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Samenvatting
Van vrijdag 3 mei tot en met zondag 12 mei 2013 zijn zes leden van de vogelwerkgroep van de
KNNV afdeling Epe en Heerde, een lid van de vwg. Zwolle en omgeving en een lid van de vwg.
IJsselstreek op bezoek geweest in Bulgarije. Er zijn vier grote gebieden bezocht. Gestart is vanaf Sofia
in de westelijke Rhodopen; gekenmerkt door ruig gebergte en vervolgens de Oostelijke Rhodopen die
bij vogelaars erg bekend zijn. Het derde gebied betrof de omgeving van Burgas aan de Zwarte zee
waar enkele reservaten en zoutpannen zijn bezocht. Op de terugweg naar Sofia is het Balkan gebergte
bezocht dat aanvankelijk niet in het reisschema was opgenomen. Iedere dag zijn vanaf het ontbijt tot
en met het late diner gebieden bezocht en overdag werd de lunch te velde gehouden. De focus van
deze vogelreis lag op het waarnemen van vogels. Naast het waarnemen van vogels hebben wij ook en
passant aandacht besteed aan amfibieën en minder aan vlinders en libellen omdat hier specifieke
kennis voor nodig is. Aan de flora is weinig aandacht besteed, aangezien tijdens deze reis hiervoor te
weinig kennis aanwezig was. In totaal werden bijna 200 soorten vogels waargenomen. Vermeld dient
wel te worden dat de determinatie van grasmussen lastig was. Onze twee fotografen hebben veel
materiaal geleverd voor de determinatie van meerdere soorten vogels. De combinatie van een bezoek
aan de westelijke Rhodopen, de oostelijke Rhodopen en het Balkan gebergte is een aanrader. De
combinatie met de omgeving Burgas leent zich minder voor een vogelreis van tien dagen.Zowel in
Westelijke- als de Oostelijke Rhodopen zijn zoveel gebieden die meer aandacht verdienen.
Hoogtepunt was de Rotskruiper in de Trigrad kloof in de Westelijke Rhodopen, in de Oostelijke
Rhodopen de Rotsklever en de Steenarend in het Balkangebergte. De overnachtingen in de hotels
waren allen prima en de Bulgaren waren erg gastvrij.
Summary
From Friday, May 3rd until Sunday, May 12th 2013 six members of the bird group of the KNNV
department Epe and Heerde, a member of the bird group Zwolle area and a member of the bird group
IJsselarea were in Bulgaria.
Four big areas were visited. The group started in Sofia in the Western Rhodopes, which is
characterised by rough mountains, followed by the Eastern Rhodopes which is very known by bird
watchers. The third area was the area of Burgas at the Black Sea where several sanctuaries and
saltpans were visited. On the way back to Sofia the Balkan Mountains were visited which was not
initially in the itinerary.
Every day from breakfast to late dinner areas were visited and during the day lunch was held in the
field.
The focus of this trip was on the observation of birds. In addition to observing birds we paid some
attention to amphibians and to a lesser extent to butterflies and dragonflies as specific knowledge is
needed for that. Not much attention was paid to flora because there was not sufficient knowledge
available during this trip. Nearly 200 species of birds were observed in total. It should be noted that
the determination of warblers was rather hard. Our two photographers added a lot of value for the
determination of several species of birds.
The combination of a visit to the Western Rhodopes, the Eastern Rhodopes and the Balkan Mountain
range is highly recommended. The combination of the area around Burgas is not well suited for a bird
trip of ten days. Highlight in the Western Rhodopes in the Trigad gorge was the Wallcreeper, in the
Eastern Rhodopes it was the Rock-nuthatch and in the Balkan mountain range the Golden Eagle.
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Inleiding en reisverslag
In 2012 is na de vogelreis naar de Camarque in Frankrijk het voorstel gedaan om in 2013 weer een
vogelreis te ondernemen en Bulgarije werd genoemd als mogelijke bestemming. Er zijn ook andere
voorstellen gedaan voor vogelreizen, maar er waren zes leden van de vogelwerkgroep die naar
Bulgarije wilden; Aad Bijl, Jan Hofstede, Erik Murris, Gerrit-Jan van Dijk, Bauke Terpstra en Adrie
Hottinga. Jan van Dijk van de KNNV vogelwerkgroep Zwolle wilde als vaste deelnemer aan de
vogelreizen van de KNNV afdeling Epe en Heerde ook mee. Nieuwe deelnemer van de
Vogelwerkgroep IJsselstreek in Deventer was Anton Koot en hiermee was deze vogelreis in 2013
volgeboekt, omdat wij één minibusje wilde huren. Het doel van de vogelreis was een bezoek van
enkele dagen in de Westelijke Rhodopen, enkele dagen verblijven in de Oostelijke Rhodopen en twee
dagen verblijven in de omgeving van Burgas aan de Zwarte zee. In tegenstelling tot andere
vogelreizen werd besloten om meer te reizen en in meerdere hotels te overnachten. Via de vele
reisverslagen die er zijn over met name de Oostelijke Rhodopen was veel informatie beschikbaar van
diverse gebieden. Ook via Stichting Ark kregen wij informatie over mogelijke adressen voor
overnachting in de Oostelijke Rhodopen. En op de valreep konden wij de nieuwe Crossbill Guide over
de Oostelijke Rhodopen aanschaffen. Voor het reisprogramma een welkome aanvulling, omdat in de
Crossbill Guide interessante routes zijn opgenomen die aangevuld kunnen worden met boeiende
“uitstapjes”. Tegelijkertijd met ons bezoek waren ook drie leden van de Vogelbeschermingswacht
Noordwest-Veluwe in de Westelijke- en Oostelijke Rhodopen aanwezig. Roel Pannekoek, lid van de
vwg. Noordwest-Veluwe was ook in 2012 in de Westelijke- en Oostelijke Rhodopen en had ook
aanvullende informatie voor het bezoek aan interessante gebieden
Van vrijwel iedere vogelreis van de KNNV vogelwerkgroep Epe en Heerde is een reisverslag
verschenen en digitaal beschikbaar. De oudere reisverslagen zijn beschikbaar via de website van de
Vogelbeschermingswacht Noordwest-Veluwe. De recente reisverslagen zijn inmiddels beschikbaar via
de website van de KNNV afdeling Epe en Heerde. De reisverslagen van de vogelwerkgroep van de
KNNV afdeling Epe en Heerde zijn vooral gefocust op waarnemingen van vogelsoorten.
In de reisverslagen die door de KNNV worden samengesteld, is ook veel praktische informatie
opgenomen voor aspirant bezoekers van de door ons bezochte gebieden in Europa. Reisverslagen zijn
uniform samengesteld, maar de informatie verschilt uiteraard per bezocht land en gebied. Dit geldt ook
voor dit reisverslag; van de Westelijke Rhodopen is minder informatie beschikbaar dan van de
Oostelijke Rhodopen en van de omgeving van Burgas is ook veel informatie beschikbaar. Omdat wij
vrijwel geen gebruik maken van reisorganisaties en gidsen, komen wij via beschikbaar kaartmateriaal
ook in gebieden die niet in reisprogramma’s zijn opgenomen. Dit maakt de vogelreis boeiender en een
nieuw reisverslag ook weer interessant voor vogelaars en natuurliefhebbers die de door ons bezochte
gebieden willen bezoeken en ook zelf nieuwe gebieden willen ontdekken. Kortom volg niet altijd de
“gebaande paden”. In dit reisverslag is ook aandacht besteed aan natuurbescherming in Bulgarije,
aangezien er een aantal interessante projecten in uitvoering zijn. Hoewel ons bezoek aan Bulgarije kort
was, hebben wij toch een indruk gekregen van ontwikkelingen die vragen om ingrepen om de
verbossing van het platteland, waar geen bestaan voor jongeren is, tegen te gaan. Verbossing heeft in
rivier- en beekdalen een ecologische verarming tot gevolg. De KNNV wil ook graag via de
reisverslagen gebieden “promoten” voor ecotoerisme, zodat bezoekers uit Nederland een bijdrage
leveren aan lokale economieën. De lokale economieën hebben inkomsten hard nodig, omdat de
kleinschalige landbouw in berg- en rivierdalen niet meer lonend is. Ecotoerisme kan mits verantwoord
geïmplementeerd, een belangrijke inkomstenbron zijn.
Logistiek en overnachting
Wij besloten om met eigen vervoer naar vliegveld
Eindhoven te gaan en daar de auto te parkeren. Van
Eindhoven vlogen wij via maatschappij Wizz-air naar
Sofia waar wij via Top-Rent-A-Car een mini bus (Opel)
gehuurd hadden. Deze formule werkte prima; in Sofia
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werden wij opgewacht door een medewerker van Top-Rent-A-Car die de mini bus klaar had staan.

Reisdag.
Als Wizz-Air in Sofia is geland,
en de bagage rolt van de band,
als het pinnen is gelukt,
en Adrie is verrukt
vanwege het welkom door “Top Rent a Car”:
Een groot bord met Adrie HOTTINGA echt waar!
De bus vlot klaar gezet,
voor acht personen de bagage achterin: ’t Kon net.
En dan op weg naar Yagodina, ons eerste hotel,
over de snelweg, door de bergen, het ging vrij snel.
De laatste bochten in het donker,
een plotseling geflonker
en voor ons lag hotel Yagodina.
Wij werden hartelijk ontvangen door Maria Kukundjieva
Adressen hotels en informatie over de hotels.
3 tot 6 mei

Yagodina in Jagodina

Maria
Kukundjieva

6 tot 9 mei

Paradise/Hotel Rai in G. Petrova
Madzharovo
48 D.
Madzharovstr

9 tot 11 mei

Panorama in
Kraimorie

Walnolomstr. 3
Burgas

11 tot 12 mei

ATM Center in Sofia

131 Tsarigradsko
shose str.Sofia
1784

hotelyagodina@abv.bg
035930419310
0359887969236
Hotelrai_@abv.bg
www.hotelraibg.com
06359889614198
035937202230
Booking@hHostelbookers.com
035956890355
0359887612159
atmhotelgmail.bg
035929658481
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Hotel Yagodina is een prima locatie om de Trigrad kloof te
bezoeken en ook de directe omgeving is interessant. Vooral het
dal achter het dorp is vanuit vegetatie oogpunt bijzonder
boeiend. Het hotel heeft voldoende kamers voor grote groepen.
Ook het regelen van lunchpakketten en koffie/thee verliep erg
soepel. De eigenaresse Maria Kukundjieva spreekt Engels en
beantwoordt vlot de mailtjes.

Hotel Paradise/Ray is bij natuurliefhebbers die de Oostelijke
Rhodopen bezoeken een bekend hotel. Het ziet er erg luxe uit
met de marmeren gangen en grote eetzaal en dat te midden van
instortende flatgebouwen. De kok en de beheerder spreken geen
Engels en de persoon die ingehuurd was, begreep het ook niet
altijd. De conversatie over het diner verliep niet altijd soepel en
vooral de twee vegetariërs in onze groep kregen niet altijd wat zij
hadden besteld. De regeling voor de lunchpakketten en
koffie/thee verliep wel weer soepel. Overnachten kun je er prima.
Hotel Panorama is een familiehotel waar een interieurverzorgster
haar hart op kan halen. Als je je niet stoort aan niet gereinigde
kamers en douches kun je goedkoop overnachten. Het ontbijt was
van alle hotels het best. Gebruik van het diner kan in één van de
vele restaurants die in Kraymorie zijn. Wij dineerden in
restaurant/hotel Laguna, waar een prima keuken is. Overigens
ook een goed hotel om te overnachten.

Hotel ATM center is een groot modern hotel dicht bij het
vliegveld in Sofia en de kamers zijn luxe. Je kunt er goed en
goedkoop dineren, het ontbijt is vrij sober. Wel interessant zijn
de waarnemingen van Alpengierzwaluwen die hier in de stad
verblijven.

9

Financiën
Let erop dat niet overal digitaal met “cards”afgerekend kan worden en dat in Leva’s betaald moet
worden. In Yagodina en Madzharovo is geen pinapparaat en dus moet je voldoende cash meenemen.
Het is voordeliger om met Leva’s te betalen. Het alfabet in Bulgarije is cyrillisch, dus hetzelfde als
Russisch. In de meeste hotels en restaurants wordt Engels gesproken en zo niet dan is er wel een
menukaart met een foto.
Bulgarije
Bulgarije heeft een oppervlakte van circa 111.000 km2 en slechts 7,5 miljoen inwoners met een
bevolkingsdichtheid van 68 inwoners per vierkante kilometer. Sinds 1 januari 2007 behoort Bulgarije
tot de Europese unie. De grenzen van Bulgarije zijn interessant: de noordgrens wordt bepaald door
Roemenië, de zuidgrens door Griekenland en Europees Turkije. Aan de oostgrens ligt de Zwarte zee
en het westen wordt begrensd door Servië en Macedonië. In het noorden en oosten worden de
(natuurlijke) grenzen in hoofdzaak bepaald door de rivier de Donau en de Zwarte zee. Bulgarije heeft
in totaal 378 kilometer kuststrook. Er heerst een Midden Europees landklimaat met doorgaans warme
zomers en koude winters. De gemiddelde temperatuur bedraagt circa 24 C, in Juli en Augustus kan de
temperatuur oplopen tot 30 C. In centraal Bulgarije liggen van oost naar west de waaiers van het
Balkan gebergte. Tussen de Balkan en de Donau ligt een vruchtbaar landbouwgebied. Het
Zuidoostelijke deel van Bulgarije wordt Tracië genoemd, naar de Thraciërs die er in de oudheid
woonden. De meeste bewoners van Bulgarije zijn etnische Bulgaren (83,9 %). Er is een aanzienlijke
minderheid van Turken (9,4 %) en kleinere groepen Roma (4,7 %) Russen (0,2%), Armeniërs (0,1 %)
en Macedoniërs. Het grootte deel van de bevolking( 85 %) behoort tot de Bulgaarse-orthodoxe kerk.
Een kleine minderheid behoort tot de Bulgaars-katholieke kerk en eveneens een kleine minderheid tot
de Rooms-katholieke kerk. Er is een aanzienlijke moslim minderheid (12%), deze bestaat uit etnische
Turken en islamitische Bulgaren.
Voor wereldoorlog II was Bulgarije een echt
landbouwland, maar na de Tweede
wereldoorlog is het land door de communisten
aanzienlijk geïndustrialiseerd. De belangrijkste
mineralen van Bulgarije zijn bauxiet, koper,
lood, zink, steenkool, bruinkool en ijzererts,
olie
en
aardgas.
De
belangrijkste
landbouwgewassen zijn; tarwe, koolzaad,
gerst, groenten en tabak. Druiven, abrikozen,
perziken en ander fruit, evenals rozen, worden
ook geteeld en de productie van wijn en
brandewijn is belangrijk voor de economie. Na
het uiteenvallen van de Sovjet-Unie in 1989 is
de economie behoorlijk ingestort en de
levensstandaard gedaald. Het wegennet is
sinds de toetreding tot de Europese Unie sterk
verbeterd, behalve in de afgelegen streken
waar veel gaten in de wegen zijn. Naast de
slechte wegen in de afgelegen gebieden zorgen
ook de kuddes koeien en schapen dat het
verplaatsen van het ene gebied naar het andere gebied niet erg opschiet. Het zijn echter vaak wel de
gebieden waar veel vogels aanwezig zijn! In tegenstelling tot elders in Europa waar veel straatdorpen
met kilometerslange lintbebouwing voorkomen, is de bebouwing in Bulgarije overwegend in het
dorpscentrum geconcentreerd. Er zijn nog veel ezels die gebruikt worden voor vervoer van gras, hooi
en voedsel; ook zijn er nog muilezels die elders in Oost-Europa vrijwel niet meer gefokt worden om
zware lasten te trekken. Tegenstellingen zijn er ook; de randen van de grotere dorpen en stadjes
worden gemarkeerd door troosteloze betonnen Oostblok appartementen, veelal in slechte staat.
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Geologie van Bulgarije (in vogelvlucht)
Bauke Terpstra
Het super continent Rodinia begon 750 miljoen jaar geleden uiteen
te vallen in diverse landmassa’s. Tussen de continenten Laurie
(Noord Amerika en Europa) en Panama (Zuid Amerika, Afrika,
Antarctica, Australië, India enz.) lag toen de enorme Thethys
oceaan. Ongeveer 600 miljoen jaar later begon Afrika zich los te
weken van Zuid Amerika en dreef langzaam richting Europa. De
Thethys oceaan werd kleiner en kleiner en verdween uiteindelijk
bijna geheel; alleen de Middellandse zee resteert er nog van, maar
die zal over miljoenen jaren waarschijnlijk ook zijn verdwenen.
Afrika duwt dan steeds meer tegen het Europese vasteland. Deze
landmassa vertoont daardoor steeds meer plooien die zich als
bergruggen ontwikkelen. Dit is de periode die de Hercynische
gebergteplooiing wordt genoemd.
Bulgarije lag in die tijd eigenlijk ten noorden van de Thethyszee
waardoor dit land direct in dit plooiingsgebied belandde. Dit hele
plooiings gebied loopt van Spanje door Zuid Europa naar het
Zuiden van Rusland
In Bulgarije vormt het vele bergketens met onder andere het Pirinen Rila gebergte en de ons inmiddels beter bekende Rhodopen en
de daaraan parallel lopende Panina stara bergketen waarmee we op Bauke Terpstra
de terugtocht kennis hebben gemaakt. Daar tussen is door de
enorme hoeveelheden sediment door de vele rivieren, uit deze bergruggen de Tracische vlakte
ontstaan.
Het Rhodopengebergte is een echt Karstgebergte met vele nauwe kloven en grotten die door zure
erosie in deze oude kalkafzettingen zijn ontstaan. Het is geologisch een complex gebied met vele
oudere en jongere formaties door elkaar. Dat blijkt o.a. ook uit de bijzondere Basalt formaties zoals we
die bij Studen Kladenets hebben gezien. Maar ook op andere plaatsen troffen we vele graniet
formaties, als kristallijne diepte gesteenten die in het hart van vele bergketens naar boven zijn geduwd
en door inwendige aardkrachten ook weer omgezet in vele Gneizen die er gevonden werden.
Ook bij de kliffen langs de Krumovitsa rivier, waar we zo mooi de Rotsklever hebben kunnen
waarnemen, lagen prachtige afzettingen van basis conglomeraat, die daar ooit door woeste
riviersystemen zijn achter gelaten, misschien wel de voorloper van de huidige rivier. Conglomeraten
zijn sedimenten van grote keien die samen gekit zijn met fijner materiaal. Deze grove sedimenten zijn
inmiddels volledig verweerd maar nog prachtig zichtbaar bij de diverse wegdoorsnijdingen.
Zo hebben we ongemerkt slechts enkele geologische fenomenen gezien in een geologisch complex
land dat Bulgarije heet.

11

Natuurbescherming
De natuurbescherming is Bulgarije bevindt zich ten opzichte van Nederland in een primair stadium.
De lokale bevolking moet leven van wat het “veld” biedt en heeft moeite met de bescherming van in
het wild levende dieren, die gedomesticeerde dieren prederen. Inmiddels vindt door veel organisaties
financiële ondersteuning plaats van natuurbeschermings projecten. De filosofie van de uitvoering van
deze projecten is vooral “mensgericht” en wil laten zien dat veel predatoren nuttig zijn. De
mensgerichtheid van de projecten richt zich ook op de promotie van ecotoerisme, dat voor de lokale
bevolking baten oplevert. Als voorbeeld kan Stichting Ark genoemd worden die in de Oostelijke
Rhodopen al in 2001 met financiële ondersteuning van het voormalige ministerie van LNV een
programma heeft opgezet voor de redding van het oorspronkelijke Rhodopen korthoornrund.
Inmiddels zijn er meer dan zeven verschillende kuddes, die gezamenlijk 300 dieren bevatten.
En in 2010 is een tweede begrazingsproject gestart met het lokale paardenras Karakachan, dat is
opgezet in samenwerking met de lokale bevolking. Als vervolg op de projecten is de Stichting New
Tracian Gold opgericht. Naast deze in Sofia gevestigde stichting die internationaal ondersteund wordt,
is de nationale RSPB (Bulgarian Society for the Protection of Birds) van nationaal belang voor lokale
bescherming van vogels en stimulering van beschermingsprojecten.

Stichting New Thracian Gold
Vorige zomer is de stichting “New Thracian Gold” (het Nieuwe Thracische Goud / NTG) opgericht.
Deze stichting komt voort uit het al bestaande project met dezelfde naam. Het project en de stichting
streven in de Oostelijke Rhodopen van Bulgarije een duurzame economie na, die grotendeels gestoeld
is op de ontwikkeling van duurzaam toerisme, biologische landbouw en bescherming en herstel van
natuurlijk
processen.
In het project worden lokale mensen getraind in het opzetten van Bed & Breakfest, boeren opgeleid tot
biologische boer en worden hun voorzieningen en producten gepromoot, d.m.v. website,
toeristenkaart, een reisgids e.a. Daarnaast zijn wilde runderen en paarden teruggebracht in de natuur en
worden er voorbereidingen getroffen om in het najaar edel- en damherten uit te zetten. Zie ook
http://newthraciangold.eu/. Eén van de projecten is stimulering van natuurlijke begrazing om
verbossing tegen te gaan van de rivier-en beekdalen die in steeds mindere mate worden begraasd door
gescheperde kuddes.
Het project is een initiatief van ARK en Avalon in nauwe samenwerking met Bulgaarse partners en
werd mogelijk gemaakt door de Nationale Postcode Loterij ( ondersteuning van 2009 tot 2014). De
stichting is nu in Sofia gevestigd om het voortbestaan van de vele activiteiten en investeringen te
garanderen, alsmede om nieuwe projecten op te starten. Het kuddebeheer valt onder de
verantwoordelijkheid van Free Nature (Foundation for Restoring European Ecosystem). Free Nature is
weer gelieerd aan Stichting Ark en sinds 2002 actief in de Bulgaarse Rhodopen.
Een dode wolf levert minder op dan een levende! Een impressie van ontwikkelingen in de
Oostelijke Rhodopen.
De Bulgaarse Oostelijke Rhodopen, tegen de grens met Griekenland, zijn ongeveer vier keer groter
dan de Veluwe. Door het IJzeren Gordijn is deze regio lange tijd afgesloten geweest van Griekenland,
maar in vroeger tijden was het onderdeel van het Griekse Rijk en daarvoor was het gebied van de
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Thraciërs. Hier staat de tempel waarin Alexander de Grote zijn boodschappen ontving, en volgens de
legendes is dit de geboortegrond van Orpheus en Dionysus.
In Oost-Europa trekken boeren massaal naar de stad, het land laten ze leeg achter. Wie achterblijft is
arm en vaak te oud om de grond te bewerken. Dat lege land biedt ook kansen. Voorbeeld: de
Oostelijke Rhodopen in Bulgarije. De dorpen bieden een mistroostige aanblik. Langs wegen vol
kuilen staan vervallen huizen, sommige niet meer dan ruïnes, overwoekerd en jaren geleden verlaten
door de bewoners. De ouderen blijven over. Ze kunnen nergens heen, hebben hun hele leven tabak
geteeld of trokken met hun kuddes over de heuvels. De jongeren uit de Oostelijke Rhodopen willen
dat niet meer. Om te studeren moeten ze naar de stad; wie geld wil verdienen kan beter naar het
buitenland. Zij die wel blijven, willen absoluut geen herder worden: het equivalent van de inmiddels
in Nederland verdwenen putjesschepper. Door het verdwijnen van de herders en hun dieren dreigt het
gebied dicht te groeien en in een gigantisch dennenbos te veranderen. Door het verdwijnen van de
kuddes dreigt ook de populatie van gieren in te storten; immers er zijn minder kadavers die in de
velden achterblijven. Door NICCER een instantie, die zich om de instandhouding van de gieren
bekommert worden op vaste locaties kadavers neergelegd als bijvoedering.
Grote grazers zijn de sleutel tot het behoud van alle andere soorten. Vandaar dat het New Thracian
Gold project, waar Ark bij betrokken is, paarden, wisenten en herten terugbrengt naar de Oostelijke
Rhodopen.
De eerste grote stap was de herintroductie van uit Nederland afkomstige Konikpaarden. De kudde
Konikpaarden verblijft in de omgeving van de ruïnes van het verlaten dorp Sbor en wordt nu nog
verzorgd door een boerenfamilie en een handjevol vrijwilligers. Maar uiteindelijk moeten dit wilde
dieren worden in een gebied waar amper nog mensen wonen. Ze staan nu nog binnen een omheining,
maar zodra die weg is, zijn de dieren van niemand meer.
Een opsteker voor het project, want natuurontwikkeling is niet het enige doel: de Oostelijke
Rhodopen moeten een populaire toeristische bestemming worden voor natuurliefhebbers. Grote
reservaten met hun indrukwekkende bewoners als motor van economische ontwikkeling. Maar
massatoerisme is uitdrukkelijk niet de bedoeling. Het project steunt geen grote hotels of “luxeresorts", legt Mihaele Kircheva uit. Ze is een van de weinige jonge mensen die is gebleven en ze
werkt hard om toeristen naar haar geboortestreek te trekken. Ze helpt gezinnen die een guesthouse en
bed and breakfast willen opzetten met leningen of kleine giften. Tot nu toe zijn acht accommodaties
uitgebreid of opgezet. "We willen mensen trekken die het leuk vinden om contact te hebben met
Bulgaren, die het lokale eten proeven en de cultuur leren kennen." Bij voorkeur moeten de
streekgerechten zijn gemaakt van Bulgaarse biologische producten: de derde pijler van het project.
Nu de subsidie op tabaksteelt is stopgezet, zitten veel boeren aan de grond. Meedoen met New
Thracian Gold is voor sommigen de laatste strohalm. Het project investeert niet alleen zelf in
biologische landbouw, maar helpt ook met het aanvragen van Europese subsidies en brengt boeren
met elkaar in contact om kleine coöperaties op te richten. Dat ging niet altijd gemakkelijk.
Samenwerken is door het communistische verleden niet erg populair. Toch hebben veel bedrijfjes
elkaar inmiddels gevonden; de boer die biologische mest maakt, mag in ruil voor zijn product de
machines van een andere boer gebruiken.
Ook de producten lopen beter dan verwacht. De eerste biologische wijn uit de streek heeft dit jaar de
tweede prijs gewonnen op een Bulgaarse wijnbeurs. Rusland is enthousiast over de biologische sesam
uit de Rhodopen en de Duitsers importeren grote hoeveelheden spelt. De Bulgaarse producten zijn op
dit moment nog een stuk goedkoper dan spelt en sesam uit Griekenland of Turkije.
Het gebied wordt langzaam maar gestaag klaargemaakt om toeristen te ontvangen. Die moeten
afkomen op de gieren die hoog in de lucht alles in de gaten houden, op de bijzondere orchideeën en
op de herten, bizons en wolven die in wildparken te bewonderen zijn.
Het project werkt aan het Afrika-gevoel in een jachtgebied bij het meer Studen Kladenets.
Dankzij de jachtopzieners blijft de hertenpopulatie hier al jaren op peil. De edelherten die na de
zomer komen, zijn voor de jagers een nieuwe uitdaging. Bovendien leveren ze meer geld op in de
vorm van meer toeristen. Jagen is een peperdure hobby en hoe groter het dier dat de jager schiet, des
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te meer geld hij voor zijn trofee moet betalen. Met de herten gaat het goed, vertelt Avramov, maar de
volgende stap is het beschermen van de wolven. Het liefst zou hij zien dat er helemaal niet meer op
het dier wordt gejaagd; niet alleen vanuit het hart van een natuurman, maar ook omdat hij verwacht
dat toeristen flink willen betalen voor een wolventour. Maar in een herdersgebied waarin de wolf van
oudsher volksvijand nummer één is, betekent niet-jagen op wolven voor de mannen op zijn minst
gezichtsverlies. "We moeten de jagers ervan doordringen dat een levende wolf meer geld oplevert
dan een dode", verzucht Avramov.
Om het gebied te blijven ontwikkelen als het project in 2014 stopt, heeft New Thracian Gold de
Oostelijke Rhodopen genomineerd voor 'Rewilding Europe'. Dat is een Europees initiatief dat in 2020
een miljoen hectare verlaten landbouwgrond wil omtoveren tot wildernis. Het gebied staat op de
shortlist, projectleider Frank Zanderink van Stichting Ark is positief over de kansen: "De combinatie
van natuur en toerisme die we hier maken, is een voorbeeld voor alle andere regio's. Het zou me heel
erg verbazen als de Oostelijke Rhodopen niet geselecteerd wordt”.
Tot zover een impressie van de ontwikkelingen op het gebied van eco-toerime in de Oostelijke
Rhodopen. Van de Westelijke Rhodopen waar onze vogelreis begon, hebben wij geen informatie over
dit soort ontwikkelingen. De Westelijke Rhodopen zijn veel ruiger dan de Oostelijke Rhodopen en de
landbouw is er nog kleinschaliger.
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BSPB
In Bulgarije is de Bulgaarse Vereniging voor de Bescherming van de Vogels de belangrijkste
autoriteit op het gebied voor de bescherming van vogels in Bulgarije. De BSPB heeft ook gebieden in
beheer, in tegenstelling tot Vogelbescherming in Nederland. De missie van BSPB is werken voor het
behoud van de vogelstand, hun belangrijkste biotopen beschermen. Maar ook het stimuleren van het
duurzaam gebruik van natuurlijke hulpbronnen en het menselijk welzijn. BSPB heeft 20 vestigingen
in Bulgarije en is hiermee de grootste particuliere natuur- en milieuorganisatie. Op bladzijde 59 is een
beschrijving opgenomen van de activiteiten van het gierencentrum in Madzharovo, dat wordt gerund
door het BSPB.
N 2000
In het kader van het Europees netwerk van de te beschermen gebieden met rode lijst soorten en te
beschermen habitats is in Bugarije 233.347 hectare onder de richtlijnen van Natura 2000 gesteld. Van
de door ons bezocht gebieden zijn Studen Kladenets met een oppervlakte van 15. 995 hectare, de
vallei van de Arda bij Madzharovo met een oppervlakte van 3550 hectare en Arda bridge met de
rivierloop van de Arda met een oppervlakte van 15.022 hectare beschermd gebied.

Arda rivier bij Madzadrovo; beschermd Natura 2000 gebied
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Vrijdag 3 mei 2013
Wij vertrekken ’s morgens op tijd om vanaf airport Eindhoven met Wizz-Air naar Sofia te vliegen.
Wij landen om 17.00 uur in Sofia en rond 10 voor zes kunnen wij met de minibus vertrekken, terwijl
het regent.

De jonkies bij een droom!

Buiten de stad stoppen wij bij een benzinestation om water in te slaan en zien de besneeuwde
bergtoppen van de uitlopers van het Balkan gebergte. Wij zien algemene vogelsoorten als Ekster,
Houtduif, Spreeuw, Kauw, Zwarte kraai, Gaai, Oeverzwaluw, Boerenzwaluw, Huiszwaluw,
Gierzwaluw en ook Roodborsttapuiten. Het landschap is afwisselend met akkers met koolzaad en
granen en ook grazige weiden met doornstruwelen en acacia’s waar gescheperde schaapskudden zijn.
Langs de weg zien wij een doodgereden wilde kat liggen; een inheemse soort in Bulgarije. Na
verloop van tijd zien wij ook Roodstuitzwaluwen en Grauwe klauwieren. Het landschap verandert en
vervolgens zien we rijstvelden die deels geïnundeerd zijn en waar Ooievaars, Kieviten en
Geelpootmeeuwen foerageren. Ook zien wij de talrijke ooievaarsnesten met als onderhuurders
Spaanse mussen met hun “vlossige” nesten. . In dit deel van Bulgarije is veel akkerbouw en geen
grootschalige veehouderij, zoals wij dat in Nederland gewend zijn. Er is langs de route die wij rijden
naar Yagodina veel kleinschalige druiventeelt, maar ook teelt van kersen en appels. En vooral bij de
dorpen veel gescheperde kleine schaapskudden. Of we hier kunnen spreken van schaapskudden is
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arbitrair. Het zijn veelal kuddes van 10 tot 20 schapen die gehoed worden. In Nederland verstaan we
meestal onder schaapskuddes aantallen van meer dan 100 schapen. Deze aantallen hebben wij vrijwel
nergens gezien in Bulgarije. In de vele dorpjes met stenen geplaveide wegen - die wij in Belgische
termen kasseien noemen – zien wij Huismussen, Putters, Koolmezen en Turkse tortels en aangezien
wij de snelheid aan moeten passen aan de kwaliteit van de weg, horen wij Nachtegalen en veel
Veldkrekels. In de vele dorpjes waar wij doorrijden zien we veel pergola’s die bestaan uit enkele
palen met latten en vrijwel allemaal gebruikt om druiven te telen. Ook de moestuintjes zijn alom
aanwezig en noodzakelijk voor de voedselvoorziening. Ook hier herkennen wij de
achtererfeconomie, waar wij in het reisverslag over onze vogelreis in Hongarije in 2011 ook over
schreven. Er zijn veel kraampjes langs onze route naar Yagodina waar de bewoners groenten, jams en
honing verkopen. Inmiddels horen en zien we ook op de elektriciteitsdraden Grauwe gorzen die
talrijk zijn en zien ook enkele Klapeksters. De vreugde in de bus is groot wanneer we onze eerste
Scharrelaars zien en dat zullen deze vogelreis niet de laatste zijn. Wij tellen tot het donker wordt 8
Scharrelaars. De temperatuur verschilt duidelijk met Nederland; we zien dat in meerdere percelen al
gehooid wordt. We passeren haagbeukenbossen met opvallend veel bloeiende Goudenregen. Nadat
we de open gebieden met de dorpjes zijn gepasseerd rijden we door het Trigrad gebergte met smalle
wegen en diepe kloven. Zeer indrukwekkende route die ons leidt richting Yagodina.
We arriveren in de schemering in Yagodina en nemen onze intrek in hotel Yagodina; een
gemoedelijk familiehotel met veel kamers, een gezellige eetruimte en een fraai terras. Het hotel ligt
aan de rand van het dorpje en vanaf dit hotel kun je interessante wandelingen maken. Na onze
inkwartiering kunnen we nog dineren in het hotel en horen bij het invallen van de duisternis
Roodborsten, Merels en Zanglijsters en later op de avond roepen Dwergooruilen met hun
karakteristieke fluittoon tjuuh, tjuuh.
Tabel 1: waarnemingen vogels vrijdag 3 mei 2013 (incl. Nederland)
Aalscholver
Ooievaar
Nijlgans
Torenvalk
Scholekster
Stormmeeuw
Holenduif
Dwergooruil
Grote bonte specht
Roodstuitzwaluw
Gele kwikstaart
Roodborsttapuit
Koolmees
Ekster
Roek
Spreeuw
Vink

Grote zilverreiger
Knobbelzwaan
Wilde eend
Fazant
Kievit
Geelpootmeeuw
Houtduif
Gierzwaluw
Oeverzwaluw
Huiszwaluw
Roodborst
Zanglijster
Grauwe klauwier
Gaai
Bonte kraai
Huismus
Putter

Blauwe reiger
Grauwe gans
Buizerd
Meerkoet
Kokmeeuw
Kleine mantelmeeuw
Turkse tortel
Scharrelaar
Boerenzwaluw
Witte kwikstaart
Nachtegaal
Merel
Klapekster
Kauw
Zwarte kraai
Spaanse mus
Grauwe gors
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Scharrelaar

Roodkopklauwier
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Impressie Yagodina
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Zaterdag 4 mei 2013
Trigrad kloof
Trigrad is een klein bergdorpje, beroemd om de spectaculaire kloof - als een soort mini Grand
Canyon - en voor vogelaars een gewild reisdoel vanwege de in de kloof broedende Rotskruipers. Om
de Trigrad kloof te bereiken moet je de provinciale weg bij Tescel verlaten en zuidwaarts afbuigen
richting Trigrad. De weg volgt het dal van de meanderende Trigradrivier en vervolgens worden de
rotsen hoger en het dal smaller. Na enkele kilometers bereiken we de nauwe kloof met tot 250 meter
hoog oprijzende rotswanden die elkaar aan beide zijden van de snel stromende Trigrad rivier tot op
zo’n 50 meter benaderen. In de Trigrad kloof moet je geduld hebben en dat wordt dan beloond door
de aanwezigheid van een vogel die als een vlinder fladdert en zijn naam eer aan doet door over de
rotsen te sluipen. Het is een voorstelling van een klein vogeltje, dat de fraaie naam Rotskruiper draagt
en waar je veel kilometers voor rijdt om enkele ex. te observeren en te genieten van z’n bijzondere
kleuren. Tot zover het intro voor een bezoek aan de Trigrad kloof.

Ontbijt in Yagodina

Op zaterdagmorgen gebruiken wij het ontbijt rond kwart over acht. Gerrit Jan is er al op uit geweest
om foto’s in de vroege morgenuren te maken. Gerrit Jan meldt dat hij in het dal achter het dorp
Geelgorzen, een Kleine klapekster en Grauwe klauwieren heeft gezien en ook een Zwarte- en een
Kleine bonte specht. Als wij voor het ontbijt even rondlopen op het dorpsplein zien wij dat het dorp
in een dalletje ligt en de berghellingen tot aan het dorp begroeid zijn met dennenbos, hoofdzakelijk
bestaand uit zwarte dennen. Het is dan niet verwonderlijk dat wij veel Zwarte mezen horen en Koolen Pimpelmees duidelijk in de minderheid zijn. Naast de al genoemde Merels en Zanglijsters horen
wij bij het hotel ook een Matkopmees en in het dorp op meerdere plekken Europese kanaries,
Zwartkoppen, Huis- en Ringmussen, Zwarte kraaien, Bonte kraaien, Eksters en ook enkele Raven.
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Het lijkt erop dat net zoals in Nederland, de Matkopmees ook in Bulgarije een zeldzame soort is. Wij
horen tijdens deze vogelreis maar twee Matkopmezen. Vinken, Witte kwikstaarten en Tjiftjafjes zijn
druk met baltsgedrag en in de tuinen zijn meerdere Putters en Groenlingen. Een enkele keer zien wij
in de bomen bij het dorpsplein Kruisbekken. Gierzwaluwen scheren rond de gebouwen en op
meerdere plekken zien wij dat ze onder de dakgevels nesten hebben.

Achtererfeconomie: de koeien op weg naar de stal

Yagodina
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Het dal bij Yagodina

De Roodstuitzwaluwen maken nesten onder de dakgevels en Boerenzwaluwen vliegen in en uit de
vele schuren waar ’s nachts de koeien en de schapen worden gestald. Na ons ontbijt waar een drie
keuze mogelijkheid is; muffins, pannenkoek of brood met gesmolten kaas gaan wij richting de
Trigrad kloof op zoek naar Rotskruipers. Het weer is goed en de zon schijnt.
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Gerrit Jan in actie

Onderweg naar de Trigrad kloof stoppen wij regelmatig om langs de rivier naar de vele
Waterspreeuwen, die al jongen voeren, te kijken. Naast de vele Waterspreeuwen zijn er ook veel
Grote gele kwikstaarten die op jacht zijn naar steenvliegen om hun jongen te voeren. Om de twee,
driehonderd meter zien wij wel een paartje Waterspreeuwen en een paartje Grote gele kwikstaarten.
Terwijl we genieten van vele Waterspreeuwen en de prachtige kloven met kleine watervalletjes
vinden we onze eerste doodgereden vuursalamander. Het zal niet de laatste zijn. Bauke vindt een
miloenpoot. We zien onze eerste Rotszwaluwen die langs de rotswanden scheren om insecten te
vangen en we zien een Buizerd met prooi en ook twee Alpenkraaien. Op de rotswanden groeien op
veel plaatsen steenbreekvarentjes. We vinden een dode juveniele Waterspreeuw bij een stuw, waar
het water door de rotsen wordt geleid. Rond half elf besluiten we door te rijden naar de bekende
kloof, waar Rotskruipers gesignaleerd zijn en besluiten niet meer te stoppen. Onderweg zien we op de
vele kleine bergweitjes voormalige hooischuurtjes waar het hooi werd opgeslagen. Om vijf over elf
zijn wij bij de tunnel in de Trigrad kloof en het blijkt dat deze kloof niet alleen bij vogelaars in trek
is. Wij staan aan de goede zijde van de tunnel, want aan de andere zijde is een parkeerterrein met
kraampjes waar het veel drukker is dan aan de zijde waar wij de Rotskruipers verwachten. Terwijl wij
de telescopen in stelling brengen zien wij Rotszwaluwen die in de rotswanden nestelen en ook
Roodstuitzwaluwen en horen Winterkoninkjes en Zwartkoppen.

Grote gele kwikstaart
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Omgeving Trigrad; Jan in de aanslag
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Trigradkloof zaterdag 4 mei 2013

Op de plek waar wij wachten zien we naast de vogels; wespen, wolzwevers, kleine koolwitjes,
oranjetipjes en parelmoervlinders, waar we de precieze naam niet van kennen. De hellingen van de
rotsen zijn begroeid met fijnsparren, gemengde opstanden met haagbeuken en eiken en ook douglas
en natuurlijk veel zwarte dennen. Hier horen we weer veel Zwarte mezen, enkele Koolmezen en zien
ook meerdere keren een Raaf met voer in de bek. In het bos roept een Balkan fluiter en we horen
regelmatig een Grijskopspecht roepen. Enkele van ons lopen langs de rotswand op zoek naar
Rotskruipers, terwijl de groep die geduldig bij de tunnel wacht, een mannetje Rotskruiper ziet.
Geduld wordt echter beloond, al is de Zwarte roodstaart echt een roodstaart en geen Rotskruiper. Na
een half uurtje geeft de Rotskruiper een show; sluipt over de rotsen, vertoont baltsgedrag, vliegt als
een langzame specht, fladdert als een vlinder van rots naar rots en gaat uiteindelijk badderen in een
holte in de rotswand. Vlindert vervolgens met zijn fraaie vleugels om zich op te drogen; wat een fraai
schouwspel is en dat niet alleen voor onze twee fotografen die de mb ’s er door klikken. Na dit
hoogtepunt van de morgen gaan we langs een riviertje waar hotel Eagles nest (omgeving Trigrad) is
en zien kleine aardappelveldjes tussen orchideeënrijke hooiweiden. Het gebruik van de hak is hier
gewoon; een spade of schop voor het bewerken van de grond is in verband met de vele stenen geen
optie. De bewoners zijn nog aardappels aan het poten en het gebruik van paard en wagen is hier geen
zeldzaamheid. Het dal is bijzonder interessant. Waarom worden de aardappels juist op de kleine
hellingen op kleine akkertjes verbouwd; is het een vochtkwestie vanuit lokaal uittredende kwel of
ook omdat wisselbouw in de weitjes mogelijk is om aardappelmoeheid te voorkomen. Het is in ieder
geval interessant om waar te nemen dat aan de kant van het riviertje aardappels worden verbouwd in
orchideeënrijke graslanden en dat aan de andere kant van de weg langs het riviertje hellingen zijn
begroeid met slanke sleutelbloemen.
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Waterspreeuw - Trigrad

Rotskruiper Trigradkloof

26

Impressie beekdal met Rhodopi koetjes
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Naast al eerder waargenomen soorten als Europese kanaries en Zwarte mezen zien we een jagende
Sperwer en horen we in de fijnsparren naast Goudhaantjes ook Vuurgoudhaantjes met hun ijle roep.
Op de hellingen zien we opvallend veel distelvlinders. Op één van de hellingen langs de weg zien we
geelbuikvuurpadjes en op de weg vinden we een doodgereden groene pad.
Na het bezoek aan de vallei langs het riviertje gaan we via een grindweg naar Kecteh, een dorpje in
de bergen. Voordat wij een ongeplaveid pad gaan volgen zien we een gehoede kudde koeien met
Rhodopi koeien; het zijn vaalbruine kleine koetjes met een witte snuit. De keienweg die we volgen
loop omhoog de bergen in langs hellingen met jeneverbesstruwelen. Vervolgens komen we op een
uitkijkpunt met een houten bord met de naam Kecteh, waar een allervriendelijkste grote schapenhond
de wacht houdt. In het dalletje bevinden zich verwaarloosde schapenstallen, zoals we er veel zien
tijdens deze vogelreis en de kudde loopt in een weide op de helling. Op het pad naar het dorpje zien
we een zojuist aangereden vuursalamander.

Het heeft geregend, de zon schijnt niet en we zien dat de vuursalamanders op pad gaan.
Bij de ingang van het dorpje dat op een hoogte ligt van 1277 meter, horen we Zwarte roodstaarten,
Groenlingen en zien Paapjes en worden verrast door de aanwezigheid van een paartje Rouwmezen
dat in een wilg een nest heeft in door spechten uitgehakte holte. Het is een bijzondere waarneming en
ook de enige waarneming van Rouwmezen tijdens deze vogelreis. De Rouwmezen pendelen uit de
tuinen bij de woonhuizen met voer in de bek naar het nest in de wilg.
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Rouwmees in wilg in Kecteh

In het dorpje lopen de paarden met een knevel op de weg en tussen de omheinde tuinen. Het ruikt in
het dorp naar gestookt hout en bij de huizen liggen vrijwel overal stapels blokken fijnsparhout dat
gebruikt wordt voor het stoken van de kachel en het fornuis. Het is een dorpje waar de tijd heeft stil
gestaan en de achtererf economie erg belangrijk is. Dit wordt versterkt door het aantal paarden dat
hier rondloopt; we kijken een tijdje naar bewoners die een aardappelveldje met een paard en een
ploegje bewerken. De aardappel is een belangrijk product als basis voedsel. Af en toe regent het en
ook nu zien we weer vuursalamanders, die op pad zijn. Naast alle vogels die we al eerder in de
dorpjes hebben waargenomen zien we twee Kruisbekken met opvallend gedrag. De Kruisbekken
vliegen naar een bepleisterde muur en het lijkt erop dat er kalk van de muur gepikt wordt? Of dit zo
is, kunnen wij niet achterhalen, want het kan ook zijn dat er zich insecten op de muur bevinden. Ook
zien we een paartje Zwarte mezen dat in een gat in de muur van een woning een nest heeft. Om half
vier worden we geconfronteerd met een fikse regenbui en willen naar de plaatselijke dorpskroeg;
gesloten dus! We besluiten uit Kecteh te vertrekken en de hobbelweg weer terug te gaan, aangezien
een route door de bergen geen optie is; de huurbus moet ook ongeschonden in Sofia ingeleverd
worden. We gaan naar een dorpje in het dal en besluiten op het terras van een kiosk een drankje te
nemen. Terwijl het regent zien we Vale gierzwaluwen die onder de dakranden van de woningen hun
nestholten hebben en ook de Roodstuitzwaluwen zijn druk bezig met het bouwen van hun typische
nesten met een tuit. We horen in het belendende bos van het dorp een Grijskopspecht en terwijl we op
het terras zitten, treedt er een folkloristische groep op die Bulgaarse liederen ten gehore brengt. Door
de regen zijn veel wijngaardslakken actief en wij zien deze grote slakken op tal van plaatsen waar we
stoppen.
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Arbeid adelt: de akker moet geploegd worden voor het poten van aardappels
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Impressie Kecteh

De regenbuien houden aan en we besluiten richting Yagodina te gaan en ontmoeten op de weg langs
de Trigrad met de vele kloven Roel en Gert die op zoek zijn naar Rotskruipers op een andere locatie
dan waar wij deze morgen deze vogels hebben gezien. Rond zeven uur zijn we terug in Yagodina en
zien dat de koeien terug komen van de bergweiden. Het is een indrukwekkend gebeuren; de koeien
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komen van de berghelling en op het dorpsplein gaat de ene koe rechtsaf en de andere koe linksaf en
de volgende koe rechtdoor. Iedere koe kent zijn eigen route richting stal waar het voer wacht en de
koe gemolken wordt. Het is een oud systeem dat hier in Bulgarije nog aanwezig is en waar wij
getuige van mogen zijn. Wij volgen een koe naar de stal en kijken hoe de eigenaar de koe vastzet met
een halsriem. De volgende morgen verzamelen de koeien zich weer op het dorpsplein vom met de
herder naar de bergweiden te gaan. De eigenaar vindt het interessant dat wij een kijkje nemen in zijn
stal en dat wij de lammeren die hier worden vetgemest voor de slacht een aai geven. De
schaapskudden die wij zien zijn vrijwel allemaal zonder lammeren, omdat die in de stal vetgemest
worden.
Het is na zevenen en nog te vroeg voor het diner. Gerrit Jan , Anton, Jan Hofstede en Adrie besluiten
om de vallei te verkennen die aan de westzijde van Yagodina ligt. De vallei bestaat uit zeer
soortenrijke vegetaties die begraasd worden met gescheperde schaapskudden en koeien. Er zijn veel
kleine interessante gradiënten met tal van plantensoorten die wij niet op naam kunnen brengen. Wij
Met een poging deze interessante vallei enigszins te begrijpen en ondanks het gebrek aan
deskundigen in het gezelschap noteerden wij achtereenvolgens; wilde aardbei, ruige weegbree,
saxifraga?, kleine pimpernel, kruisbladwalstro, toorts?, orchidee?, kiemplanten van jeneverbes,
brunel, ratelaar, wilde peen, veldsalie, look?, malva’s?, primula’s en luzula’s. Kortom veel gemis aan
specifieke planten kennis bij de vier aanwezigen in de vallei, maar wel onder de indruk van deze
vallei op zo’n 500 meter verwijdert van hotel Yagodina.

De vallei bij Yagodina: een botanisch juweel

We noteren weer veel vogelsoorten die ook ’s avonds actief zijn; Geelgors, Braamsluiper,
Heggenmus, Merel, Grauwe klauwier en Goudhaantjes. Opvallend is de waarneming van vier Grote
zilverreigers die voor het invallen van de duisternis een slaapplaats zoeken! Grote zilverreigers
hadden wij hier in Yagodina niet verwacht! Ook zien wij op diverse plekken in de vegetatie
wroetsporen van wilde zwijnen die hier dus aan de rand van het dorp aanwezig zijn.
32

Tabel 2: waarneming vogels zaterdag 4 mei 2013
Grote zilverreiger
Koekoek
Zwarte specht
Kleine bonte specht
Roodstuitzwaluw
Grote gele kwikstaart ad en juv
Roodborst
Paapje
Merel
Bergfluiter
Vuurgoudhaan
Pimpelmees
Rotskruiper
Ekster
Zwarte kraai
Ringmus
Groenling
Geelgors

Buizerd
Gierzwaluw
Grijskopspecht
Rotszwaluw
Huiszwaluw
Winterkoning
Zwarte roodstaart
Zanglijster
Zwartkop
Tjiftjaf
Koolmees
Matkopmees
Grauwe klauwier
Alpenkraai
Raaf
Vink
Europese kanarie

Sperwer
Vale gierzwaluw
Grote bonte specht
Boerenzwaluw
Witte kwikstaart
Waterspreeuw ad en juv
Tapuit
Grote lijster
Braamsluiper
Goudhaan
Zwarte mees
Rouwmees 1p
Kleine klapekster
Bonte kraai
Spreeuw
Putter
Kruisbek 3 en 2

Spaanse mus
Ringmus
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Zondag 5 mei 2013
Wanneer we op zondagmorgen opstaan is Yagodina gehuld in ochtendnevels en is het uitzicht op de
bergen zeer beperkt. Het ontbijt laat ons echter niet verleiden om de mist af te wachten, aangezien de
zon zijn best doet om ons te verblijden om op stap te gaan. Dat doen we dus ook, na de gebruikelijke
ochtendhandelingen; opstaan, ontbijten, lunchpakketje en koffie/thee meenemen, bus inpakken en
“wegwezen”. Voor het ontbijt horen we nog enkele Goudvinken op het pad achter het hotel. Wij gaan
de omgeving verkennen buiten de kloof en gaan via Teshel richting Borino. Wanneer we het gebergte
verlaten, komen we in de heuvels waar grazige weiden zijn die zeer rijk aan orchideeën zijn en die
begraasd worden met gescheperde kuddes koeien. Het is een open glooiend landschap met verspreid
staande berken, wilgen, rozen en meidoorns. Wij zetten de telescopen aan de rand van een heuvel en
hopen hier roofvogels te zien, aangezien de zon schijnt en roofvogels gebruik kunnen maken van de
thermiek. Het is een goede locatie voor waarnemingen van zangvogels, hagedissen en ook slangen,
omdat op de hellingen ook ruigtekruiden aanwezig zijn. Een aantal van ons verkent de omgeving op
zoek naar orchideeën, amfibieën, vlinders en vogels. Het is het gebruikelijk tafereel, want na verloop
van tijd verzamelen we weer bij de bus voor een volgende stop. Anton zit op een heuveltje tegenover
Erik, Jan en Adrie en in de top van een berk achter hem zingt een Ortolaan.
Ook op de nabijgelegen
heuvel zingt een Ortolaan met
het omgekeerde liedje van de
Geelgors, waarvan we ook
drie ex. op deze locatie
noteren. Ook zijn in dit gebied
meerdere Kneutjes, die we
nog niet eerder hebben
waargenomen. Er vliegen veel
oranjetipjes en ook
koningspages en de
veldkrekels laten hun gesjirp
horen. Het is rond tienen en
dan horen wij op twee locaties
in de hellinggraslanden het
gekras van twee
Kwartelkoningen. Hadden wij

Ortolaan

die hier verwacht? We weten
het niet, maar het is een
interessante waarneming.
Bauke en Jan v D komen
terug van hun omzwervingen
en melden dat er groenblauwe
smaragdhagedissen, slangen
zijn en meerdere
vlindersoorten.
Veel soorten kunnen wij niet
op naam brengen, maar de
soortenrijkdom is naar onze
maatstaven enorm en het
vermelden waard. De
hellingen worden begraasd
met gehoede kuddes koeien.
Smaragdhagedis
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Gelet op de vegetatiesamenstelling worden deze hellingen niet bemest. Na de helling met de twee
Kwartelkoningen rijden we richting Borina en stoppen nog een keer voor een prachtige groenblauwe
smaragdhagedis die zich goed laat fotograferen. Vervolgens rijden we een onverhard pad in en
worden twee parende hagedissen uitgebreid op de foto gezet. Voor ons ligt een interessant
hellinglandschap met ruige weitjes en ruim geschakeerde aardappelveldjes die op dat moment nog
bewerkt worden. Er wordt nog geploegd, geëgd en er worden aardappels gepoot. Het is een landschap
dat wij in Nederland niet kennen en dat extensief agrarisch wordt beheerd. De chauffeur van die dag
rijdt de helling af en parkeert de mini bus bij één van de vele watertappunten. De rest van de groep
scharrelt in het veld en komt uiteindelijk bij de bus waar wij de lunch gebruiken, intussen genietend
van meerdere paren Grauwe klauwieren, Balkan gele kwikstaarten, Paapjes en ook
Boomleeuweriken. Gerrit Jan en Anton vinden bij een waterputje een boomkikker en Bauke heeft
meerdere vlinders gefotografeerd. Adrie luistert naar de Kwartelkoningen en noteert uiteindelijk
veertien ex. Het is een agrarisch landschap met een hoge biodiversiteit.

Boomkikker
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Jan Hofstede observerend

Na de verkenningen in de heuvels bij Borina gaan we naar het meer van Dospat, dat wordt gevoed
door de Dospat en waar een krachtcentrale ten noorden van Dospat ligt. Op het meer zien wij veel
bedrijvigheid in de vorm van commerciële visteelt. De teelt van vis vindt plaats in enorme netten die
verplaatst worden met kleine sleepbootjes en op een centrale plaats vindt de oogst plaats. In het meer
zijn bij Dospat enkele kleine eilandjes en hier zien we een foeragerende Kleine zilverreiger, veel
juveniele Geelpootmeeuwen, een vissende IJsvogel en een vrouw Kemphaan. Langs de oevers zien
we groene kikkers en veel baarzen. Er zijn nog veel nestelende Huiszwaluwen die in de plasjes met
modder nestmateriaal verzamelen. Op de steigers van de viskwekerij zien we naast de vele
Geelpootmeeuwen, één Zwarte stern. Vervolgens zoeken we een locatie waar we vanaf de heuvels
het meer kunnen overzien. De plek is landschappelijk interessant, maar het meer blijkt niet vogelrijk.
Als we teruggaan via de heuvels stoppen we bij een grote schapenhouderij, omdat we op de stal
Tapuiten zien en bij de schapenvoederplaats meerdere Paapjes. Hier zijn ook meerdere Putters en
Europese kanaries.
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Watertappunt in de heuvels van Borina; Erik en Aad tijdens de lunch
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Anton met pup
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Woning schaapherder: puppies

Bijzantijnse brug
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Wanneer we bij de één van de schuurtjes zijn, komen daar drie jonge puppy’s tevoorschijn die ook de
schaapherder uit zijn schamele onderkomen naar buiten doet komen. Het is een vriendelijke herder
die ons na het wassen van zijn handen in één van de drinkbakken de handen schudt, waar we een
fotootje van maken.
Bij de drinkbakken zien we een verse
kop van een lam hangen en daarnaast
een
karakteristiek
bijltje.
De
schaapherder maakt ons duidelijk dat de
kop van het lam voer is voor de honden,
waar er meerdere ex. van aanwezig zijn.
De moeder van de pup heeft het goed en
vertoeft in de schuur, maar er ligt ook
een hond aan een ketting met als
schuilplaats een holte onder een boom.
Geen Nederlandse maatstaven voor de
verzorging van honden! Het is een
bijzondere plek, waar zonder een
gesprek, goed menselijk contact is en wij
genieten van de beleving, ieder op zijn
eigen wijze. Hierna gaan we genieten
van een verfrissing bij een kiosk en zien
we vanaf het “terras” twee Oeverlopers
die zich langs de oever ophouden en op
een tak van een overhangende fijnspar
gaan zitten.

Tabel 3: waarnemingen vogels omgeving heuvels Borina zondag 5 mei 2013
Ooievaar
Patrijs
Boomleeuwerik
Roodstuitzwaluw
Balkan g. kwikstaart
Grote lijster
Zwarte mees
Bonte kraai
Ortolaan > 5

Kuifeend
Kwartelkoning > 15
Rotszwaluw
Huiszwaluw
Paapje
Merel
Grauwe klauwier
Vink
Geelgors

Buizerd
Koekoek
Boerenzwaluw
Witte kwikstaart
Zanglijster
Koolmees
Gaai
Kneu
Grauwe gors

Tabel 4: overige waarnemingen omgeving heuvels Borina zondag 5 mei 2013
Veldkrekel
Smaragdhagedis
Blauwtje
Kleine smaragd hagedis
Dagpauwoog
Oliekever
Koekoekshommel?
Oranje Luzernevlinder

Oranjetip
Krekels?
Klein witje
Gele Luzernevlinder
Wolzwever
Vuurwants
Aardbeivlinder

Slang?
Koningspage
Dikkopje?
Veldwesp
Rode mestkever
Distelvlinder
Muntvlinder
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Na het bezoek aan de omgeving van de heuvels van Borina gaan we al waarnemend terug naar
Yagodina. In de dorpjes zijn kleine houtzagerijen die voornamelijk de stammen van grove den- en
fijnsparren verzagen. Er wordt veel op hout gestookt voor verwarming en het bereiden van de
maaltijden; veel fijnsparrenhout verdwijnt in de houtkachels en ovens. Tijdens diverse stops zien we
weer veel hagedissen: oostelijke smaragd hagedis, zandhagedis en de vierstreepslang.
Omdat wij ’s middags het bosgebied Dospat bezochten, besteden we hier enige aandacht aan,
beseffend dat dit gebied op zich al een meerdaags bezoek waard is. Het paste echter niet in ons
reisschema om het Dospat park verder te verkennen dan het middagbezoek. We kwamen wel tot de
conclusie dat de westelijke Rhodopen, mede vanwege het ruige landschap erg veel te bieden heeft en
dat er in vergelijking met de Oostelijke Rhodopen minder aandacht aan wordt geschonken dan in
Nederland!
Het gebied Dospat, het brongebied van de rivier de Dospat waarvan wij een gedeelte bezochten,
beslaat een oppervlakte van 20.889 ha en wordt aangeduid als een staats bos beheereenheid. Op het
informatiepaneel, waar wij bij de oude Bijzantijnse brug het landschap in ogenschouw nemen, staat
dat het een boseenheid betreft, maar bedoeld wordt een park. Het park bestaat uit grootschalige grove
dennenbossen (> 90 % van de oppervlakte is bos waarvan bijna 70 % uit grove dennen opstanden
bestaat), fraaie beekdalen waar beken het water afvoeren naar de Dospat rivier, waar een grote
stuwdam met krachtcentrale is gebouwd. Naast de beekdalen zijn er ook rotspartijen met
uiteenlopende hoogten van 550 meter boven zeeniveau tot 1688 meter boven zeeniveau bij de grens
met Griekenland. Het beheer van de bossen is overwegend gericht op natuurlijke verjonging
(natuurlijk vriendelijk bosecosysteem beheer) Er is veel respect voor het gebruik van de lokale
bevolking voor producten uit het bos (zoals houtoogst, jacht en visserij). Vanwege de uitgestrektheid
en ontoegankelijkheid zijn een aantal typische diersoorten van de westelijke Rhodopen hier
aanwezig; bruine beer, otter, Zwarte ooievaar, Auerhoen en Hazelhoen en natuurlijk ook edelherten
en wolven.
Maandag 6 mei 2013
Na weer een bijzonder ontbijt vertrekken we 9.05 richting Boriko en later naar Smoljan. Wanneer we
diesel tanken, zien we grote aantallen dode meikevers bij het tankstation. Wij nemen aan dat de
meikevers zich hebben dood gevlogen tegen de nachtverlichting. In de kleine winkel van het
tankstation is Trigrad tea te koop van Siderates cardicae. Om 10.30 zijn we in het gebergte bij Borika
waar hoofdzakelijk fijnsparrenbos is op een hoogte van 1663 meter. Wij stoppen voor een pauze op
een parkeerterreintje waar te midden van oude fijnsparopstanden verlaten gebouwtjes zijn. Wij horen
en zien hier achtereenvolgens; Zwarte roodstaart, Europese kanarie, Goudhaan, Merel, Zwarte mees,
Vink, Roodborst, Grote lijster, Kruisbek, Heggenmus, Grote lijster en meerdere Sijzen en ook zijn
foeragerende Roodstuitzwaluwen aanwezig. In het bos is nog sneeuw aanwezig en Gerrit Jan kan zijn
jeugdig elan niet onderdrukken en gooit sneeuwballen terwijl wij Kruisbekken observeren.
In de omgeving van Smoljan zijn erg veel lanen die uit notenbomen bestaan; nut en landschappelijke
beplanting worden in de oosterse landen vaker gecombineerd dan in Nederland. Ook hier zien we
veel houtzagerijtjes en ook veel droogschuren die gebruikt werden om de tabaksbladeren te drogen.
In dit deel van Bulgarije wordt erg veel tabak geteeld dat als export product belangrijk is voor de
plattelandseconomie. In de kleine dorpjes zijn op de erfjes staketsels van palen waar de bossen met
tabaksbladeren in de buitenlucht worden gedroogd. Van Smoljan gaan we via Leska richting
Kharzali. Rond 12.00 uur rijden we langs een schitterend rivierdal waar we onze eerste, maar niet
laatste Zwarte ooievaar zien. Het landschap verandert en we zien op meerdere locaties in de weitjes
herders, die kleine kudden geiten hoeden, vaak met een ezel als lastdier en een hond. Ook zijn hier
hooioppers met een muts van plastic zakken tegen inregenen. Rond 13.30 uur zijn we in Khardzali
waar een overdaad is aan bloeiende kastanjes en acacia’s. Hier zien we veel Kauwen en Bonte
kraaien, horen veel Nachtegalen. We besluiten om in de omgeving een lunchstop te houden en dat
blijkt later een goede keuze, aangezien we erg veel soorten kunnen observeren.
41

In de omgeving zijn krijtrotsen en ook veel vervallen gebouwtjes en langs de heuvels is er trek van
Wespendieven. De krijtrotsen liggen langs de weg van Khardzali in oostelijke richting naar
Sedlovina. Roel Pannekoek en zijn metgezellen hebben hier dezelfde middag orchideeënrijke weiden
bezocht. Het gebied dat wij die middag bezochten vormt de westelijke uitloper van het stuwmeer met
de dam van Studen Kladenec met als hoofdader de rivier de Arda. Er is een weg langs de spoorlijn
waar wij veel vogels observeren en uiteindelijk aan het eind van een doodlopend pad bij een
wijngaardje en moestuintjes terechtkomen. We zien meerdere Zwartkopgorzen, Vale gieren, twee
paar baltsende Isabeltapuiten, zowel trekkende als baltsende Wespendieven die vlinderen, twee paar
Roodkopklauwieren en horen Provencaalse grasmussen die zich vrij lastig laten zien. Op een klif zien
we een nest met drie juveniele Raven. In de struwelen met bloeiende acacia’s zoemt het van de
prachtkevers. Het is een bijzondere locatie waar vooral door de verlaten gebouwtjes, weelderige
struwelen en tuintjes met fraai geschilderde bijenkasten veel vogels waargenomen worden.
Tabel 5: waarnemingen vogels omgeving Monok maandag 6 mei 2013
Kleine zilverreiger 1
Zwarte ooievaar 1
Vale gier 2
Balkansperwer meerdere ex
Zomertortel 3
Kuifleeuwerik
Huiszwaluw
Merel
Grauwe klauwier 2p
Bonte kraai
Spreeuw
Vink
Europese kanarie 1

Blauwe reiger 2

Ooievaar 7

Dwergarend 1
Kwartelkoning 1
Koekoek < 1
Rotszwaluw
Nachtegaal 2
Tuinfluiter
Roodkopklauwier 2p
Zwarte kraai
Wielewaal 1
Kneu
Zwartkopgors 3

Wespendief > 5
Geelpootmeeuw
Veldleeuwerik
Boerenzwaluw
Isabeltapuit 2p
Provencaalse grasmus
Kauw
Raaf 2 ad en 3 juv
Huismus
Putter
Grauwe gors 4

Smaragdhagedis

Koningspage
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Van deze locatie gaan we richting
Studen Kladenec waar de grote
stuwdam is. We passeren tal van
kleine dorpjes waar we beweide
halfstam boomgaardjes met
perziken en noten zien. Via
Zhinzofovo en Perperek, Sestrisko,
Popovets, Zimovina, Silen,
Pchelari, Robova komen we
uiteindelijk in Studen Kladenec.
Het is een lange trip en onderweg
zien we Raven en Wespendieven.
Landschappelijk is het een
interessante tocht, omdat het
landschap verandert van ruige
rotspartijen in meer begraasde
delen met loofbos. De Oostelijke
Rhodopen zijn beduidend anders
qua landschap dan de Westelijke
Rhodopen.
Studen Kladenetz is een dorpje bij
een enorme stuwdam in de rivier
en heeft de status van Important
Bird Area (IBA) voor wat betreft
tientallen paren broedende Vale
gieren; tevens broeden hier Zwarte
ooievaar, Oehoe en is de
Monniksgier een onregelmatige
gast uit Griekenland die hier af en
toe wordt gezien. Monniksgieren
broeden niet in Bulgarije, maar in
het reservaat Dadia in Griekenland,
waar oude bossen zijn die zij nodig
hebben voor nestbomen. In
Bulgarije ontbreken oude bossen
en er is dus geen nestgelegenheid
Provencaalse grasmus
voor Monniksgieren. In de
omgeving van het gehucht Potocharka is een “gierenrestaurant” waar de gieren gevoederd worden met
kadavers. Vanuit Potocharka worden excursies verzorgd en is het mogelijk om de gieren te
fotograferen. In het gebergte en de bossen zijn packs van wolven aanwezig, waarop gejaagd wordt
omdat de wolven af en toe de schaapskuddes aanvallen. Er is een intensieve campagne gestart om de
stroperij te beëindigen en de jagers er van te overtuigen dat de aanwezigheid van wolven ecotoerisme
bevorderen en dat daar mee geld is te verdienen.
De omgeving van de dam bestaat uit geërodeerd gebergte en is dus vrij kaal. In de rotspartijen broeden
circa 35 paar Vale gieren, naar wij later vernemen van één van de vele herders die hier schapen
hoeden.

43

Stuwmeer en Arda rivier bij Studen kladenets

Studen kladenets: de dam met het stuwmeer op de achtergrond en fraaie hellingbossen met verschillende soorten
eiken.
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We parkeren de minibus en nemen de tijd om vogels te observeren. Nachtegalen zijn aanwezig,
Boerenzwaluwen scheren boven de schrale weiden waar schapen en pinken geweid worden. Er zijn
Vale gieren en ook laat zich een Aasgier zien. We zien meerdere Wespendieven, een Sperwer,
Torenvalken, Raven, horen Koekoek en Wielewaal en vinden bij de oever van de Arda een Blauwe
reiger kolonie. Er vliegt een grote valk boven het gebergte, maar wij kunnen dit ex. niet determineren!
Bauke gaat zoals gewoonlijk vaak op de knieën om insecten te determineren; hij ziet op de grasvlakte
een roodvleugelsprinkhaan en een kleine parelmoervlinder. Er zijn ook meerdere Aalscholvers die
foerageren in het meer aan de westzijde van de stuwdam. Wij blijven wachten op het aanvliegen van
de Vale gieren die rond half zeven naar de broedplaatsen op de rotsen gaan. De herder met het fraaie
handbijltje (Adrie!) legt ons uit dat er dit seizoen 35 paar gebroed hebben met als resultaat 15
juvenielen. We zien meer dan 20 Vale gieren arriveren bij de broedlocaties, die tevens slaapplaats zijn.
Inmiddels hebben wij ook een Dwergarend donkere vorm genoteerd en horen wij bij het dorpje
Bijeneters. Grauwe gorzen zijn nog actief en langs de oever is een IJsvogel op zoek naar visjes,
evenals Grote gele kwikstaarten die het op insecten hebben voorzien en in het bos horen wij een
Fluiter en bij het dorp roept een Hop. Aan de rand van het dorpje zijn veel loslopende kippen en
kalkoenen met kuikens en in een weide, die met draad en takken van de christusdoorn is omzoomd,
lopen pinken. De schapen grazen waar ze willen; er is geen herder te bekennen. Het is weer de
achtererf economie, die belangrijk is voor de voedselvoorziening van dit toch niet rijke deel van
Bulgarije. Er wordt hier nog met de zeis gemaaid en op een akker worden in handkracht aardappels
gepoot; een belangrijk product als basisvoedsel. Na dit avond treffen gaan we richting Madzharovo en
zien onderweg op een heuveltje in het bos drie Zwarte ooievaars die hier willen overnachten.
Fantastische waarneming van dichtbij en ook voor onze fotografen interessant. Onderweg zien we
vrijwel in ieder dorpje een moskee met een minaret. De herinneringen aan het landschap en de dorpjes
waar je doorheen rijdt roepen veel vragen op die wellicht nooit beantwoord worden. Maar het is juist
spannend om nieuwe gebieden te ontdekken waar de beleving groot is! In enkele dorpjes zien wij

Steenuilen op de daken. In de Westelijke Rhodopen hebben wij geen Steenuilen gezien, maar in de
Oostelijke Rhodopen, met een meer open landschap hebben we meerdere waarnemingen genoteerd
van deze dag actieve uil.
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Impressie Studen Kladenets
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Zwarte ooievaar

Europese Bizon Herintroductie in de Oostelijke Rhodopen - Intermezzo
Vijf Europese bizons, een groot bedreigde plantenetende herbivoor, zijn eind oktober geïntrocudeerd
in de Studen Kladenets Game Reserve in de Oostelijke Rhodopes. Dit is de eerste stap van de eerste
herintroductie van de wisent in de Rhodopen, het hoogtepunt van het net begonnen twee jaar durende
project “De wilde wereld van de Oostelijke Rhodopen”. Het project is een initiatief van New
Thracische Goud - Bulgarije Foundation in samenwerking met de Nederlandse organisatie ARK
Natuur en de Unie van de Jagers en Vissers van Bulgarije en met de financiële steun van Amerika
voor Bulgarije Foundation . Het is een follow-up van het vijf-jarig Nederlands-Bulgaars project
Nieuwe Thracische Goud (NTG) dat actief is in de Oostelijke Rhodopen op drie componenten:
wildernis, ecotoerisme en biologische landbouw. De belangrijkste doelstelling van het project is om de
wilde natuur en de ecosystemen in een van de meest rijke biodiversiteit hotspots in Europa te
behouden - de Oostelijke Rhodopes en de voordracht van het gebied te ondersteunen voor één van de
tien prachtige natuur en wildernis gebieden van internationale kwaliteit in Europa onder het Rewilding
Europe initiatief. Dit zal hopelijk bijdragen om Bulgarije op de Europese kaart te zetten als een
aantrekkelijke bestemming voor ecotoerisme voor steun aan kleinschalige locale bedrijven door de
koppeling van economie en ecologie. De Europese bizon, die op zijn Noord-Amerikaanse neef lijkt, is
de grootste herbivoor in Europa en een belangrijke soort in de ontwikkeling van open bosecosystemen.
In Bulgarije verdween de bison al in de Middeleeuwen. Na een grootschalig fokprogramma en
herintroductie programma op basis van dieren die nog in gevangenschap aanwezig waren, zijn in het
wild levende populaties hersteld in gebieden van Midden-en Oost-Europa, met een bolwerk in Polen
en Wit-Rusland. Een kleine kudde van Europese bisons werd ook opnieuw in de jaren zestig in een
jachtgebied in het noorden van Bulgarije uitgezet. De Europese bizon heeft naast de bever en de
Zeearend een opmerkelijke comeback in Europa meegemaakt. De populatie Europese bizons in
Europa telt nu ongeveer 3.000. ex.
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Madzharovo
Uiteindelijk arriveren wij in
Madzharovo; indrukwekkend om
dit dorp binnen te rijden. Op de
brug over de Arda gaan de
schapen van de lokale herders
voor en stapvoets rijden we achter
schapen aan die hun dagelijkse
kost hebben opgedaan in het
rivierdal van de Arda. Het
giereninformatie centrum bij de
brug is al gesloten en daar zullen
we nog een andere keer een
bezoek brengen. Vanaf de brug
rijden we over een immense weg
die in vroeger tijden wel een
belangrijke functie gehad zal
hebben, maar nu verloren in het
landschap ligt en uitzicht geeft op
troosteloze flats, waarvan slechts
een klein aantal is bewoond. Dit
dorp heeft na het sluiten van de
zinkmijnen een metamorfose
ondergaan; van 6000 inwoners naar circa 600 inwoners. Wij rijden richting Paradise hotel en worden
opgewacht door twee vriendelijke uitbaters, die wellicht ons gezelschap al eerder hadden verwacht. De
inkwartiering verloopt vlot, de kamers zijn gereserveerd en wij
nemen plaats op het zeer luxe terras voor een versnapering.
Vermakelijk of niet, maar de bestellingen voor het diner verlopen
niet echt vlot. Uiteindelijk heeft iedereen een maaltijd, maar toch!
Onze vegetariërs hebben veel te verduren, want vlees is hier wel een
“must” en de enig ingehuurde pensionada die Engels spreekt doet
zijn uiterste best om de keuken ervan te overtuigen dat maaltijden
zonder vlees bereid moeten worden. Uiteindelijk komt het goed na
veel overleg! Rond kwart over elf zijn we buiten op het terras en
horen vier Dwergooruilen, twee Steenuilen, in de naast gelegen flat
met ingestort dak krijst onophoudelijke een Kerkuil. Nachtegalen
zingen en we horen in de verte bij de Arda Boomkikkers roepen.
Voorwaar wat een lustoord, want ’s nachts horen wij ook nog
Bosuilen roepen.
Aad Bijl werd ’s nachts wakker van het gehuil van wolven; de
zwerfhonden waren stil in Madzharovo. Wij allen, behalve
kamergenoot Jan Hofstede, waren in diepe slaap en Aad beleefde
het gehuil met Jan samen; voorwaar wat een belevenis. In het
gierencentrum hebben wij navraag gedaan over deze ervaring; geen
uitzondering dat je in Madzharovo ’s nachts de wolven kunt horen.

Karakachan herdershond

Bulgaren hebben in deze regio een bijzondere manier gevonden om
hun vee tegen de wolven te beschermen. Ze fokken Karakachan-herdershonden, die de kuddes van
schapen en ander vee moeten beschermen tegen aanvallen van de roofdieren. Het is een oude, maar
officieel erkende hondensoort.

48

Door de herintroductie van deze hond vallen er (bijna) geen slachtoffers meer onder de schapen van de
bewoners. Waardoor boeren de wolven niet meer hoeven te vergiftigen of neer te schieten. Het gevolg
is dat de wolvenpopulatie in dit gebied redelijk stabiel is.

Arda rivier bij Madzharovo

Loslopende honden en een rot(s)-wandeling.
Het is prettig als je goed kunt horen
zeker als je weinig ziet, bijvoorbeeld in de nacht.
In dat geval gaat geen geluid verloren,
of je dat nu wel of niet verwacht.
Soms zijn er heel bijzondere geluiden
die op de aanwezigheid van bijzondere dieren duiden.
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Hele kleine zoals de Dwergooruil
en grotere zoals de Wolf waarvan de stem klinkt als gehuil.
Zo’n uiltje meest alleen, heeft een korte licht klagelijke roep
maar wel heel karakteristiek.
Dat andere dier leeft vaak in een groep
en klinkt zeer indrukwekkend maar vooral mystiek.
Je oren moeten natuurlijk wel in orde zijn
en niet getroffen worden door een stuk steen.
Dat doet namelijk behoorlijk pijn
en dan te voet op een rotsig pad, waar moet je heen?
Loslopende honden boven je hoofd
maakten de stenen los waarvan er één jou raakte.
Gelukkig werd je niet van je bewustzijn beroofd
en met wat hulp terug naar het hotel, waar je kamergenoot je ‘s nachts wakker maakte.
Toen was ook jij heel blij het wolvengehuil te kunnen opvangen.
Iets waar de rest van de groep alleen maar naar kon verlangen
Madzharovo (tekst Roel Pannekoek)
Madzharovo ligt in de Oostelijke Rhodopen aan de Arda rivier in een oude vulkaankrater, waar de
rivier met ruime meanders omheen slingert. Rond het dorp ligt het beschermde natuurgebied Momina
Skala aar op de beboste hellingen moseik, hongaarse eik en donzige eik groeien. Via een hoge, smalle
brug, waar de schapen ’s ochtens en ’s avonds voorrang genieten bereik je het dorp. Historische
gebouwen zul je in Madzharovo niet zien, maar wel haveloze oost-blok flats die het aanzicht
domineren van dit voormalige mijnwerkersdorp. De intree van dit stadje is nog bewoond, maar
richting hotel Paradise vind je ingestorte flats met schaarse bewoning en zwerfhonden op straat. Tot
begin jaren negentig was Madzharovo een mijnwerkersstad, met een grotendeels Russische populatie.
Na het beëindigen van mijnexploitatie van lood en zink liep de stad leeg en daalde het aantal inwoners
van 6000 naar minder dan 600 inwoners. Niet ver van hotel Paradise is een park aangelegd en het
verhaal gaat dat de kinderen van de nabijgelegen school nu niet meer hoeven te spelen op de
verontreinigde ertsafvalhopen. Dit stadje is een reis terug in de tijd met alle daarbij behorende
vogelsoorten die voor onthaasting zorgen. Aan de rand van het stadje of dorp? Zijn veel schamele
schuurtjes waar schapen, geiten, kippen, kalkoenen en bijenvolken worden gehouden. Bij deze in
allerlei bouwmateriaal opgetrokken schuurtjes zijn goed onderhouden moestuintjes waar groenten
worden verbouwd. Madzharovo is erg in trek bij vogelaars die vooral de omgeving van de gierenrots
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bezoeken met aan de ingang van de stad het gieren informatiecentrum; gerund door de Bulgaarse
Vogelbescherming (BSPB).
Vanuit
het
giereninformatiecentrum vinden
ook de broedvogelinventarisatie
plaats die door The Habitat
Foundation in Arnhem en SOVON
in Nijmegen worden geëntameerd.
De ontstaansgeschiedenis van
hotel Paradise past volledig in de
anekdotische beschrijving van
Madzharovo. De ouders van de
huidige eigenaresse verdienden
een fortuin in Amerika met de
verkoop van tuinmeubelen en
keerde na het terugtrekken van de
Russen weer naar Madzharovo en
wilde de bewoners “vooruit”
helpen. Eén van de grote flats werd verbouwd tot een lommerrijk hotel met een weelderig
onderhouden rozentuin inclusief eigen orthodoxe kapel. In het hotel is een interieur dat doet
herinneren aan betere tijden; veel marmer en een grote eetzaal. In 2012 waren begin mei Roel
Pannekoek en zijn twee mede vogelaars de enige gasten en in 2013 waren wij en eveneens Roel
Pannekoek met twee vogelaars de enige gasten.
Als uitvalsbasis voor excursies is hotel Paradise een goede locatie.
Wij hebben veel Zwarte ooievaars gezien langs de
Arda. Er is niet naar nesten gezocht, maar wij hadden
wel een sterk vermoeden dat de ex. die wij zagen
voedselvluchten uitvoerden. Tussen Madzharovo en
Studen kladenets zagen wij soms zes ex tegelijk. Ook
bij Madzharovo vlogen meerdere paren.

Zwarte ooievaar

Gehoornde sniporchis
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Bestellen in Paradise.
Als acht personen voor het diner aan tafel gaan,
gaat men in de Bulgaarse keuken alvast in de starthouding staan.
Dat is ook wel noodzakelijk,
want acht verschillende keuzes van de zeer uitgebreide kaart
maakt het voor hen niet gemakkelijk
en de klus moet toch netjes worden geklaard.

Als de gerechten op tafel worden gezet,
gaat dat volgens een speciale Bulgaarse keukenwet.
Zo wordt de eerste bestelling tot het laatst bewaard
en van de spaghetti lijkt een restant bijeen te zijn vergaard.
Een niet besteld gerecht
komt na enige aarzeling per ommegaande weer in de keuken terecht.
Er is geen touw aan vast te knopen
maar we blijven op de goede afloop hopen.
Zeven man zijn al bediend
en nummer acht
had als gerecht een visje uitgekiend
en als je maar lang genoeg wacht
dan smaakt zo’n forel
uiteindelijk wel.
Al met al geen reden om voor de avondhap naar iets anders uit te kijken.
In de buurt is touwens toch niets om naar uit te wijken.
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Maar hoe laten we de keuken nu beter weten
wat een ieder eigenlijk wil eten.
De oplossing kwam met een Engels sprekende Bulgaar.
Hij bleek een prima bemiddelaar
die optrad als tussenpersoon.
Met potlood en papier werd heel gewoon
ieders naam bij het gekozen gerecht geschreven
waarna de bestelling aan de keuken werd doorgegeven.

Dat leidde weliswaar tot een beter resultaat
alhoewel toch nog plotseling een salade van de herder
één plekje verder
dan voor degene die ‘m had besteld, op tafel staat.

Het heeft ons er niet minder om gesmaakt.
We hadden het goed, we werden zelfs in zekere zin “bewaakt”
door de baas van het hotel maar die gaf daarmee op zijn manier aan
dat hij gastvrijheid in Paradisehotel RAI hoog in het vaandel had staan.
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Dinsdag 7 mei 2013
Ter introductie van deze dag in Madzharovo en omgeving; informatie over de gieren uit het
boekje van Fokko Erhart – Ontdek de Magie van de Oostelijke Rodopen. 2012.
Gieren
De bekendste aaseters zijn waarschijnlijk gieren. Op meerdere vogelreizen hebben wij deze grote
roofvogels gezien; ook op kadavers die op vaste locaties werden neergelegd. Waarom vaste
voederlocaties? Het ongecontroleerd laten liggen van kadavers is niet meer toegestaan vanwege
Europese regelgeving die vertaald is in nationale veewetten ter voorkoming van uitbraak van ziekten
bij landbouwhuishouddieren. Met het verdwijnen van kadavers zijn deze grote roofvogels uit grote
delen van Europa verdwenen. In Polen en Oostenrijk zijn de gieren verdwenen en ook in Bulgarije zijn
de Vale gieren en de Monniksgier in de zestiger jaren verdwenen. In de Oostelijke Rhodopen heeft de
Vale gier zich weer opnieuw gevestigd in de omgeving van Studen Kladenets. In 1978 is daar één nest
met een jong en een groep van 28 vogels (her)ontdekt. Sindsdien heeft de Bulgaarse Birdlife partner
BSPB zich voor de gieren ingezet. Het aantal gieren is door veel beschermende maatregelen en
voedering in 2011 toegenomen tot 55 broedparen en een totale populatie van 150 vogels. Ook in
Madzharovo heeft zich een kolonie Vale gieren gevestigd in de rotswanden langs de Arda. Een
populatie van 80 Monniksgieren (waarvan 20 broedparen) bevindt zich 30 kilometer over de grens in
en rond het Nationaal Park Dadia (Griekenland). Individuen van die populatie zijn (ook zomers)
regelmatig te zien op de voerplekken in de Oostelijke Rhodopen. In de afgelopen 30 jaar is de
Bulgaarse populatie van de Aasgier – net als in de rest van Europa – sterk afgenomen. In de Oostelijke
Rhodopen broedt meer dan de helft van de 35 Bulgaarse Aasgieren.

Overzicht van de rotsen van Kovan Kaya met de broedplaats van de gieren in de bocht van de Arda
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Voor het ontbijt trekt ieder zijn eigen plan; wandelen in de omgeving en of voor het ontbijt vanaf het
terras genieten van Appelvinken en Oostelijke tortelduiven en de contrasten van de omgeving
observeren.
Wij gaan deze morgen, na het regelen van lunchpakketten, koffie/thee in Paradise en na een bezoekje
aan de plaatselijke supermarkt voor brood, beleg, fruit en sapjes richting brug over de Arda en gaan
vervolgens naar de rotsen van de Kovan Kaya waar zich de gierenkolonie bevindt. Het is een
schitterende locatie waar wij uren verblijven, aangezien er veel vogels waargenomen worden. We zien
foeragerende Blauwe rotslijsters, Rotszwaluwen, Blonde tapuiten en Hoppen en ook een paartje Grijze
gorzen. We zien regelmatig meerdere thermiekende Zwarte ooievaars boven de Arda. Het aantal
soorten roofvogels is deze morgen een hogtepunt; Vale- en Aasgier, Wespendief, Dwergarend, Zwarte
wouw en Slangenarend. De grasmussen hebben een behoorlijke aanslag op ons geduld; uiteindelijk
blijken de piepjes toch alleen van Provençaalse grasmussen te zijn. Bauke is in zijn element; er zijn
koninginnepages, blauwtjes en gele luzernevlinders. In deze omgeving zijn veel gehoede kuddes van
allerlei schapenrassen, geiten en runderen. ‘s Morgens gaan de herders met hun kuddes de brug over
en ’s avonds gaan deze kuddes weer richting Madzharovo waar ze ’s nachts in een beschermde
omgeving verblijven. Het begrip herder moet ruim opgevat worden; het zijn veelal bejaarden die de
kleine kuddes hoeden.
Tabel 6: waarnemingen Madzharovo –Arda – dinsdag 7 mei 2013
Zwarte ooievaar 3
Slangenarend 2
Wespendief 1
Alpengierzwaluw
Kleine bonte specht
Huiszwaluw
Oostelijke blonde tapuit
Provençaalse grasmus
Pimpelmees
Appelvink

Vale gier
Dwergarend 2
Torenvalk
Hop
Rotszwaluw
Witte kwikstaart
Blauwe rotslijster
Koolmees
Wielewaal
Grijze gors

Aasgier
Zwarte wouw 1
Koekoek
Grote bonte specht
Boerenzwaluw
Nachtegaal
Merel
Zwarte mees
Vink

Na ons bezoek aan de rotspartijen
in de bocht van de Arda aan de
westzijde Madzharovo vervolgen
wij de weg langs de Arda in
oostelijke richting, waarna wij
afslaan om bij de Arda te komen.
Via kleine haarspeldbochten komen
bij de Arda met de stenen
beddingen en prachtige uitzichten
op bebost gebergte. Wij maken hier
een wandeling langs de Arda en
zien twee foeragerende Zwarte
ooievaars
en
twee
jagende
Balkansperwers. Gelet op het
afleidingsgedrag van de Kleine
plevieren zijn er meerdere broedparen aanwezig en ook noteren wij een nieuwe soort. I n de wilgen op
de oever zingen op twee locaties Cirlgorzen. Bijzonder, omdat wij deze gorzensoort nog niet eerder
hebben waargenomen. Geelgors en Zomertortel zijn aanwezig, maar ook weer Dwergarend, Raaf en
Zwarte wouwen. Langs de oevers vindt begrazing plaats door runderen, blijkbaar zonder herder, want
wij kunnen geen herder vinden. Het is een interessant gebied voor overige waarnemingen; er zijn
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meerdere koningspages,
parelmoervlinders die wij
niet op naam kunnen
brengen, gouden torren,
hoornaars, en wij zien een
veenmol die het zandpad
oversteekt en op de plaat
wordt
vastgelegd. Na dit mooie
excursie
moment
vervolgen we de route
langs
de
Arda
in
noordoostelijke richting.
We
zien
meerdere
Zomertortels,
horen
Nachtegalen en zien dan
een pootloze hagedis op
de weg liggen. Deze
hagedis is bijna een meter
lang en nog vers, dus
even voor onze komst
doodgereden.
Het gebied langs de Arda met biotoop van Cirlgors: ten noordoosten van Madzharovo

In de berm ontdekt Bauke gehoornde sniporchissen. Wij besluiten op een steil randje in de berm van
de weg te picknicken, met het uitzicht over een fraai dal waar de Arda doorheen stroomt. In de berm
geurt het naar bloeiende tijm en er zijn veel honingbijen, blauwtjes en wolzwevers die nectar peuren
uit de bloempjes van de tijm. We zien groentjes waar we de naam niet van kennen, maar ook oranje
luzernevlinders en een apollovlinder Bij de picknickplek is een uitkijkpunt en een ruig grasland met
rozen en acacia’s waar we ons eerste Kleine zwartkopje horen schetteren, maar ook onze eerste
(gewone) Grasmus. In dit schraallandje met struwelen is ook een paartje Grauwe klauwieren actief en
noteren wij voor vandaag onze vijfde Zwartkopgors en er lacht een groene specht. Vanaf het
uitkijkpunt over het dal en de Arda zien we achtereenvolgens meerdere Witte ooievaars, enkele
Zomertortels, een Sperwer, veel Veldleeuweriken. In het dal waar begrazing door runderen
plaatsvindt, zien we een Slangenarend en horen in een rietveld bij de Arda Grote karekieten. Na de
picknick rijden we verder en stoppen we in het dorp Borislavtsi. Het is een typisch sober Bulgaars
dorp met verlaten woningen. Huizen die bewoond worden, hebben allemaal een afrastering rond de
tuin en overal moestuintjes. Wij stoppen op een weggetje waar in een bewoond ooievaarsnest veel
nesten zijn van Spaanse mussen. Rond kwart over drie zijn we aan de rand van het dorp waar zich
plassen aan de rand van akkers bevinden. Er zijn struwelen en er wordt begraasd met gehoede
schaapskuddes. De struwelen bestaan uit meidoorn, veel sleedoorns, hondsrozen, wilgen en
vederesdoorns. Wij noteren meerdere Wielewalen, Zomertortels, foeragerende Spreeuwen,
Boerenzwaluwen, Vinken, Grauwe gorzen, Putter en er vliegt een Aasgier over één van de akkers. Aan
de rand van een groot meer is een geïnundeerde ruigte en daar foerageren 8 Witte ooievaars, vier
adulte Zwarte ooievaars en vier subadulte Zwarte ooievaars, Blauwe reigers en ook twee Ralreigers.
Op de overgang van het meer is een pad met veel struwelen en daar blijven wij een tijd om te genieten
van de vele Balkan gele kwikstaarten die foerageren op de extensief beheerde akkers. Er zijn ook
Groene spechten en meerdere Grauwe klauwieren, Zwartkopjes, weer twee Zwartkopgorzen, Zwarte
wouwen, Geelpootmeeuwen, enkele Buizerds en ook Bijeneters. In de bermen zien we op meerdere
locaties gele luzernevlinders. In de berm is ook weer één van de vele waterbakken waar het vee kan
drenken. Bij deze locatie met waterbakken zit een zwerver zich te wassen. De akker met zomergerst
bevat veel kamille en wikke en trekt onze aandacht omdat er vogels alarmeren. Er zijn twee
Schreeuwarenden die wij eerst niet zagen, omdat ze achter de struwelen op de grond zaten. Ze vliegen
56

op en blijven minutenlang rondjes draaien boven de akkers en de hooilanden. Terwijl we de
Schreeuwarenden observeren en de fotocamera’s “klikken” horen we gekwetter in het struweel waar
ook Grauwe klauwieren zijn; het is een zingende Sperwergrasmus die ook net zoals gewone
Grasmussen af en toe enkel meters boven een struik vliegt en weer neerdaalt. Anton laat het geluid van
een Sperwergrasmus via zijn app. afspelen en de Sperwergrasmus roept meteen en Jan en Gerrit Jan
kunnen een foto maken. Zo brengen we hier een tijd door, maar besluiten nog een pad in te rijden naar
een plas. Hier moeten we onverrichter zake terugkeren, omdat de plas toch onbereikbaar is. Wel
noteren we tijdens het keren van de mini bus nog een Sperwergrasmus en een Zwartkopgors.We rijden
terug naar Madzharovo en stoppen tegenover de rotspartijen met het zicht op het gierencentrum. We
zijn er rond half zeven en kunnen nog een uurtje blijven voordat we voor de avonddis in Paradise
verwacht worden. Het is een goed moment om hier te zijn. De Vale gieren hebben juvenielen en met
de telescoop zijn deze goed te zien op de richels van de rotsen. Om kwart voor zeven komt een
Arendbuizerd vanaf de rotsen en verplaatst zich naar een andere rotspartij achter het gierencentrum.
Daar gaat de Arendbuizerd zitten op een richel en blijft daar tot tien over zeven. Terwijl wij de

Het vogelpallet in de omgeving van Borislavtysi: 7 mei 2013

Arendbuizerd observeren komen er ook twee
Zwarte ooievaars aanzweven die vermoedelijk
naar een nest gaan en ook gaan er meerdere Vale gieren naar de nesten op de rotsen. Achtereenvolgens
zien we nog Huis- en Boerenzwaluwen, Grauwe gorzen, Putters, Raven, Wielewalen, Groene spechten
en Blauwe reigers en nog een invallende Aasgier. Rond half acht breken we op; krekels zijn alom
aanwezig in dit ruige veld langs de Arda. Rond negen uur roepen in de omgeving van Paradise een
Steenuil, een Kerkuil en meerdere Dwergooruilen en in de tuinen zingen Nachtegalen. We maken in
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het donkere dorp nog een wandeling en horen op meerdere locaties Dwergooruilen, Steenuilen en ook
groene padden en bij de Arda rugstreeppadden.

Arendbuizerd en Vale gier bij de gierenrots in Madzharovo

Aad, Jan en Jan van Dijk observeren de Arendbuizerd
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Woensdag 8 mei 2013
Dit is een dag dat wij een lange trip maken langs de Arda in westelijke richting en het verslag
technisch niet eenvoudig is om alles tot per locatie te beschrijven. Wij hebben de hele dag erg veel
locaties bezocht en de waargenomen vogels zijn in een dag tabel opgenomen.
Voor het ontbijt trekt ieder zijn eigen plan. Gerrit Jan en Anton zijn al vroeg op pad en uw scribent
besluit om eens te struinen achter het hotel waar veel tuintjes zijn met veel diersoorten. Het zijn ware
lustoorden voor struweelvogels. Er zijn meerdere Hoppen, Wielewalen, Grasmussen, Nachtegalen,
Appelvinken, Zwartkopjes, Middelste bonte spechten, Boeren- en Huis- en Rotszwaluwen, veel
Huismussen, Zomertortels en Koekoeken. Dat alles in het meervoud! Paradise ligt vrijwel aan de rand
van het dorp en de uitgestrekte tuinen en boomgaardjes grenzen aan het natuurterrein dat direct grenst
aan het dorp. In de tuinen worden veel huisdieren gehouden voor de dis. Er worden schapen gehoed,
maar de lammeren staan op stal om vetgemest te worden; kippen, konijnen, kalkoenen en ook
bijenvolken voor de honing, het is allemaal voor de voedselvoorziening. Er zijn naast de hofhonden op
het erf op straat ook veel zwerfhonden. Het is een interessant samenspel tussen mens en dier en de
overleving van een uitgeleefd dorp waar het ecotoerisme een belangrijke pijler wordt voor inkomsten
voor deze bijzondere samenleving. Tijdens het ontbijt overdenk je dat alles, maar het leven gaat door
en na negenen zijn we voorzien van proviand en heeft Erik het ontbijt en de lunchpakketten
afgerekend (we kunnen niet vertrekken zonder dagelijks af te rekenen, wat ook wel weer erg bijzonder
is). Na het ontbijt ontmoeten wij nog twee studenten van de IAHL-Larenstein die onderzoek doen naar
de verspreiding van wolven in deze omgeving. We gaan vandaag in westelijk richting langs de Arda.
Aan de westzijde van Madzharovo is een interessant eiken-haagbeukenbos, met meerdere soorten
eiken. Wij rijden stapvoets en stappen uit op diverse locaties. Wij horen op meerdere plekken Balkan
bergfluiters, Wielewalen en rond tien uur stoppen
wij bij een begraasd schraalland met struwelen.
Hier struinen wij een tijd, aangezien dit gebied
bijzonder interessant is. Langs de grindweg
groeien op de droge hogere delen pijpbloemen,
en op een gradiënt van weg naar schraalland
groeien vele tientallen ijle moerasorchissen en in
een moerasslootje pijptorkruid en waterranonkel.
Het is een slootje met lokale kwel dat naar
Nederlandse maatstaven erg waardevol is. Ook
bloeien hier nog Blauwe druifjes. Op het
weggetje zien we smaragdhagedissen en
foeragerende Hoppen en in het slootje zijn veel
groene kikkers en ook zien we schildpadden. In
dit botanisch juweel zou je de vogels vergeten! Er IJle moerasorchis
vliegt een Aasgier met nestmateriaal naar het
gebergte langs de Arda en er zijn meerdere Appelvinken die hun typische shik laten horen. We zien
enkele Grauwe ganzen wat ook bijzonder is en vergeten bijna te vermelden dat regelmatig twee
Zwarte ooievaars voedselvluchten uitvoeren en ook Wespendieven actief zijn. We besteden enige
aandacht aan het begraasde struweel (koeien) en horen Zomertortels, Braamsluipers en voor ons de
eerste Griekse spotvogels, Na dit interessante gebiedje gaan we verder langs de Arda en buigen af
richting het dorpje Bryagovets. In de periferie van dit dorpje stoppen we alweer en struinen een half
uurtje. Goed voor meerdere Zwarte ooievaars, Witte ooievaars, Zomertortels, Zwartkopgors, Grauwe
ganzen grazen, Zwartkopjes, Sperwergrasmus, Slangenarend, Boeren- en Huiszwaluw, Witte
kwikstaarten en bij de grindoevers van de Arda Kleine plevieren en ook nog een “belletje” van negen
Zwarte ooievaars. Ook hier is het aan de rand van het dorp bijzonder goed toeven; interessante
struwelen die van de extensie beheerde erfjes overgaan naar de oevers van de Arda. De vogelrijkdom
is hoog in deze landschappelijk gevarieerde gradiënten. We zijn geleidelijk in een agrarisch landschap
terecht gekomen, getuige de akkers met kleine tabaksplantjes. Vanaf Bryagovets zien we zowel kleine
als grote akkers waar kleine tabaksplantjes geplant worden.
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Blauwtje, Argusvlinder, Gele luzernevlinder en
Zuringspanner
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De teelt van tabak is in dit deel van Bulgarije een belangrijke bron van inkomsten voor de bevolking
op het platteland. Terwijl wij door dit landschap rijden zien wij in de dorpjes veel droogrekken die
gebruikt worden om de tabaksbladeren te drogen. De tabaksbladeren worden via een coöperatie
opgekocht en voornamelijk geëxporteerd naar Turkije. Er is zowel veel kleinschalige tabaksteelt en
vervoer via karren getrokken door ezels, als grootschalige tabaksteelt op grote akkers. Onze trip gaat
in westelijk richting en wij worden voor de overgang van een brug over de Arda staande gehouden
door lokale overheidsdienaren. Wij moeten onze paspoorten laten zien, aangezien wij van het ene
district naar een ander district willen reizen. In een weiland langs de Arda wordt gehooid en er zijn
enkele tientallen foeragerende Witte ooievaars.

Droogrekken voor tabak

Tabaksteelt
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Kovan Kaya cultuur

We gaan vervolgens voorbij Kotlari de Arda over en stuiten op een krijtrots formatie waar sporen van
een oude Kovan Kaya cultuur te zien zijn. We zien hier circa 100 trapezium vormige uitgehakte
niches. Op google is informatie te vinden onder “Kovankaya”te Dolna Clerkovichte. Deze “Thracian
Cult Complexes in Kovan Area”worden verondersteld urnen nissen te zijn. Er vliegen enkele
Aasgieren boven de Arda en in de goed ontwikkelde struwelen zien we meerdere Zomertortels en
horen op veel plekjes Nachtegalen.
Vervolgens gaan wij weer terug naar de Arda op de splitsing met de Krumovitsa rivier. Het is een
prachtige locatie die wordt beschreven bij route 6 : Where Arda and Krumovitsa rivers meet in de
Cross Bill Quides. In het weiland dat wordt gehooid foerageren enkele tientallen Witte ooievaars. Er
zijn Hoppen, Grauwe gorzen, Nachtegalen Grauwe klauwieren, veel Veldleeuweriken, Zomertortels
en Bijeneters en langs de Arda Geelpootmeeuwen. Er zijn goed ontwikkelde struwelen langs het pad
bestaande uit; kardinaalsmuts, liguster, sleedoorn, clematis vitalba, braam, vlier en hondsroos.
Interessante planten zijn kuifhyacint, slangenkruid, bremrapen en pijpbloem. We zien hier meerdere
koningspages. In één van de gehuchten zien we een Steenuil op het dak van een schuur bij een
woning.
We gaan picknicken bij één van de vele waterbakken, waar ook een bank met overkapping is. In de
waterbakken die begroeid zijn met algen zijn veel groene kikkers en geelbuikvuurpadjes. Tijdens de
lunch te velde zien we een Roodkopklauwier die in het struweel verblijft. Het is weer een interessante
locatie want we zien een jagende Sperwer, onze eerste langs suizende Boomvalk, er zijn weer
Zomertortels, een enkele Buizerd en een Arendbuizerd, maar ook Kleine klapekster, Grote bonte
specht, Matkopmees, Ringmus en Griekse spotvogel. Ook hier zien we graslandjes met een omheining
van takken van de christusdoorn. In de Cross Bill Guides is de beschrijving in route 3.1.
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Watervoorziening: karakteristiek voor Bulgarije

Bosbeekjuffer

Bremraap
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Wij zien onze eerste Steenpatrijzen en ook twee paar Scharrelaars op een groot boerenerf waar de
helling met geiten wordt begraasd en struweel is van christusdoorn. Op die helling waar we de
Scharrelaars observeren zien we bij het boerenerf Spaanse mussen, Appelvinken en een Vale
spotvogel, onze eerste deze vogelreis en noteren voor deze dag de twaalfde Zwartkopgors. We
vervolgen onze route langs de Arda naar de geërodeerde rotsformaties (zie in Cross Bill Guides route
3.2) op zoek naar de Rotsklever. Voor deze soort moeten we moeite doen en nemen daar ook de tijd
voor. Bij de bedding van de Arda zien we enkele gehoede schaapskudden, enkele foeragerende Zwarte
ooievaars en we zien meerdere Bijeneters. Onze indruk is dat de Bijeneters nu pas in Bulgarije
arriveren, omdat wij in de westelijke Rhodopen geen Bijeneters hebben gezien. We zien hier
achtereenvolgens Grauwe gorzen, Zomertortels, Steenpatrijzen, Cirlgorzen, Oostelijke blonde
tapuiten, Huismussen, Bonte kraaien en veel distelvlinders. Ons geduld wordt beloond en wij zien een
paartje Rotsklevers die wij langdurig kunnen observeren en dus op de foto worden gezet. In de Cross
Bill Guides is de beschrijving in route 3.3 opgenomen.

Biotoop van de Rotsklever

Na deze prachtige waarneming in een
weer andere landschappelijke setting
gaan wij naar Gorno Pole, omdat wij
nieuwsgierig zijn naar het dorpje en de
omgeving waar Stichting Ark haar
begrazingsactiviteiten ontplooit. Vanaf
de Arda gaan we richting Gorno Pole
dat hemelsbreed enkele kilometers ligt
ten noorden van Madzharovo. Rond
18.00 uur stoppen wij voor het dorp,
omdat wij een plas zien, omzoomd met
grote lisdodden. Wij struinen hier een
klein uurtje en zien enkele Grote
karekieten bij het plasje en noteren op
het
lijstje
met
waarnemingen
Wespendief, Grauwe gors, Huismus,
Zomertortel, Veldleeuwerik, Grauwe
klauwier, Schreeuwarend, Wielewaal, Rotsklever
Wilde eend, Huis- en Boerenzwaluw,
Spreeuw, Koekoek, Gele kwikstaart, Kleine klapekster en Aasgier. Dus toch weer erg veel interessante
soorten. In een grasland ontdekken wij een oude waterput en zien wij ijle moerasorchissen waar
solitaire bijtjes hun slaapplaats hebben. Wij nemen een kijkje in het dorp, omdat wij in eerste instantie
in Gorno Pole zouden overnachten, maar het pension was al volgeboekt. Dit pension is een
uitvalsbasis voor eco toerisme en Stichting Ark beveelt dit pension ook aan voor een verblijf in deze
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omgeving. Wat ons opvalt in tegenstelling tot de omgeving van de Arda is dat de landbouw hier erg
sterk intensiveert. Er is een modern agrarisch bedrijf, gelet op de nieuwe tractoren en ons viel op dat
de graslanden intensiever worden geëxploiteerd dan aan de andere zijde van de Arda. Mede door de
informatie dat hier zo’n 400 koeien worden gehouden voor de zuivelproduktie?

Veldwesp met nest

Wilde bijtjes slapend op ijle moerasorchis: Gorno pole

Waterput

Ook hebben wij, naar later blijkt een Steppearend gezien die Gerrit Jan gefotografeerd heeft.
Deze waarneming is in de bijlage in de totaaltabel opgenomen, omdat wij de locatie niet meer
weten waar wij langs de Arda een Steppearend hebben gezien.
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Rond half acht passeren wij de brug over de Arda richting Madzharovo en besluiten een kijkje te
nemen in het gierencentrum.
Gierencentrum
Het bezoekerscentrum – Birdlife Bulgaria Conservation Centre wordt gerund door de BSPB.

Het informatiecentrum blijk inmiddels gesloten, maar de beheerder belt meteen naar enkele
ornithologen, zodat wij na een kwartiertje een rondleiding krijgen. De informatie die wij krijgen van
de zeer enthousiaste ornithologen is bijzonder boeiend en een interessante aanvulling op ons verblijf in
Madzhadrovo. Zij vertellen dat het met de ontwikkeling van de populatie Vale gieren erg goed gaat, in
tegenstelling met de populatie Aasgieren. Begin jaren tachtig waren er nog maar vijf broedparen in het
gebied tussen Madhzarovo en Studen Kladenetz en en 2013 67 paren. Er zijn nog slechts 20 paar
Aasgieren die in Afrika overwinteren. Er vindt nu via ringprogramma’s en bloedanalyses onderzoek
plaats en het blijkt dat de Aasgieren populatie terugloopt door sterfte, veroorzaakt door het gebruik
van antibiotica bij landbouwhuishouddieren. In de kadavers zit antibiotica dat de doodsoorzaak
veroorzaakt bij de Aasgieren. Het heeft onder andere te maken met een verlaging van de pH waarde in
de maag en darmen en daardoor worden bacteriën in de maag niet meer gedood. Vervolgens vindt
infectie plaats met schadelijke bacterieën via het poetsen van de veren met de snavels waardoor
andere ex. ook weer geïnfecteerd worden.. De toename van Vale gieren heeft tot gevolg dat het
ecotoerisme aantrekt en inkomsten gegenereerd worden voor de plattelands bevolking.
De aanwezigheid van wolven is van levensbelang voor de voedselvoorziening van de gieren. Wolven
laten delen van prooidieren liggen en daar profiteren de gieren van. Ze zijn hierdoor minder
afhankelijk van het aanbod van kadavers op voederplaatsen. De bescherming is dus erg belangrijk
voor de ontwikkeling van de gieren populaties.
En zo is er weer een dag in Madzharovo ten einde en hebben wij ’s avonds na het diner en een korte
wandeling discussie over veel waarnemingen en mede dankzij de fotografen kunnen we de details
analyseren.

Uitleg in het Gierencentrum; onder andere
over de herintroductie van de Aasgier

“The Return of the Neophron”
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Wat wilt u gebruiken?

Tabel 7: waarnemingen vogels woensdag 8 mei 2013
Blauwe reiger
Wilde eend
Schreeuwarend 1
Buizerd
Torenvalk
Kleine plevier
Zomertortel
Gierzwaluw
Scharrelaar 6
Veldleeuwerik
Boerenzwaluw
Witte kwikstaart
Nachtegaal
Merel
Braamsluiper
Griekse spotvogel
Koolmees
Boomkruiper
Kleine klapekster
Spreeuw
Spaanse mus
Europese kanarie
Zwartkopgors 12

Witte ooievaar
Vale gier
Slangenarend
Wespendief
Boomvalk 1
Geelpootmeeuw
Koekoek
Hop
Grote bonte specht
Boomleeuwerik
Roodstuitzwaluw
Gele kwikstaart
Oostelijke blonde tapuit
Sperwergrasmus
Grasmus
Vale spotvogel
Zwarte mees
Grauwe klauwier
Bonte kraai
Wielewaal
Vink
Appelvink
Grauwe gors

Zwarte ooievaar
Aasgier
Arendbuizerd
Sperwer
Steenpatrijs
Turkse tortel
Steenuil 1
Bijeneter
Middelste bonte specht
Rotszwaluw
Huiszwaluw
Winterkoning
Zanglijster
Zwartkop
Grote karekiet
Balkan bergfluiter
Rotsklever pr
Roodkopklauwier
Zwarte kraai
Huismus
Putter
Cirlgors
Grijze gors
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In Nederland staat
de Zomertortel op de
Rode lijst, aangezien
deze soort een
biotoop vergt dat in
Nederland steeds
schaarser wordt. In
Bulgarije zijn
gelukkig nog veel
gebieden die niet
geïntensiveerd
worden en waar wij
tijdens onze vogelreis
veel Zomertortels
hebben
waargenomen.

In Nederland is de
Ortolaan vrijwel
verdwenen als broedvogel. In Bulgarije is
nog kleinschalige
landbouw en kan de
Ortolaan zich als
broedvogel
handhaven.

Veenmol
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Impressie omgeving Madzharovo
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Achtererf economie Madzharovo en verval
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Donderdag 9 mei 2013
Het is alweer de laatste nacht dat wij in
Madzharovo hebben geslapen en voor het
ontbijt om 8.00 uur zien wij vanaf het
terras een jagende man Havik en twee
Slechtvalken. Het zijn de eerste
waarnemingen van deze roofvogels
tijdens onze vogeltrip in Bulgarije. Na het
afrekenen en bagage inladen in de
minibus nemen wij afscheid van het
personeel van Paradise en gaan deze dag
richting Burgas aan de Zwarte zee. Het is
een lange rit en uw scribent heeft weer
een poging ondernomen om de
waarnemingen te noteren. Van
Madzharovo gaan we via Varbova naar
Lyubimets. We rijden door zeer sterk
verschillende landschappen en stoppen
waar het ons goed dunkt. Aantekeningen
maken is erg lastig, omdat de afstanden
die wij afleggen van dien aard zijn dat
korte stops worden gemaakt. Tijdens de
stops horen en of zien wij:
Wespendieven, Nachtegalen, een
Zwartkopgors
Wielewaal schept insecten uit een poel
(nooit eerder gezien), Grauwe gorzen, Zomertortels, Roodkopklauwieren, Grasmussen, Vinken,
Grauwe klauwieren. Wij doorkruisen prachtige loofbossen met meerdere soorten eiken en linden. We
zien in meerdere dorpjes huizen die uit leem met vlechtwerk zijn opgetrokken en ook Roma’s met
paard en wagen, die kamille verzamelen voor meerdere doeleinden. Vervolgens gaan we van het bos
naar open landbouwgebied waar tabak geteeld wordt en lavendelakkers zijn en ook wijngaarden. In de
omgeving van Lyubimets komen we in het landbouwgebied met intensieve graanteelten,
pompoenvelden en zien weer Scharrelaars bij de boerenerven. Rond kwart voor elf zijn we bij het
dorpje Biser en zien 12 Witte Ooievaars, enkele Sperwers en drie Dwergarenden, waarvan één een
lichte variant is. Vervolgens zien we meerdere Balkansperwers, een Schreeuwarend en op de weg
lopen Kuifleeuweriken. Inmiddels schijnt de zon en de eerste Bijeneters maken hun opwachting,
terwijl op de electriciteitsdraden langs de weg de zoveelste Zwartkopgors zingt. Op de toch wel
drukke weg rijdt een ouder echtpaar met een ezelkar voor een bezoek aan het dorp. Onverstoorbaar
zittend op de bok van de ezelkar en de auto’s negerend. Na deze stop, waarbij wij het idee hebben dat
er trek is van Sperwers zijn wij rond half twaalf in een groot open shrublandschap waar een brand
heeft gewoed. Ook hier weer Wielewalen, Hoppen, Grauwe gorzen, Veldleeuweriken, Nachtegalen,
Grasmussen, Raven en weer een Dwergarend lichte vorm. Het landschap wordt weer open en we zien
weer Wespendieven en Bijeneters; ons idee is dat de Bijeneters
nu pas in Bulgarije arriveren, omdat we er sinds vandaag steeds
meer zien.

Roomvlek
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Dan arriveren wij
omstreeks twaalf uur
in Hlyabovo en
ontdekken een
prachtig open
glooiend landschap
met grasachtige
vegetaties en veel
open plekken en
enkele verlaten
gebouwen. Het is een
omgeving waar je
gevoel zegt, hier is
veel te beleven! En
dat blijkt ook. Er
foerageren
Kuifleeuweriken, we
zien op de grote
stenen die hier zijn
enkele Isabeltapuiten,
Veldleeuweriken zijn
overal en er zijn ook
Duinpiepers op een
steen. Appelvinken
vliegen over en
Omgeving van Hlyabovo
Kneutjes zingen in de
spaarzame struiken. Dan valt ons oog op baltsende Kortteenleeuweriken op het pad; dit is een
geweldige waarneming. De Bijeneters zijn hier ook en de vierde leeuweriksoort dient zich aan;
Boomleeuweriken jubelen boven de grasvlakte. Bij de verlaten gebouwen zijn Huismussen,
Ringmussen, Roodborsttapuiten en er foerageren Roodstuitzwaluwen. Een bijzondere omgeving die
niet staat beschreven in de literatuur waarover wij beschikken. Dit maakt ook deze vogelreis zo
interessant; afgaan van gebaande paden en zelf nieuwe gebiedjes opzoeken. Bij de verlaten gebouwen
zien wij enkele landschildpadden. Na het bezoek aan dit interessante glooiende landschap gaan wij
teug naar de hoofdweg en nemen ruim tijd voor de picknick bij een verlaten perzikgaard. Ook hier
zien wij meerdere Boomleeuweriken, Kuifleeuweriken, Roodkopklauwieren en horen onze eerste en
enige Draaihals roepen die zich in een populier bevindt. Ook zien we hier weer twee Scharrelaars op
de elktriciteitsdraden. En ook hier zijn de Bijeneters inmiddels gearriveerd. In de omgeving van
Hlyabovo zijn de huizen geel gestuckt en bedekt met rode dakpannen. Er zijn in dit gebied zwarte
ezels die kleine houten karren trekken. Na dit kleinschalige landschap met de verlaten boomgaardjes
rijden we in oostelijke richting en komen vervolgens in een grootschalig landbouwgebied. We zien
acht Zwarte ibissen overtrekken en Gerrit Jan ziet een wilde kat die de weg oversteekt en in een
dennenbosje verdwijnt. Ondanks naarstig zoeken zien we de wilde kat niet meer. Ook zien we in dit
gebied circa 10 km ten westen van Kohovo enkele hazen en er vliegt een Zwarte ooievaar in westelijke
richting. Op een akker zien we enkele Kalanderleeuwerikken en ook een aantal ex. in een schraal
grasland. Dit geldt ook voor Roodbortstapuiten die we in schraallandjes met struwelen zien. Het
grootschalig landbouwgebied wordt gekenmerkt door de teelt van granen, zonenbloemen en mosterd.
Deze landbouwgebieden kenmerken zich door de afwezigheid van vogels.
Rond half vier verlaten wij het grootschalige landbouwgebied en rijden door een oud eikenbos aan de
zuidzijde van Scredets. In de gehuchten die we doorkruisen is veel leegloop en verval. Van Scredets
gaan we van 250 meter hoogte naar de vlakte richting Drachevo en proberen door het bos te rijden,
omdat een weg niet meer wordt gebruikt vanwege het vervallen van een hotel bestemming. Veel
mooien soorten als Uiteindelijk moeten we terug, omdat in het bos veel (geasfalteerde) weggetjes zijn
dichtgegroeid. Na het bos komen we weer in een landbouwgebied met veel notenboomgaarden en hier
zien we weer Roodkopklauwieren en Grauwe klauwieren. Na Drachevo gaan we richting Debelt en
72

zien onze eerste Bruine kiekendief. Van Debelt gaan we richting Burgas langs het meer Mandrensko.
Tijdens het passeren van een brug ten zuiden van het meer Mandrensko zien we Zwartkopmeeuwen,
Visdiefjes, Futen, horen in het riet Grote karekieten en Kleine karekieten. We rijden vervolgens door
richting Kraymorie waar we zullen overnachten. We rijden door een bos en aan de zuidzijde van het
meer komen we via zandweggetjes bij een grote zandgroeve. Hier verblijven we een tijdje, omdat hier
een kolonie Bijeneters nestholten bezet in de wanden van de grote groeve. In het bos roepen
Zwartkopjes, Zomertortels; er vliegen Hoppen en ook zien we overvliegende Appelvinken en
Wielewalen en foeragerende Grauwe klauwieren. In de groeve zien we ook enkele paartjes
foeragerende Tapuiten. We determineren, hoewel op afstand, twee Schreeuwarenden. Boven het meer
Mandrensko zien we vele tientallen Pelikanen in noordoostelijke richting vliegen. Na het bezoek aan
de groeve rijden we door een fraai eikenbos met interessante vegetaties. We ontberen de aanwezigheid
van Margriet Maan en determineren is er niet bij, als interessante planten noteren we: bostulp, paars
mottenkruid, pioenroos, salomonszegel en heksenkruid,. Het is een vochtig eikenbos met veel
oeverbegroeiing met veldiep, esdoorn, es, meidoorn en sleedoorn. In de omgeving van het dorpje
Prisad zien we Wielewalen, Grauwe klauwieren, een Klapekster, Eksters, een Oostelijke tortel,
meerdere Kuifleeuweriken en Spreeuwen. Als we Prisad verlaten rijden we langs een moeraszone van
het meer Mandrensko en horen in het riet Grote karekieten, zien Futen, en vervolgens in de omgeving
van het dorp Dimchevo Turkse tortels, Scharrelaaars en ooievaarsnesten met inwoning van Spaanse
mussen. Bij het meer vervolgens Meerkoeten en een spaarzame Waterhoen (de enige tijdens deze
vogelreis). Wilde eenden, Aalscholvers en boven een graanveld een foeragerende Bruine kiekendief.
Er zijn op diverse locaties groene kikkers en op de weg naar het gehucht Marinko zien we op meerdere
plekken doodgereden ringslangen.
Ook voor donderdag 9 mei hebben wij één tabel samengesteld, omdat we vanwege de reisdag op veel
locaties gestopt zijn met veel dezelfde waarnemingen.

Vlakte bij Hlyabovo
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Kuifleeuwerik in de omgeving van Hlyabovo

Kortteenleeuwerik
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De leeuwerikkenvlakte

Europese landschildpad

Duinpieper
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Tabel 8: waarnemingen vogels donderdag 9 mei 2013
Fuut
Blauwe reiger
Zwarte ibis
Vale gier
Bruine kiekendief
Sperwer
Torenvalk
Meerkoet
Turkse tortel
Koekoek
Bijeneter
Draaihals 1
Boomleeuwerik
Rotszwaluw
Huiszwaluw
Nachtegaal
Roodborsttapuit
Zwartkop
Grote karekiet
Grauwe klauwier
Ekster
Spreeuw
Spaanse mus
Kneu
Grauwe gors

Roze pelikaan
Witte ooievaar
Knobbelzwaan
Schreeuwarend 2
Buizerd
Balkansperwer
Slechtvalk 2
Zwartkopmeeuw
Zomertortel
Gierzwaluw
Scharrelaar 6
Veldleeuwerik
Kortteenleeuwerik
Boerenzwaluw
Duinpieper
Tapuit
Zanglijster
Grasmus
Tjiftjaf
Roodkopklauwier
Kauw
Wielewaal
Ringmus
Appelvink

Aalscholver
Zwarte ooievaar
Wilde eend
Dwergarend
Wespendief
Havik 1 man
Waterhoen 1
Visdief
Oosterse tortel
Hop
Grote bonte specht
Kuifleeuwerik
Kalanderleeuwerik
Roodstuitzwaluw
Roodborst
Isabeltapuit
Merel
Kleine karekiet
Zwarte mees
Klapekster
Raaf
Huismus
Vink
Zwartkopgors 2

Na achten zijn we in Kraimorie en zoeken het pension op en
verdelen de kamers. Het is in tegenstelling tot de eerdere hotels
een vrij eenvoudig pension, maar een allervriendelijkste eigenaar
die van alles vertelt over de ontwikkelingen in Kraimorie.

Pioenroos

Purperorchis
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Fotoshoot.
Wat doe je zonder fotografen met een telelens
als je een vogel niet direct herkent.
Als buiten je waarnemingsgrens
een rover hoog aan het firmament
als silhouet niet te determineren is.
Of een zangertje op grote afstand: ook al mis.
Ja….., dan wordt de score lager.
Maar is er in de groep wel zo’n fotograaf aanwezig
die één is met z’n camera en rondstruint als een
soortenjager.
Onafgebroken is hij met foto’s schieten bezig.

Dwergooruil

En zie je hem niet,
dan hoor je wel de snelle sluitertijden, een geluid
dat opklinkt achter een struik of uit het riet.
Hooguit wat braamstriemen en een muggensteek op de huid.
Dat hoort bij het werk van een vogelfotograaf,
maar de resultaten waren dan ook puntgaaf.
Wij hadden in de groep gelukkig twee van zulke
heren,
waardoor we veel specifieke kenmerken hebben
kunnen leren.

Orpheus grasmus
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Steppenarend, Schreeuwarend, Dwergarend, Vale gier, Slangenarend, Wespendief, Arendbuizerd, Bruine kiekendief,
Torenvalk en Balkansperwer
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Vrijdag 10 mei 2013 – Kraimorie
Op vrijdag bezochten wij diverse moerasgebieden ten
zuiden van Burgas en de zoutpannen ten noorden van
Burgas. In diverse reisverslagen die wij hebben
gedownload werd een vrij positief beeld weergegeven
van de vogelrijkdom van de omgeving van Burgas.
Wij hebben echter sterk de indruk dat deze omgeving
vrij snel geïndustrialiseerd wordt en de exploitatie
van de zoutpannen geïntensiveerd wordt. De
ontwikkelingen langs de Zwarte zee gaan erg snel.
Investeerders uit Rusland hebben de ontwikkeling
van het toerisme overgenomen en in een snel tempo
wordt de kust volgebouwd met reusachtige hotels en
resorts.

In Kraimorie ervaarden wij ook deze expansiedrift;
langs de kust waren veel appartementen en de
eigenaar van het Kraimorie hotel bevestigde
desgevraagd dat de toeristen uit Rusland een
belangrijke inkomstenbron zijn. Voor het ontbijt
zocht een aantal van ons zijn weegs richting Zwarte
zee om langs de kust van Zwarte zee vogels te
spotten. In dit eenvoudige pension genoten wij van
een verrassend goed ontbijt. Jan en Adrie scharrelen
langs de kust en ook Gerrit Jan voegt zich daarbij.
Ook hier zien we weer veel Kuifleeuweriken en
Roodstuitzwaluwen, Grauwe gorzen, Boeren -, Huis 79

, en Gierzwaluwen, Huis - , en Spaanse mus. In de baai van de Zwarte zee tussen Kraimorie liggen de
zeeschepen op de rede en langs de kust zien we onze eerste Bergeenden. Op de stokken van de
visnetten rusten Aalscholvers. Op het strand foerageren Bontbekplevieren en in de geërodeerde
rotswand bevindt zich een oeverzwaluwkolonie. Op de overgang van het strand naar het dorp is een
ruig terreintje en noteren we Veldleeuweriken, Bijeneters en ook weer twee Zwartkopgorzen. Bij
terugkomst in het pension wacht ons een uitstekend ontbijt. Wij besluiten om na het ontbijt naar het
merencomplex aan de zuidzijde van het Poda reservaat te gaan. Dit reservaat ligt aan de zuidwestzijde
van de verbindingsweg van Kraimorie naar Burgas. Het is een reservaat dat bestaat uit water
omzoomd door rietvelden en aan de zuidzijde grenzend aan het Mandrensko meer. Het is een
bijzonder reservaat aan de rand van de industrie van Burgas en door het reservaat loopt een grote
pijpleiding. Wat kunnen we hier verwachten? Aan de overzijde van het meer, is tegen de stad een
enorme aalscholverkolonie in een stervend wilgenbos. Het is een fascinerend gezicht om te zien hoe
deze kolonie is gesitueerd, vrijwel tegen de industrie van Burgas. Tijdens ons verblijf in de omgeving
van de toegang tot de pijpleiding aan de zuidwestzijde van het Poda reservaat zien wij zes nieuwe
vogelsoorten; in de kolonie Aalscholvers ook Dwergaalscholvers, foeragerend in en langs de
rietkragen juveniele Kwakken, Woudaapjes, Purperreigers die voedselvluchten uitvoeren van het
moeras vice versa een broedkolonie. Er zijn foeragerende Krakeenden en we noteren twee paar bruine
kiekendieven waarvan mannetjes de prooien in de vlucht overgeven aan de vrouwtjes en in de
struwelen kwetteren Cetti zangers.
Bij de brug naar de pijpleiding zien wij een slang met een gele kop, maar de waarneming is te kort om
dit ex. te fotograferen en later te determineren. Het is een prachtige omgeving met op de achtergrond
de stadse drukte van Burgas en een indrukkende lijst met interessante waarnemingen.
Tabel 10: waarnemingen vogels 10 mei 2013 Poda meer
Aalscholver
Kwak
Purperreiger
Krakeend
Meerkoet
Koekoek
Huiszwaluw
Kleine karekiet
Kauw

Dwergaalscholver
Kleine zilverreiger
Witte ooievaar
Bruine kiekendief 2 pr
Geelpootmeeuw
Gierzwaluw
Grasmus
Grote karekiet
Wielewaal

Woudaap
Blauwe reiger
Zwarte ibis
Boomvalk 1
Visdief
Boerenzwaluw
Cetti ’s zanger
Ekster

Na ons bezoek aan het Poda meer gaan we weer terug het doodlopende pad af naar de brug over het
Mandrensko meer. Wij stoppen bij de brug, omdat we allerlei vogelbewegingen zien. Aan de zuidzijde
van de brug is een betonnen plaat die grenst aan de rivier en hier liggen enkele schildpadden. Er
foerageren tientallen Oeverzwaluwen en onder de overkapping van de brug is een kolonie van vele
honderden Huiszwaluwen, waarvan veel ex. klei verzamelen aan de zuidzijde van de brug waar een
natte zone is. Het is weer een interessante locatie, aangezien een slikplaatje in trek is bij diverse
foeragerende steltlopers. We zien Kemphanen in broedkleed, Bosruiters, Steltkluten en Kleine- en Koe
reigers. Ook dit is weer een bijzonder observatiepunt met op de achtergrond de stad Burgas. Bijzonder
door de verscheidenheid aan steltlopers die hier foerageren en de vele tientallen Oeverzwaluwen en
vele honderden Huiszwaluwen. Ook in het zwerk is er van alles te beleven, zoals enkele
Wespendieven en een Slangenarend.
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Tabel 11: waarnemingen vogels 10 mei 2013 Poda meer bij de brug
Aalscholver
Blauwe reiger
Slangenarend 1
Steltkluut
Kemphaan > 2
Oeverzwaluw: vele tientallen
Witte kwikstaart
Spaanse mus

Koereiger
Witte ooievaar
Wespendief 2
Kleine plevier
Geelpootmeeuw
Boerenzwaluw
Cetti’s zanger
Grauwe gors

Kleine zilverreiger
Zwarte ibis
Meerkoet
Bosruiter > 10
Kuifleeuwerik
Huiszwaluw: vele honderden
Huismus

Bosruiters

Na het bezoek aan de omgeving
van het zuidelijk deel van het meer
van Poda gaan wij door Burgas
richting Pomorie. Op basis van het
gidsje van Dave Gosney – Finding
Birds in Bulgaria – hebben wij
gekozen voor het bezoek aan de
zoutpannen ten noorden van
Pomorie. De zoutpannen die wij
bezoeken aan het eind van een pad
bij een verlaten gebouw zien er
niet uit alsof deze nog voor
zoutwinning worden gebruikt.
Deze zoutpannen worden wel
geïnundeerd
want
er
zijn
slikbodems
aanwezig
waar
Zwarte ibis
steltlopers foerageren. Wij zoeken
een plekje achter het gebouw en speuren met de telescopen de slikjes van de zoutpannen af. Dit levert
interessante waarnemingen op; Krombekstrandlopers, Bonte strandlopers, Kleine strandlopers,
Strandplevieren, Temminck strandlopers, Bonte strandlopers, ook Kluten en Dwergsterns. Ook weer
een bijzonder gebied waarvan we wel meer willen weten.
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Tabel 12: waarnemingen vogels 10 mei 2013 zoutpannen bij Pomorie
Dwergaalscholver
Steltkluut
Krombekstrandloper
Geelpootmeeuw

Bergeend
Strandplevier
Temminks strandloper
Dwergstern

Kluut
Bonte strandloper
Kleine strandloper
Kuifleeuwerik

Van de zoutpannen ten noorden van Pomorie gaan we eerst naar de zoutpannen ten westen van
Pomorie. Hier willen we de lunch nuttigen, bij een uitzichtpunt over de zoutpannnen van Lake
Atanasovsko. Het blijkt, in tegenstelling tot de informatie uit het gidsje van Dave Gosney dat deze
zoutpannen geïndustrialiseerd zijn en er weinig te beleven is op vogelgebied. Wel interessant om te
zien dat er een antiek treintje wordt gebruikt voor het vervoer van het zout. Van deze zoutpannen gaan
we vervolgens naar Pomorie terug waar bij Vantage Point een dwergsternkolonie is. Gerrit Jan heeft
dit met een app. opgezocht via de informatie uit de gids van Dave Gosney. Na enig zoeken hebben wij
de goede weg te pakken en komen vervolgens in een wijk waar voornamelijk Roma’s wonen. Het
vervoer gaat hier voornamelijk met kleine paardjes en dito wagens. Wij hebben vanaf deze armzalige
woonwijk een goed gezicht op de zandbank waar een dwergsternkolonie is. Bij de dwergsternkolonie
zijn ook Visdiefjes, Kluten en Bergeenden. Rond drie uur gaan we naar Gorno Ezerovo ten westen
van Burgas, waar het grote Lake Burgas ligt. Hier zijn veelal altijd Roze pelikanen aanwezig. Dit klopt
ook en wij zien > 150 Roze Pelikanen aan de overzijde van het meer. Wij kunnen niet dichterbij
komen en er zijn veel wegwerkzaamheden in en bij het dorp en wegomleggingen. Na dit korte bezoek
dat naast de pelikanen nog Aalscholvers en Geelpootmeeuwen oplevert, besluiten we naar het Poda
reservaat te gaan. Het Poda reservaat valt onder de werking van Natura 2000. Het reservaat is een
brakwatermoeras met veel riet en grote kolonies moerasvogels. Zeer opmerkelijk zijn de drie
hoogspanningsmasten die hun oorspronkelijke functie hebben verloren, maar waar nu een grote
kolonie Aalscholvers is gehuisvest. Bij de ingang van het reservaat is een goed geoutilleerd
informatiecentrum, met een dakterras dat dienst doet als uitzichtpunt over het reservaat. Het reservaat
wordt op de achtergrond omgeven door een spectaculaire industriële skyline met grote zwart of geel
rokende schoorstenen. Dit is ook Bulgarije. Wanneer wij de auto’s geparkeerd en betaald hebben in
het infocentrum en eerst een kijkje nemen vanaf het dakterras blijkt dat er een Zeearend in een boom
zit aan de zuidzijde van het Mandrameer, dat ligt aan de overzijde van de (drukke) weg naar Burgas.
Voor de meren rond Burgas is een LIFE programma van kracht voor de bescherming van deze
internationale belangrijke meren tijdens de trekperiode. Bescherming is vooral noodzakelijk voor de
urbanisatie van Burgas en de industrialisatie van zowel harde als zachte industrie (zoutwinning). Wij
hebben een gesprek met de beheerder van het natuur informatiecentrum en hij vertelt dat er twee
Zeearenden in deze omgeving zijn. Erik en Aad blijven op het dakterras om met de telescoop
waarnemingen te verrichten en de overige deelnemers maken een ronde in het reservaat, terwijl Gerrit
Jan en Anton nog verder doorlopen en later door ons weer opgepikt worden. Er zijn meerdere
vogelhutten in het reservaat en wij wilden graag alle vogelhutten bezoeken. Edoch, de laatste en verste
vogelhut is op slot, ondanks verwoede klimpogingen van Anton om sleutels te vinden, konden wij niet
verder dan de trap naar de ingang van de vogelhut. Vermoedelijk een vogelhut die alleen toegankelijk
is onder leiding van één van de beheerders van het Poda reservaat. Wij hebben de waarnemingen van
het Poda reservaat van zowel de oostelijke en westelijke zijde van de weg tussen Burgas en Sozopol
bij elkaar gevoegd.
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Poda reservaat aan de noordzijde van de weg van Burgas naar Sozopol

Het Poda reservaat wordt gescheiden door de doorgaande weg van Burgas naar Sozopol. Vanaf
Kraimorie moet je over de brug richting Burgas direct rechtsaf naar het informatiecentrum waar de
toegang naar het Poda reservaat is. De overzijde van het Poda reservaat is vrijwel niet toegankelijk en
waarnemingen kun je verrichten via een parkeerterrein langs de doorgaande weg. Dit deel van het
meer is omzoomd en hier is minder moeras vegetatie aanwezig. Het is een aantrekkelijk gebied voor
meerdere soorten sterns.
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Tabel 13: waarnemingen vogels 10 mei 2013: Poda reservaat
Dodaars
Ralreiger
Purperreiger
Bergeend
Zomertaling
Zeearend 1
Torenvalk
Steltkluut
Visdief
Witwangstern tientallen
Oeverzwaluw
Merel
Spreeuw
Vink

Aalscholver
Kleine zilverreiger
Lepelaar 5
Wilde eend
Tafeleend
Bruine kiekendief
Meerkoet
Geelpootmeeuw
Zwarte stern
Koekoek
Boerenzwaluw
Cetti ‘s zanger
Huismus

Kwak
Blauwe reiger
Knobbelzwaan
Krakeend
Witoogeend
Wespendief
Scholekster 2
Dwergstern
Witvleugelstern tientallen
Gierzwaluw
Huiszwaluw
Kleine karekiet
Spaanse mus

Wij blijven tot een uur of zeven in de omgeving van het Poda reservaat en gaan daarna voor het diner
naar Kraymorie waar wij in de stad naar een uitstekend restaurantje gaan.

Dwergstern

Visdief
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Pomorie zoutpannen (850 ha)
De Pomorie zoutpannen zijn zeer oud en ontstaan door 2000 jaar traditionele zoutwinning. Dit gebied
wordt gescheiden van de zee door een zandstrip. Wij bezochten slechts een klein deel van dit gebied
en hadden interessante waarnemingen van steltlopers.
Atanasovsko meer (1700 ha)
Het Atanasovsko meer is een ondiep zoutmeer dat ligt ten noordwesten van de stad Burgas. In het
reisverslag van Ronna Felix wordt dit meer nog aangeprezen als zeer vogelrijk. Sinds 1984 heeft dit de
Ramsar status; het noordelijke deel van het meer is natuurreservaat en het zuidelijk deel heeft de
aanduiding bufferzone. Wij bezochten dit meer op 10 mei en waren niet onder de indruk van de
vogelrijkdom en constateerden dat grote delen geëxploiteerd worden voor zoutwinning.
Vaya meer (2760 ha)
Dit is het grootste natuurlijk meer van Bulgarije. Het meer is 9.6 kilometer lang en maximum 4,5
kilometer breed. Het hele meer is omzoomd door riet dat het breedst is in het westen. Het gebied is
gescheiden van de zee door een brede zandbank waarop de industrie van Burgas is gebouwd. Het
gebied rond dit meer is moeilijk toegankelijk. Wij zagen in dit meer enkele honderden Roze pelikanen.
Poda Lagune (100 ha)
De Poda Lagune (100 ha) met de aalscholvernesten in de hoogspanningsmasten vormde een
uitzondering voor het waarnemen van vogels ten opzichte van de zoutpannen. Het gebied heeft een
relatief klein oppervlak maar bevat zowel zoet-, zout- als brak water met elk hun specifieke planten en
dieren. Deze lagune herbergt een gemengde kolonie reigers, Lepelaars en Zwarte ibis. In 1989 werd
deze locatie uitgeroepen tot eerste beschermd gebied dat beheerd wordt door de BSPB (Bulgarian
Society for the Protection of Birds).
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Vrouwtje Bruine kiekendief met nest materiaal; op de achtergrond de skyline van Burgas

Ontbijt Kraimorie

86

87

Zaterdag 11 mei 2013
Op zaterdag nemen wij na een ontstekend ontbijt afscheid van de eigenaren van hotel Panorama in
Kraimorie en gaan we naar het noordwesten richting Sofia. We hebben besloten om halverwege de
route naar Sofia het Balkan gebergte te bezoeken. De omgeving van Kraimorie is sterk
geïndustrialiseerd en vooral toeristisch en er moeten lange afstanden afgelegd worden om vogelrijke
gebieden te bezoeken. Maar naar later blijkt hebben wij een goede keuze gemaakt om richting Balkan
gebergte te gaan. Onderweg proberen wij vanuit de mini bus vogels te observeren, dit valt niet altijd
mee, aangezien wij in eerste instantie gekozen hebben voor een snelle route. Rond tien voor tien zijn
we in de omgeving van Krumovo en daar zijn veel visvijvers men kweekt er vis voor
consumptiedoeleinden. Wij zien op één van de visvijvers enkele Casarcaeenden die wij nog niet eerder
hebben waargenomen en die hier broedvogel zijn. Wanneer wij in de omgeving van Karbonat zijn,
verandert het landschap en zien wij grootschalige boomgaarden met kersen, abrikozen, perziken,
druiven, en ook akkers met granen, koolzaad en zonnebloemen. Langs de wegen zijn veel lanen met
walnoten. Het blijkt dat in deze omgeving de EU een financiële injectie heeft gegeven voor
stimulering van de agro productie, gelet op de blauwe borden langs de weg met de bekende gele ronde
sterren. Wij besluiten om rond elf uur de “snelweg” af te gaan en het Balkan gebergte op te zoeken.
Bij Stara Zogora nemen wij de afslag richting gebergte waar we al op uitkijken en wij maken nog
koffiestop bij een interessant weggetje met struweeltjes. Er zingt weer een Zwartkopgors en wij
noteren naast Grauwe gors, Kneu, Groenling, Nachtegaal,
Zwartkop ook een Orpheus spotvogel. Na de koffiestop gaan we
verder omhoog het Balkan gebergte in en rond half twee zijn we
op een picknickplaats met een fraai uitzicht op het Balkan
gebergte. We willen verder omhoog, maar de weg is alleen
toegankelijk voor wandelaars en vier wiel aangedreven
voertuigen. De picknick houden wij op een beekdalweide waar
siesels zijn en ook waar ook Grauwe klauwieren en Isabeltapuiten
foerageren. Vanaf de bergen stroomt het water via fraai
omzoomde beekjes met oude zwarte elzen en landschappelijk is
het een zeer fraaie picknickplaats. Wij wilden hogerop en en
kwamen uiteindelijk boven de boomgrens in het nationaal park
Balkan gebergte. Dat vergt meer aandacht in het reisverslag dan
alleen een vermelding van waargenomen vogelsoorten. Wij zijn
Siesel
tot de top gelopen en gereden waar zich een Russisch monument
bevindt dat niet meer wordt onderhouden en de omgeving van het monument een desolate indruk
geeft. Althans bij enkelen van ons leeft dit gevoel, terwijl het anderen van ons juist een gevoel van
opwinding geeft.
Balkan gebergte
Het Balkan gebergte beslaat als nationaal park (gevestigd in 1991) een totale oppervlakte van bijna
72.000 ha met een totale lengte van het gebergte van 85 km. De hoogste top van het gebergte (Botev)
is 2376 meter en de laagste top is 500 meter. De oppervlakte bos bedraagt 44.000 ha. En de overige
oppervlakte bedraagt ruim 27.000 ha. In het nationaal park zijn negen natuurreservaten met een
oppervlakte van circa 20.000 ha. Het nationaal park is een zogenaamd IBA; International Bird Area.
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Het monument wat wij op de top bezoeken is the Arc of Liberty te Beklemento uit 1980, gemaakt op
het hoogste punt van het Balkan gebergte ter plaatse: 1550 m. Die plek is genoemd Troyan Kamarapas
en werd ten tijde van de Russisch-Turkse oorlog in 1878 door de Russen gebruikt om de Bulgaren te
bevrijden van het Ottomaanse juk. Het monument is opgedragen aan de Russisch-Turkse "brotherhood
of arms" De architect van het monument is Georgi Stoilov, de beeldhouwer Velichko Minekov. Het
monument is 37 m. hoog! De gebeeldhouwde Russische soldaten zijn 7 m. hoog. Verder is er op de
site te lezen dat het beeld (waarvan ook foto's) tegenwoordig met graffiti wordt beklad en dat de
omgeving er verwaarloosd en desolaat uitziet. Maar ja wij vonden het uitzicht erg mooi en scoorden de
Golden Eagle. De berghellingen worden begraasd met huispaarden die ook hier hun veulens werpen,
gelet op de samenstelling van de kuddes. Geen Tarpan paarden hier, maar inschakeling van de lokale
bevolking voor begrazing door gebruiksvee.

Bezinning!
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Inscharing van huispaarden voor begrazing van de hellingen

Het monument
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Het monument in detail opname

Dit is een impressie, maar op de berg met het prachtige monument hebben wij een fenomenaal uitzicht
over de dalen en bossen van het Balkan gebergte. Alleen de beleving aan de voet van het monument
geeft een gevoel van rust en bezinning, totdat een Steenarend wordt gespot op een lager gelegen
bergtop en het gedaan is met rust! Jan, Gerrit Jan en Anton willen naar beneden om de Steenarend
beter te spotten. Dat gebeurt ook en levert uiteindelijk toch mooie foto’s, hoewel de Steenarend
scherpe ogen heeft en de vogelspotters in de gaten heeft. Wij verzamelen weer op het parkeerterrein
beneden aan de weg richting monument en ook daar was het erg interessant. Raven laten zich niet
onbetuigd, maar ook Veldleeuweriken, Witte kwikstaart, Tjiftjaf, Gierzwaluwen zijn aanwezig. Maar
ook een vrouwtje Blauwe kiekendief scheert op een hoogte van 1550 meter voorbij. En dan komen er
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nog 20 Bijeneters langs en horen wij, mede dankzij het gebruik van de app van Anton ook twee
Beflijsters in de Sparrenopstanden; het is weer een bijzondere locatie. Ook zijn er op deze hoogte veel
Boerenzwaluwen. Na dit bezoek dalen wij weer af tot op 1000 meter zien we weer Gouden regen die
nu bloeit.

Impressie bij Russisch monument
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In het Central Balkan Nationaal Park is er een project om diverse soorten gieren opnieuw uit te zetten.
In het park komen alle Europese soorten voor: Lammergier, Vale gier, Aasgier en Monniksgier. De
afgelopen jaren hebben deze vogels het moeilijk gehad door overbejaging, maar ook omdat hun
prooidieren steeds vaker werden opgeruimd. Inmiddels wordt anders over deze dieren gedacht en
krijgen ze een betere bescherming. Ook wordt de lokale bevolking uitgelegd dat deze 'schoonmakers'
juist nuttig in plaats van schadelijk zijn. Natuurbescherming in Bulgarije staat nog in de
kinderschoenen. Eén van de grote problemen vormen de illegale jachtpartijen in het park. Het Wereld
Natuur Fonds heeft in overleg met de overheid van Bulgarije in 2003 het management van dit park op
zich genomen. Het heeft nu de naam PAN Park meegekregen. Dit staat voor een
managementstandaard, dat inmiddels voor meerdere parken in Europa geldt. Het doel is om de
gebieden met de lokale bevolking het park duurzaam te beheren.
Wij gaan nu richting Sofia voor de laatste nacht en zijn nog zo’n 150 kilometer verwijderd van de
hoofdstad. We rijden langs uitgestrekte rozengaarden in de rozenvallei van Kazan lak, waarvan de
bloempjes zijn geplukt. De bloempjes worden gebruikt in de parfum industrie. Voor één gram
rozenolie is drie kilo bloemblaadjes nodig. Rozenolie is een belangrijk exportproduct, maar de export
ondervindt stagnatie door een tekort aan plukkers door de ontvolking van het platteland. Na de
rozengaarden komen we in het laagland met overwegend verbouw van rogge.
Rond kwart over zeven houden we een kleine pauze bij een dalletje met meidoornstruweel. In het dal
jagen Buizerd, Havik en Sperwer, we zien een Syrische bonte specht en in één van de vele meidoorns
zingt een Provençaalse grasmus. Aan de rand van Sofia zien we weer dat koeien naar de stal worden
gedreven en in de kleine kudde zijn ook drie waterbuffels die wij in Bulgarije nog niet eerder hebben
gezien. Om negen uur zijn wij in het ATM hotel in Sofia niet ver verwijderd van het vliegveld en zien
in de straat bij het hotel Alpengierzwaluwen vliegen. ‘s Avonds gebruiken wij het diner in het hotel en
worden verblijd met een feest met life muziek.
Zondagmorgen vertrekken wij op tijd en arriveren om 12.00 uur op vliegveld Eindhoven waar op het
onverharde parkeerterrein een paartje Kleine plevieren rondscharrelt en in de omgeving van de
startbanen horen wij Veldleeuweriken zingen.
Voor 2013 een geslaagde vogelreis!
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Groep.

Een onverwacht bijzondere waarneming
lijdt soms tot euforie.
Een persoonlijke beleving
mogelijk tot ongekende sensatie
Maak je meerderen daarvan deelgenoot,
dan wordt daarmee het groepsgevoel vergroot.
Zo is een Arendbuizerd, Rouwmees of een bostulp
voor zo’n proces een prima hulp.
Maar ook een hagedisje van smaragd
of een waterspreeuw in al z’n pracht
die langs snelle stromen woont
en dan de diertjes die hij eet
die worden uit een beek geschept en op de hand getoond
zodat je ze niet meer vergeet.
Als individu heeft een ieder zijn verwachtingen.
Met de groep hadden we gezamenlijk ervaringen.
Een reeks van vele prachtige momenten,
ondersteund door leva’s in plaats van centen.
Deze vogelreis was zeer de moeite waard
Voor iedereen, van bruisend jong tot licht bejaard.
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muurhagedis, vuursalamander, smaragdhagedis, boomkikker, groene kikker, roodbuikvuurpad en
Europese glasslang (Scheltopusik)
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Internationale kameraden

Volgende keer hopen we "deze" ook te zien!
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Facebook
Zie ook facebook van Jan van Dijk en Gerrit Jan van Dijk voor bijzonder goed fotomateriaal
van de vogelreis Bulgarije 2013.
Websites:
www.Wildernisfoto.nl
www.TheHabitatFoundation.nl
http://newthraciangold.eu/
www. ark.eu
www.avalon.nl
www.lifeneophron.eu
www.neophoron.com
www.blacksea.net/bspbpoda
Kaarten
Bulgarije. Michelin nr. 739. 1:700.000
Western Rhodopes. Tourist map. 1:100.000.
Eastern Rhodopes. Tourist map. 1:120.000.
Bulgarian Black Sea Coast - Burgas. 1:150.000
Bronnen
Dochy Olivier en Veerle Deconinck. Reisverslag Bulgarije 5-17 mei 2002.
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Felix Ronan. Verslag&Waarnemingen: Vogelreis Bulgarije (Vrijdag 27/04/2007 – Zondag
06/05/2007).
KNNV- reis. Bulgarije Oost-Rhodopen. 2008.
Gosney Dave. Finding Birds in Bulgaria. A Gostours Guide. 1994/2010.
Vogelwacht Uden goes Bulgaria. Van zaterdag 7 mei tot en met dinsdag 17 mei 2011.
Erhart Fokko. Ontdek de Magie van de Oostelijke Rodopen. 2012.
Pannekoek. Roel. Impressie van een vogeltrip naar Bulgarije. 2012.
Crispijn Rob. Bulgarije 2012.
Palahutev Georgi. Eastern Rhodopes Bulgaria. The first even guidebook to the Eastern Rhodopes.
2012.
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Bijlage: waarnemingen
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Waarnemingen

4-mei

7-mei

8-mei

9-mei

10mei

Soort

Latijnse naam

Dodaars

Tachybaptus ruficollis

Fuut

Podiceps cristatus

Roze pelikaan

Pelecanus onocrotalus

Aalscholver

Phalacrocorax carbo

Dwergaalscholver

Microcarbo pygmeus

x

Woudaap

Ixobrachus minutus

x

Kwak

Nycticorax nycticorax

x

Ralreiger

Ardeola ralloides

Koereiger

Bulbucus ibis

Kleine zilverreiger

Egretta garzetta

Grote zilverreiger

Casmerodius albus

x

Blauwe reiger

Ardea cinerea

x

Purperreiger

Ardea purpurea

Ooievaar

Ciconia ciconia

Zwarte ooievaar

Ciconia nigra

Zwarte ibis

Plegadis falcinellus

Lepelaar

Platalea leucorodia

Knobbelzwaan

Cygnus olor

x

Grauwe gans

Anser anser

x

Bergeend

Tadorna tadorna

Casarca

Tadorna ferrugina

Nijlgans

Alopochen aegyptiacus

x

Wilde eend

Anas platyrhynchos

x

Krakeend

Mareca strepera

Zomertaling

Anas querquedula

Tafeleend

Aythya ferina

Witoogeend

Aythya nyroca

Kuifeend

Aythya fuligula

Vale gier

Gyps fulvus

x

x

x

Aasgier

Neophron percnopterus

x

x

x

Zeearend

Haliaeetus albicilla

Steenarend

Aquila chrysaetos

Schreeuwarend

Aquila pomarina

2

Steppearend

Aquila nipalensis

x

Slangenarend

Circaetus gallicus

Dwergarend

Hieraaetus pennatus

Zwarte wouw

Milus migrans

11mei

Zondag

Zaterdag

Vrijdag

Donderdag

Woensdag

6-mei

Dinsdag

Maandag

5-mei

Zaterdag

vogelreis: 2013
3-mei

Zondag

KNNV afdeling Epe en
Heerde
Vrijdag

Bulgarije

12mei

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
1
x

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x
x

x

x

x
x

x
1m

x

x

x

x

x

x
1 pr
x
x
x

x
x

1
1

x
x

x

1

2

x

x
x

x

x
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Bruine kiekendief

Circus aeroginosus

Blauwe kiekendief

Circus cyaneus

Arendbuizerd

Buteo rufinus

Buizerd

Buteo buteo

Wespendief

Pernis apivorus

Sperwer

Accipiter nisus

Balkansperwer

Accipiter brevipes

Havik

Accipiter gentilis

x

x
1 vr

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

ad en
juv

x

x

x
x
x

x
1m

x

x

x

x

x

Torenvalk

Falco tinnunculus

Boomvalk

Falco subbuteo

Slechtvalk

Falco peregrinus

Patrijs

Perdix perdix

Steenpatrijs

Alectoris rufa

Fazant

Phasanius colchicus

Kwartelkoning

Crex crex

Waterhoen

Gallinula chloropus

Meerkoet

Fulica atra

x

Scholekster

Haematopus ostralegus

x

Kluut

Recurvisora avosetta

x

Steltkluut

Himantopus himantopus

x

Kleine plevier

Charadrius dubius

Bontbekplevier

Charadrius hiaticula

Strandplevier

Charadrius alexandrinus

Kievit

Vanellus vanellus

Bonte strandloper

Calidris alpina

x

Krombekstrandloper

Calidris ferrugina

x

1

x

x

x
2

x
x
x
> 12

1
1
x

x

x

x

x

x

x

x

1 pr

x
x
x

x

Temmincks strandloper Calidris temminckii

x

Kleine strandloper

Calidris minuta

x

Bosruiter

Tronga glareola

10

Kemphaan

Kampfläufer

x

Oeverloper

Actitis hypoleucos

2

Groenpootruiter

Tringa nebularia

Kokmeeuw

Larus ridibundus

x

Stormmeeuw

Larus canus

x

Zwartkopmeeuw

Larus melanocephalus

Geelpootmeeuw

Larus michahellis

Kleine mantelmeeuw

Larus graellsii

Dwergstern

Sterna albifrons

Visdief

Sterna hirundo

Zwarte stern

Chlidonias niger

Witvleugelstern

Chlidonias leucopterus

x

Witwangstern

Chlidonias hybridus

x

Rotsduif

Columba livia

Holenduif

Columba oenas

2

x
x
x

x

x
x

x

x

x

x

x
x
x
x

x

x

x

x

x

100

Houtduif

Columba palumbus

x

Turkse tortel

Streptopelia decaocto

x

Zomertortel

Streptopelia turtur

Oosterse tortel

Streptopelia orientalis

Koekoek

Cuculus canorus

Bosuil

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

Strix aluco

x

x

Kerkuil

Tyto alba

x

Steenuil

Actena noctua

1
1 en >
2

Dwergooruil

Otus scops

x

>4

x

Gierzwaluw

Apus apus

x

x

x

x

Vale gierzwaluw

Apus pallidus

x

x

x

Alpengierzwaluw

Apus melba

Hop

Upupa epops

IJsvogel

Alcedo atthis

Bijeneter

Merops apiaster

Scharrelaar

Coracias garrulas

Zwarte specht

Dryocopus martius

Groene specht

Picus viridis

Grijskopspecht

Picus canus

Grote bonte specht

Dendrocopus major

Middelste bonte specht

Dendropcopus medius

Syrische bonte specht

Dendrocopus syriacus

Kleine bonte specht

Dendrocopus minor

Draaihals

Jynx torquila

Veldleeuwerik

Alauda arvensis

x

Kuifleeuwerik

Galerida cristata

x

Boomleeuwerik

Lullula arborea

Kortteenleeuwerik

Calandrella brachydactyla

x

Kalanderleeuwerik

Melanocaryoha calandra

x

Oeverzwaluw

Riparia riparia

Rotszwaluw

Ptyonoprogne rupestris

Boerenzwaluw

Hirundo rustica

Roodstuitzwaluw

x

x

x

x

x

x

x

x

x

1

x

x
x
x

x

x

x

x

x

x

x
2 en
4

x
6

x

x

x
x

8

x

x

x
x

x

x
x

x

x

x

x

x
x

x

x
1
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Hirunda daurica

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Huiszwaluw

Delichon urbica

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Duinpieper

Anthus camprestis

Boompieper

Anthus trivialis

Witte kwikstaart

Maotacilla alba

x

x

x

x

Gele kwikstaart

Motacilla flava

x

Balkan g. kwikstaart

Motacilla feldegg

Grote gele kwiksaart

Motacilla cinera

x

Winterkoning

Troglodytes troglodytus

x

Waterspreeuw

Cinclus cinclus

Heggenmus

Prunella modularis

Roodborst

Erithacus rubecula

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x
x

x

ad en juv
x
x

x

x

x

x
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Nachtegaal

Luscinia megarhynchos

Zwarte roodstaart

Phoenicurus ochruros

x
x

x

x

Tapuit

Oenanthe oenanthe

x

x

Isabeltapuit

Oenanthe isabellina

x

x

x

x
x

Oostelijke blonde tapuit Oenanthe O melanoleuca

x
x

x

x

x

x

x

Paapje

Saxicola rubreta

x

Roodborsttapuit

Saxicola rubicola

Blauwe rotslijster

Monticola solitarius

Zanglijster

Turdus philomelos

Grote lijster

Turdus viscivorus

Merel

Turdus merula

Beflijster

Turdus torquatus

Sperwergrasmus

Sylvia nisoria

Tuinfluiter

Sylvia borin

Zwartkop

Sylvia atricapilla

x

Braamsluiper

Sylvia currura

x

Kleine zwartkop

Sylvia melanocephala

x

Grasmus

Sylvia communis

x

Provencaalse grasmus

Sylvia undata

Cetti's zanger

Cetta cetti

Kleine karekiet

Acrocephalus scirpaceus

Grote karekiet

Acrocephalus arundinaceus

Orpheus spotvogel

Hippolais polyglotta

Giekse spotvogel

Hippolais olivetorum

x

Vale spotvogel

Acrocephalus pallidus

x

Fitis

Phylloscopus trochilus

Bergfluiter

Phylloscopus bonelli

x

Tjiftjaf

Phyolloscopus collybita

x

Goudhaan

Regulus regulus

x

Vuurgoudhaan

Regulus ignicapillus

2

Koolmees

Parus major

Zwarte mees

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x

x
2

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x

x

x
x

x

x
x

x

x

x

x

Parus ater

x

x

Pimpelmees

Parus caeruleus

x

Glanskopmees

Parus palustris

Matkopmees

Parus montanus

Rouwmees

Parus lugubris

Staartmees

Aegithola caudatus

Buidelmees

Remiz pendulinus

Boomklever

Sitta europea

Rotsklever

Sitta neumayer

Rotskruiper

Tichodroma muraria

Boomkruiper

Certhia brachydactyla

Grauwe klauwier

Lanius collurio

Roodkopklauwier

Lanius senator

Klapekster

Lanius excubitor

x

x

x

x

x

x
x

x
1 pr
x
x

pr
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
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x

Kleine klapekster

Lanius minor

Ekster

Pica pica

x

Gaai

Garrulus glandarius

x

Kauw

Corvus monedula

x

Alpenkraai

Pyrrhocorax pyrrhocorax

Roek

Corvus frugelius

x

Bonte kraai

Corvus cornix

x

x

Zwarte kraai

Corvus corone

x

Raaf

Kolkrabe

Spreeuw

Sturnus vulgaris

Wielewaal

Oriolus oriolus

Huismus

Passer domesticus

x

Spaanse mus

Passer hispaniolensis

x

Ringmus

Passer montanus

Vink

Fringilla coelebs

Kneu

Carduelis cannabina

Putter

Carduelis carduelis

Groenling

Chloris chloris

Sijs

Carduelis spinus

Europese kanarie

Serinus serinus

Goudvink
Appelvink

Pyrrhula pyrrhula
Coccothraustes
coccothraustes

Kruisbek

Loxia curvirostra

Ortolaan

Emberiza hortulana

Geelgors

Emberiza citrinella

Cirlgors

Emberiza cirlus

Zwartkopgors

Emberiza melanocephala

Grauwe gors

Miliaria calandra

Grijze gors

Emberiza cia

Dagtotaal

x

x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

2

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x
x

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

3 en 2

x

x
5

x

x

5o

x

x

52

46

x
x

x

3

6

5

2

3

2

x

x

x

x

x

x

x

x

68

76

73

77

38

67
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Overige waarnemingen
Ree

Capreolus capreolus

Wild zwijn

Sus scrofa

Marter?

Martes foina - Martes martes

Haas

Lepus europeus

Konijn

Oryctolagus cuniculus

Wilde kat

Felis sylvestris

x

x
wroetspoor

dood
x
x
1
dood

1
1
dood

Egel

Ernoceus europaeus

Siesel

Smermophilus citellus

Groene kikker

Pelophylax kl. Esculentus

x

x

Boomkikker

Hyla arborea

x

x

x
x

x
meerdere
d

Slang ?
Hagedis?

Lacerta vivipara

x

x

x

x

x

x
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Muurhagedis

Podarcis muralis

x

O. Smaragdhagedis

Lacerta schreiberi

x

Vuursalamander

Salamandra salamandra

Landschilpad

Testudo hermanni

Groene pad

Pseudepidalea viridis

Geelbuikvuurpad

Bombina variegata

Veldkrekel

Gryllus bimaculatus

Lieveheersbeestje

Coccinellidae spec

Hoornaar

Vespa crabro

Koekoekshommel

Bombus rupestris?

Wesp ?

Vespidae spec

x

Veldwesp

Polistes spec

x

x

Honingbij

Apis mellifica

x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

dood
x
x

x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Solitaire bijtjes?
Rode mestkever

Scrarabaeoidea spec

x

Oliekever

Meloe proscarabaeus

x

Vuurwants

Pyrrhocoris apterus

x

Meikever

Melolontha melolontha

x

Prachtkever

Anthaxia nitidula

x

Gouden tor

Cetonia aurata

Blauw zwarte houtbij

Xylocopa violacea

Wolzwever

Bombiylius major

x
x
x

Roodvleugelsprinkhaan Oepoda germanica

x

Veenmol

Gryllotalpa gryllotalpa

x

Aardbeivlinder

Pyrgus malvae

x

Gele luzernevlinder

Colias hyale

x

x

Oranje Luzernevlinder

Colias crocea

x

x

Parelmoervlinder?
Kleine
parelmoervlinder

Melitaea cinxia

Atalanta

Vanessa atalanta

Koolwitje?

Pieris rapae spec

Klein koolwitje

x

x

Issoria lathonia

x
x

x

x

x

x

x

x

x

Pieris rapae

x

x

Distelvlinder

Vanessa cardui

x

x

x

x

x

x

x

x

Koningspage

Iphiclides podalirius

x

x

x

x

x

x

x

x

Dambordje

Melanargia galathea

Citroenvlinder

Gonepteryx rhamni

Oranjetip

Anthocharis cardamines

x

x

Blauwtje?
Groentje

x
Callophrys rubri

x
x

Dikkopje?

x

Dagpauwoog

Inachis io

Apollovlinder

Parnassus apollo

Kokerjuffers ?

Trichoptera spec

Bosbeekjuffer

Galopteryx virgo

x
x
x
x
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Blauwe ijsvogelvlinder

Lemenitis reducta

Cidade?

Auchenorrhyncho spec

x

Sprinkhaan?

Caelifera

x

Prachtkever

Buprestidae

Wolzwever

Bombylius major

x

Miljoenpoot

Myriapoda

x

Europese glasslang

Pseudopus apadus

Wijngaardslak

Helix pomata

Rode bosmier

Formica rufa

x

1 dood
x

x
x

x
x

Zwarte mier?

x

Baars?

x
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