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Reseberättelse
Fredag 26 maj
Köpenhamn – Wien – Bukarest – Tulcea (Hotel Select)
Vi samlades på Kastrup (alla utom Solweig och Yngwe som flög från Arlanda) kl. 05.30.
Flyget mot Wien lyfte på utsatt tid kl. 07.10. Kl. 09.00 landar vi i Wien som mellanlandning
och 10.05 lyfter vi med samma plan mot Bukarest där vi landar kl. 12.40 lokal tid.
På flygplatsen möter vi upp Giovanna som jobbar som assistent för Ibis tours. Hon visar
oss till bussen som står alldeles utanför flygplatsen. Jorge vår busschaufför kör oss sedan
mot Tulcea (en resa på drygt 30 mil). En bit utanför Bukarest börjar vi se våra första
blåkråkor på teleledningar längs vägen. Vi passerar även en våtmark där en mindre
skrikörn glider lågt jämte bussen. En purpurhäger och silkeshägrar samt resans enda
kohäger ses även här. Dryga timmen kvar till Tulcea så stannar vi för en kort skådning vid
en råkkoloni där det skulle häcka aftonfalkar (som övertar råkbon). Vi hittar tre hanar och
en hona, dessutom resans första spanska sparvar, tre svartpannade törnskator, flera
biätare och sjungande sommargylling och kornsparvar.
Sista biten mot Tulcea får vi se flera storkbon med ungar i alldeles intill vägen.
Väl framme på hotellet checkar alla in på sina rum och efter en timmes installering och
dusch samlas vi sedan i restaurangen för en välbehövlig middag, där även vår lokala
guide Daniel Petrescu, tillika ägaren av Ibis tours, sitter med oss.
Efter middagen går Daniel kort genom programmet för morgondagen och sedan beger vi
oss till våra rum.

Lördag 27 maj
Tulcea – Murighiol Route
Frukost klockan 07.30 på hotellet och sedan samling vid bussen 08.30. Denna dag skall
bussen ta oss längs en rutt i södra delen av Donaudeltat på drygt 13 mil.
Vårt första stopp är vid ett litet grustag vid byn Nufaru. Här ser vi mängder med häckande
biätare och flera blåkråkor som gjorde hisnande rollar i luften. Även två tornfalkspar häckar
här och en minervauggla visade sig fint utanför sitt bohål i grusbrinken.
Efter detta åker bussen vidare till Bestepe, ytterligare en dryg mil mot sydost. Bestepe
betyder ʺThe five hillsʺ och utgör den högsta platsen runt Donaudeltat. Fåglar vi träffade
på här var bland annat häckande höksångare, sjungande kornsparv, lärkfalk, törnskata
och blåkråkor.
Strax efter att bussen lättat igen mot Murighiol så fick vi se våra första pelikaner, ett par
flockar med sammanlagt 250 individer och en ensam pelikan som kryssade vår väg visade
sig vara en krushuvad (ganska ofta visar sig ensamma pelikaner vara just den
krushuvade). Vid Murighiol finns det några mindre saliner med grunt vatten och frodiga
omgivningar benämnda Murighiol sedentary. Här var det tubkikare som gällde och
fågelrikedomen var stor, bland annat en koloni med 130 svarthuvade måsar, 150 kaspiska
trutar där även flera veckogamla ungar sågs. Vi såg även typiska våtmarksarter såsom
vitögd dykand, rödhuvad dykand, rörhöna, styltlöpare, skärfläcka, silkeshäger och fina
obsar på rallhäger. Cirka 400 dvärgmåsar och 300 fisktärnor flög runt, lågt över sjöarna.

Några trastsångare sjöng i vassarna och på gräsfälten i direkt anslutning sågs gulärla av
raserna feldegg och superciliaris.
Nästa stopp blev en aftonfalkskoloni knappt 2 km sydost om Plopul. Här tog vi vår fältlunch
som dukades upp på bord vid bussen. Det var en härlig känsla att få njuta av mängder av
aftonfalkar samtidigt som lunchen intogs. Omkring 30 par aftonfalk trodde vår guide Daniel
häckade här i år men antalet var säkert över hundra, då många 2k-fåglar sågs. Dagens
stora överraskning upptäcktes först på kvällen på hotellrummet, då reseledaren tankade in
bilder i datorn. Det visade sig då att en gammal hane amurfalk fastnat på bild; första fyndet
för Rumänien och tolfte för Europa!
Efter lunchen packade vi ihop och fortsatte vår busstur mot Enisala. Ett kort stopp längs
vägen gav spansk sparv i Sarinasuf, där det häckade några par i ett storkbo.
Väl i Enisala så började vi en trevlig promenad upp mot den medeltida fästningen. Här såg
vi dvärgörn, svartpannade törnskator, biätare, isabella- och vanlig stenskvätta, ett antal
sislar mm. Span ut över våtmarken gav purpurhägrar, natthäger, fiskande skäggtärnor,
rödhuvad dykand och enstaka vita pelikaner. Från vassarna hördes trastsångare,
vassångare och pungmes. Väl uppe vid fästningen hämtade bussen upp oss och vi körde
då till den näraliggande Enisala Woods. Här möttes vi direkt av flera sjungande
sommargyllingar och sjungande ortolansparv, kornsparv var allmän, liksom biätare och
törnskata. Andra arter vi fick se var fältpiplärka, balkanmes, stenknäck, svartpannad
törnskata och bivråk.
Väl på hotellet blev det tid på rummen, middag i restaurangen och artgenomgång.

Den medeltida fästningen Enisala.
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Söndag 28 maj
Somova stone quarry – Somova – Somova forest – Macin mountains – Greci
Frukost på hotellet och sedan avfärd med vår buss kl. 08.30. Första destinationen idag var
Somova stone quarry, ett trevligt stenbrott där vi fick se häckande örnvråk med unge i bo,
dvärgörn, pilgrimsfalk och häckande nunnestenskvätta bland annat. Några småflockar
med rosenstare drog snabbt förbi längs bergkammarna ackompanjerat av sjungande
ortolansparv och fältpiplärka. Vi fortsatte sedan till Somova, dvs byn som gett namn åt
områdets lokaler. Här spelade Daniel fram balkanspett och längs vår vandring genom byn
fick vi även se dvärgörn, härfågel, biätare och blåkråka. Somova ligger på en höjd ovanför
dalen som Donau rinner genom och utgör mynningen till Donaudeltat. Vi njöt av utsikten
mot Moldavien och Ukraina innan bussen fortsatte mot Somova forest.

Gruppen på väg uppför slänten i Somova där en vacker utsikt över Donaudeltat väntade.

Somova forest är ett populärt utflyktsmål för rumäner och visade sig vara en härlig skog
med stor fågelrikedom. Direkt fick vi se vår första balkanhök som kretsade ganska högt
över skogen. Snart fick vi även se jagande balkanhök, lågt mellan träden. Arten livnär sig
till skillnad från sparvhök mest på ödlor och insekter som plockas på marken. Vi fick även
fina obsar på balkanmes som Daniel lockade fram och väl vid lunchplatsen efter drygt 2
kilometers vandring hördes en sydnäktergal kort och dvärgörn och ytterligare en
balkanhök förgyllde tillvaron.
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Efter lunchen körde bussen oss till Macin mountains som utgjorde den västligaste posten
på vår resa. Här fick vi se en del rovfåglar såsom örnvråk, stäppvråk, ormörn och mindre
skrikörn. Vid foten till berget fick vi även till sist en hane stentrast som häckar här. Den
tubades in då den satt högst upp på berget. Andra arter var bland annat svart rödstjärt,
nunnestenskvätta samt spelande vaktel. Nästa stopp var stäppen utanför Greci. Detta
område skall enligt vår lokala guide hysa Europas största bestånd av isabellastenskvätta,
vilket märktes av direkt, över 200 individer räknades in! Här var även väldigt gott om sislar,
uppskattningsvis över 500 (!) och vi fick många närobsar av denna trevliga gnagare.
Örnvråk fick vi se på bo med tre ungar i och dessutom en örnvråk som nästan slog en
stäppiller. Korttålärka och sånglärka sjöng och vid skogsbrynet hördes trädlärka.
Mellanspett sågs fint vid en fårfarm och här var också gott om turturduvor. En rödhuvad
törnskata sågs på håll i toppen av ett buskage och en av deltagarna fick se en tjockfot
flyga förbi; en art som häckar här med några par men som blivit svårare på senare år.
Efter detta körde vi till hotellet där vi som vanligt tog en stund på våra rum innan middag
och artgenomgång.

Det blev lite klättring i branten till Macin mountains men vi belönades med stentrast.
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Måndag 29 maj
Plopul – Babadag forest – Istria – Vadu – Corbo
Frukost på hotellet som vanligt kl. 07.30 och bussen äntrades kl. 08.30. Denna dag var det
en liten programändring eftersom en amurfalk ställt till det lite. Således började vi med att
köra till aftonfalkskolonin utanför Plopul och det tog inte lång stund innan vi lyckades hitta
den. Den låg då ganska högt rakt över oss, kretsandes tillsammans med ett stort antal
aftonfalkar. Den följande timmen fick vi riktiga njutobsar av denna läckra falk då den
besökte bo där det låg en aftonfalkshona samt även uppvaktning av honan med insekt i
näbben. Idag hade vi som mest c:a 120 aftonfalkar som räknades in i luften samtidigt!
Väl klara här så sattes kursen mot Babadag forest, c:a 35 km söder om Tulcea. I denna
frodiga i huvudsak ekskog fick vi snabbt in typiska arter såsom sjungande mindre
flugsnappare, härmsångare, grönsångare, svarthätta, stenknäck samt en mellanspett.
Efter detta ganska korta stopp satte vi av mot Istria. När vi närmades oss fick vi se våra
första rödvingade vadarsvalor och en ormörn. Alldeles söder om Lacul Histria intog vi vår
fältlunch som dukades upp vid bussen. Samtidigt njöt vi av gulärla av rasen feldegg som
häckade vid vår lunchplats. Efter lunch gick vi knappt hundra meter och Daniel hittade då
målarten för detta område; fältsångare. Vi fick fina obsar på en sjungande hane som
visade sig fint. I området hade vi även flera sjungande trastsångare och rörsångare samt
några förbiflygande rödvingade vadarsvalor.

Fältlunch i Istria.
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Nästa stopp var Vadu, där ett antal grunda saltvattendammar skapar ett eldorado för
våtmarksfåglar. Här såg vi flera arter vadare; styltlöpare, skärfläckor, rödbenor,
småsnäppor, spovsnäppor, mosnäppa, grönbena, dammsnäppa alla tre arter strandpipare
mm. I vassarna hade vi ytterligare några fältsångare samt säv-, rör-, vass- och
trastsångare samt skäggmes och en rördrom som endast lät sig höras. En fin koloni med
drygt 30 par rödvingade vadarsvalor häckade här men ingen svartvingad hittades (ses här
då och då). Dvärgmås och fisktärna var vanliga och sågs i stora flockar. En krushuvad
pelikan drog över huvudet på oss på låg höjd och nu insåg man hur stor denna pjäs är
(Europas största vingspann med imponerande 320 cm!). Vi avslutade vår tur i Vadu med
en stund vid Svarta havskusten, där några av oss badade medan övriga passade på att
njuta längs stranden. Nya arter här blev fyra rastande storlommar och en medelhavstrut.
På vägen hem stannade vi längs vägen mellan Vadu och Corbo, där vi snabbt hittade fyra
kalanderlärkor, ny art för resan. På hotellet blev det middag och artgenomgång och det var
dags att packa ihop våra resväskor för nästa morgon skulle vi ut på vår flodtur.

The Big One!
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Tisdag den 30 maj – torsdagen den 1/6
Flodtur på Donaudeltat
Frukost 07.30 och sedan gick vi mot hamnen i Tulcea där vår turbåt väntade. Denna skulle
sedan ta oss till hotellbåten som redan låg ute i deltat och det var en färd på drygt fyra
timmar. Strax efter att vi lämnat huvudleden, Tulcea Branch så började vildmarken och det
rikliga fågellivet. Några eksångare hördes ganska omgående liksom pungmes,
halsbandsflugsnappare, stjärtmes och flera sommargyllingar. Enstaka rosenstarar sågs
och gråspettar både hördes och sågs. Flera natthägrar och rallhägrar flankerade floden
och även en hona dvärgrördrom sågs fint av de flesta i gruppen. Snart fick vi även se våra
första dvärgskarvar och både vit och någon enstaka krushuvad pelikan. Väl på hotellbåten
fick vi våra rum (10 hytter) och sedan var det lunch. Maten visade sig vara riktigt bra här
med en klart bättre standard än på hotellet.
Efter lunch tog oss hotellbåten längre in i deltat och då blev det en runda i mindre biflöden
med vår turbåt där en guldschakal längs stranden under kvällningen blev den häftigaste
upplevelsen. Därefter en god trerättersmiddag och artgenomgång på vårt flytande hotell.

An der schönen blauen Donau.
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Dag 2 på floden inleddes med god frukost på hotellbåten och därefter åkte vi till
ʺspökstadenʺ Caraorman med vår turbåt. Här blev det en landstigning för att spana av
några saliner där vi bland annat såg skedstorkar, bronsibisar, rödspov, brushane,
skogssnäppa ett gäng småsnäppor samt en 2k svarthuvad mås (tydligen ovanlig här!).
Flera biätare häckade i sandbrinkarna runt ruinbyggnaderna som fanns kvar efter
kommunisttiden. Vi fortsatte sedan längs ytterligare biflöden med vår turbåt och vitögda
dykänder som är en rödlistad art verkade finnas i princip överallt. Pungmes var likaså
mycket vanlig i området och vi såg flera bon. Vid en annan landstigning där det fanns ett
fågeltorn hördes en spelande mindre sumphöna och efter att ha spelat mot den så kom
den fram några gånger till allas glädje. Vi åkte även ut på en större sjö där det fanns
flytande öar, riktigt coolt!

Span över salinerna vid Caraorman.

Därefter åkte vi tillbaka till hotellbåten för en god och välbehövlig lunch. Eftermiddagsturen
med turbåten gav, förutom de sedvanliga våtmarksarterna, kattuggla och många
våtmarksväxter som Daniel förevisade oss med stort kunnande.
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Sista dagen på floden gjordes med turbåten längs den nordligaste delen av deltat, där
biotopen längs ena sidan var kulturlandskap. Turen började dock i mangroveliknande skog
där vi såg och hörde flera sommargyllingar, mindre hackspett, gråspett och flera flockar
med pelikaner som låg på vattnet och bjöd på riktigt fina närobsar. Här hördes även några
dvärgrördrommar och en lockande mindre sumphöna. Snart ändrades landskapet till något
som mer liknade Klingavälsåns dalgång och genast började det dyka upp blåkråkor på
ledningarna, jagande aftonfalkar, svartpannade törnskator, härfåglar, sjungande
kornsparvar och överallt fanns det gökar (måste vara största koncentrationen i Europa!).
När vi sedan anlände till hotellbåten väntade en god lunch och därefter var det 4-5
timmars färd mot Tulcea hamn där man kunde spendera tiden som man ville. Flera av oss
skådade på soldäcket där man hade fin översikt kring det långsamt passerande
landskapet (som ett flytande fågeltorn), medan andra valde att vila på rummet eller i
solsängar på övre däck. Hursomhelst så fylldes fågellistan på om än mer i numerär än på
artnivå. Många eksångare hördes, liksom svartvit flugsnappare (ny researt), härmsångare,
rödstjärtar och trädgårdssångare. Vi försökte även suga ut det sista av deltat och njöt av
purpurhägrar, rallhägrar, kungsfiskare, flockar med vita pelikaner, gråhake- och
skäggdoppingar, brunänder samt ett trevligt gäng på cirka 15 kontinentala stjärtmesar. När
vi åkte ut i Tulcea branch igen mot kvällningen så var ett stort gäng skäggtärnor, på runt
400 ex som fångade insekter längs skogsridån strax innan Tulcea hamn, en fin avslutning
på vår flodtur.

En stor del av skådningen på Donaudeltat bedrevs på detta sätt.
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Väl i hamn så gick flera av oss in till supermarket och turistshoppade lite. Därefter en god
middag på båten som ikväll även innefattade en fin avslutningstårta från personalen, en fin
gest! Därefter artgenomgång och kort om morgondagens (vår sista dag) schema. Trötta
var vi och fulla med härliga upplevelser när vi väl kröp till kojs.

Karta över den del av Donaudeltat vi färdades på. Vi utgick från hamnen i Tulcea 30/5 och återkom till samma hamn
kvällen 1/6. Den tjockare blå linjen visar var vi åkte. Siffrorna i ring (1 och 2) anger var vår hotellbåt ”övernattade”.

Vårt flytande hotell samt vår turbåt Delta 2000.
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Fredag 2 juni
Tulcea – Satu Nou – Urziceni – Bukarest
Klockan 08.55 lämnade vi vår hotellbåt efter frukost och en viss försening då problem
uppstod med vår buss (två nya bussar sattes in!). Vi hade en resa på dryga 30 mil framför
oss men eftersom vårt flyg inte gick förrän 18.30 (lokal tid) så hade vi två planerade stopp
längs vägen. Det första var en lokal mellan Randunica och Satu Nou, längs E87:an. Här
hade det setts svarthuvad sparv någon dag innan men vi lyckades tyvärr inte hitta någon
(arten är bara regelbunden i södra Rumänien, så norr om Bukarest är den mer att betrakta
som en bonus). Vi fick i alla fall se en dvärgörn och en örnvråk, sjungande korttålärka,
spansk sparv, gulärla av raserna superciliaris och feldegg samt flera sjungande
kornsparvar och en obestämd storfalk, troligtvis en pilgrimsfalk.
Nästa stopp var vid Urziceni, 60 km nordost om Bukarest. Här finns ett biflöde från Donau,
som längs låglandet i en dalgång skapar en oas. Tyvärr har detta biflöde nästintill dikats ut
för att skapa jordbruksmark, men lite vatten fanns som tur var kvar. Här hittade vi en ny
researt – rostand (säker lokal för denna art). Dessutom fanns här en stor biätarkoloni och
tillika backsvalekoloni, enstaka blåkråkor och purpurhägrar sågs men bland höjdpunkterna
var en dvärgörn som slagit en kaja och kunde ses fint i tub.
Vi anlände till flygplatsen strax efter kl. 16 och efter incheckning lyfte planet med liten
försening mot Frankfurt. På Frankfurts flygplats (som faktiskt är Europas 4:e största) blev
vi nog alla lite förvånade över den rigorösa säkerhetskontrollen och (ja, stor är den) av att
vi fick gå flera kilometer kändes det som, innan vi var incheckade på rätt gate.
Men vi kom iväg till sist och förhoppningsvis fick alla med sig vackra minnen från
Dobrogea och Danube....det fick i alla fall jag!

Rallhäger, Donaudeltat, 170531
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Artlistor
Nedan redovisas artlistor med korta kommentarer för observerade fåglar, däggdjur,
kräldjur och groddjur sedda under resan.

Fåglar
1. Grågås (Anser anser)
Sedd alla dagar med enstaka exemplar utom 26/5 och 2/6. Som mest 10 ex i Vadu 29/5.

2. Knölsvan (Cygnus olor)
Sedd alla dagar utom 2/6. Vanlig i stora delar av deltat med några större ansamlingar.

3. Gravand (Tadorna tadorna)
Cirka 10 ex vid Lacul Saraturi (Mutighiol Sedentary) 27/5 och 29/5. 2 ex i Donaudeltat 31/5.

4. Rostand (Tadorna ferruginea)
24 ex vid Urziceni 2/6.

5. Snatterand (Anas strepera)
Enstaka sedda alla dagar utom 26/5, 28/5 och 2/6.

6. Gräsand (Anas platyrhynchos)
Sedd alla dagar utom 26/5, 28/5 och 2/6.

7. Skedand (Anas clypeata)
3 ex vid Vadu 29/5 och 2 ex Donaudeltat 30/5

8. Årta (Anas querquedula)
5 ex Vadu 29/5, 8 ex Donaudeltat 31/5 och 3 ex Donaudeltat 1/6.

9. Rödhuvad dykand (Netta rufina)
10 hanar, 1 hona Lacul Saraturi (Murighiol Sedentary) 27/5, 3 hanar Enisala 27/5, 2 ex
Somova 28/5, 4 hanar 29/5 Lacul Saraturi (Murighiol Sedentary), 16 ex Donaudeltat 30/5, 6 ex
Donaudeltat 31/5 och 5 ex Donaudeltat 1/6.

10. Brunand (Aythya ferina)
6 ex Lacul Saraturi (Murighiol Sedentary) 27/5, 4 ex Vadu 29/5, 25 ex Donaudeltat 30/5, 25 ex
Donaudeltat 31/5 och över 50 ex Donaudeltat 1/6.
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11. Vitögd dykand (Aythya nyroca)
4 ex Lacul Saraturi (Murighiol Sedentary) 27/5, 2 ex Somova 28/5, 2 ex Vadu 29/5, 13 ex
Donaudeltat 30/5, 65 ex Donaudeltat 31/5 och minst 55 ex Donaudeltat 1/6. Denna rödlistade
art var lokalt den vanligaste anden i Donaudeltat.

12. Knipa (Bucephala clangula)
1 hona Donaudeltat 30/5.

13. Rapphöna (Perdix perdix)
1 ex längs vägen mellan Enisala och Tulcea 27/5 och 2 ex väster om Izvoarele på väg mot
Tulcea.

14. Vaktel (Coturnix coturnix)
1 spelande vid Macim mountains 28/5.

15. Fasan (Phasianus colchicus)
1-2 ex sedda alla dagar utom 30/5.

16. Storlom (Gavia arctica)
1 adult i sommardräkt + 3 2k utanför Playa Vadu (Svarta havet) 29/5.

17. Gråhakedopping (Podiceps grisegena)
20 ex Vadu 29/5, 10-30 ex alla dagar i Donaudeltat 30/5-1/6.

18. Skäggdopping (Podiceps cristatus)
Sedd alla dagar utom 28/5 och 2/6. Som mest cirka 50 ex i Donaudeltat 1/6.

19. Svarthalsad dopping (Podiceps nigricollis)
4 ex 27/5 Lacul Saraturi (Murighiol Sedentary) 27/5, 8 ex Donaudeltat 30/5 och 1 ex
Donaudeltat 1/6.

20. Svart stork (Ciconia nigra)
1 2k Somova stonequarry 28/5.

Kohägerkoloni vid Oroklini 2/4

21. Vit stork (Ciconia ciconia)
Sedd dagligen med 5-30 ex. Flera bon med ungar i varierande storlekar sågs inne i byar vi
passerade.
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22. Bronsibis (Plegadis falcinellus)
2 ex Lacul Saraturi (Murighiol Sedentary) 27/5, 7 ex Plopul 29/5, 80 ex Donaudeltat 30/5, 35 ex
Donaudeltat 31/5 och 41 ex Donaudeltat 1/6.

23. Skedstork (Platalea leucorodia)
1 ex mellan Bukarest och Tulcea 26/5,
1 ex Plopul 29/5, 2 ex Donaudeltat 30/5,
13 ex Donaudeltat 31/5 och 2 ex Donaudeltat 1/6.

24. Rördrom (Botaurus stellaris)
1 hörd Vadu 29/5.

25. Dvärgrördrom (Ixobrychus minutus)
1 hona Donaudeltat 30/5, 2 hörda Donaudeltat 31/5
och 4 ex (3 sedda, 1 hörd) Donaudeltat 1/6.

Skedstork, Donaudeltat, 170531

26. Natthäger (Nycticorax nycticorax)
1 ex Enisala 27/5, 1 ex Somova 28/5, 1 ex Vadu 29/5, 30 ex Donaudeltat 30/5, 55 ex
Donaudeltat 31/5 och minst 80 ex Donaudeltat 1/6.

27. Rallhäger (Ardeola ralloides)
Sedd alla dagar utom 28/5 och 2/6. Den vanligaste hägern i Donaudeltat och toppnoteringen
blev cirka 150 ex 1/6.

28. Kohäger (Bubulcus ibis)
1 ex vid en våtmark längs vägen mellan Bukarest och Tulcea 26/5 blev enda på resan.

29. Gråhäger (Ardea cinerea)
Sedd alla dagar utom 2/6. Inga höga summor men åtminstone 5-20 ex dagligen i Donaudeltat,
där den var vanligare.

30. Purpurhäger (Ardea purpurea)
1 ex mellan Bukarest och Tulcea 26/5, 7 ex Enisala 27/5, 1 ex Vadu 29/5, 7 ex Donaudeltat
30/5, 15 ex Donaudeltat 31/5 och 35 ex Donaudeltat 1/6.

31. Ägretthäger (Casmerodius albus)
1 ex mellan Bukarest och Tulcea 26/5, 1 ex längs vägen mot Macim 28/5, 1 ex Plopul 29/5, 3
ex Donaudeltat 30/5, 2 ex Donaudeltat 31/5 och 10 ex Donaudeltat 1/6.
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32. Silkeshäger (Egretta garzetta)
Sedd alla dagar utom 28/5 och 2/6. Jämte rallhäger den hägerart vi såg mest av i Donaudeltat
med toppnoteringen på cirka 100 ex 30/5.

33. Vit pelikan (Pelecanus onocrotalus)
Sedd samtliga dagar utom 26/5. Alla dagar 27/5-1/6 noterades över 300 individer med
toppnoteringar 28/5 med 775 ex och 1/6 med 700 ex. Största flock som noterades var vid
Somova forest på närmre 500 individer!

Vit pelikan, Donaudeltat, 170601

34. Krushuvad pelikan (Pelecanus crispus)
1 ex 27/5 Bestepe, 3 ex 29/5 Vadu, 2 ex 30/5 Donaudeltat, 8 ex 31/5 Donaudeltat och slutligen
1 ex 1/6 Donaudeltat gav totalt 15 ex av denna sällsynta pelikanart.

35. Dvärgskarv (Phalacrocorax pygmeus)
1 ex 28/5 Somova blev den enda innan vår flodtur på Donau. Arten var vanlig i deltat och sågs
lite här och var. Uppskattningvis sågs 120 ex 30/5, 80 ex 31/5 och minst 150 ex 1/6.

Dvärgskarv, Donaudeltat,
170531
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36. Storskarv (Phalacrocorax carbo)
Allmän i Dobrogea och i synnerhet i Donaudeltat. Sågs alla dagar utom 2/6.

37. Bivråk (Pernis apivorus)
1 ex Enisala Woods 27/5, 1 ex Somova stonequarry 28/5 och 3 ex Donaudeltat 1/6.

38. Havsörn (Haliaeetus albicilla)
1 ad Plopul 29/5, 2 ex Vadu 29/5, 2 ad och 1 årsunge Donaudeltat 30/5, 5 ex Donaudeltat 31/5
och 5 ex Donaudeltat 1/6.

39. Ormörn (Circaetus gallicus)
1 ex Macim Mountains 28/5 och 1 ad längs vägen mot Istria 29/5.

40. Brun kärrhök (Circus aeruginosus)
Allmän och sedd dagligen utom 26/5 och 2/6. Den klart vanligaste rovfågeln i Donaudeltat.

41. Balkanhök (Accipiter brevipes)
3 hanar och 1 hona i Somova forest 28/5 blev de enda på resan.

Balkanhök, ad hane, Somova forest, 170528

42. Sparvhök (Accipiter nisus)
1 ex Lacul Saraturi (Murighiol Sedentary) 27/5, 1 ex Somova by 28/5 och 1 ex Donaudeltat 1/6.
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43. Ormvråk ʺStäppvråkʺ (Buteo buteo vulpinus)
1 ex Macin mountains 28/5, 1 ex Greci 28/5, 1 ex längs vägen mot Istria 29/5 och 1 ex
Donaudeltat 1/6 var rimligen alla av underarten vulpinus.

44. Örnvråk (Buteo rufinus)
1 par med en liten unge i bo vid Somova stonequarry 28/5, 2 ad Macin mountains 28/5, 4 ad +
3 pull i bo Greci 28/5, 1 ex Istria 29/5 och 1 ad mellan Satu Nou och Randunica. Samtliga 10
adulta var av normal ”röd” fas.

45. Mindre skrikörn Aquila pomarina)
1 ad lågt jämte bussen mellan Bukarest och Tulcea 26/5, 1 ad Macin mountains 28/5 och 1 ex
Donaudeltat 30/5 var de enda skrikörnarna vi fick se på resan.

46. Dvärgörn (Aguila pennata
1 mörk fas Enisala 27/5, 1 ex mörk fas Somova stonequarry 28/5, 1 ex ljus fas Somova by
28/5, 1 ex mörk fas Somova forest 28/5 och 1 ex mörk fas mellan Satu Nou och Randunica
2/6.

47. Tornfalk (Falco tinnunculus)
Allmän och sedd samtliga dagar.

48. Amurfalk (Falco amurensis)
1 ad hane i aftonfalkskoloni vid Plopul 27/5 och 29/5. Fågeln upptäcktes först på hotellet,
kvällen den 27/5 vid genomgång av bilder. Vid besöket 29/5 fick alla i gruppen se den bra då
den bland annat gjorde bobesök där en aftonfalkshona låg. Även parning med troligvis samma
hona aftonfalk dokumenterades 28/5 av en av Daniels guider. Första fyndet för Rumänien och
tolfte fyndet för Europa!

49. Aftonfalk (Falco vespertinus)
Sedd alla dagar på resan med högstanoteringar från kolonin vid Plopul 29/5, då minst 120
falkar räknades in. Vid en annan koloni strax söder om Vadu sågs minst 60 falkar. I övrigt sågs
5-30 aftonfalkar dagligen utanför dessa kolonier. Aftonfalkar parasiterar på råkor och tar gärna
över deras bon i etablerade kolonier, vilket var fallet i Plopul, där de häckade sida vid sida.
Många av falkarna vid kolonin här var 2k fåglar, så det är svårt att bedöma det reella antalet
häckande par men gissningvis minst 30-40 par.
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Aftonfalk, adult hane, Plopul, 170529

50. Lärkfalk (Falco subbuteo)
Enstaka sedda dagligen utom 26/5 och 2/6. Lokalt var den ganska vanlig i Donaudeltat och
31/5 räknades 24 ex in.

51. Pilgrimsfalk (Falco peregrinus)
1 2k+ Somova stonequarry 28/5 och en obestämd storfalk mellan Satu Nou och Randunica 2/6
var även det troligtvis en pille. Arten är enligt Daniel sällsynt i Dobrogea men den har tidigare
häckat just vid Somova stonequarry.

52. Trana (Grus grus)
1 ex sågs från bussen mellan Bukarest och Tulcea 26/5.

53. Mindre sumphöna (Porzana parva)
1 spelande hane som även sågs av alla i gruppen i Donaudeltat 31/5 och 1 hörd Donaudeltat
1/6.

54. Rörhöna (Gallinula chloropus)
Sedd eller hörd alla dagar utom 26/5, 28/5 och 2/6. Endast enstaka ströfynd med
högstanotering på 5 ex Donaudeltat 30/5.
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55. Sothöna (Fulica atra)
Tämligen allmän och lokalt i Donaudeltat mycket allmän. Sedd alla dagar utom 2/6.

56. Tjockfot (Burhinus oedicnemus)
1 ex Greci 28/5 sågs förbiflygandes av en av deltagarna. Trots eftersök gick den ej att hitta.
Arten ska dock häcka här men har p.g.a ökad mänsklig närvaro blivit ovanligare på senare år.

57. Styltlöpare (Himantopus himantopus)
Minst 75 ex vid Lacul Saraturi (Murighiol sedentary) 27/5 och ungefär samma antal vid Vadu
29/5. Utöver dessa koncentrationer endast 6 ex vid ʺspökstadenʺ Caraorman, Donaudeltat

31/5.

58. Skärfläcka (Recurvirostra avosetta)
35 ex vid Lacul Saraturi (Murighiol sedentary) 27/5, 55 ex vid Vadu 29/5 och 10 ex Caraorman,
Donaudeltat 31/5.

59. Tofsvipa (Vanellus vanellus)
Enstaka sedda alla dagar utom 28/5, 30/5 och 2/6.

60. Mindre strandpipare (Charadrius dubius)
3 ex Vadu 29/5 blev enda observationen.

61. Större strandpipare (Charadrius hiaticula)
6 ex Vadu 29/5.

62. Svartbent strandpipare (Charadrius alexandrinus)
1 hona Vadu 29/5.

63. Rödspov (Limosa limosa)
1 ex Plopul 29/5 och 17 ex Donaudeltat 31/5.

64. Rödbena (Tringa totanus)
12 ex Vadu 29/5.

65. Dammsnäppa (Tringa stagnatilis)
1 ex Vadu 29/5.

66. Gluttsnäppa (Tringa nebularia)
2 ex Vadu 29/5.
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67. Skogssnäppa (Tringa ochropus)
1 ex Caraorman, Donaudeltat 31/5.

68. Grönbena (Tringa glareola)
1 ex Vadu 29/5.

69. Småsnäppa (Calidris minuta)
12 ex Vadu 29/5 och 10 ex Caraorman, Donaudeltat 31/5.

70. Mosnäppa (Calidris temminckii)
2 ex Vadu 29/5.

71. Spovsnäppa (Calidris ferruginea)
3 ex Vadu 29/5

72. Brushane (Philomachus pugnax)
8 ex Vadu 29/5 och 3 honor Caraorman, Donaudeltat 31/5.

73. Rödvingad vadarsvala (Glareola pratincola)
15 ex Istria 29/5 och en koloni med c:a 30 par Vadu 29/5.

74. Skrattmås (Chroicocephalus ridibundus)
Sedd alla dagar utom 26/5, 28/5 och 2/6. Inga stora antal, bara mindre ansamlingar.

75. Dvärgmås (Hydrocoloeus minutus)
Sedd i tre stora ansamlingar med cirka 400 ex Lacul Saraturi (Murighiol sedentary) 27/5 och
650 ex Vadu 29/5 fördelat på 400+250 ex.

76. Svarthuvad mås (Larus melanocephalus)
En fin koloni där cirka 130 ex räknades in i Lacul Saraturi (Murighiol sedentary) 28/5 som var
enda platsen med häckande svarthuvade måsar vi besökte. Enda övriga observationen var 1
2k i salinerna vid Caraorman 31/5. Enligt Daniel är arten ovanlig i denna delen av deltat.

77. Kaspisk trut (Larus cachinnans)
Sedd alla dagar utom 26/5 i varierande antal. Den vanligaste truten i Dobrogeaprovinsen och i
Lacul Saraturi (Murighiol sedentary) fanns en koloni där över 150 adulta och cirka 25 pull i olika
storlekar räknades in.
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78. Medelhavstrut (Larus michahellis)
1 ad Vadu 29/5 Playa blev enda observationen av denna art som är mer knuten till Svarta
havskusten än sin släkting kaspisk trut.

79. Skräntärna (Hydroprogne caspia)
3 ad Caraorman, Donaudeltat 31/5.

80. Fisktärna (Sterna hirundo)
Allmän och sedd alla dagar utom 26/5 och 2/6. Största koncentrationerna var över 300 ex
Lacul Saraturi (Murighiol sedentary) 27/5 och 500 ex Vadu 29/5. I Donaudeltat sågs arten lite
här och var och ofta rikligare förekommande där ”sjöar” öppnade upp sig i deltat.

81. Skäggtärna (Chlidonias hybrida)
Sedd 27/5-29/5 med enstaka individer och det var först när vi begav oss ut på Donaufloden
som arten blev riktigt vanlig. Alla tre dagar här gav ett par hundra individer per dag med
högstanoteringen 1/6 då minst 350 ex sågs jaga insekter över träden längs sista biten på
Tulcea branch innan vi nådde hamnen. Enligt Daniel så var de sent skridna till häckningen i år,
vilken normalt påbörjas i första majhalvan och flera ”häcksjöar” vi besökte i deltat saknade helt
skäggtärnor. Vi noterade inga tärnor överhuvudtaget på bon.

Skäggtärna, Donaudeltat, 170601

82. Vitvingad tärna (Chlidonias leucopterus)
2 ex Donaudeltat 30/5 var de enda vi såg. Passagen av vitvingade tärnor är normalt i början av
maj, så de vi såg var troligtvis sena fåglar som inte kommer häcka i år.
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83. Svarttärna (Chlidonias niger)
4 ex översträckande Lacul Saraturi (Murighiol sedentary) 27/5 och cirka 30 ex Donaudeltat
31/5.

84. Tamduva/klippduva (Columba livia ”domestica”)
Allmän och sedd i de flesta byar vi passerade, men även på landsbygden. De enda som
kändes som mer genuina klippduvor var 3 ex som vi såg i Macim mountains 28/5.

85. Skogsduva (Columba oenas)
5 ex Donaudeltat 30/5 och 2 ex Donaudeltat 1/6.

86. Ringduva (Columba palumbus)
Allmän och sedd alla dagar i varierande antal.

87. Turturduva (Streptopelia turtur)
Sedd med runt 20 ex Greci (vid fårfarmen) 28/5, 2 ex längs vägen mot Babadag 29/5, 2 ex
mellan Corbo och Tulcea 29/5 och slutligen 1 ex längs vägen mellan Urziceni och Bukarest
2/6.

88. Turkduva (Streptopelia decaocto)
Allmän och sedd samtliga dagar.

89. Gök (Cuculus canorus)
Tämligen allmän och sedd alla dagar. I Donaudeltat var arten mycket vanlig och åtminstone
30/5 sågs och hördes över 100 ex! Bör vara en av Europas största koncentrationer här?

90. Kattuggla (Strix aluco)
2 ex lockades fram av Daniel på kvällen 31/5 i Donaudeltat.

91. Minervauggla (Athene noctua)
1 ex i biätarkoloni vid Nufaru 27/5 och 1 ex i biätarkoloni vid Somova stonequarry 28/5. Enligt
Daniel finns det ett par minervauggla i de flesta större biätarkolonier och de använder då gärna
gamla biätarbon att häcka i.

92. Tornseglare (Apus apus)
Sedd fyra av resans dagar i mindre antal, förutom 1/6 i Donaudeltat strax innan vi seglade ut i
Tulcea branch, då över 400 ex jagade insekter på hög höjd.

93. Blåkråka (Coracias garrulus)
Sedd dagligen med 10-40 ex. Längs vägarna satt det blåkråkor lite här och var på teleledningar
och arten var även vanlig i deltat. Bland de häftigaste upplevelserna var de ”luft-rollande”
blåkråkorna som häckade vid biätarkolonin i Nufaru.
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94. Kungsfiskare (Alcedo atthis)
Endast sedd under flodturen i Donaudeltat men här var den lokalt väldigt allmän. Kennet som
var vår kungsfiskare-räknare fick ihop följande siffror: 30/5 72 ex, 31/5 15 ex och 1/6 17 ex.

95. Biätare (Merops apiaster)
Lokalt väldigt allmän och sedd alla dagar utom 1/6. De flesta sandgropar vi passerade med vår
buss höll åtminstone några par häckande biätare. De bästa siffrorna var vid Nufaru 27/5 med
cirka 50 ex och vid Enisala Woods med 65-80 ex.

96. Härfågel (Upupa epops)
Sedd samtliga dagar i mindre antal 1-10 ex.

97. Mindre hackspett (Dendrocopos minor)
4 ex Donaudeltat 1/6.

98. Mellanspett (Dendrocopos medius)
1 ex Greci 28/5, 1 ex Babadag forest 29/5 och 5 ex Donaudeltat 30/5.

99. Balkanspett (Dendrocopos syriacus)
2 ex, trol ett par i Somova by 28/5. Balkanspett är mer knuten till bebyggelse och kräver minst
”skog” av brokspettarna.

100.

Större hackspett (Dendrocopos major)
1 ex Nufaru 27/5 och sedan sedd alla dagar på Donaudeltat med som mest 10 ex 1/6.

101.

Spillkråka (Dryocopus martius)
Sedd och hörd alla dagar på Donaudeltat med 1-2 ex/dag.

102.

Gråspett (Picus canus)
Tämligen allmän på Donaudeltat och vi såg/hörde 7 ex 30/5, 6 ex 31/5 och 6 ex 1/6.

Gråspett, hona, Donaudeltat,
170531
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103.

Törnskata (Lanius collurio)
Sedd med enstaka ex fem av dagarna och lokalt var den väldigt vanlig med bl a 20 ex
Enisala Woods 27/5 och 15 ex Macin mountains 28/5.

104.

Svartpannad törnskata (Lanius minor)
Sedd alla dagar utom 31/5. Den törnskata vi såg på flest ställen men oftast bara ett par per
lokal och inga höga koncentrationer som törnskata. Möjligen har svartpannad större revir
och därav ser man bara 1-2 ex åt gången?

Svartpannad törnskata, 1 par, Enisala, 170527

105.

Rödhuvad törnskata (Lanius senator)
1 snygg hane Greci 28/5 var den enda vi lyckades hitta på resan.

106.

Sommargylling (Oriolus oriolus)
Hörd (och någon gång sedd) alla dagar utom 2/6. Lokalt var den väldigt allmän med till
exempel 15-20 ex Enisala Woods 27/5 och åtminstone 13 ex sista dagen på Donaufloden.

107.

Nötskrika (Garrulus glandarius)
1 ex flög över vägen då vi passerade ett större lövskogsparti strax N om Bukarest 26/5.
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108.

Skata (Pica pica)
Allmän och sedd alla dagar.

109.

Kaja (Corvus monedula)
Allmän och sedd alla dagar.

110.

Råka (Corvus frugilegus)
Mycket allmän och sedd alla dagar. Många årsungar var redan flygga och sågs i större
ansamlingar lite varsom.

111.

Gråkråka (Corvus cornix)
Allmän och sedd alla dagar.

112.

Balkanmes (Poecile lugubris)
3 ex Enisala Woods 27/5 och 4 ex Somova forest 28/5 var skörden av denna trevliga mes.

Balkanmes, Somova forest, 170528

113.

Talgoxe (Parus major)
Sedd och hörd med enstaka ex alla dagar utom 2/6.

114.

Blåmes (Cyanistes caeruleus)
Sedd drygt hälften av dagarna med enstaka ex. Vanligare på Donau, där vi såg flera varje
dag.
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115.

Pungmes (Remiz pendulinus)
1 lockande Enisala 27/5 var den enda utanför Donaudeltat. Här var den desto vanligare
och lokalt mycket vanlig med följande noteringar: 30/5 8 ex, 31/5 21 ex och 1/6 16 ex. Flera
bon hittades, både aktiva och lämnade.

116.

Skäggmes (Panurus biarmicus)
4 ex Vadu 29/5, 5 ex Donaudeltat 31/5 och 2 ex Donaudeltat 1/6. Trots imponerande
vassar på flera ställen i Donaudeltat så var skäggmes förvånansvärt fåtalig.

117.

Kalanderlärka (Melanocorypha calandra)
4 ex på en lokal med fina fält mellan Vadu och Corbo 29/5.

118.

Korttålärka (Calandrella brachydactyla)
2 sjungade + 5 ex Greci 28/5, 1 sjungande Vadu 29/5 och 1 sjungande + 1 ex mellan Satu
Nou och Randunica 2/6.

119.

Tofslärka (Galerida cristata)
1 sjungande Enisala woods 27/5, 2 ex Somova stonequarry 28/5, 2 ex Macim mountais
28/5 och 6 ex Vadu 29/5.

120.

Trädlärka (Lullula arborea)
2 sjungande Greci 28/5 var de enda på resan.

121.

Sånglärka (Alauda arvensis)
1 sjungande Greci 28/5 och 1 sjungande Istria 29/5.

122.

Backsvala (Riparia riparia)
Enstaka observerades alla dagar utom 29/5. Några små bokolonier sågs, ofta tillsammans
med biätare. Den största ansamlingen var vid en koloni mellan Satu Nou och Urziceni där
över 300 ex sågs 2/6.

123.

Hussvala (Delichon urbicum)
Inga anmärkningsvärda summor men sedd alla dagar utom 31/5 och 2/6.

124.

Ladusvala (Hirundo rustica)
Tämligen allmän och observerad alla dagar.
Isabellastenskvätta vid Paphos 30/3

125.

Stjärtmes (Aegithalos caudatus)
3 ex Donaudeltat 30/5 och ett större gäng på minst 15 ex Donaudeltat 1/6. Åtminstone var
fåglarna 1/6 mörkbandade på huvudet så de bör varit av rasen A.c. europaeus, men även
nominatrasen A.c. caudatus kan påträffas här.
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126.

Gransångare (Phylloscopus collybita)
Sedd och hörd med enstaka ex under 5 av resans dagar, vanligare i Donaudeltat.

127.

Grönsångare (Phylloscopus sibilatrix)
2 sjungande Babadag forest 29/5.

128.

Trastsångare (Acrocephalus arundinaceus)
Observerad alla dagar utom 26/5 och 2/6. Den acrocephalus vi hade mest av och dess
kraxande sång hördes lite här och var i deltat och vid de våtmarker vi besökte.

129.

Sävsångare (Acrocephalus schoenobaenus)
1 sj Vadu 29/5, 1 sj Donaudeltat 31/5 och 2 sj Donaudeltat 1/6. Märkligt fåtalig i
Donaudeltat med tanke på den fina biotopen. Kanske var de mitt i häckningen och därför
tysta?

130.

Rörsångare (Acrocephalus scirpaceus)
3 sj Istria 29/5 och därefter endast observerad alla tre dagar under flodturen på deltat.
Bästa dagen blev 1/6 med 15-20 ex

131.

Fältsångare (Acrocephalus agricola)
1 sjungande Istria 29/5 som visade upp sig fint samt 4 sjungande Vadu samma dag.

Fältsångare, Istria, 170525.
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132.

Eksångare (Iduna pallida)
Endast sedd på Donaudeltat med följande noteringar: 4 sjungande 30/5, 4 sjungande 31/5
och 17 sjungande 1/6. Arten är en av de senaste anländarna i Rumänien och kommer först
i slutet av maj. Alla fåglar satt i frodiga områden med träd, stora buskage och rik
undervegetation.

133.

Härmsångare (Hippolais icterina)
2 sjungande Babadag forest och sedan observerad med enstaka individer alla dagar på
floden.

134.

Vassångare (Locustella luscinioides)
1 sjungande Enisala och sedan på Donaudeltat enligt följande: 3 sjungande 30/5, 9
sjungande 31/5 och 6 sjungande 1/6.

135.

Svarthätta (Sylvia atricapilla)
5 sj Babadag forest 29/5 och sedan hörd alla dagar på Donaudeltat när vi passerade lite
skogigare partier.

136.

Trädgårdssångare (Sylvia borin)
1 sj Enisala woods 27/5 och 4 sj Donaudeltat 31/5.

137.

Höksångare (Sylvia nisoria)
2 sj Bestepe 27/5 och 1 spelflygande hane Somova stonequarry 28/5.

138.

Ärtsångare (Sylvia curruca)
Observerad med 1-4 ex under fem av resans dagar.

139.

Törnsångare (Sylvia communis)
1 sj Plopul 27/5 och 1 sj Donaudeltat 1/6.

140.

Rosenstare (Pastor roseus)
68 ex fördelade på fyra mindre flockar Somova stonequarry 28/5 och sammanlagt 38 ex
första dagen på Donaudeltat 30/5. Somliga år är arten mycket vanlig i Dobrogea men i år
var nog ett ganska mediokert år.

141.

Stare (Sturnus vulgaris)
Tämligen allmän och sedd alla dagar.

142.

Koltrast (Turdus merula)
Sedd alla dagar utom 26/5 och 2/6.
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143.

Taltrast (Turdus philomelos)
1 sj Greci 28/5 och 1 sj Babadag forest 29/5.

144.

Rödhake (Erithacus rubecula)
1 sj Babadag forest 29/5.

145.

Näktergal (Luscinia luscinia)
7 sj Donaudeltat 30/5 och 2 sj Donaudeltat 1/6.

146.

Sydnäktergal (Luscinia megarhynchos)
1 sj Somova forest 28/5.

147.

Svart rödstjärt (Phoenicurus ochruros)
1 hane Macin mountains 28/5.

148.

Rödstjärt (Phoenicurus phoenicurus)
Endast observerad på Donaudeltat, men här var den lokalt allmän.

149.

Isabellastenskvätta (Oenanthe isabellina)
2 ex, trol ett par Enisala 27/5 och minst 200 ex Greci 28/5. Siffran vid Greci är klart
imponerande och enligt Daniel så hyser denna lokal Europas största koncentration av
denna art!

150.

Stenskvätta (Oenanthe oenanthe)
Enstaka sedda 5 av resans dagar. Arten noterades inte i Greci och är förmodligen helt
utkonkurrerad av isabellastenskvätta i detta område.

151.

Nunnestenskvätta (Oenanthe pleschanka)
2 hanar Somova stonequarry 28/5 och 1 hane Macim mountains 28/5.

152.

Stentrast (Monticola saxatilis)
1 hane högst uppe på bergskammen Macim mountains 28/5.

153.

Svartvit flugsnappare (Ficedula hypoleuca)
2 sj Donaudeltat 1/6.

154.

Halsbandsflugsnappare (Ficedula albicollis)
4 ex Donaudeltat 30/5.

155.

Mindre flugsnappare (Ficedula parva)
1 utfärgad hane spred sin skönsång i Babadag forest 29/5.
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156.

Gråsparv (Passer domesticus)
Allmän i byar och på landsbygd och sedd alla resans dagar.

157.

Spansk sparv (Passer hispaniolensis)
Sedd alla dagar utom på flodturen med enstaka ex. Sammanlagt är 21 ex noterade. Arten
sågs på några ställen häcka i storkbon och arten är säkerligen ganska allmän på
landsbygden i Dobrogea.

Spansk sparv vid sitt bo, i ett storkbo, 170527, Sarinasuf

158.

Pilfink (Passer montanus)
Noterad under drygt hälften av resans dagar med enstaka ex.

159.

Gulärla (Motacilla flava)
Tre raser sedda under resan. Den vanligaste var vår svenska M. c. flava men vi såg även
M. c. feldegg och den sällsynta M. c. superciliaris. Bara enstaka sedda dagligen och det är
svårt att avgöra häckningsstatusen för de olika raserna i landet.

160.

Sädesärla (Motacilla alba)
Tämligen allmän och sedd alla dagar utom 26/5 och 2/6.

161.

Fältpiplärka (Anthus campestris)
2 ex Enisala woods 27/5, 4 ex Somova stonequarry 28/5,
1 ex Greci 28/5 och 1 sj Vadu 29/5.

162.

Bofink (Fringilla coelebs)
Enstaka sedda i skogsmiljöer och på Donaudeltat.
Sedd alla dagar utom 26/5 och 2/6.

Gulärla av rasen superciliaris,
Plopul, 170527.
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163.

Grönfink (Chloris chloris)
2 ex Tulcea 30/5 var de enda noterade på resan.

164.

Steglits (Carduelis carduelis)
2 ex Enisala 27/5, 2 ex Somova by 28/5 och 4 ex Donaudeltat 31/5.

165.

Hämpling (Carduelis cannabina)
10 ex Bestepe 27/5 och 4 ex Macin mountains 28/5.

166.

Stenknäck (Coccothraustes coccothraustes)
2 ex Enisala woods 27/5 och 6 ex Babadag forest 29/5.

167.

Kornsparv (Emberiza calandra)
Mycket allmän i rätt biotop och sågs alla dagar utom 30-31/5 på floden.

168.

Ortolansparv (Emberiza hortulana)
1 sj hane Enisala woods 27/5 och 6 ex Somova stonequarry 28/5.

169.

Sävsparv (Emberiza schoeniclus)
Sedd fem av resans dagar i anslutning till våtmarker. Tämligen allmän lokalt i Donaudeltat.
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Däggdjur
1. Rödräv (Vulpes vulpes)
1 ex Donaudeltat 1/6.
2. Guldschakal (Canis aureus)
1 fertil hona sågs på kvällningen vid en strandkant i Donaudeltat
30/5.
3. Bisamråtta (Ondatra zibethica)
1 ex sågs dykandes framför vår turbåt på Donaudeltat 31/5.
4. Sisel (Spermophilus citellus)
Uppskattningsvis 500 ex Greci 28/5. Även enstaka ex Enisala
27/5.
5. Stäppiller (Mustela eversmanii)
1 ex Greci 28/5 som nästan blev slagen av en örnvråk!

Guldschakal, Donaudeltat 170530.

En av många sislar i Greci 28/5.
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Kräldjur
1. Taurisk murödla (Podarcis tauricus)
1 ex som var väldigt fotogeniskt Somova forest 28/5.
2. Snok (Natrix natrix)
Enstaka ex sågs simma framför båten under flodturen. Enligt Daniel finns det tre former av
arten i Donaudeltat och det är bara en av dem som är identisk med den vi ser i Sverige.
3. Kärrsköldpadda (Emys orbicularis)
1 ex Donaudeltat 31/5.
4. Morisk landsköldpadda (Testudo graeca)
1 ex över vägen när vi lämnade Plopul 29/5 och 1 ex över vägen mellan Vadu och Playa Vadu
29/5.

Taurisk murödla, Somova forest, 170528.

Groddjur
1. Klockgroda (Bombina bombina)
Flera individer hördes spela i Vadu 29/5.
2. Ätlig groda (Pelophylax kl. esculentus)
Allmän i Donaudeltat och även hörd vid andra våtmarker vi besökte.

3. Grönfläckig padda (Bufotes viridis)
Enstaka hördes i Vadu 29/5.
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