovo där vi bodde med utsikt över Svarta havet. Från balkongerna kunde vi räkna in ett par hundra medelhavsliror, talrika kentska tärnor, medelhavstrutar och en nunnestenskvätta. Längs kuststigen hittade vi bl.a. fler par nunnestenskvätta, fyra
biätare och ett tjugotal alpseglare.
Söndag 5 maj: Dagen började vid en våtmark, Durankulak, enda lokalen i landet för fältsångare. Ett
dussintal vitvingade tärnor, skäggtärnor och vitögda dykänder var de första iögonfallande nyheterna.
En frisk västvind gjorde att vassångarnas sång hade svårt att tränga igenom. Närmare vassarna gick
det bättre och mellan de talrika trastsångarna hördes surret. Efter en stund hittades även en sjungande fältsångare som, med hjälp av playback, visade upp sig fint. Flera flockar med brushanar och
grönbenor sträckte förbi och en skräntärna hittades också, ovanlig vid den här tiden vid Svarta havet.
En stor flock med rallhägrar höll till i området medan silkeshäger, purpurhäger och ägretthäger var
fåtaligare. Lite längre söderut ligger Shablasjön där vi hittade hela sex blåkråkor inom ett litet område
söder om sjön. På väg till sjön gjorde vi ett stopp längs vägen för att titta på en sjungande ortolansparv. Vaktel spelade och längre ut på eltrådarna sågs en ljushuvad falk, möjlig tatar, men lite för
långt avstånd för säker bestämning. Den verkliga bonusarten tubades in på fälten norr om vägen där
fem jungfrutranor gick och födosökte. Vid Shabla var bl a bronsibis och pungmes nya arter. Efter lunchen gjordes ett besök vid en toppskarvskoloni och därefter åkte vi till Tuzlasjön. Vid Tuzla sågs bl a
bronsibis, styltlöpare, skärfläcka, gravand, mindre och större strandpipare och spovsnäppa samt en
ängshökshanne som cirklade över sjön. Sommargylling sjöng från flera håll och en dvärguv ropade
från en dunge, men undvek skickligt varje försök av närmande från vår sida.
Sista delen av dagen ägnades
åt Cape Kaliakra, en halvö i
södra delen av området. Här
finns
flera
par
nunnestenskvätta, mest hannar sågs,
och längst ute på spetsen sökte
mindre och grå flugsnappare
insekter. Alpseglare höll till
över den gamla borgen och
biätare och svartpannade
törnskator sågs på flera platser. Nere vid havet fanns några
rostgumpsvalor, purpurhägrar
och några sena flyttare i form
av en småsnäppa och en
mosnäppa. En örnvråk kretsade över ravinen och mobbades av medelhavstrutar. Halva gruppen försökte hitta berguv i en ravin
och kom tillbaka till hotellet först vid halv niotiden. Berguven uteblev men en dvärgrördrom flög förbi
och ropade dovt från vassen. Cape Kaliakra är sevärt och lockade många söndagslediga bulgarer, men

en massiv utbyggnad av vindkraft omedelbart norr om halvön, har skapat en barriär som kan få konsekvenser för flyttande storkar och rovfåglar längs en av Europas bästa sträckleder, Via Pontica.

Måndag 6 maj: Dagen började med ett stopp längs en kustväg där berguv häckar och en adult och en
pull hittades i en klippväg. Nästa stopp gjordes vid Baltata reserve, en ekskog nära Albena med gott
om tättingar som t ex trädgårdsträdkrypare. Spettarna samarbetade sämre, maj är inte bästa tiden
för att höra trummande spettar. Söder om Varna stannade vi vid Goritsa ekskog där vi guidades av
Johan Träff, som har ett ringmärkningsprojekt för balkanflugsnappare. Cirka 120 holkar finns inom ett
begränsat område där flera par sågs och i år hade de första äggen lagts 15 april jämfört med den 26
april förra året. Johan är inne på sitt andra år i projektet som planeras pågå två år till. Vi tittade in hos
den första kullen som hade kläckts för säsongen där sex små ungar tiggde mat. Till lunchen fick vi
veta mer detaljer kring projektet, allt från ljusloggar, DNA-prov till att man faktiskt kan ta spermaprov
på en flugsnapparhanne. Eftersom vi satsade på Johans föredrag blev tiden att hitta mellanspett för
kort, Goritsa är annars den bästa lokalen för arten. Efter lunchen fortsatte vi upp till lite högre höjder
där vi fick kontakt med både höksångare, göktyta och rödhuvad törnskata. Trädgårdssångare sjöng
vid ett stopp, ett ovanligt fynd vid den här tiden. Uppe på höjden Durino blev det rovfågelspan och
en mindre skrikörn och några aftonfalkar noterades, men mest iögonfallande var de dryga 80 vita
pelikanerna som sträckte mot söder. Här hittades också ett par isabellastenskvätta som visade upp
sig fint. När vi kom ner från höjderna igen gjordes ett kort stopp vid en Poroj kraftverksdamm där
fyra roständer var stationära. Dagen avslutades vid Atanasovskosjön med bl a minervauggla, rödvingad vadarsvala, skäggtärna, cettisångare och skäggmes.

Tisdag 7 maj: Dagen tillbringades vid olika våtmarker runt Burgas och började vid norra salinerna i
Atanasovskosjön där snatterand och svartsnäppa var nya researter. Det andra stoppet vid Vayasjön
blev rikligt belönat med fina obsar på bl a dvärgrördrom, natthäger, krushuvad pelikan, skäggmes.
Stora mängder med brunand rastade i sjön och skäggtärna och svarttärna födosökte. Ett stopp för att
tanka belönades med en sjungande sävsångare och därefter fortsatte vi till nästa sjö, Mandradammen, där bronsibisar sågs på närhåll. Vid Izvorskaflodens mynning stannade vi ett längre pass för att
försöka få se havsörn vilket också lyckades. En brunglada och en mindre skrikörn sågs också och en
dvärgskarv satt och solade på en trädstam. Lunchmatsäcken intogs vid Poda reserve, ett reservat
inköpt av bulgariska fågelskyddsföreningen, som består av flera dammar i ett sammanhängade system. Mängder av storskarv häckar här i pyloner och även rödvingad vadarsvala häckar här med fyra
par, vilket kunde bekräftas då åtta individer hittades. Vitögd dykand fick vi återknyta kontakten med,
skedstorkar flög över, småtärna fiskade och kustpipare, strandskata och roskarl födosökte på stranden. Vid salinerna i Atanasovskos södra del rastade mängder av vadare, framförallt calidris som spovsnäppa, småsnäppa och sandlöpare. En överraskning var tereksnäppa vilken är en raritet i Bulgarien.
Ute i vattnet låg sex långnäbbade måsar och en ensam svarthuvad mås. Dagen avslutades med ett
besök vid Pomories saltmuseum och saliner, där det häckar stora mängder kentsk tärna. Längs stranden gick en svartbent strandpipare omkring bland de häckande styltlöparna. Allt firades på kvällen
med bulgarisk middag; kavarma, som denna kväll innehöll färskost, salami, ägg och grönsaker. Allt
grillades i ugn och serverades i en kruka. Till efterrätt blev det yoghurt med honung och valnötter. En
fin avslutning på en lyckad dag. I morgon bär det av upp i bergen.

Onsdag 8 maj: Under dagen förflyttade vi oss cirka 30 mil österut från Burgas ner mot gränsen till
Grekland. Morgonen började med ett stopp vid Vayasjön där ett 30-tal natthägrar passerade. Ett
antal viktiga arter fanns att söka efter längs vägen, som gick upp mot de östra Rhodopibergen. Vid
Golyamo Krushevo sjöng olivsångare flitigt, flera flockar med bivråk sträckte förbi och rödhuvad törnskata var vanligare än törnskatan. En dvärgörn av mörk fas kretsade över oss vid ett annat stopp och i
ett öppet område satt en kejsarörn ute på en betesvall. När den lyfte fick vi fina obsar på en adult
individ.
Efter Topolovgrad blev landskapet oerhört vackert, en kuperad hedmark med buskar och
klippor. Längs vägen hördes bl a
häcksparv, rödstrupig sångare
och flera ortolansparvar. Utanför Yerusalimovo lyckades vi
hitta ett par av den snygga
masktörnskatan, i ett glest bevuxet område med klippor, där
även en vildkatt lurade bakom
en buske. I Bulgarien finns för
övrigt över 1000 vargar utan att
det verkar finnas konflikter. Att
jämföra med svensk djurhållning går inte, eftersom man här
har stora hundar som går omkring fritt och vaktar får och nötdjur. Eftersom hundarna är större och
starkare, aktar sig vargarna för dem.

Vid Madhzarovo kom vi in i ett
brant klipplandskap där gåsgam
häckar. Vi hittade två par med
ungar och ett tiotal individer
och i hela området finns cirka
70 par. Två pilgrimsfalkar kretsade över klipporna liksom
några svarta storkar och ett
tiotal klippsvalor. Dagens överraskning kom när vi åkte vidare;
i fartvinden försökte en ormliknande ödla, Pseudopus apodus,
ringla sig upp på vindrutan från
sitt gömställe under vindrutetorkarna. Hur den kom dit är
oklart. Sista stoppet för dagen
gjordes då klockan var cirka 20:30 i Dolni Glavanak, där två minervaugglor hittades på taken. En av de
ropande fick också svar från ytterligare ett par andra. De tidvis dåliga vägarna innebar en låg medel-

hastighet, vilket inte var någon nackdel då fler fåglar sågs, och vi kom därför fram till nästa hotell,
Complex Perpera utanför byn Silen, först vid 21-tiden.
Torsdag 9 maj: På höjden NV om Studen Kladenets tillbringade vi ett par timmar i en för ögat mycket
vacker miljö. Här var målarterna framförallt sångare och mesar. En balkanmes samarbetade bra medan en lockande mästersångare smet iväg. En berghöna ropade från de branta klipporna, häcksparvar sjöng flitigt, en medelhavsstenskvätta sågs kort, en rödstrupig sångare visade till sist upp sig och
runt höjderna kretsade som mest 21 gåsgamar. Efter en fika i byn åkte vi upp till utfodringsplatsen
utanför byn. Inget nytt kött var utlagt men där fanns ändå fyra smutsgamar. Vi tog lunch utanför en
by där balkanhök finns, men fick nöja oss med vanlig sparvhök. På fälten arbetade byborna, som här
huvudsakligen har turkiskt ursprung, med att plantera tobak, den enda gröda som klarar sig i det
torra sommarklimatet. Men förtjänsten är dålig, ett kilo torkade blad ger endast cirka 25 kronor.
Vi åkte därefter tillbaka till Madhzarovo och skådade resten av dagen runt det bergiga landskapet,
som är resterna av en gammal vulkan. Nya arter blev kungsörn, mindre hackspett, blåtrast och balkansångare. Efter mycket letande hittades även en balkanspett som trummade flitigt på en torrfura.
Utanför själva byn sjöng en flodsångare lite halvhjärtat och ville inte komma igång när alla var samlade vid den. Slutligen ropade dagens tredje spett, en gröngöling, vid artgenomgången på kvällen.

Fredag 10 maj: En sval morgon med blå himmel och ropande härfåglar, sjungande svarthuvade sparvar och minervaugglan på sin utkik, bjöds till frukosten kl 6.30. Flera eksångare sjöng och måste ha
anlänt i stora mängder under natten. Det första målet var hag- och buskmarker norr om byn Djanka.
Här gick vi åter omkring i ett mycket vackert landskap med böljande kullar, den ringlande floden
Krumovitsa och en obruten horisont. Målarten var mästersångare men den gäckade oss och vi fick
istället fina tillfällen att studera ett tiotal höksångare. En eleonorafalk av ljus fas jagade elegant över
området och en ormörn sågs kort över ett backkrön och försvann ner på andra sidan. Solen värmde
alltmer och vi förflyttade oss några mil till ett bergigare område utanför en liten by, Dolna Kula. Här
häckade en klippnötväcka och hade murat sitt bo på hussvalevis under ett utsprång på en klippvägg.
En del av gruppen gav sig upp för höjderna och letade berghöna, medan andra följde vägen söderut
tillbaka till byn. Fyra berghönor, två medelhavsstensskvättor och två gråspettar hittades och de som
gick mot byn fick även se en balkanhök och två lärkfalkar flyga förbi. I så gott som alla byar är för
övrigt en stor andel av husen övergivna, vilket beror på att cirka 300 000 turkbulgarer flyttade till
Turkiet i slutet av 80-talet, när den dåvarande kommunistregimen öppnade gränsen. En anledning
var att regimen tvingade turkarna att byta till bulgariska namn och de som vägrade fick flytta. Utflyttning från Bulgarien har fortsatt efter att kommunismen kollapsade och befolkningen har minskat
från 9 miljoner i mitten på 80-talet till dagens dryga 7 miljoner. Bussens laddningslampa lyste vilket
fick åtgärdas i Kardhzali. Medan vi åt en stadig lunch och skådade vid floden, besökte vår förare tre
olika verkstäder innan han hittade någon som kunde avhjälpa felet. Ett par timmar försenade körde
vi 13 mil västerut på slingrande vägar och kom nu upp i barrskogar. Sydnäktergalarna, vars sång dominerat på hela resan, var nu borta och vid ett stopp på vägens högsta punkt söder om Vodata, hittades istället skogsarter som järnsparv, svartmes och kungsfågel. Två ringtrastar av rasen alpestris,
som är ljust fjälligare än vår egen ras, sågs i grantopparna. Vid 20.30 var vi slutligen framme vid hotell
Orphey i byn Teshel norr om Trigradravinen.
Lördag 11 maj: Skådningen i de västra Rhodopibergen inleddes i den svala morgonen med en färd
upp mot Trigradravinen där flera par murkrypare häckar. Tre strömstarar och en forsärla sågs vid ett

stopp innan vi var framme. Det
här området sägs vara Europas
bästa för att se murkrypare och
vi blev inte besvikna. Ett pilgrimsfalkspar värmde upp med
sina jakter på alpseglare och
klippsvalor i Ravinen, och vid
niotiden var det dags för huvudartisten. Ett par murkrypare höll till på den östra klippväggen och sågs fint i tubkikaren när de väl satt still, men
det blev ännu bättre när hannen flög över huvudet på oss
och landade på klippväggen
bakom oss. Riktiga njutobsar
gavs under en kort stund innan han flög ut i ravinen igen. Dagens höjdpunkt var klar, trodde vi, men
det skulle komma mer. Vid nästa stopp, några km söder om byn Krichim, stannade vi och spanade
över en bergsbrant öster om vägen. Efter en stund klättrade en höna upp och ställde sig fint på krönet. När den zoomades in i tubarna visade det sig vara en stenhöna, som dessutom började spela.
Efter en lunch fortsatte vi till Besaerski öster om Kapitan Dimitrievo, ett landskap som påminde om
det i de östra Rhodopibergen, med öppna betesmarker, buskar och små skogsdungar. Vi hann knappt
få upp kikarna förrän en sylvia hördes locka från ett buskage. För att vara en sylvia satt den ovanligt
öppet och visade upp en mörk hätta och ljust öga. Mästersångare, som vi letat efter tidigare, kunde
bockas av. I det öppna landskapet fanns även gott om svarthuvad sparv, ortolansparv, kalander- och
korttålärka. Rovfågelspan över dalen gav resans andra balkanhök respektive ormörn. Vid 17-tiden
lämnade vi området och åkte till Sofia, där vi fick en sightseeing då vägen gick rakt genom centrum.
Sista stoppet gjordes vid Aldomirovsko våtmark väster om Sofia där vi återigen kunde lyssna till vassoch trastsångare och se vitögda dykänder flyga över vassen. En rördrom tutade och ett par gulärlor
av rasen feldegg visade upp sig i kvällssolen. På hotellet bjöds det på rakia, druvbrännvin, till middagen som bl. a. bestod av bulgarisk kycklingkavarma. En bra avslutning på en givande dag!
Söndag 12 maj: Resans sista dag började med en tidig morgon vid samma våtmark som förra kvällen.
En kärrsångare sjöng, i övrigt var det samma arter som gårdagen. Vi förflyttade oss cirka 10 km västerut längs motorvägen mot Serbien och svängde av till byn Dragoman där det finns en större våtmark med vidsträckta vassbäddar. Fram till för tjugo år sedan var det här en utdikad, krympande
vattensamling, men med hjälp av pengar från bl.a. Tyskland har man kunnat återställa den. Dvärgsumphöna, mindre sumphöna och vattenrall häckar här varav vi lyckades höra de två senare. Fem
bronsibisar flög in, en purpurhäger gled förbi, skäggmes klättrade i vassrören och säv- och vassångare
sjöng flitigt. Längs vägen var det livlig aktivitet på rostgumpsvalor, svarthuvade sparvar och sylviasångare. Med sydnäktergalens sång och sommargyllingens flöjtande i bakgrunden var det en fin avslutning på resan och vid 10-tiden var vi tillbaka på hotellet för frukost, packning och avresa till flygplatsen. Riksdagsvalet i Bulgarien hölls på söndagen, men märktes inte mycket, förutom valaffischer
för några av alla de 48 partier som ställde upp i valet.

Artlista
1. Storlom Gavia arctica
Sedd de första dagarna i Svarta havet med som mest 5 ex Tyulenovo 4/5. Atanasovskosjön 1 ex 6/5
2. Knölsvan Cygnus olor
Som mest 60 ex i sjöarna runt Burgas 7/5.
3. Rostand Tadorna ferruginea
4 ex Poroj dam 6/5
4. Gravand Tadorna tadorna
4 ex Tuzlasjön 5/5, 10 ex runt Burgas 7/5.
5. Bläsand Anas penelope
1 ex Vayasjön 7/5
6. Snatterand Anas strepera
4 ex Durankulak 5/5, allmän i framförallt Vayasjön 7/5.
7. Gräsand Anas platyrhynchos
Vanlig, sedd i alla sjöar runt Burgas och i Durankulak.
8. Årta Anas querquedula
Cirka 10 ex Durankulak och Shablasjön 5/5, 1 hanne i Burgas 7/5.
9. Brunand Aythya ferina
Allmän i Vayasjön 7/5.
10. Vitögd dykand Aythya nyroca
Över 10 ex i Durankulak 5/5, 7 ex vid Burgas 7/5, 2 ex Aldomirovsko 11/5 samt enstaka i Dragoman
12/5.
11. Berghöna Alectoris chukar
1 spelande tupp Studen Kladenets 9/5, 5 ex på berget ovanför Dolna Kula 10/5.
12 Stenhöna Alectoris graeca
En spelande på klippväggen ca 3 km S Krichem 11/5.
13. Vaktel Coturnix coturnix
1-2 ex spelande vid Shablasjön 5/5, 1 spelande Durino 6/5.
14. Smådopping Tachybaptus ruficollis
5 ex runt Burgas 7/5, 3 ad + 2 pulli vid Aldomirovsko 11-12/5.
15. Skäggdopping Podiceps cristatus
Allmän i sjöarna runt Burgas.
16. Medelhavslira Puffinus yelkouan
Ca 200 ex sträckande mot N Tyulenovo 4/5.
17. Storskarv Phalacrocorax carbo
Sedd dagligen längs kusten, allmännast runt Burgas.
18. Toppskarv Phalocrocorax aristotelis
En stor koloni i klipporna N om Tyuelonovo.
19. Dvärgskarv Phalacrocorax pygmeus
1 ex Izvorskafloden, 3 ex Poda reserve 7/5, 6 ex Kardzhali 10/5.
20. Vit pelikan Pelecanus onocrotalus
80 ex sträckande mot S vid Durino 6/5, +50 ex runt Burgas 7/5.
21. Krushuvad pelikan Pelecanus crispus
6 ex Vayasjön 7/5.
22. Rördrom Botaurus stellaris
1 ex tutade vid Aldomirovsko 11/5, 1 ex flög förbi vid Dragoman 12/5.
23. Dvärgrördrom Ixobrychus minutus
1 ex förbiflygande i ravinen vid Cape Kaliakra 5/5, 2 ex förbiflygande Vayasjön 7/5, 1 ex sedd
Kardhzali 10/5.

24. Natthäger Nycticorax nycticorax
1 ex Vayasjön 7/5 och ca 30 ex på väg till dagkvist Vayasjön 8/5, 1 ex Kardhzali 10/5.
25. Rallhäger Ardeola ralloides
Mer än 50 ex vid Durankulak 5/5, 10 ex Vayasjön 7/5, 1 ex Kardhzali 10/5.
26. Silkeshäger Egretta garzetta
Sedd med 20 ex Durankulak 5/5, 1 ex Porojdammen 6/5, 10 ex Burgas 7-8/5 och 5 ex Kardhzali 10/5.
27. Ägretthäger Egretta alba
6 ex Shablasjön 5/5
28. Gråhäger Ardea cinerea
Sedd dagligen med som mest 10 ex runt Burgas.
29. Purpurhäger Ardea purpurea
Ca 10 ex vid sjöarna i NO 5/5, 1 ex vid Burgas 7/5, 2 ex Kardhzali 10/5.

30. Svart stork Ciconia nigra
Sedd dagligen i inlandet med som mest 10 ex 9/5.
31. Vit stork Ciconia ciconia
Häckar i de flesta mindre byar. 5-10 ex sågs dagligen och som mest 30 ex 8/5.
32. Skedstork Platalea leucorodia
1 ex Tuzlasjön 5/5, ca 20 ex runt Burgas 7-8/5.
33. Bronsibis Plegadis falcinellus
2 ex Shablasjön 5/5, 6 ex Mandradammen 7/5, 5 ex Dragoman 12/5.
34. Bivråk Pernis apivorus
Sedd dagligen i inlandet med som mest 50 ex sträckande mot N 8/5.
35. Brunglada Milvus migrans
1 ex Izvorskafloden 7/5, 2 ex längs vägen 8/5, 3 ex Studen Kladenets-Madhzarovo 9/5.
36. Havsörn Haliaetus albicilla
1 ad Izvorskafloden 7/5.
37. Smutsgam Neophron percnopterus
3 ad + 1 subad vid utfodringen Studen Kladenets, 1 ad Madhzarovo 9/5, 1 ex 10/5.
38. Gåsgam Gyps fulvus
10 ex Madhzarovo 8/5 + 9/5, 21 ex Studen Kladenets 9/5, 3 ex 10/5.
39. Ormörn Circaetus gallicus
1 ex Djanka 10/5, 1 ex Besaerski 11/5.
40. Mindre skrikörn Aquila pomarina
1 ex Durino 6/5, 4 ex längs vägen 8/5.
41. Kejsarörn Aquila heliaca
1 ad O om Golyamo Krushevo 8/5
42. Kungsörn Aquila chrysaetos
1 ad Madhzarovo 9/5.

43. Dvärgörn Aquila pennata
1 ex mörk fas vid Bulavorski 8/5.
44. Brun kärrhök Circus aeruginosus
Sedd alla dagar vid kusten samt vid våtmarkerna V om Sofia, som mest 5 ex.
45. Ängshök Circus pygargus
1 ad hanne Tuzlasjön 5/5.
46. Sparvhök Accipiter nisus
1 ex vid Studen Kladenets 9/5.
47. Balkanhök Accipiter brevipes
1 hanne Dolna Kula 10/5, 1 hanne Besaerski 11/5.
48. Ormvråk Buteo buteo
Sedd dagligen med som mest 10 ex 11/5.
49. Örnvråk Buteo rufinus
1 ex Cape Kaliakra 5/5, 1 ex längs vägen 8/5.

50. Tornfalk Falco tinnunculus
Sedd dagligen med som mest 10 ex 11/5.
51. Aftonfalk Falco vespertinus
4 ex sträckande mot N Durino 6/5.
52. Lärkfalk Falco subbuteo
1 ex Cape Kaliakra 5/5, 2 ex Dolna Kula 10/5.
53. Eleonorafalk Falco eleonorae
1 ex Djanka.
54. Pilgrimsfalk Falco peregrinus
1 par vid klippan Madhzarovo 8-9/5, 1 par i Trigradravinen 11/5.
55. Vattenrall Rallus aquaticus
2-3 ex vid Dragoman 12/5.
56. Mindre sumphöna Porzana parva
1 ex hörd Dragoman 12/5.
57. Rörhöna Gallinula chloropus
Sedd i de flesta våtmarker.
58. Sothöna Fulica atra
Sedd i de flesta våtmarker med högst summor i Vayasjön.
59. Jungfrutrana Grus virgo
5 ex rastade på fälten V om Shablasjön 5/5.
60. Strandskata Haematopus ostralegus
1 ex Poda reserve 7/5.

61. Styltlöpare Himantopus himantopus
10 ex Durankulak och Tuzlasjön 5/5, 50 ex i sjöarna runt Burgas 7/5.
62. Skärfläcka Recurvirostra avosetta
2 ex Tuzlasjön 5/5, 20 ex i sjöarna runt Burgas 7/5.
63. Tjockfot Burhinus oedicnemus
1 ex V om Kavarna 4/5.
64. Rödvingad vadarsvala Glareola pratincola
3 ex Atanosovskosjön 6/5, 8 ex Poda reserve 7/5.
65. Mindre strandpipare Charadrius dubius
2 ex Tuzlasjön 5/5, 2 ex Burgas 7/5, 1 ex vid Krumovitzafloden, Djanka 10/5, 1 ex Dragoman 12/5.
66. Större strandpipare Charadrius hiaticula
1 ex Tuzlasjön 5/5, 2 ex Burgas 7/5..
67. Svartbent strandpipare Charadrius alexandrinus
1 ex vid Saltmuseet, Pomorie 7/5.
68. Kustpipare Pluvialis squatarola
4 ex Atanasovskosjön 7/5.
69. Tofsvipa Vanellus vanellus
Sedd vid samtliga våtmarker vid kusten med som mest 10 ex.
70. Sandlöpare Calidris alba
+20 ex södra salinerna Atanasovskosjön 7/5.
71. Småsnäppa Calidris minuta
1 ex Cape Kaliakra 5/5, +100 ex södra salinerna Atanasovskosjön 7/5.
72. Mosnäppa Calidris temminckii
1 ex Cape Kaliakra 5/5, 1 ex södra salinerna Atanasovskosjön 7/5.
73. Spovsnäppa Calidris ferruginea
1 ex Cape Kaliakra 5/5, +300 ex norra och södra salinerna Atanasovskosjön 7/5.
74. Brushane Philomachus pugnax
Flera sträckande flockar Durankulak och Tuzlasjön 6/5, +40 ex runt Burgas 7/5.
75. Tereksnäppa Xenus cinereus
1 ex rastade vid södra salinerna Atanasovskosjön 7/5.
76. Drillsnäppa Actitis hypoleucos
1 ex Tyulenovo 6/5, 1 ex norra salinerna Ataanasovskosjön 7/5, 1 ex Djanka 10/5.
77. Grönbena Tringa glareola
20 ex sträckande mot N Durankulak 6/5
78. Svartsnäppa Tringa erythropus
15 ex Atanasovskosjön 7/5.
79. Gluttsnäppa Tringa nebularia
1 ex Durankulak, 1 ex Tuzlasjön 5/5, 1 ex vid södra salinerna Atanasovskosjön 7/5.
80. Roskarl Arenaria interpres
5 ex vid södra salinerna Atanasovskosjön 7/5, 1 ex Poda reserve 7/5
81. Svarthuvad mås Larus melanocephalus
1 ex vid södra salinerna Atanasovskosjön 7/5.
82. Skrattmås Chroicocephalus ridibundus
Enstaka vid Tuzlasjön 5/5, vanlig i sjöarna runt Burgas 6-7/5.
83. Långnäbbad mås Chroicocephalus genei
6 ex vid södra salinerna Atanasovskosjön 7/5.
84. Medelhavstrut Larus michahellis
Vanlig vid kusten. Enstaka sedda vid vatten i inlandet.
85. Skräntärna Sterna caspia
1 ex sträckande mot N Durankulak 6/5.
86. Kentsk tärna Sterna sandvicensis
Vanlig vid kusten, som mest +150 ex saltmuseet, Pomorie 7/5.

87. Fisktärna Sterna hirundo
Vanlig vid kusten, 5 ex Vayasjön 8/5, 2 ex Kardzhali 10/5.
88. Småtärna Sternula albifrons
5 ex i sjöarna runt Burgas 7/5.
89. Svarttärna Chlidonias niger
10 ex Vayasjön 7/5.
90. Vitvingad tärna Chlidonias leucopterus
20 ex Durankulak 5/5.
91. Skäggtärna Chlidonias hybridus
10 ex Durankulak 5/5, 35 ex Atanasovskosjön 6/5, 20 ex Vayasjön 7/5.
92. Tamduva Columba livia (domest.)
Vanlig, sedd dagligen
93. Ringduva Columba palumbus
5 ex Baltata reserve 6/5.
94. Skogsduva Columba oenas
5 ex Besaerski 11/5.
95. Turkduva Streptopelia decaocto
Vanlig, sedd dagligen.
96. Turturduva Streptopelia turtur
10-20 individer de flesta dagar.
97. Gök Cuculus canorus
Hörd alt. sedd samtliga dagar.
98. Dvärguv Otus scops
Ropande individer vid bl a Tuzlasjön, Varna stadspark och Dolna Kula
99. Berguv Bubo bubo
1 ad och 1 pull längs vägen 6/5.
100. Minervauggla Athene noctua
1 ex Raptors watchpoint 6/5, 4 ex Dolni Glavanak 8/5, 1 ex Complex Perpera 9/5.
101. Blek Tornseglare Apus pallidus
8 ex Besaerski 11/5.
102. Tornseglare Apus apus
Allmän.
103. Alpseglare Apus melba
Cirka 20 ex dagligen vid Cape Kaliakra och längs kusten norrut. Vanlig i Trigradravinen 11/5.
104. Biätare Merops apiaster
Sedd dagligen med som mest 20 ex.
105. Blåkråka Coracias garrulus
Sedd 5 av 9 dagar med som mest 10 ex runt Shabla och Tuzlasjön 5/5.

106. Härfågel Upopa epops
Sedd och hörd dagligen med flera ex i inlandet.
107. Göktyta Jynx torquilla
3 ex Panitsovo 6/5, 1 ex Studen Kladenets 9/5.
108. Gråspett Picus canus
2 ex Dolna Kula 10/5.
109. Gröngöling Picus viridis
Ett ex hörd 9/5 resp. 10/5.
110. Större hackspett Dendrocopos major
Enstaka längs vägen 4 av 9 dagar.
111. Balkanspett Dendrocopos syriacus
2 ex vid Madhzarovo 9/5.
112. Mindre hackspett Dendrocopos minor
1 ex Madhzarovo 9/5, 2 ex längs vägen 10/5.
113. Kalanderlärka Melanocorypha calandra
Flera ex dagligen på stäpperna i nordost, liksom längs vägen 8/5 och vid Besaerski 11/5.
114 Korttålärka Calandrella brachydactyla
Flertal individer på stäppen V om Kavarna 4/5 och vid Besaerski 11/5.
115. Tofslärka Galerida cristata
Sedd de flesta dagar med flera ex.
116. Trädlärka Lullula arboria
2 ex Durino 6/5, 1 ex Studen Kladenets 9/5, 1 ex Dolna Kula 10/5, 4 ex Besaerski 11/5.
117. Sånglärka Alauda arvensis
Vanlig i nordost samt i lämplig biotop i inlandet.
118. Backsvala Riparia riparia
3 ex längs vägen 8/5, 30 ex Besaerski 11/5 samt noterad vid Dragoman.
119. Ladusvala Hirundo rustica
Allmän
120. Rostgumpsvala Cecropis daurica
2 ex Cape Kaliakra 5/5. Noterad i större antal i bergen och vid Dragoman.
121. Hussvala Delichon urbica
Allmän.
122. Klippsvala Ptyonoprogne rupestris
Vanlig i framförallt de västra Rhodopibergen.
123. Fältpiplärka Anthus campestris
5 ex V om Kavarna 4/5, enstala längs vägen 5/5, 1 ex Besaerski 11/5.
124. Trädpiplärka Anthus trivialis
1 ex Golyamo Krushevo 8/5.
125 Ängspiplärka Anthus pratensis
1 ex Shablasjön 5/5.
126. Gulärla Motacilla flava feldegg
Enstaka ex längs vägen 5/5. 4-5 ex dagligen i inlandet.
127. Forsärla Motacilla cinerea
1 ex N om hotellet 10/5, 5 ex i Trigradområdet 11/5.
128. Sädesärla Motacilla alba
Enstaka ex sedda dagligen.
129. Strömstare Cinclus cinclus
3 ex vid Trigrad 11/5
130. Gärdsmyg Troglodytes troglodytes
Ett ex Baltata reserve 6/5, 1 ex Burgas 8/5, 1 ex Trigrad 11/5.
131. Järnsparv Prunella modularis
Ett ex Vodata 10/5.

132. Rödhake Erithacus rubecula
Cirka 10 ex i skogarna vid Baltata och Goritsa 6/5. Enstaka ex i västra Rhodopibergen.
133. Sydnäktergal Luscinia megarhynchos
Allmän och hörd samtliga dagar. Frånvarande i barrskogarna i de högsta bergen.
134. Svart rödstjärt Phoenicurus ochruros
1 par Tyulenovo 4-6/5, 1 ex Vodata 10/5, 3 ex Trigradravinen 11/5.
135. Buskskvätta Saxicola rubetra
1 hanne Shabla 5/5, 1 hanne Dolna Kula 10/5, 1 hanne Atanasovsko 11-12/5.
136. Svarthakad buskskvätta Saxicola torquatus
5 ex längs vägen 5/5, 1 hanne Atanasovsko 11-12/5.
137. Isabellastenskvätta Oenanthe isabellina
1 par Durino 6/5, 1 ex Burgas 8/5, 2 ex Besaerski 11/5.
138. Stenskvätta Oenanthe oenanthe
Sedd samtliga dagar med enstaka ex utom i Burgasområdet.
139. Nunnestenkvätta Oenanthe pleschanka
2 par Tyulenovo 4-5/5, Cirka 10 ex Cape Kaliakra 5/5.

140. Medelhavsstenskvätta Oenanthe hispanica
1 ex Studen Kladenets 9/5, 2 ex Dolna Kula 10/5, 2 ex Krichim 11/5.
141. Blåtrast Monticola solitarius
3 ex Madhzarovo 9/5, 1 ex Krichim 11/5.

142. Ringtrast Turdus torquatus
2 ex Vodata 10/5.
143. Koltrast Turdus merula
Vanlig och noterad överallt utom runt Burgas.
144. Taltrast Turdus philomelos
Tämligen vanlig till allmän, t ex 20 ex Baltata reserve 6/5.
145. Dubbeltrast Turdus viscivorus
1 ex längs vägen 6/5 resp. 8/5.
146. Cettisångare Cettia cetti
Hörd med som mest cirka 10 ex runt Burgas 7/5. Flera ex 9-10/5 i östra Rhodopibergen.
147. Flodsångare Locustella fluviatilis
1 ex vid infarten till Madhzarovo by 9/5.
148. Vassångare Locustella luscinioides
2-5 ex i de flesta besökta våtmarker i nordost 5/5. Enstaka i Aldomirovsko och Dragoman 11-12/5.
149. Sävsångare Acrocephalus schoenobaenus
1 ex Burgas 7/5, 1 ex Atanasovsko 11/5, 1 ex Dragoman 12/5.
150. Fältsångare Acrocephalus agricola
1 ex Durankulak 5/5.
151. Kärrsångare Acrocephalus palustris
1 ex Poda reserve 7/5, 1 ex Aldomirovsko 12/5.
152. Rörsångare Acrocephalus scirpaceus
Tämligen vanlig vid våtmarkerna, cirka 10 ex runt Burgas.
153. Trastsångare Acrocephalus arundinaceus
Vanligaste Acrocephalussångaren i våtmarkerna.
154. Eksångare Hippolais pallida
Enstaka ex hörda 8-9/5. Inflöde under natten till 10/5, cirka 20 ex noterades under dagen. Flertal ex
längs vägen 11/5.
155 Olivsångare Hippolais olivetorum
Cirka 20 ex längs vägen i östra Rhodopibergen 8/5,bl a Golyamo Krushevo och Yerusalimovo. 2 ex
Studen Kladenets 9/5.
156. Rödstrupig sångare Sylvia cantillans
Flera ex hörda och sedda längs vägen 8-10/5.
157. Mästersångare Sylvia crassirostris
1 ex Besaerski 11/5.
158. Höksångare Sylvia nisoria
1 ex Panitsovo 6/5, Cirka 20 ex vid Djanka och Dolna Kula 10/5.
159. Ärtsångare Sylvia curruca
Cirka 5 ex dagligen 5-6/5, enstaka ex i bergen 9-10/5.
160. Törnsångare Sylvia communis
Vanlig och noterad samtliga dagar. Den allmännaste sylviasångaren.
161. Trädgårdssångare Sylvia borin
1 sj Panitsovo 6/5
162. Svarthätta Sylvia atricapilla
Förutom i nordost noterad med flera ex samtliga dagar.
163. Balkansångare Phylloscopus orientalis
2 ex Madhzarovo besökscentrum 9/5.
164. Gransångare Phylloscopus collybita
2 ex vid Tuzlasjön. Vanlig i skogarna längs kusten och i bergen.
165. Lövsångare Phylloscopus trochilus
1 ex Goritsa 6/5.
166 Kungsfågel Regulus regulus
1 ex Vodata 10/5.

167. Grå flugsnappare Muscicapa striata
2 ex Cape Kaliakra 5/5, 3 ex Baltata reserve 6/5, 1 ex Studen Kladenets 9/5.
168. Mindre flugsnappare Ficedula parva
2 ex Cape Kaliakra 5/5.
169. Balkanflugsnappare Ficedula semitorquata
Över 10 ex i Goritsa. Enstaka ex längs vägen 8-9/5

170. Skäggmes Panurus biarmicus
1 ex Atanasovskosjön 6/5, 4 ex Vayasjön 7/5, enstaka ex Dragoman 12/5.
171. Stjärtmes Aegithalos caudatus
1 ex Panitsovo 6/5
172. Balkanmes Parus cinctus
1 ex Studen Kladenets 9/5.
173. Svartmes Parus ater
1 ex Vodata 10/5, cirka 5 ex Trigrad 11/5.
174. Blåmes Parus caeruleus
5 ex längs vägen 6/5, 2 ex Madhzarovo 9/5.
175. Talgoxe Parus major
Sedd de flesta dagar med som mest 20 ex längs vägen 6/5.
176. Nötväcka Sitta europea
5 ex Baltata reserve 6/5.
177. Klippnötväcka Sitta neumayer
Ett par häckade på en klippvägg vid Dolna Kula.
178. Trädgårdsträdkrypare Certhia brachydactyla
5 ex Baltata reserve 6/5, enstaka längs vägen 8-9/5.

179. Murkrypare Tichodroma muraria
1 par Trigradravinen 11/5. Sågs bäst N om tunneln där de häckar nära vägen.

180. Pungmes Remiz pendulinus
2 ex Shablasjön 5/5, 1 ex Izvorskafloden 7/5.
181. Sommargylling Oriolus oriolus
Allmän, hörd och sedd alla dagar utom uppe i de högsta barrskogarna.
182. Törnskata Lanius collurio
Allmän. Noterad med upp till 30 ex dagligen.
183. Svartpannad törnskata Lanius minor
1-5 ex per dag samtliga dagar utom i Burgasområdet.
184. Rödhuvad törnskata Lanius senator
2 ex vid Panitsovo 6/5. Vanligare i bergen med upp till 5 ex dagligen 8-12/5.
185. Masktörnskata Lanius nubicus
1 par Yerusalimovo 8/5.
186. Nötskrika Garrulus glandarius
Enstaka ex sedda längs vägen framförallt i bergen.
187. Skata Pica pica
Allmän.
188. Kaja Corvus monedula
Allmän.
189. Råka Corvus frugilegus
Över 10 ex i nordost 5/5,enstaka ex i östra Rhodopibergen 9-10/5.
190. Kråka Corvus corone
Allmän. Högsta antalen längs kustområdet mellan Varna och Burgas.
191. Korp Corvus corax
Sedd endast i bergen med som mest 10 ex i östra Rhodopi 9/5.
192. Stare Sturnus vulgaris
Allmän.
193. Gråsparv Passer domesticus
Allmän.
194 Spansk sparv Passer hispaniolensus
Noterad dagligen i varierande antal men färre än gråsparv.

195. Pilfink Passer montanus
Cirka 10 ex noterade längs vägen 6/5 och i bergen
10-11/5.
196. Bofink Fringilla coelebs
Vanlig i skogarna mellan Varna och Burgas, enstaka
längs vägen i bergen.
197. Gulhämpling Serin serinus
1 sj på stäppen V om Kavarna 4/5. Udda lokal då den
normalt finns på högre höjder i bergen.
198. Grönfink Carduelis chloris
Hörd de flesta dagar i mindre antal.
199. Steglits Carduelis carduelis
Vanlig och noterad alla dagar.
200. Hämpling Carduelis cannabina
Vanligast i nordost med 20 ex 5/5. Enstaka ex noterade i bergen 8-9/5, 5 ex Besaerski 11/5.
201. Stenknäck Coccothraustes coccothraustes
Cirka 10 ex Goritsa 6/5, cirka 10 ex längs vägen 8/5.
202. Gulsparv Emberiza citrinella
4 ex längs vägen 6/5, enstaka längs vägen 8/5.
203. Häcksparv Emberiza cirlus
Vanlig i framförallt bergen och noterad med som
mest 20 ex 11/5.
204. Klippsparv Emberiza cia
2-3 ex Madhzarovo 8-9/5, 2 ex Trigrad 11/5.
205. Ortolansparv Emberiza hortulana
2 ex Shablasjön 5/5, vanligare i bergen med cirka 20
ex längs vägen 8/5, 5 ex Besaerski 11/5.
206. Svarthuvad sparv Emberiza melanocephala
Sedd dagligen med som mest cirka 30 ex i östra
Rhodopibergen 8-9/5.
207. Kornsparv Emberiza calandra
Allmän i både kustområdet och de lägre bergen.
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