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ÖSTRA BULGARIEN 
 

 
 

1. Varna airport 

2. Banya Village 

3. Kamchia 

4. Sarafovo 

5. Atanasovsko Lake 

6. Mandra reservoir 

7. Chengene Skele 

8. Pomorie Lake 

9. Goritsa 

10. Kavarna 

11. Shabla Lake 

12. Durankulak 

13. Balchik 

14. Baltata 
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DELTAGARE 
Göran Hansson, Harplinge  
Lena Hansson, Harplinge   
Roger Johansson, Göteborg  
Karl-Lennart Nilsson, Falkenberg 
Björn Nordzell, Örebro 
Anders Rosell Hultfeldt, Göteborg 
Jimmy Stigh, Frillesås 
 

 

RESELEDARE 
Carl-Axel Bauer, Lomma 
Lyubomir Profirov, Sofia (lokalguide)     
 
 
 
 
 
 
 
RESRUTT 
31/1 Varna - Yatata - Beloslav - Razdelna - Kalimantzi (middag) - Varna - Sarafovo 
1/2 Sarafovo - Vaya-sjön - Mandra-sjön - Trustikovo - Chengene Skele - Foros-bukten - Poda - 

södra Antanasovsko-sjön - Sarafovo 
2/2 Sarafovo - östra Vaya-sjön - södra och nordöstra Antanasovsko-sjön - Pomorie - Goritsa 

(lunch) - Goritsa-skogen - Topola-klippan - Rusalka 
3/2 Rusalka - Durankulak-sjön - Shabla Tuzlata-sjön - Ezeretz - Kamen Briag - Bolata-dalen - 

Rusalka 
4/2 Rusalka - Shabla-sjön - Bulgarevo - Topola-klippan - Varna 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
OMSLAG. Bläsgäss vid Antanasovsko-sjön. Finn fem rödhalsade gäss i flocken! Foto: Carl-Axel 
Bauer 
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AviFaunagruppen vid Durankulaksjön. 

 

 
INLEDNING 

En mängd vattenfåglar - gäss, svanar, änder, pelikaner och skarvar - övervintrar i de fina slättsjöarna i östra Bul-

garien.  Gäss - framförallt bläsgäss och rödhalsade gäss - kan övervintra i stora antal, speciellt under januari och 

februari. Oturligt nog hade vädret i östra Bulgarien varit ovanligt milt under januari 2018, v ilket dessvärre hade 

medfört att de allra flesta gässen redan lämnat Bulgarien vid tiden för vårt besök. Dock noterade vi ett par floc k-

ar bläsgäss om knappt 2 000 ex, samt ett smärre antal rödhalsade gäss, ffa ett par mindre flockar om sammanlagt 

23 ex, som passerade oss på närhåll vid Durankulak-sjön i nordöstra Bulgarien.   

 

I de grunda, fina sjöarna kring Burgas fanns stora flockar med grav-, bläs-, gräs-, sked- och brunänder i tusental, 

liksom sothöns och storskarv. Dvärgskarv var vanlig, liksom krushuvad pelikan, med en toppnotering på 350 ex 

1.2. Bland de ovanligare arterna noterades ett smärre antal vita pelikaner, fy ra vitögda dykänder, samt ett par 

flockar kopparand, sammanlagt 50 ex. Måsfåglar var väl fö reträdda, med åtta arter, bl a två fina svarthuvade 

trutar, samt t jugotalet långnäbbade måsar.  Flera arter rovfåglar var vanl iga, ffa brun kärrhök och ormvråk och 

det blev också fina obsar av örnvråk. Spelflygande och hoande berguv vid en imponerande klippbrant hörde till 

resans mest spektakulära upplevelser! Småfåg lar var generellt fåtaliga, men cettisångare, samt kalander- och 

tofslärka skall nämnas. 
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RESEDAGBOK 

 

Dag 1, onsdagen 31.1 

I Köpenhamn ställdes Austrian Airlines flight OS308 in 

pga att planets syrgasmasker inte fungerade. Det innebar 
att AviFaunas tre resenärer därifrån, inklusive reseleda-

ren, omdirigerades och blev försenade. De återstående 

fem resenärerna i gruppen, från Landvetter och Arlanda, 

anlände dock punktligt till Varna vid bulgariska Svarta 

Havskusten, där de möttes av vår lokale guide, Lyubo.  
  Vädret var strålande och flera fina fågellokaler besöktes 

under eftermiddagen, med goda antal änder, bl a sågs ca 

1000 krickor,  500 brunänder och 1000 sothöns, 50 svart-

halsade doppingar och lika många dvärgskarvar, en sked-

stork, samt en vit pelikan - en ovanlig övervintrare. I de 
små byarna sågs både minervauggla och balkanspett. 

"Köpenhamnarna" anlände till Varna strax före kl 21 och 

den fulltaliga gruppen fortsatte sedan i buss de ca 15 

milen söderut till hotellet i Sarafovo, nära den stora sta-

den Burgas. 
 

Minervauggla - alltid en favorit! Foto: Björn Nordzell 

 

Fiskare vid Vaya-sjön. Foto: Lena Hansson 

 

Dag 2, torsdagen 1.2 
Även denna dag bjöd på fint, ljummet väder, när vi be-

sökte de tre sjöar som i solfjädersform ligger runt Burgas.  

  Vid första stoppet vid Vaya-sjön hittades ett par flockar 

kopparand om totalt 50 ex. Denna exklusiva art häckar 

närmast i Turkiet och det är förmodligen fåglar från 
denna population som övervintrar i Bulgarien. Över 

tusentalet brunänder vilade på sjöns spegelblanka yta, 

liksom en ansenlig flock storskarv. Bruna kärrhökar 

patrullerade över vassarna, där en cettisångare hördes  

locka. Nära byn Debelt fanns fina översvämningsmarker 
med mängder av krickor, bläs-, sked- och stjärtänder. Här 

sågs även en örnvråk och två avlägsna havsörnar.  

  Efter en god picknicklunch vid Dimchevo fortsatte 

resan. På ett grönt fält betade en fin flock om 64 mindre  

 

 

sångsvanar, tillsammans med 5 ex av den större släkting-

en och 2 bläsgäss. Mandra-sjön med omgivningar, bjöd 

på mängder av ägretthägrar, hundratals krushuvade peli-
kaner, åtskilliga dvärgskarvar och fyra vitögda dykänder. 

I Foros, en vik av Svarta Havet, fanns flera hundra kru-

shuvade pelikaner och minst lika många svarthalsade 

doppingar. Även en adult svarthuvad trut i häckdräkt 

visade sig fint där.  
  På sena eftermiddagen besöktes södra delen av Antana-

sovsko-sjön - ett område som används som saliner och 

som är mycket fågelrikt. I salinerna vilade tusentals 

Anas-änder, förstärkta med gravänder. På stolparna ute i 

salinerna satt långnäbbade måsar och krushuvade pelika-
ner flög in i skymningen.  

 

Immatura vita pelikaner - fåtalig övervintrare. Foto: Lena 

Hansson 
 

Dag 3, fredagen 2.2 

Efter frukost promenerade vi ner en kort bit till svarta-

havs-kusten. Ganska lite fågel på havet, men iallafall 

upptäcktes svarthalsad dopping och en storlom. En bal-
kanspett ropade från de havsnära träden. Vi äntrade bus-

sen och lämnade vårt hotell och Sarafovo. Ett nytt besök 

vid Vaya-sjön gav fina obsar av salskrake.  

  Bussen vände därefter norrut för ytterligare ett besök vid 

salinerna vid södra delen av Antanasovsko-sjön, som 
visade sig ha i stort sett samma arter som vid gårdagens  

besök. En adult långnäbbad mås med vackert ljusrosa 

bröst uppmärksammades dock speciellt, liksom en flock 

skärfläckor. Nästa lokal var nordöstra delen av Antana-

sovsko-sjön. På fälten norr om sjön betade en flock gäss, 
som dock enbart bestod av bläsgäss. När vi spanade ut 

över sjön hittade vi massor av änder, en flock om ca 50 

storspovar, samt dussintals rödbenor och svartsnäppor. 

En stor flock bläsgäss, ca 1200, flög in över ängarna norr 

om sjön och cirklade runt ett tag innan de landade bland 
de redan stationära bläsgässen. Vi spanade ivrigt, men 

hittade bara bläsgäss. Reseledaren brände av ett par bilder 

på den cirklande flocken och fick med ca 40 % av denna. 

Noggrann genomgång av fotot efter hemkomsten visade 

att denna del av flocken innehöll minst 5 rödhalsade gäss, 
som nio ivrigt spanande skådare alltså inte upptäckt i fält!  

  Färden fortsatte till Pomorie, beläget vid kusten norr om 

Burgas. I salinerna uppehöll sig flera 1 000 sothöns, samt 

en kentsk tärna och ute över havet spanade vi in en me-

delhavslira.  
  Lunch intogs i Goritsa på en gemytlig restaurang, som 

serverade en bulgarisk-influerad moussaka. Därefter  
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Krushuvade pelikaner vid salinerna i Antanasovsko-sjön. Foto: Lena Hansson 

 

besöktes den fina, glesa ekskogen en bit norr därom. Det 

var ont om fågel, men vi noterade iallafall gråspett, den 
röda, kontinentala rasen av nötväcka, stjärtmes och träd-

gårdsträdkrypare. 

  I skymningen nådde vi klippbranterna vid Topola – ett 

känt tillhåll för berguv. Knappt hade vi kommit ur bussen 

förrän uven hördes hoa och strax därpå kom den seglan-
des över klippkanten, som vore den en örn! Mycket 

häftigt! 

  Efter ytterligare ett antal kilometrar nådde vi vårt luxuö-

sa hotell i Rusalka, alldeles intill havet, där vi så små-

ningom kunde avnjuta en maffig fyrarätters måltid! 
 

Dag 4, lördagen 3.2 

Sista heldagen i Bulgarien. Sanningens stund var inne –  

skulle vi få se några rödhalsade gäss eller inte? Resans  

tidpunkt var planerad efter den tid då det normalt är som 
mest rödhalsade gäss och bläsgäss i Bulgarien. 

  Drygt en vecka före vår ankomst hade det setts och 

fotats en flock om ca 3000 rödhalsade i nordöstra Bulga-

rien. Men sen dess hade vädret varit ovanligt varmt och 

de senaste rapporterna från området var i stort sett nega-
tiva - gässen hade dragit norrut till Rumänien! Att ta vår 

buss dit var inte planerat och att göra det nu var inte 

möjligt, eftersom speciella dokument skulle behövas. Vi 

fick satsa på området kring Durankulak i nordöstra Bul-

garien, endast några mil söder om gränsen till Rumänien. 
Ett hett tips till vår utmärkte guide, Lyubo, meddelade att 

en liten flock rödhalsade hade setts i området under mor-

gonen - nu gällde det att hitta den! Via småvägar och en 

kilometerlång vandring ner mot kusten kom vi till det 

hetaste området. Där hade vi tur! En smärre flock små, 
mörka gäss kom flygande emot oss, närmre och närmre 

och visade med all önskvärd tydlighet att de var rödhal-

sade! För säkerhets skull tog de ett par extra svängar förbi 

oss! Efter denna klimax upptäcktes en flock bläsgäss på 

fältet intill, med sällskap av ytterligare rödhalsade! Resan  
var räddad och reseledaren kunde andas ut! På väg tillba 

 

 

ka till bussen upptäcktes, överraskande nog, en liten 

lövgroda, som blev fotografernas favorit. 
  Efter lunch på en restaurang intill havet, vars fisksoppa 

vi dessvärre inte kan rekommendera, fortsatte färden 

söderut, med besök vid Shabla-sjön, som dock var ganska 

fågeltom. Vidare söderut nära kusten, som här bitvis var 

klippig och bl a bjöd på tjoget toppskarvar. Det kustnära 
stäpplandskapet var fascinerande, men bjöd så här års  

inte på så mycket fågel.  

  På sena eftermiddagen nådde vi den långsträckta Bolata-

dalen. Den stationära berguven behagade varken visa sig 

eller hoa, men vi hade ju dagen innan haft en svårslagen 
uvobs! Cetti- och gransångare lockade från vassar och 

buskage och starflockar sträckte över på väg mot natt-

kvist. Även en gles flock om ca 20 kalanderlärkor sträck-

te lockande över.  

  Skymningen sänkte sig och det var dags att återvända 
till hotellet och ytterligare en generös och god middag.  

 

Dag 5, söndagen 4.2 

En avlägsen taltrast sjöng i gryningen när vi vandrade 

upp till restaurangen och ett dignande frukostbord. En 
timme senare rullade vår buss ut från hotellområdet för 

ett par timmars skådning innan vi skulle sätta kurs mot 

flygplatsen i Varna.  

  Åter ett besök vid en del av Shabla-sjön, på vars yta ett 

tjugotal fina rödhuvade dykänder vilade, tillsammans  
med en del andra änder och massor av sothöns. Ett stopp i 

det kustnära stäpplandskapet intill Balgarevo gav sjun g-

ande kornsparv, samt kalander- och tofslärka, den sist-

nämnda arten visade också upp sig mycket fint. 

  På väg till flyget stannade vi vid den omfattande för-
kastningsbranten vid Topola, där vi spanade in en berguv 

på dagkvist – en fin avslutning på vår resa!  

 

Carl-Axel Bauer 

 

 



Rödhalsade gäss - äntligen! Foto: Carl-Axel Bauer 

 

Artlista fåglar 
1 Rödhalsad gås Branta ruficollis   

Två flockar med sammanlagt 23 ex passerade oss på närhåll vid Durankulak 3.2. Dessutom 2 ex på ett fält tillsammans 

med bläsgäss. P g a det ovanligt milda vädret i januari, som normalt är en toppmånad för gäss i Bulgarien, hade de 
flesta gässen dragit norrut. Se även under bläsgås, nedan!  

2 Grågås Anser anser   

Hörd 1.2 och 2 ex sågs 2.2.  

3 Bläsgås Anser albifrons albifrons   

Ca 250 ex kring Burgas 1.2. Ca 300 ex på ett fält nordost om norra Atanasovsko-sjön 2.2. En flock om ytterligare ca 
1200 bläsgäss flög in och landade intill de övriga gässen. På foto av en del av denna flock, då den flög in, up ptäcktes 

minst 5 ex rödhalsad gås, som vi inte hittat i fält(!). Ca 50 bläsgäss sågs nära Durankulak 3.2.  

4 Knölsvan Cygnus olor   

Observerad i de flesta av sjöarna 1-3.2, med mellan 25 till 60 ex per dag.  

5 Mindre sångsvan Cygnus columbianus bewickii   
Sammanlagt ca 75 ex kring Burgas 1.2. 

 

 
En fin flock mindre sångsvan, med några sångsvanar. Foto: Lena Hansson 
 

6 Sångsvan Cygnus cygnus   

Ca 130 ex 1.2 och 120 ex 2.2, kring Burgas.  

7 Gravand Tadorna tadorna   

Sedd 31.1-3.2, lokalt i stora antal, ffa i Antanasovsko-sjön, med max ca 1000 ex 2.2.  
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8 Snatterand Anas strepera strepera   

3-10 ex noterade dagligen 31.1-3.2. 
9 Bläsand Anas penelope   

Talrik, sedd 31.1-3.2, med ett max på ca 1000 ex 2.2.  

10 Gräsand Anas platyrhynchos platyrhynchos   

Liksom bläsand talrik 31.1-3.2, med ett max på ca 1000 ex 2.2.  

11 Skedand Anas clypeata   
Även denna art var talrik, med ett max på ca 500 ex 2.2.  

12 Stjärtand Anas acuta   

Endast noterad 1-2.2, med ca 50 ex per dag.  

13 Kricka Anas crecca crecca   

Ca 1000 ex vid Yatata 31.1. I Burgas-området sågs ca 300 ex 1.2 och ca 500 ex 2.2. Ca 20 ex i Shabla-sjön. 
14 Rödhuvad dykand Netta rufina   

20 ex av denna fina art sågs i Shabla-sjön 4.2.  

15 Brunand Aythya ferina   

Talrikaste anden med ca 500 ex vid Yatata, ca 1000 ex 1.2 och ca 2000 ex 2.2 i sjöarna kring Burgas. Ca 70 ex i Shab-

la-sjön 3.2.  
16 Vitögd dykand Aythya nyroca   

4 ex sågs i "Oxygen Lake", öster om Mandras-sjön, 1.2. 

17 Vigg Aythya fuligula   

20 ex sågs vid Yatata 31.1.  

18 Salskrake Mergellus albellus   
En hona sågs vid Yatata 31.1 och 12 ex - både hanar och honor - i Vaya-sjön 2.2. 

19 Småskrake Mergus serrator   

Observerad 2.2 (25 ex) och 3.2 (5 ex).  

20 Kopparand Oxyura leucocephala   

Två fina flockar om sammanlagt 50 ex sågs i Vaya-sjön 1.2. Fåglarna tillhör troligen den turkiska populationen. 
21 Rapphöna Perdix perdix perdix   

Ett par flockar om vardera ca 15 ex sågs längs vägen 3.2 och 4.2.  

22 Fasan Phasianus colchicus   

8 ex sågs längs vägen 3.2 och 5 ex 4.2.  

23 Storlom Gavia arctica arctica   
1 ex i Svarta Havet utanför Sarafovo 2.2.  

24 Medelhavslira Puffinus yelkouan   

1 ex spanades in över Svarta Havet vid Pomorie 2.2.  

25 Smådopping Tachybaptus ruficollis ruficollis   

2 ex 1.2 och 7 ex 2.2 kring Burgas. 
26 Gråhakedopping Podiceps grisegena grisegena   

1 ex sågs 1.2 i Chengene Skele-bukten, söder om Poda. 

27 Skäggdopping Podiceps cristatus cristatus   

Överlag allmän i sjöar och havsvikar, med toppnotering på ca 200 ex 1.2.  

28 Svarthalsad dopping Podiceps nigricollis nigricollis   
Vanligaste doppingen, sedd alla dagar utom 4.2. Hela 400 ex noterades 1.2, flertalet i Foros-bukten. 

 

 
Svarthalsad dopping i vinterdräkt. Foto: Lena Hansson 

 

29 Skedstork Platalea leucorodia   
1 ex vid Yatata 31.1. 
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30 Gråhäger Ardea cinerea cinerea   

Tämligen allmän i sjöarna kring Burgas och vid Yatata. Högsta dagssiffran var 20 ex 1.2.  

31 Ägretthäger Ardea alba alba   

Oftast klart vanligare än gråhäger, med toppnotering på ca 60 ex 1.2.  

32 Vit pelikan Pelecanus onocrotalus   
Enstaka ex sedda i Burgas-området, dock 4 ex 1.2.  

 

 
Vit pelikan. Foto: Carl-Axel Bauer.  

 

33 Krushuvad pelikan Pelecanus crispus   
Ca 325 ex inräknades i Burgas-området 1.2 och ca hälften så många 2.2.  

34 Dvärgskarv Microcarbo pygmeus   

Observerad dagligen. Allmän i Burgas-området med ca 500 ex 1.2. Smärre antal i norr.  

35 Toppskarv Phalacrocorax aristotelis desmarestii   

Ca 25 ex sågs längs kusten 3.2. 
36 Storskarv Phalacrocorax carbo sinensis   

Allmän. Toppnotering på ca 1000 ex 1.2 i Burgas-området. 

37 Sparvhök Accipiter nisus nisus   

Enstaka fåglar sedda under 3 dagar.  

38 Brun kärrhök Circus aeruginosus aeruginosus   
Sedd dagligen över sjöar och vassområden, oftast i goda antal. Max 50 ex 1.2 i Burgas-området.  

39 Blå kärrhök Circus cyaneus   

Observerad 1-3.2, oftast i smärre antal, dock 10 ex 3.2. Flera fina adulta hanar!  

 

 
Blå kärrhök, hona. Foto: Lena Hansson 

 

40 Havsörn Haliaeetus albicilla albicilla   

2 ex sågs 1.2.  
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41 Örnvråk Buteo rufinus rufinus   

Fina obsar av enstaka fåglar 1-3.2. 
 

 
Det blev flera fina obsar av örnvråk! Foto: Lena Hansson 

 

42 Ormvråk Buteo buteo   
Överlag allmän, sedd samtliga dagar. Gruppens ormvråksräknare gjorde en förtjänstfull insats och räknade in 50 ex 1.2, 

48 ex 2.2 och 16 ex 3.2.  

43 Vattenrall Rallus aquaticus aquaticus   

Hörd både 31.1 och 1.2.  

44 Rörhöna Gallinula chloropus chloropus   
Fåtalig - 1 ex sågs 1.2 och hördes i Bolata-dalen 3.2. 

45 Sothöna Fulica atra atra   

Resans vanligaste vattenfågel, sedd samtliga dagar, med minimisiffror på 400 ex och max på ca 4000 ex 2.2.  

 

 
Sothönsflock. Foto: Björn Nordzell 

 

46 Skärfläcka Recurvirostra avosetta   

I södra Atanasovsko-sjöns saliner sågs 25 ex 1.2 och 5 ex 2.2.  

47 Tofsvipa Vanellus vanellus   
Ca 400 ex sågs 1.2 och 10 ex 2.2 i Burgas-området.  

48 Kustpipare Pluvialis squatarola squatarola   

2 ex vid Pomorie-sjön 2.2.  

49 Enkelbeckasin Gallinago gallinago gallinago   

8 ex sågs vid norra Atanasovsko-sjön 2.2. 
50 Storspov Numenius arquata arquata   

Minst 50 ex vid norra Atanasovsko-sjön 2.2. 

51 Svartsnäppa Tringa erythropus   

10 ex vid norra Atanasovsko-sjön 2.2. 

52 Rödbena Tringa totanus totanus   
Sammanlagt ca 30 ex vid Atanasovsko- och Pomorie-sjöarna 2.2.  
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53 Kärrsnäppa Calidris alpina   

Ca 100 ex vid södra Atanasovsko-sjön 1.2 och ca 40 ex där och vid Pomorie 2.2.  

54 Långnäbbad mås Chroicocephalus genei   

Ca 15 ex vid södra Atanasovsko-sjön 1.2 och ca 10 ex där 2.2.  

55 Skrattmås Chroicocephalus ridibundus   
Allmän på de flesta lokalerna.  

56 Dvärgmås Hydrocoloeus minutus   

3 ex i södra Atanasovsko-sjön 1.2. 

57 Svarthuvad mås Ichthyaetus melanocephalus   

1 ex sågs av några av deltagarna vid Mandra-sjön 1.2. 
58 Svarthuvad trut Ichthyaetus ichthyaetus   

En fågel i häckdräkt sågs vid Foros-bukten och en immatur sågs vid Vaya-sjön, 1.2.  

59 Fiskmås Larus canus   

Resans enda(!) obs av arten var en flock om ca 30 ex nära Varnas flygplats 4.2. 

60 Medelhavstrut Larus michahellis michahellis   
Allmän, sedd dagligen.  

61 Kentsk tärna Thalasseus sandvicensis   

1 ex sågs vid Pomorie-sjön 2.2. 

62 Tamduva Columba livia   

Noterad dagligen, oftast i samhällen och städer.  
63 Skogsduva Columba oenas oenas   

7 ex sågs 3.2.  

64 Ringduva Columba palumbus palumbus   

3 ex noterades 1.2. 

65 Turkduva Streptopelia decaocto decaocto   
Allmän i samhällen och städer, observerad resans alla dagar.  

66 Berguv Bubo bubo interpositus   

Fantastisk obs i skymningen av en ropande fågel i spelflykt vid Topola 2.2. Även sedd på dagkvist på samma lokal 4.2.  

67 Kattuggla Strix aluco   

Hörd ropa nära middagsrestaurangen i Kalimantzi, 31.1. 
68 Minervauggla Athene noctua indigena   

1 ex på hustak i Varna-området 31.1. 

69 Hornuggla Asio otus   

12 ex på dagkvist vid samhället Ezeretz, 3.2. 

70 Balkanspett Dendrocopos syriacus syriacus   
6 ex sågs i smärre samhällen nära Varna 31.1. I Burgas-området sågs 2 ex 1.2 och 3 ex 2.2.  

71 Större hackspett Dendrocopos major   

1 ex i Goritsa-skogen 2.2 och 1 ex längs vägen 3.2.  

72 Gråspett Picus canus canus   

2 ex i Goritsa-skogen 2.2.  
73 Tornfalk Falco tinnunculus tinnunculus   

Smärre antal sågs dagligen 1-4.2. 

74 Pilgrimsfalk Falco peregrinus   

1 ex sågs vid Poda 1.2.  

75 Varfågel Lanius excubitor   
1 ex i Burgas-området 1.2. 

76 Nötskrika Garrulus glandarius   

1 ex nära Varna 31.1 och 2 ex längs vägen 4.2.  

77 Skata Pica pica pica   

Allmän, observerad dagligen.  
78 Kaja Coloeus monedula soemmerringii   

Allmän, observerad dagligen 1-4.2. 

79 Råka Corvus frugilegus frugilegus   

30 ex inräknades under dagen 1.2.  

80 Gråkråka Corvus cornix   
Förvånansvärt fåtalig, endast 1 ex 1.2, 4 ex 2.2 och 1 ex 4.2(!).  

81 Korp Corvus corax corax   

1 ex noterades 31.1 och 2 ex 2.2.  

82 Blåmes Cyanistes caeruleus caeruleus   

Mindre till tämligen allmän 31.1-3.2. 
83 Talgoxe Parus major major   

Observerad dagligen 31.1-3.2 i smärre antal.  

84 Sånglärka Alauda arvensis cantarella   

1 ex sågs i Durankulak-områder 3.2.  
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85 Tofslärka Galerida cristata meridionalis   

1 ex i Pomorie 2.2. Sammanlagt 5 ex sågs och hördes fint nära Bulgarevo, 4.2.  
86 Kalanderlärka Melanocorypha calandra calandra   

Ca 20 ex sträckte över oss i Bolata-dalen 3.2. Även en sedd och hörd vid Kamen Briag 3.2, samt nära Bulgarevo, 4.2.  

87 Cettisångare Cettia cetti cetti   

1 ex sågs och hördes vid Vaya-sjön 1.2. Hörd 3.2 och vid Shabla-sjön 4.2.  

88 Stjärtmes Aegithalos caudatus   
3 ex sågs i Goritsa-skogen 2.2.  

89 Gransångare Phylloscopus collybita   

Hörd locka i Bolata-dalen 3.2.  

90 Gärdsmyg Troglodytes troglodytes troglodytes   

Enstaka ex hörda och sedda 2-3.2. 
91 Trädgårdsträdkrypare Certhia brachydactyla brachydactyla   

1 ex hördes i Goritsa-skogen 2.2. 

92 Nötväcka Sitta europea caesia  

2 ex av den kontinentala rasen sågs i Goritsa-skogen 2.2.  

93 Stare Sturnus vulgaris vulgaris   
Observerad 2-4.2 i flockar om totalt 50-300 ex per dag.  

94 Koltrast Turdus merula aterrimus   

Sedd och hörd i smärre antal 2-4.2. 

95 Taltrast Turdus philomelos philomelos   

Hörd sjunga i gryningen vid vårt hotell i Rusalka, 3 och 4.2.  
96 Dubbeltrast Turdus viscivorus   

Hörd locka vid Shabla-sjön 4.2.  

97 Rödhake Erithacus rubecula rubecula   

1 ex sågs vid södra Atanasovsko-sjön 2.2. Även hörd 2 och 3.2.  

98 Gråsparv Passer domesticus balearoibericus   
10 ex noterades 2.2 och ca 30 ex 3.2.  

99 Ängspiplärka Anthus pratensis   

1 ex vid södra Atanasovsko-sjön 1.2 och 3-4 ex vid Durankulak-sjön 3.2.  

100 Bofink Fringilla coelebs coelebs   

5 ex inräknades både 2.2 och 3.2.  
101 Bergfink Fringilla montifringilla   

En flock om ca 35 ex sågs 3.2.  

102 Stenknäck Coccothraustes coccothraustes coccothraustes   

1 ex sågs vid Rusalka 4.2.  

103 Grönfink Chloris chloris muehlei   
2 ex sågs i Sarafovo 2.2 och ca 20 ex 3.2.  

104 Steglits Carduelis carduelis balcanica   

Ca 10 ex sågs 3.2. 

105 Grönsiska Spinus spinus   

Ca 10 ex sågs i Sarafovo 2.2.  
106 Kornsparv Emberiza calandra calandra   

En sjungande fågel hördes 4.2 nära Bulgarevo, där det även sågs 5 ex.  

107 Sävsparv Emberiza schoeniclus   

1 ex hördes 2.2 och 1 ex sågs vid Durankulak-sjön 3.2.  

 



  AVIFAUNA

   

 13 

Däggdjur  
1 Ekorre Sciurus vulgaris   

1 ex sågs vid Rusalka 4.2.  
2 Dovhjort Dama dama   

2 ex sågs nära Varna 31.1.  

2 Bisamråtta Ondatra zibethicus 

Noterad 31.1. Arten är introducerad från Nordamerika.  

 

 

 

 

 

 

Lövgroda - fotografernas favorit. Foto: Carl-Axel Bauer  


