Verslag SNP-vogelreis Donau Delta van 25 mei – 1 juni 2013.

Ton Renniers

Dag 1:25 mei
Voorspoedige vlucht van Schiphol naar Boekarest. Titia en Pieter waren de enige
van de 5 deelnemers die evenals ik uit Amsterdam waren vertrokken. De
anderen (Anny, Heleen en Ria) ontmoetten we op vliegveld Otopeni. Het weer
was prima en dat zou de rest van de week ook zo blijven. Om organisatorische
redenen vertrokken we niet direct naar Tulcea, maar zouden we later worden
samengevoegd met een reisgezelschap van 4 Amerikanen en 14 Zwitsers die 2
½ uur later arriveerden. In de tussentijd bezochten wij op kosten van IBIS-tours
het openluchtmuseum in Boekarest. Best de moeite waard om een stukje oud
Roemeense cultuur op te snuiven. Om 16.30 uur vertrek met grote bus naar
Tulcea met onderweg na ca 3 uur een korte vogelstop stop bij het meer van
Hazarlac. Hier o.a. onze eerste kwakken, ralreiger en purperreiger waarvan we
de volgende dagen volop zouden kunnen genieten. Om ca 21.15 uur arriveren we
op de hotelboot waar we nog genieten van een warme maaltijd. Onze lokale gids
Eugen Petrescu komt dan eveneens aan boord.
Dag 2 t/m 4: 26 mei t/m 28 mei Donau Delta
De volgende morgen vroeg ontbijt en om 8.00 uur met klein bootje de delta in.
De trip is meteen zeer vogelrijk en zou dat de volgende 2 dagen in de delta ook
zijn. Opvallend waren de regelmatige verschijning van ijsvogels, de zeer talrijke
ralreigers, kleine zilverreigers en kwakken, maar ook prachtige waarnemingen
van zeearend, zwarte ibis, witoogeend , wouwaapje en dwergaalschover waren
ons deel. De topper, uiteraard de roze pelikanen ,werden ook al op deze eerste
dag goed gespot. Na de lunch op de hotelboot, die inmiddels midden in de Delta
ligt, varen we met deze grote boot naar de plek waar we zullen overnachten. Na
de warme maaltijd verteld Eugen ons e.a. over de geologische en demografische
geschiedenis van Delta en haar bewoners. Uiteraard komen ook de bedreigingen
voor de Delta (visvijvers, inpoldering) aan de orde en de (kennelijk) dubieuze rol
van Europa en Nederland daarin. We liggen op een fantastische plek, waar
sommigen onder ons de slaap niet direct kunnen vatten door het enorme
kikkerkoor.
De andere 2 dagen zijn eveneens zeer vogelrijk en de vele witwangsterns zijn
opvallend. Prachtige scharrelaars dwarrelen om ons heen. Ook het aantal keren
dat er een koekoek wordt waargenomen zijn niet meer te tellen. We hebben een
mooie wandeling op Caraorman (afkomstig van een oud Turkse naam voor
“donker bos”), een grindul met bewoners oorspronkelijk afkomstig uit de
Oekraïne. Er staat ook een skelet van een oude fabriek en bijbehorende flats uit
de tijd van Ceaucescu. Hij had destijds plannen om mineralen te winnen uit het
zand van de delta. Dat is gelukkig nooit werkelijkheid geworden. We bezoeken
een gebiedje met wat duinen, slikplaatjes en dijken en zien o.a. witveugelsterns
en bijeneters.

Erg leuk is de ontmoeting met nest bouwende en nest slopende buidelmezen
elders in de delta. Uiteindelijk meren we op dinsdagavond 28 mei voldaan af in
de haven van Tulcea. Wij gaan lopen naar het Ibis hotelletje, onze bagage wordt
vervoerd. Het welkom is met een soort pruimenjenever, “norok” (=proost) .

Dag 5: 29 mei Istria – Vadu – Cheia ( lagune/steppe-duin/strand-kloof)
De eerste de beste dag van het land programma rond de lagunes van de Delta en
in de Dobrogea is meteen de langste. Na een stevig ontbijt vertrekken we in een
minibus richting Vadu. Onderweg doen we Istria aan voor een speciale soort die
verder in Europa vrijwel niet is te vinden nl de veldrietzanger. Met behulp van
het geluid uit een MP3 speler wordt de vogel verleid zich aan ons te laten zien.
Op een zandweggetje worden nog landschildpadden ontdekt. Opvallend is de
aanwezigheid van vele balkankwikstaarten. Hier vandaan naar Vadu waar ook
weer een restant van een oude fabriek uit de Ceaucescu tijd staat. We zijn hier
voor de vorkstaartplevieren en die worden dan ook goed waargenomen. Op een
slikkig eiland omgeven door dijken bevindt zich een grote kolonie visdieven en
kluten, die ook al jongen hebben. Hier picknicken we in het veld. Het bezoek aan
het Vadu strand aan de Zwarte zee is niet zo vogelrijk. Het gebied staat wel vol
met orchideeën en ook worden een paar dobbelsteen slangen waargenomen.
Eugen stelt voor om via Sacene en een binnenweg door agrarisch gebied en lang
het Guru natuurreservaat naar een ondiepe brede kalksteen kloof bij Cheia te
rijden. Een gebied dat ik nog niet eerder had bezocht. Het is een aardig eindje
rijden, maar het wordt een fraaie rit met als hoogtepunten onderweg de
zwartkopgors, kortteenleeuwerik, kalanderleeuwerik, roze spreeuwen en
meerdere arendbuizerden en dwergarenden. De kloof zelf is inderdaad
schitterend en behalve geologisch ook ornithologisch interessant. We gaan hier
een uurtje lopen en kijken. Waargenomen soorten zijn o.a. bonte tapuit,
ortholaan en grauwe klauwier. Door een misverstand tussen chauffeur en Eugen
zijn we ons busje even kwijt, maar het komt uiteindelijk weer goed.
Op de terugweg zien we erg veel kleine klapekster op de telegraafdraden naast
de weg, maar ook Isabel tapuit. Via Babadag rijden we terug naar het hotel, waar
we na een vogeldag van bijna 12 uur arriveren.
Dag 6: 30 mei Bestepe – Murighiol – Enisala – Babadag bos (steppe-bos)
Er is vandaag meer wind en bij de start wat bewolking. Op het programma staan
Bestepe, Murighiol , Enisala en een stukje Babadag bos. Op weg naar onze eerste
stop gaan we kijken bij een bijeneterkolonie, waar zich ook een steenuil schuil
blijkt te houden. Het uitzicht over de Donau Delta vanaf een heuvel bij Bestepe
(5 heuvels) is prachtig en levert 2 nieuwe soorten op t.w. de boomleeuwerik en
grauwe vliegenvanger. De volgende stop wordt het vogelrijke binnenmeertje
Saraturii (reservaat) net voorbij Murighiol. Aan de vegetatie te zien is de bodem
wat ziltig. Hier Lopen we een klein stukje en treffen o.a. steltkluten,
zwartkopmeeuw, dwergmeeuw en krooneend. Een km verder op stoppen we
nog een keer aan de andere kant van het meertje. Dit levert als extra een paar
mooie reuzensterns op. Het stukje bos iets verderop huisvest een aantal
broedende roodpootvalken in een roekenkolonie. Ook een wielewaal vrouwtje
laat zich goed bekijken. De volgende stop wordt Enisala dat aan de zuid kant van

Babadag meer ligt. Lunchpauze houden we in een soort binnentuin bij een
winkeltje/ drinkgelegenheid in de buurt van Sabangia. Uit de wind, maar in de
zon. Enisala is een beetje teleurstellend omdat er nogal wat menselijke activiteit
is waardoor er weinig wordt waargenomen. Toch nog wel steenuil in de oude
bijeneterkolonie. De nieuwe kolonie zit aan de andere kant van de weg.
De kasteelruïne levert wel een erg mooi uitzicht over het meer van Babadag,
maar door de harde wind nauwelijks vogels. Er wordt besloten nog een stukje
Babadag bos aan te doen voor o.a. middelste bonte specht, die we heel mooi te
zien krijgen. Ook gewonere bosvogels als fluiter, tjiftjaf en spotvogel worden
waargenomen. We besluiten als afsluiting even een biertje te nemen op een
terras op de weg naar Babadag
Dag 7: 31 mei Somova – Selic Dere – Macin – Greci (heuvel-bos-steppe)
Alweer de laatste dag. Op het programma staan de Macin heuvels. De route leidt
ons langs de voordelta van de Donau. Direct na Somova maken we 2 stops
inclusief 2 x een korte wandeling. De eerste bied ons werkelijk een prachtig
uitzicht over de voordelta en we lopen naar de klifachtige oevers. Hier treffen we
zowel broedende bijeneters als broedende scharrelaars. In de grote populieren
onderaan langs de Donau zijn meerdere wielewalen tegelijk te zien en te horen.
Een erg mooi begin. En hoewel er in de verte regen dreigt, stoppen we enkele
km’s verder om een wandelingetje in een mooie vallei te maken. Het blijft droog.
We zijn hier speciaal voor sperwergrasmus. Maar die vertoont zich niet, ook niet
m.b.v. de sound blaster van Eugen. Wel fraai grauwe klauwier en een geheel vrij
zittende wielewaal. Direct nadat we in het busje zijn gestapt worden 2
overstekende waterschildpadden gesignaleerd. Ze worden veilig in de kant gezet.
Tijdens deze actie vliegt een klein groepje roze spreeuwen over en in de steile
wegkant zit een flinke oeverzwaluw kolonie. We vervolgen onze route en
stoppen bij een open helling bos voor een wandeling van ca 1 uur. Het busje rijdt
door om ons aan het eind van de wandeling weer op te pikken. Als eerste zien
we vrijwel direct boven ons, niet eens zo erg hoog, 2 wespendieven cirkelen. Een
goede start. Eugen probeert rouwmees te lokken, maar dat mislukt. Wel weer
een mooie mibo (middelste bonte specht) en veel zingende ortolanen. Hoog
boven ons wordt vrouwtje balkansperwer ontdekt en Eugen ziet in een flits nog
sperwergrasmus voorbij schieten. Slechts 1 van ons heeft deze flits ook gezien,
maar determinatie was onmogelijk. Bij de bus aangekomen gaan we op weg naar
Celic Dere waar een nonnenklooster ligt aan de rand van een mooi bos. Helaas
wordt het bos regelmatig gebruikt als open vuilnisbelt. Er wordt geluncht op een
mooie open plek aan de rand van het bos en vervolgens wordt een korte
wandeling ondernomen door het bos. Als nieuwe soorten kunnen we kleine
vliegenvanger en groenling bijschrijven. Ook veel dwergarenden dit maal, zowel
bruine als witte fase. Tijdens de wandeling onze enige regenbui(tje) van deze
week. Na 5 minuten was het weer droog. We bezoeken ook nog de christelijk
orthodoxe kerk die bij het klooster hoort. Even wat anders dan vogelen. Op weg
naar het Macin nationaal park, toch wel een uur rijden. We gaan hier zoeken naar
de rode rotslijster, maar het lukt niet deze in de kijker te krijgen. Ook niet bij de
steengroeve iets verder op. Wel erg dichtbij een prachtige draaihals in een dode
boom, dus goed te zien. Verder, op een korte wandeling, nog bonte tapuit en
roodkopklauwier. En vanuit de bus nog roodborsttapuit, isabeltapuit en
duinpieper. We vervolgen onze weg naar Greci, een dorp met van oorsprong

Italiaanse bewoners, naar Roemenië gehaald/gekomen als bedreven
steenhouwers. Dit laatste is nog terug te zien aan de muurtjes rondom de huizen
en schuurtjes. Achter het dorp komen we op een zandpad dat ons naar een
steppe gebiedje leidt. Hier gaan we op zoek naar griel. Binnen enkele minuten
zijn m.b.v. de telescoop 2 exemplaren gevonden. Met prooi, maar er is niet te zien
of er jongen bij zijn. Redelijk intensieve begrazing door schapen, maakt het voor
deze soort extra lastig hier jongen groot te brengen. Er zijn veel Sisels en
isabeltapuiten met daarboven veel arendbuizerden en dwergarenden. De
ecologische samenhang is duidelijk. De roofvogels leven van Sisels. De holen die
vrijkomen omdat de bewoner is geslagen door een arend, worden weer bezet
door isabeltapuiten vanwege nestgelegenheid.
We eindigen deze laatste vogeldag op een terras net buiten Greci, waar Eugen
ons trakteert op een biertje als afsluiter voor een erg mooie vogelweek.
Uiteindelijk sluiten we af met 150 waargenomen vogelsoorten. Voorwaar een
mooi aantal.
Dag 8: terugreis.
Extra vroeg ontbijten dit keer (6.30 uur) omdat we al om 12.00 uur op het
vliegveld moeten zijn. Ons vertrek is om 7.15 uur. Onderweg is geen tijd meer
voor vogelen. Slechts een korte koffiepauze is nog mogelijk. Op het vliegveld
wordt afscheid genomen van Anny (zij heeft een late vlucht naar Brussel) en van
Pieter en Titia die hun vakantie in Roemenië nog enige tijd voortzetten. De vlucht
naar Amsterdam verloopt precies volgens schema. Op Schiphol is nog even enige
vertraging met de bagage, maar dat is redelijk snel opgelost. Ik neem tenslotte
afscheid van Ria en Heleen.

