
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Flygpris tor Kastrup - Bourgas; 2443:-/pers 

Bilhyra AVIS inkl helförsäkring; 3300:-  

Bensinkostnad;   ca 10:-/l 

Antal körda mil;  95 behagliga mil  

Boende; 75:- /pers i Guest House, 110:- - 170:- för 

enkelrum på hotell  

Mat; knappt 100:- för god middag inkl stor öl eller ett 

glas vin 

Bra länk för sträcksiffror och ringmärkning; www.trektellen.nl  

Bra hjälp under bilresan;  Björns trevliga o alltid så hjälpsamma GPS-Gun 
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15/9 Anlände Bourgas kl 15.45 , hämtade ut bil och körde upp till Pomorie, norr Bourgas, där vi fixade 

boendet. Ett bra sådant nära vattnet och till ett bra pris, 170:-/pers. Tog en kvällspromenad och 

avslutade dagen med en god fiskmiddag och öl.  

 

16/9 Lämnade boendet kl 07.00, vilket kom att gälla hela vistelsen, och tog oss några km ner till 

Pomorie Lake eller Pomorie Salt Museum. Kentsk tärna, fisktärna och skrattmås dominerade med 

flera hundra ex av varje art men där fanns också flera svarthuvad mås och dvärgskarv. Enst vadare 

och änder och minst 200 smådopping och ännu fler sothöna, kanske 3000 ex. Silkeshäger passerade. 

Det som också fångade vårt intresse var alla de tvåbenta besökare som kom dit för att kleta in sig i 

den förhoppningsvis välgörande gyttjan, s.k. helkroppsinpackning enl Björn som inte kunde låta 

kameran vila.   

Nästa stopp blev ett fält någon kilometer bort med vindruvsodling och rovfågelspan. Snart dök de 

första mindre skrikörnarna upp tillsammans med ormvråk, fiskgjuse, brun kärrhök och 1 pilgrimsfalk. 

Fortsatte till en mindre by och en ruin vid en liten kulle för fortsatt span. En balkanspett hördes  

och sågs.  Tofslärkornas mjuka drillar följdes oss. Cettisångare sjöng från ett dike. Avslutade dagen 

vid Poda Lake innan vi letade upp Raptors Watch Point för att spara tid inför nästa skådardag. 

Sol o +30 hela dagen.  

 

17/9 Vi började vid fälten och vindruvsodlingen intill Pomorie Lake. Romerna kom med sina familjer 

på hästkärror för att ge sig ut på sina dagsverken. Barnen satt kvar på hästkärrorna när de vuxna tog 

sig an druvorna, vi fortsatte genom odlingarna ner mot vassarna där pungmesens fina ”psiii” hördes 

lite överallt. Några kavata trastsångare visade sig också. Väl framme vid de öppna vattenspeglarna 

möttes vi av kanske tusen sothöns, smådopping, svarthalsad dopping och vadare som kärrsnäppa, 

brushane och kustpipare. Mindre flugsnappare, törnskata o gråflugsnappare hördes o sågs. Fortsatte 

till Raptors Watch Point  för rovfågelspan.   

Ca 50 mindre skrikörn dök upp på himlavalvet ganska omgående  

följda av svart stork, bivråk, kejsarörn, dvärgörn, ormörn,  

aftonfalk och någon bivråk o enst  sparvhök.   

Ca 25 skådare, främst från Nederländerna, stod för  

räkningen som de nogsamt redovisade på www.trektellen.nl. 

Vid 14-snåret fortsatte vi norrut men stannade till efter några  

mil vid en spännande röjningsgata 

i ek-blandskog intill en flod. Mindre flugsnappare hördes  

överallt, kungsfiskaren flög, törnskatan spanade och en  

flugsnappare förvirrade oss, efter fotokoll bestämdes  

den till halsbandsflugsnappare. 

Nådde Kavarna 19.30 som också blev vår övernattningsplats.   

Sol o +30 hela dagen 

 

 

 

http://www.trektellen.nl/


18/9 Som vanligt satt vi i bilen kl 07.00 och efter någon km var vi ute på den spännande halvön Kap 

Kaliakra. Ett nästan stäppartat område med en tidigare försvarsanläggning omgiven av branta stup. 

Toppskarvarna presenterade sig nästan omgående tillsammans med bl.a. nunnestenskvätta, 

isabellastenskvätta och en bortflygande vaktel. 56 alpseglare patrullerade av området. I 

buskmarkerna hoppade massor av tättingar som ärtsångare, törnsångare, mindre flugsnappare, 

gransångare, även tristis, lövsångare, sammetshätta och svarthätta. I skogsridån avslöjade sig en 

grupp biätare. I luften bl.a. vit stork, mindre skrik, aftonfalk och fiskgjuse.  

Vi fortsatte norrut till Shablenskosjön som tyvärr visade sig vara helt uttorkad. Intill ligger Lake Shabla 

men där var det omöjligt att ta sig ner pga av bommar och staket. Lite snopna återvände vi till 

boendet men trots missräkningen med sjöarna var vi nöjda efter en ny lång och go skådardag.  

Sol o +30 på dagen men på kvällen kom regnet tillsammans med ett rejält åskväder. 

 

19/9 Började morgonen i Goritsa Forest som låg lättillgängligt  

utmed stora vägen. En spännande ekskog med balkanspett, 

 större hackspett, mindre hackspett, mellanspett, gråspett 

 o gröngöling men också den alltid så närvarande  

mindre flugsnapparen, minst 100 ex.. Mellanspetten  

fångade vårt intresse en bra stund när den på  

flugsnapparmanér flög ut från en gren, ryttlade  

en stund och plockade åt sig en insekt innan den  

återvände till sin sittplats.  Lars roade sig också med att  

kolla fågelholkar och efter en stund ropade han att han 

 fått napp! Två stycken trädsovare blickar ut mot oss innan en av dem snabbt lämnade holken och 

tog sig upp utmed trädgrenarna. Kan Lars, kan jag, tänkte Björn o fortsatte att kolla 20 nya holkar 

……….  Det är gott, och lönsamt, med nyfikna naturnördar!! En balkanmes och resans första och sista 

sommargylling hittade vi också innan det blev kväll och returkörning till boendet. 

Även ikväll åska o regn efter en go skogsdag.   

 

20/9 Idag körde vi åter söderut till Pomorie men gjorde som vanligt några trevliga skogsstopp  innan 

vi nådde Pomorie och vindruvsodlingen där vi spanade  efter rovfågel. En vackert utfärgad hane av 

stäpphök passerade.  Resans första häcksparv noterades i busk-/ruderatmarkerna intill. 

Avslutningsvis gjorde vi ett tappert skådarförsök vid Pomorie Lake men det blev i stort sett bara ett 

gott försök då regnet och vinden överraskade oss.  

Nu inkvarterade vi oss för resten av dagarna på ett Guest House mitt i staden. Bekvämt med 3 stora 

rum, balkonger o två toaletter. Middag på hotellet intill efter en sedvanlig öl- och duschpaus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21/9 Började morgonen med vassvandring där pungmesen även denna gång var närvarande både här 

o där. Svarthalsad dopping sågs fint tillsammans med alla övriga änder, sothöns o doppingar, minst 

5000 fåglar dekorerade vattenspegeln. Vaksamme Björn upptäckte inte bara en långnäbbad mås 

utan även en småfläckig sumphöna tillsammans med den vanligare vattenrallen.  Även idag romer 

som utförde dagsverken åt patron som utan att förta sig vägde in de bärgade druvorna. Fortsatte upp 

till byn med den gamla ruinen för span efter rovfågel men utan någon större framgång.  Fortsatte ner 

till ett fält nära byn som såg spännande ut. Det som stack ut mest var den leucistiska backsvalan, 

nästan helvit, som ivrigt mobbades av ladusvalorna. 

Kvällens sista stopp blev ånyo ett fält som såg spännande ut och här kryllade det av kornsparv, vi 

räknade med 142 stycken på ett litet område. 

 

22/9 Nu till Raptors Watch Point ….. 

Ca 25 personer kunde njuta av skruvar med  

ca 350 mindre skrikörn/skruv och totalt  

passerade 8821 ex mellan kl 07.30 o 19.00  

enligt räknarna som också bl.a. noterade  

1 smutsgam, 1 gåsgam, 1008 svart stork,  

23 vit stork, 5149 vit pelikan,  

8 krushuvad pelikan, 72 bivråk, 82 balkanhök,  

1 stäpphök, 10 brun glada, 1 örnvråk,  

64 ormörn, 31 dvärgörn, 421 aftonfalk  

och 365 stäppvråk. Vi såg samtliga rapporterade  

arter men inte i samma omfattning då vi lämnade redan kl 15.00 utan att veta att det skulle komma 

en ny våg av flyttande fåglar vid 16-snåret. Man lär sig ……  Grässångaren som höll till i kanten av 

obsplatsen förvånade. 

En go dag med behagliga +18 och som vanligt kom regnet vid 17.30. 

 

23/9  Morgonen började vi vid ett spännande område vid Atanasovskosjön där det också var 

ringmärkning. Två trevliga ringmärkare tog emot o visade stolt upp den märkning som skett på 

platsen sedan 1982. Från buskarna, eller rättare sagt från högtalarna intill näten, hördes blåhakens 

sång. En inte helt vanlig gäst här nere men två blåhakar, en vassångare och flera svarthättor hade 

hamnat i näten innan vi kom till platsen.  Efter några trevliga morgontimmar åkte vi tillbaka till 

Raptors Watch Point för att kunna njuta av ännu en fantastisk rovfågeldag. Ung samma siffror som 

igår. Lämnade området vid 15-snåret för en del småstopp utmed vägen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



24/9 Oj oj, nu börjar Bulgarienäventyret gå mot sitt slut ……  

 Började morgonen med de trevliga ringmärkarna o blåhakesången från högtalarna. 4 flamingo gick 

ute i vassområdena, vattenrall hördes från flera platser, kungsfiskarna flög o ånyo ledde Björns 

nyfikenhet oss fram till något nytt. Inne i en övergiven transformatorstation satt en tornuggleholk, 

massor av spillning på golvet och inifrån holken hördes ett oroligt skrapande. Åter till ringmärkarna 

som tipsade oss om bra obsplatser uppe i bergen en mil eller två från deras station. När vi väl satt i 

bilen för att åka kom en av märkarna springande för att visa något speciellt för oss …… Han plockade 

mäkta stolt upp en göktyta från påsen för att visa oss. Tytan gjorde allt för att imponera på oss, från 

att spela död till väldigt akrobatiska övningar med halsen. Trevligt med deras entusiasm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nästa stopp blev bergen som de tipsade oss om och mycket riktigt kom sträcket igång på nytt, kl 

16.00 fram till 18.00 passerade 420 mindre skrikörn,10 ormörn,2 dvärgörn,2 brunglada1, aftonfalk, 

enst stäppvråk, 1 vit stork och 88 svart stork. 

Nöjda o belåtna, och nu också överbevisade om att sträcket fortsätter en bra bit in på kvällen, var det 

dags att byta om inför hemfärden. 

Bulgarien bjöd oss på goa dagar med bra och varierad skådning på behagliga avstånd.  

Sist men inte minst var det ett gott gäng som tillbringade några skådardagar tillsammans utmed 

Svarta Havet i Bulgarien 

Det här smakar mer ……… Hur är det på våren t.ex.???             

           

               
  

 

 

Artlista fåglar   

Smådopping  Talrik, på vissa platser  ›500  

Skäggdopping  10-25 ex på flera platser 

Gråhakedopping  Enst ex utmed kusten 

Svarthalsad dopping 6 ex 17/9, 12 ex 23/9 

Storskarv  Vanlig 

Dvärgskarv  Vanlig –talrik 

Toppskarv  15 ex Kap Kaliakra 

Vit pelikan  ›850 ex vid ett par tillfällen, 1141 ex 23/9 

Krushuvad pelikan 5-10 ex i slutet av veckan  

Gråhäger  Enst 

Ägretthäger  Enst 

Silkeshäger  Vanlig -talrik 

 

 



Rallhäger  3 ex 16/9 

Vit stork  2 ex 18/9, 1 ex 23/9 

Svart stork  5 ex 17/9, 14 ex 20/9, 121 ex 22/9 vid Raptors Watch Point, 100 ex 23/9, 95 ex den 25/9 

Skedstork  Enst ex men 16 ex 22/9, 49 ex 23/9  

Flamingo  4 ex 23/9 

Knölsvan  Vanlig-talrik 

Grågås  1 ex  16/9 

Rostand  1 ex 22/9 

Gravand  Enst-vanl 

Bläsand  Enst 

Snatterand  Vanl 

Kricka  Vanlig 

Gräsand  Vanlig 

Stjärtand  Enst-vanlig 

Årta  1 ex 22/9 , 1 ex 25/9 

Skedand  Enst 

Vitögd dykand  1 ex 16/9, 2 ex 22/9  

Rödhuvad dykand 1 ex 21/9, 3 ex 23/9 

Brunand  Enst 

Smutsgam   1 ex 22/9 

Gåsgam   2 ex 23/9  

Brun kärrhök  Vanlig 

Stäpphök  1 ex hane 20/9 vid vindruvsodlingarna, 2 ex 22/9 

Sparvhök  Enst-vanlig 

Balkanhök  Enst men 72 ex str 17/9 vid Raptors Watch Point 

Ormvråk  Enst 

Stäppvråk  Enst-vanl 

Bivråk  20 ex 17/9, 2 ex 19/9, 4 ex 20/9, 10 ex 23/9 

Brun glada  1 ex 17/9, 1 ex 22/9, 2 ex 25/9 

Havsörn  1 ex 24/9 Raptorns Watch Point 

Mindre skrikörn Dagligen, 200 ex 20/9, 3461 ex 22/9 Raptorns Watch Point, 3900 ex 23/9 Raptorns 

Watch Point. 1000 ex mellan 15.00-1730 uppe i bergen 25/9 

Kejsarörn  1 ex 17/9 vid Raptors Watch Point 

Ormörn   1 ex 19/9, 4 ex 20/9, 22 ex 22/9, 25 ex 23/9 

Dvärgörn  Enst ex men  10 ex 20/9, 10 ex 22/9, 14 ex 23/9 

Örnvråk  2 ex Raptors Watch Point 22/9, 2 ex 23/9 

Fiskgjuse  3-5 ex sträckande flera dagar  

Tornfalk  Enst-vanlig 

Rödfalk  2 ex 20/9 

Aftonfalk   1 ex 17/9, 1 ex 18/9, 1 ex 19/9, 2 ex 20/9, 1 ex 23/9 

Lärkfalk  2 ex 18/9, 1 ex 21/9, 3 ex 22/9 

Pilgrimsfalk  1 ex 16/9, 1 ex 20/9, 1 ex 23/9 

Vaktel  1 ex  skrämdes på vingar på fältet innan Kap Kaliakra 

Vattenrall  1 -4 ex flera dagar 

Småfläckig sumphöna 1 ex 21/9 

Rörhöna  1 ex hörd 16/9 

Sothöna  ›4500 i vissa av saltsjöarna 

Skärfläcka  50 ex 16/9 

St strandpipare  5-10 ex flera dagar 

Svartbent strandpipare 2 ex 16/9 

Kustpipare  Enst 

Tofsvipa  De första sågs 23/9 och därefter daglig med 20-30 ex  

Spovsnäppa  1 ex 16/9 

Kärrsnäppa  10-50 ex flera dagar  

Enkelbeck  1-6 ex flera dagar 



Rödspov  10 ex 16/9 

Svartsnäppa  ca 10 ex flera dagar 

Dammsnäppa  2-4 ex flera dagar 

Gluttsnäppa    1 ex 17/9 

Skogssnäppa  1 ex  16/9, 1 ex 23/9 

Grönbena  2 ex 17/9 

Drillsnäppa  1 ex 22/9 

Kustlabb  2 ex utmed kusten 

Svarthuvad mås  5-15 ex flera dagar 

Långnäbbad mås  1 ex 21/9 

Dvärgmås  2 ex 16/9, 2 ex 21/9 

Skrattmås  Vanlig 

Fiskmås  Enst-vanlig 

Silltrut  1 ex vid Kap Kaliakra 

Kaspisk trut  Talrik 

Medelhavstrut  1 ex 16/9,  

Kentsk tärna  Talrik, › 150ex vid ett par tillfällen vid saltsjöarna 

Fisktärna  Talrik 

Svarttärna  1 ex 20/9 

Skäggtärna  3 ex 16/9, 1 ex  21/9 

Tamduva  Vanlig 

Turkduva  Enst-vanlig 

Turturduva  5 ex 18/9 

Ringduva  Få-enst 

Skogsduva  3 ex 23/9 

Gök  1 ex 16/9, 1 ex 21/9 

Tornuggla  26/9 Hörde ljud från uppsatt holk, såg spillning, nära fågelstationen   

Tornseglare  Vanlig 

Alpseglare  56 ex 18/9 Kap Kaliakra, 1 ex 22/9  

Kungsfiskare  2-5 ex flera dagar 

Biätare  1 ex 17/9, 8 ex 18/9 Kap Kaliakra 

Balkanspett  1 ex 16/9, 1 ex 17/9, 1 ex 19/9 

St hackspett  Enst men 12 ex 19/9 i Goritsa Forest 

Mellanspett  2 ex 17/9, 7 ex 19/9 Goritsa forest 

Mindre hackspett  2 ex 19/9 Goritsa Forest 

Gröngöling  1 ex 18/9 

Gråspett   1-2 ex hörda 19/9 i Goritsa Forest  

Spillkråka  1 ex 17/9 

Härfågel   1 ex 21/9, 1 ex 25/9 

Göktyta  1 ex ringmärktes vid fågelstationen den 25/9  

Sånglärka  Få – enst 

Trädlärka  7 ex 19/9 på stubbåker söder om Goritsa 

Tofslärka  6 ex 16/9,  

Backsvala  Enst  men  minst 200 ex 17/9. 1 partiellt albino den 21/9 

Ladusvala  ›2000 flera dagar 

Rostgumpsvala  5 ex 16/9, 1 ex 23/9 

Hussvala  200 ex 17/9, övriga dagar enstaka 

Trädpiplärka  Få- enst men 10 ex 17/9 och 100 ex 23/9 

Ängspiplärka  5 ex 16/9, 3 ex 17/9 

Rödstrupig piplärka 1 ex 16/9, 1 ex 17/9, 4 ex 18/9, 4 ex 20/9, 4 ex 22/9, 8-11 ex 23-25/9  

Gulärla  ca 30 str. ex flera dagar 

Forsärla  1 ex 16/9, 4 ex 17/9 1 ex 25/9 

Sädesärla  Enst-vanlig 

Rödhake  Få-enst 



Rödstjärt  Enst 

Buskskvätta  4 ex 16/9, 8 ex 25/9 

Svarthakad buskskvätta 6 ex 18/9 Kap Kaliakra 

Stenskvätta  1 ex 18/9 Kap Kaliakra, 3 ex 23/9 

Medelhavsstenskvätta 1 ex 18/9 Kap Kaliakra 

Nunnestenskvätta 2 ex 18/9 Kap Kaliakra 

Isabella stenskvätta 3 ex 18/9 Kap Kaliakra 

Koltrast  Enst 

Taltrast  1 ex 17/9 

Grässångare  1 ex 22/9, 1 ex 23/9, 1 ex 25/9 

Cettisångare  Enst ex hördes från vassarna flera dagar 

Rörsångare  1 ex 18/9 

Sävsångare   1 ex  21/9, 1 ex 25/9 

Trastsångare  2 ex 17/9 

Ärtsångare  1 ex 16/9, 50 ex 18/9 

Törnsångare  2 ex 18/9 

Sammetshätta  1 ex 16/9 

Svarthätta  Enst-vanlig 

Lövsångare  Enst-vanl 

Gransångare  Enst- vanlig. Några med tristiskaraktär 

Kungsfågel  3 ex 20/9 

Halsbandsflugsnappare 1 ex 17/9 på väg norrut vid flod 

Grå flugsnappare  Vanl, ›30 ex 19/9 Goritsa Forest  

Mindre flugsnappare Talrik, flera ex hördes o sågs varje dag, ›100 ex 19/9 Goritsa Forest   

Blåmes  Enst - vanl 

Talgoxe  Enst – vanl 

Balkanmes  1 ex 19/9 Goritsa Forest 

Stjärtmes  5 ex 18/9, 15 ex 20/9 

Pungmes   Enst ex i flertalet av vassområdena 

Nötväcka  1 ex 20/9 

Törnskata Karaktärsart på fält, gläntor i skogsdungar och i vassområden om det fanns lämplig 

sittplats 

Nötskrika  Enst 

Skata  Enst-vanl 

Kaja  Vanl 

Kråka  Vanl 

Korp  Få - enst 

Stare  Talrik, › 3000 ex 18/9 

Gråsparv  Vanl 

Spansk sparv  Talrik 

Pilfink  Vanl 

Bofink  Få men 50 ex 19/9 Goritsa Forest 

Steglits  Vanl 

Hämpling  Enst men vissa dagar sågs 50-flockar 

Stenknäck  3 ex 17/9, 3 ex 18/9 

Ortolan  1 ex 16/9, 1 ex 20/9 

Sävsparv   1 ex 17/9, 1 ex 18/9 

Häcksparv  1 ex 20/9 

Kornsparv  Enst ex efter 21/9 då vi noterade 142 ex,  42 ex 22/9, 80 ex 23/9 

 

 

 

 

 



Fjärilar 
Tufted marbled skipper Puktörneblåvinge  Rödgul höfjäril                        

Lang´s short-tailed blue Eastern pale clouded yellow Kamgräsfjäril          

Slåttergräsfjäril  Kvickgräsfjäril  Makaonfjäril                   

Kardinal  Eastern Rock Grayling Nässelfjäril                

Tistelfjäril  Amiral  Citronfjäril                            

Mindre guldvinge                                 Grönfläckig vitfjäril  Svingelgräs                                          

Rödfläckig blåvinge Great banded grayling  

Try- alt sydlig tryfjäril 

 

 

Trollsländor 
Vandrande ängstrollslända Höstmosaikslända Större kustflickslända                                               

 

Övrigt 
Räv  Trädsovare  Fälthare 

Kärrsköldpadda   Mediterranean-slant-faced-snouted eller nosed-grasshopper 

Bönsyrsa  Erhards-wall-lizard 

 

 

 

 

 

 

 


