Bulgarije, vogelparadijs (deel 2)
Rien S/uys
11 mei: Varna - Sabla - Durankulak - Varna
Het bezoek aan Sabla, een drietal kustmeertjes
omzoomd met rietvegetaties, gelegen op zo'n 8
km. van de Roemeense grens, is een bezoek
meer dan waard. Direct al bij de parkeerplaats wer
den we begroet door de zang van de Sperwergras
mus en Kleine Klapekster, terwijl we, op de
telefoondraden boven ons, prachtig het verschil
konden zien tussen mannetjes en vrouwtjes Rood
pootvalken. In het aangrenzende weiland verble
ven nog vier late Roodhalsganzen, waarvan de
grote groep al had koers gezet naar het hoge noor
den. In de winter verblijven hier 1 O.OOOden exem
plaren. Ook vlogen er twee Patrijzen voor ons uit.

Grote Karekiet

Verder troffen we hier weer een nieuwe soort aan
nl. de Poelsnip. In het meer zwommen Witoogeen
den, Grauwe Ganzen, Zomertalingen, Kuifeenden
en Wilde Eenden. Op de stukjes zandige oever
broedden Dwergsterns en overal liepen Kempha
nen, Krombekstrandlopers en Bosruiters te foera
geren. In de bosjes tussen het meer en het strand
zong de Vale Spotvogel zijn uitbundige lied. De
plotselinge onrust onder de verschillende zangvo
gels werd veroorzaakt door een jagende Boomvalk.
Op weg naar Durankulak zagen we in het akker
land overal Zwartkopgorzen en Kalanderleeuweri
ken. In de hogere struiken en bomen langs de kant
van de weg hebben we een tiental Kleine Klapek
sters en twee Roodkopklauwieren waargenomen.
...... En dan Durankulak. Wat een magnifiek ge
bied. Zo'n 7 kilometer strand, duinen, kustmeertjes
en rietvelden met een verbluffende hoeveelheid

soorten in soms ongelofelijke aantallen. Direct bij
aankomst, we waren de auto amper uit, werden
we welkom geheten door zo'n 20 rondvliegende
Bijeneters. Wat een prachtig gezicht. Boven de riet
velden cirkelden 2 Bruine Kiekendieven. Een aan
tal oude vervallen vissershuisjes herbergde een
kolonie Spaanse Mussen, een kwetterend gezel
schap dat soms met vier tegelijk aan een zwaar
doorbuigende rietstengel hing. Wat verderop von
den we een dode Rose Pelikaan. Toen we de vleu
gels uitgespreid hielden kwamen we op een
spanwijdte van ruim 3 meter. Je komt hier trou
wens ogen en oren te kort. Witvleugelsterns, Zwar
te Ibissen, Ralreigers, Kleine Zilverreigers, Kleine
en Grote Karekieten, Paapjes, Tapuiten, Balkan
Gele Kwikstaarten, Zwartkopgorzen etc. Wat een
overweldigende ervaring.
Omdat de temperatuur inmiddels flink was opgelo
pen tot zo'n 25 graden, besloten we tot een
verkoelende duik in de Zwarte Zee. Van dit voorne
men kwam echter niets terecht, want er naderde
een jeep met twee bewakers van het terrein. Ge
lukkig sprak een van de twee Duits. Ze vonden het
prachtig dat er 2 Hollanders op eigen houtje hier
aan het vogelen waren. Op mijn vraag of ze wisten
waar er hier ergens Vorkstaartplevieren te vinden
waren, lieten ze ons instappen en leverden ons
zo'n 4 kilometer verder af bij een groep van 14
exemplaren. Ook vertelden ze ons waar we het be
ste de Veldrietzanger konden waarnemen. Toen
we heel enthousiast vertelde dat we vier Roodhals
ganzen gezien hadden moesten ze hartelijk la
chen. Nee echt spectaculair volgens hen was de
waarneming van 2 Brandganzen afgelopen winter.
Nadat we ze verteld hadden over de 1O.OOOden
exemplaren die in Nederland overwinteren, was
het onze beurt. Grappig die verschillen.
Tijdens de wandeling op de terugweg vloog er plot
seling een Nachtzwaluw langs die even verderop
op het zand ging zitten zonnen. Ook dit buitenkans
je hebben we ten volle benut en het beest van
dichtbij uitgebreid bekenen.
Verder hebben we hier nog een Poelruiter, Visa
rend, Woudaapje en last but not least de soort
waarvoor we dit gebied speciaal gingen bezoeken
de Veldrietzanger waargenomen. Het aantal waar
genomen soorten bedroeg 123. Voor ons is dit vo
gelgebied de absolute nummer 1 van Bulgarije.
12. 13 en 14 mei: Varna - Krumovgrad - Attanosso
vo - Varna
De bergen in de omgeving van de griekse grens,
met name de omgeving van Krumovgrad hebben
we bezocht om de roofvogels en wel speciaal de
gieren. Ook hier hebben we midden in de "bush"
overnacht. De reis was lang, maar dubbel en
dwars de moeite waard. Naast vele ons inmiddels
bekende soorten zagen we hier aan roofvogels:
Aasgier, Vale Gier, Schreeuwarend, Dwergarend,
Slangenarend, Arendbuizerd, Wespendief, Bui11

zerd, Sperwer, Roodpootvalk, Boomvalk en Toren

verhuurad res en m et weemoed te g aan pakken

valk . Tevens zagen we hier als n ieuwe soort de

voor de terugre i s .

Rotszwaluw. Zo' n 6 paren waren bezig met het

W e komen h i e r ze ker teru g ! !!

voeren van de jongen in gaten en spleten i n de
rotswand. Helaas hebben we de M a n n i ksgier hier
gem ist. Het wandelen door deze ruige bergen met
de bijna uitged roogde beddingen van de Arda en
de Krumovica is een geweldige ervari n g . Een bijna
volledige stilte, af en toe onderbroken door een
paar geite n of een kudde schapen . En van de
nachtelijke sterrenhemel in een verder volledige
d uisternis wordt je h elemaal stil en besef je pas
hoe n ietig je bent.
Op de terugweg h ebben we het Atanassovomeer
en Pomorie weer bezocht. Wat een ve rs c h i l met
de eerste keer. Het wemelde werk elijk van d e stelt
lopers. Werkelijk du izenden. Een nieuwe soort d i e
w e ontdekten was d e Breedbekstrandl oper. Verder
zeer veel Krombekstrandlopers en Kemphanen.
Ook ontdekten we enkele Bonte Strandlopers tus
sen het g ewriem e l . Verbaasd waren we allebei
over de 5 Drieteenstrandlopers, die we h i e r hele
maal n i et hadden verwacht. Als k lap op de vuurpijl
vonden we in een half onder water staande zout
pan i n de omgeving van Pom orie 16 Dunbekmeeu
wen.
Dit was tevens onze 200ste soort.

Boomvalk

Dit leek ons een mooi moment om, na een laatste
bli k op deze steltloper-oase , de verrek ijkers en te
lescopen op te bergen , de auto in te leveren bij het
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winterseizoen kunnen beg i n n e n .

Een wat ongewoon verslag ditmaal en geen lijst
van behandelde voge l s . Zoals de m eeste mensen,
die reg elmatig een o m m e tje over het Dom pad m a
k e n , g ezien hebben is het vogelasiel gedure nde
het l aatste halfjaar g rondig g e renoveerd en u itge
breid m et een speciaal gedeelte voor de o pvang
van roofvogels . In verband m et deze renovatie zijn
een g root aantal vogels overg ebracht naar het vo
gelasiel in Haarlem en daar verder verzorgd.
Slecht een k le i n aantal vogels kon i n het asiel in
Noordwijk behandeld worde n .
De renovatie betrof d e g e h e l e o m bouw r o n d het
bass i n . De oude o m bouw stond op instorten en
het dak was zo l e k als een m andje, dus moest er
iets gebe u re n . Het res ultaat van de renovatie is
een ge heel n i euwe, uit hardhout en glas opgetrok
ken constructie die ons zeker tot dit i n de 21 eeuw
van dienst zal k u n n e n zi jn . tevens werde n er drie
opvangkasten geplaatst waarin m ensen vogels
kunnen deponeren als er geen vrijw illigers aamve
zig zijn . Daarnaast werd het bassin opgek napt en
de overige revali datieho k k e n van een n i euwe laag
verf voorzie n . H et wachten is nu nog op de aan s l u i 
ting v a n wat extra radiatoren , d e i nstallati e v a n de
buitenverlichti ng en wat nieuwe opvanghok ken i n
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k laar zal zijn, zodat we g oed voorbereid aan het
Naast h e t bestaande a s i e l is o o k een aparte o p 
vang v o o r roofvogels bijgebouwd. Dit is a l r u i m 
schoots a a n d e orde g e k o m e n in h e t speciale
roofvoge l n u m m e r van De Strandloper. Er zij n d rie
speciale, g rote met riet bedekte k ooien gebo uwd
voor de opvang van roofvogels , waaro nder een
aparte ruimte voo r u i l e n . Het g e h eel ziet er prach
tig uit en is gebouwd volgen de laatste richtlijnen
van Vogelbesc herming. Het s preekt voor zich dat
roofvogels in alle rust m oeten kunnen revalideren;
om deze reden is de roofvogelo pvang daarom ook
alleen toegan kel ijk voor de m ensen, die zich wer
kelijk m et de roofvogels bezi g h o u d e n . Onze eerste
gast plukt i n m i ddels de vruchten van deze n i e uwe
opvang . Een Torenva l k m et een beschadigde vleu
gel (tegen een ruit opg evlogen) kan weer redel ijk
vliegen en hope lijk op korte termijn weer worden
gelost.
Tot slot wil i k nog vermelden , dat we h et g e reno
veerde asiel en de ni euwe roofvogelopvang feeste
li jk, officieel willen opene n . Een nadere aankon
diging omtrent de datum zal i n d e plaatselijk pers
worden g edaan. Een ieder, die het vogelas i e l een
warm hart toedraagt, i s welkom bij deze gelegen
heid.

