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BULGARIEN 

 

 
 

1. Sofia 

2. Teshel 

3. Arda 

4. Kardzjali 

5. Studen Kladenets 

6. Potochnitza 

7. Dolna Kula 

8. Pomorie 

9. Madzharovo 

10. Yerusalimovo 

11. Golyamo Krushevo 

12. Mandra reservoir 

13. Atanasovsko Ezero 

14. Poda 

15. Poroy 

16. Goritsa 

17. Topola 

18. Kavarna 

19. Durankulak 

20. Shabla Lake 

21. Kaliakra 

22. Balgarevo 

23. Varna 
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Carl–Axel Bauer, Lomma 
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RESRUTT 

21/5 Flyg från Skandinavien till Sofia. Vidare via – Vakarel – Vinogradets – Beglica – Dospat till 

Teshel 

22/5 Teshel – Trigrad–ravinen – Nastan – Shiroka Luka (picknick i passet) – Kurdjali – Zvezdelina 

– Miladinovo till Studen Kladenets 

23/5 Studen Kladenets – Arda–floden – Krumovgrad – Krumovitza–floden – Dolna Kula – Poto-

charka – Studen Kladenets 

24/5 Madzarovo–komplexet – Lyubimets – Yerosalimovo – Levka – Sakar–bergen till  Pomorie 

25/5 Pomorie – östra Pomorie–sjön – nordöstra Atanasovsko–sjön – Vaya–sjön – Mandra – Izvors-

ka – Atanasovsko–sjön – Pomorie 

26/5 Atanasovsko–sjön – "raptors watch–point" – nordvästra delen av Pomorie–sjön – Goritsa – 

Topola till Kavarna 

27/5 Kavarna–dalen – Durankulak–sjön – Shabla –Tuzlata–sjön – ängar söder om Tyulenovo – 

Kamen Bryag – Bulgarevo – Kaliakra–udden – Kavarna 

28/5 Kavarna – Bulgarevo – Kaliakra–udden – Varna flygplats. Flyg till Skandinavien via Wien 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OMSLAG. Svarthuvad sparv vid Studen Kladenets. Foto: Carl–Axel Bauer 

DENNA SIDA. Blåkråka. Teckning: Peter Elfman 
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AviFauna-gruppen i Bulgarien 2016. Foto: Busschauffören 

 

 
INLEDNING 

Äntligen en vårresa till Bulgarien igen - detta natursköna och fina skådarland, som förmodligen är ganska dåligt 

känt och sällan besökt av svenska skådare. AviFaunas åttadagars vårresa började i de bitvis vilda bergen i syd-

väst, med vissa "nordiska" inslag som grönsiska, svartmes och ringtrast - den senare dock av den ljusare mellan- 

och sydeuropeiska rasen alpestris - men också sydliga arter som alpseglare, klipp- och rostgumpsvala. Och med 

dramatiska raviner, som den i Trigrad, berömd för sin murkrypare, som i år dock bara ville visa sig ett ögonblick 

för vår lokale guide och en av deltagarna. 

 

Landskapet i söder och sydost, nära gränsen till Grekland och Turkiet, är mycket vackert och omväxlande och 

har många arter speciella för sydöstra Europa. Här finns fina rovfågellokaler, där vi fick se mycket gåsgam, en 

del smutsgam, samt orm- och dvärgörn och örnvråk. På något håll även kejsarörn och återintroducerad rödfalk! 

Bland småfåglarna märktes masktörnskata, medelhavsstenskvätta, rödstrupig sångare och sammetshätta, samt 

ek- och olivsångare och balkanmes. 

 

Sjöarna i öster kring Burgas, Pomorie och Kavarna, nära Svarta Havet, bjöd på massor av "våtmarksarter" - både 

vit och krushuvad pelikan i stora antal, dvärgskarv, sex arter hägrar, skedstork, vitögd dykand, rödvingad vadar-

svala, sandtärna och svarthuvad och smalnäbbad mås. Här fick vi också oväntade obsar av starkt försenade vin-

tergäster i form av bläsgås och rödhalsad gås! 

 

I skogsområdet Goritsa fick vi fina obsar av den exklusiva sydosteuropén balkanflugsnappare. Resan avrundades 

vid den dramatiska klippkusten vid Shabla och Kaliakra med toppskarv, nunnestenskvätta, samt tumlare i havet 

strax utanför, medan den stäppliknande terrängen alldeles innanför bjöd på kalander- och korttålärka samt tjock-

fot. 
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RESEDAGBOK 

 

Lördagen 21 maj 

Vi landade i Sofia kring lunchtid, med regnet hängande i 

luften. Vår bulgariske guide, Lyubo, med chaufför, mötte 

och strax var vi på väg mot fåglarna! Endast 30 minuter 

söder om Sofia skådade vi i ett vackert landskap med 

sjungande sommargylling och ortolansparv, flera krexan-

de kornknarrar och massor med kornsparv. Efter ett tag 

började det regna och vi fortsatte söderut i vår buss. 

  I de sydliga bergsområdena, med fin skog, kunde vi 

dock göra flera kortare, regnfria stopp. Här hann vi se 

några fina ringtrastar av den ljusa rasen alpestris, samt en 

liten flock gulhämpling. 

  Mot kvällningen nådde vi vårt hotell i Teshel, där vi 

bjöds på en generöst tilltagen middag. 

 

Söndagen 22 maj 

Först lite morgonskådning kring hotellet, med bl a svart 

stork, strömstare och forsärla. Efter frukost gav vi oss 

iväg till Trigrad - en dramatisk ravin, med höga, nästan 

lodräta sidor - en perfekt lokal för murkrypare! Vi spa-

nande ivrigt efter denna nästan mytiska och "svåra" art. 

Lyubo ropade plötsligt "Wallcreeper", men endast Jan 

hann med att se den snabbt förbiflygande murkryparen, 

som sen inte gick att finna. Resten av oss fick nöja oss 

med klippsvala, pilgrimsfalk, mer forsärlor och strömsta-

rar, mm.   

 

Den dramatiska ravinen vid Trigrad. Foto: Krister Näs-

sén 

 

  Vi lämnade Trigrad och Teshel för en bussresa genom 

ett mycket vackert bergslandskap, med kortare stopp för 

spaning här och var, vilket bl a gav alpseglare, rostgump-

svala och rödhuvad törnskata. Lunch intogs i ett pass på 

1300 m höjd, med fin barrskog. Här sågs både brandkro-

nad och "vanlig" kungsfågel, samt grönsiska. 

  Under eftermiddagen kom vi ner på lägre höjd, med 

lövskogar och odlad mark. Artlistan utökades kraftigt, 

med bl a sydnäktergal, isabellastenskvätta med flygga 

ungar, ett flertal spanska sparvar, samt flera vackra svart-

huvade sparvar, en sydosteuropeisk specialitet. 

 

 

  Sent på eftermiddagen kom vi fram till hotellet i Studen 

Kladenets, beläget nära en flod och med ett lågt, drama-

tiskt berg intill. Mängder med alpseglare susade runt över 

bergskammen, där det satt en ung pilgrimsfalk, och på 

vårt hotelltak höll en minervauggla till. En mycket gene-

rös middag bjöds här och när vi så småningom lämnade 

matsalen hördes en avlägsen dvärguv ropa i den ljumma 

natten.  

 

Vit stork var ett regelbundet inslag under resan. Foto: 

Krister Nässén 

 

Måndagen 23 maj 

På vår morgonvandring före frukost möttes vi till vår 

förvåning av tät dimma, som så småningom lättade en 

del. Det blev dock fina obsar på turturduva, sjungande 

sydnäktergal och svarthuvad sparv. 

  Efter frukost gav vi oss iväg på en rejäl bussrunda, med 

många stopp i ett mycket vackert och varierat landskap, 

med allt från dramatiska berg till odlingslandskap. Ett 

stopp i bergen ovanför den stora Arda-dammen gav obsar 

på ett flertal gåsgamar och en ruvande smutsgam. Från 

sluttningen hördes en balkansångare sjunga och en bal-

kanmes visade sig kort. 

  Vi åkte vidare och stannade vid ytterligare en bergs-

sluttning. Här fanns medelhavsstenskvätta, i branten 

sjöng ett par sammetshättor och en hane av rödstrupig 

sångare visade upp sig fint! Av rovorna utmärkte sig 

ormörn, dvärgörn och örnvråk och över en liten by skru-

vade en hane balkanhök! Sex blåkråkor visade sig under 

dagen och vid ett stopp vid en bensinstation upptäcktes 

en koloni om ca 30 biätare i strandbrinken intill! Kraxig 

sång av olivsångare hördes på ett ställe, men fågeln väg-

rade att visa sig. 

  I kvällningen återvände vi till vårt hotell efter en strå-

lande dag med många fina upplevelser av fåglar och 

vackra landskap. 

 

Tisdagen 24 maj 

Efter en fin morgonpromenad i hotellets närhet och en 

stärkande frukost, lastade vi in oss i vår buss. Det skulle 

bli ytterligare en dag med strålande väder och många 

stopp med fina scenerier och mycket fågel. 

  Bl a besöktes ett dramatiskt bergsområde, Kovan Kaya, 

där vi fick se en klippnötväcka mata sin unge i det egen-

domliga, pyramidformade boet, fastmurat på en vertikal 

klippvägg. Här sågs även en avlägsen blåtrast och sjung-

ande klipp- och ortolansparvar. Alpseglare svepte över, 

medan jättelika gåsgamar sakta gled förbi eller skruvade 

över bergskammarna. En ormörn "hängde" över stupet, 

på span efter reptiler. Det var svårt att slita sig från detta  
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Det blev många fina obsar av gåsgam i bergen! Foto: Carl-Axel Bauer 

 

magnifika område, men vi hade många fler ställen att 

besöka under dagen. 

  I ett halvöppet område nära Yerosalimovo hittade vi en 

av resans  sydosteuropeiska specialiteter, masktörnskata, 

medan en balkanmes hastigt drog förbi.  

  Både ek- och olivsångare sjöng, men båda arterna väg-

rade visa sig. Så småningom nådde vi samhället Levka i 

Sakar-bergen, där ett projekt pågår för att återintroducera 

rödfalk i Bulgarien. Här fick vi en genomgång av projek-

tet, samt även se några friflygande projektfåglar, som  

klarat av flytten till tropiska Afrika, returen till Bulgarien 

och nu framgångsrik häckning här! 

  En kortare bussresa tog oss därefter till ett slättområde, 

där vi i tubkikare kunde spana in en kejsarörn på bo i ett 

avlägset jätteträd. Bussresan fortsatte mot öster och nord-

ost, ut mot svartahavskusten och vårt mysiga hotell i 

Pomorie. 

 

Onsdagen 25 maj 

"Förefrukostbesök" vid lagunen norr om hotellet gav 

mycket fågel, bl a sjungande eksångare, som visade sig 

fint, ett par oväntat sent kvardröjande bläsgäss, styltlöpa-

re och några pelikaner. 

  Dagen fortsatte med stundtals rätt mulet och blåsigt 

väder och ibland lätt regn. Det hindrade dock inte vårt 

skådande kring de fina fågelsjöarna runt Burgas. En 

förmiddagsvandring vid Antanasovsko-sjön gav fina 

obsar på natt- och rallhäger, sandtärna, balkanspett, 

pungmes på bo, medan cettisångare hördes från den bitvis 

täta vegetationen. Under dagen räknade vi även in fem 

svarthalsade doppingar, sex arter häger, ett tiotal vitögda 

dykänder, 20 skedstorkar och lika många dvärgskarvar, 

över 700 vita pelikaner, 68 krushuvade pelikaner, en 

gammal havsörn, ca 25 svarthuvade måsar, samt fem 

rödvingade vadarsvalor.  

 

Torsdagen 26 maj 

På morgonen gjordes ett intressant besök vid saltmuseet 

och besökscentret vid Pomorie-sjön. 

 

  Efter frukost var det avresa från hotellet med ett längre 

besök vid Antanasovsko-sjöns sydöstra delar, där det  

finns omfattande saliner. Uppenbarligen hade de flesta av 

vårens genomflyttande vadare redan passerat förbi, men 

tio spovsnäppor fanns fortfarande på plats och en flock 

om 37 dvärgmåsar - både utfärgade och 2K-fåglar - glad-

de. En större församling rostand - 32 ex - var ytterligare 

en bonus. Ännu gladare blev vi när vi hittade två adulta 

smalnäbbade måsar, med svagt rosa undersida! 

 

 
Canonfotograf med photo caddy. Foto: Jan Twetman 
 

  Resan fortsatte norrut, på en väg inte långt från kusten. 

Lunch intogs på en av Lyubos favoritkrogar och mätta 

och belåtna fortsatte vi till Goritsa-skogen. Här blev vi 

guidade till en "aktiv" holk för balkanflugsnappare och 

fick se både det häckande paret och ytterligare en hane. 

Balkanflugsnappare är en exklusiv sydosteuropé och var 

en ny bekantskap för de flesta, inklusive reseledaren! 

Åskmuller hördes nu allt närmre och resan fortsatte i 

regn. 

  Nära Kavarna gjordes ett stopp vid en massiv klippbrant 

där Lyubo gjorde en berömvärd insats genom att i häll-

regnet hitta en berguv i den omfattande branten! 
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Fredagen 27 maj 

Morgonvandring i utkanten av Kavarna, därefter frukost 

och besök vid Durankulak-sjön, alldeles invid Svarta 

Havet. I sjön låg flera vitögda dykänder, medan impone-

rande flockar med vit pelikan drog förbi, liksom en flock 

om 16 skäggtärnor - resans enda obs av denna art. Ovän-

tat nog flög även en rödhalsad gås förbi - en för våren 

ovanligt sen observation. 

  Ytterligare en fin fågelsjö, Shabla -Tuzlata-sjön, besök-

tes före lunch. Vi följde sen en mindre väg nära den 

klippiga kusten, som stupade brant ner i havet. Här gjorde 

vi de första obsarna av nunnestenskvätta och på klipporna 

nära havet fanns toppskarvar. I det stäppartade området 

innanför kusten var kalanderlärka vanlig. Vi fortsatte till 

den vackra och dramatiska Kaliakra-udden, där vi hittade 

ytterligare några granna hanar av nunnestenskvätta, me-

dan alpseglare swishade över oss och tumlare klöv ytan 

på det spegelblanka havet. I det stäppartade området nära 

udden fanns sjungande fältpiplärka, korttå- och kalander-

lärkor, samt en tjockfot. 

 

Lördagen 28 maj 

Hemresedag, men vi hann med några skådartimmar före 

frukost, som vi tillbringade i det fascinerande stäppland-

skapet nära Kaliakraudden. Här kunde vi åter njuta av fin 

lärksång från kalander-, korttå-, sång- och tofslärkor, 

lockade biätare och flöjtande gyllingar. Både ek- och 

olivsångare sjöng - den senare på en av de nordöstligaste 

häckplatserna för arten i Europa. Ett par tjockfötter smög 

i gräset och en hona av sommargylling flög förbi, som en 

utmärkt avslutning på en mycket varierad och fin resa i 

Bulgarien! 

Carl-Axel Bauer 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
Klippkusten mellan Shabla och Kaliakra. Foto: Krister Nässén 
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Vita pelikaner vid Durankulak-sjön. Foto: Carl-Axel Bauer 

 

Artlista fåglar 
1 Grågås Anser anser anser   

3 ex sågs i lagunen strax norr hotellet i Pomorie 25.5. 

2 Bläsgås Anser albifrons   

Ovanligt sent fynd av 2 adulta fåglar i lagunen strax norr hotellet i Pomorie 25.5. 

3 Rödhalsad gås Branta ruficollis   

En adult fågel sågs i Durankulak-sjön 27.5 - ytterligare ett ovanligt sent fynd av en vintergäst! 

4 Knölsvan Cygnus olor   

Allmän i sjöarna vid kusten, observerad under 3 dagar. 

5 Gravand Tadorna tadorna   

Likaså allmän i sjöarna vid kusten, observerad under 3 dagar. 

6 Rostand Tadorna ferruginea   

32 ex sågs i salinerna vid Atanasovsko-sjön 26.5. 

7 Snatterand Anas strepera strepera   

Tämligen allmän i sjöarna vid kusten, observerad 3 dagar totalt. 

8 Bläsand Anas penelope   

En hane sågs i salinerna norr om Pomorie 25.5. 

9 Gräsand Anas platyrhynchos platyrhynchos   

Några spridda obsar 21-22.5. Allmän i sjöarna vid kusten. Observerad 5 dagar totalt.  

10 Årta Anas querquedula   

Två adulta hanar sågs i Shabla-sjön 27.5. 

11 Brunand Aythya ferina   

Ca 20 ex sågs både 25 och 27.5 i sjöarna vid kusten. 

12 Vitögd dykand Aythya nyroca   

Ca 10 ex sågs 25.5 och ca 30 ex 27.5 i sjöarna vid kusten. 

13 Berghöna Alectoris chukar cypriotes   

1 ex sågs 23.5 på kullarna ovanför Dolna Kula. 

14 Vaktel Coturnix coturnix   

Enstaka spelande fåglar hördes 25 och 27.5. 

15 Smådopping Tachybaptus ruficollis ruficollis   

4-5 ex sågs både 25 och 27.5. 

16 Skäggdopping Podiceps cristatus cristatus   

Allmän i sjöarna nära kusten. Observerad 3 dagar totalt. 

17 Svarthalsad dopping Podiceps nigricollis   

5 ex, samtliga adulta, sågs i salinerna nära Pomorie 25.5. 

18 Svart stork Ciconia nigra   

Observerad 3 dagar totalt: 3 ex 22.5, varav ett på bo, ca 10 ex 23.5 och 6 ex 24.5. 

19 Vit stork Ciconia ciconia ciconia   

Allmän - observerad 7 dagar totalt. 

20 Bronsibis Plegadis falcinellus   

5 ex sågs 25.5. 
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21 Skedstork Platalea leucorodia leucorodia   

20 ex sågs 25.5 och 1 ex 27.5 vid sjöarna nära kusten. 

22 Natthäger Nycticorax nycticorax nycticorax   

Ca 20 ex sågs 25.5, ffa vid Antanasovsko-sjön. 

 

 
Rallhäger vid Durankulak-sjön. Foto: Carl-Axel Bauer 

 

23 Rallhäger Ardeola ralloides   

Ca 20 ex sågs både 25 och 27.5 vid sjöarna nära kusten. 

24 Gråhäger Ardea cinerea cinerea   

Tämligen allmän, observerad 6 dagar totalt 

25 Purpurhäger Ardea purpurea purpurea   

1 ex sågs 25.5 och 4 ex 27.5.  

26 Ägretthäger Ardea alba alba   

Enda obsarna var 1 ex 23.5 och 2 ex 25.5.  

27 Silkeshäger Egretta garzetta garzetta   

4 ex sågs 22.5. I de kustnära våtmarkerna sågs mer än 70 ex 25.5, ca 12 ex 26.5 och 2 ex 27.5. 

28 Vit pelikan Pelecanus onocrotalus   

I de kustnära sjöarna sågs mer än 700 ex 25.5, ca 140 ex 26.5 och ca 230 ex 27.5. 

29 Krushuvad pelikan Pelecanus crispus   

1 ex 24.5, 68 ex 25.5 och 34 ex 26.5 i de kustnära sjöarna.  

30 Dvärgskarv Microcarbo pygmeus   

1 ex 22.5, 1 ex 24.5 (Lyubo) och 20 ex respektive 10 ex 25 och 26.5 i de kustnära sjöarna.  

31 Toppskarv Phalacrocorax aristotelis desmarestii   

Ca 25 ex sågs vid den klippiga kusten kring Kaliakra, 27.5, på sina håll fina obsar! 

32 Storskarv Phalacrocorax carbo sinensis   

Observerad under sju av resans dagar, med allt ifrån några få ex till allmän. 

33 Smutsgam Neophron percnopterus percnopterus   

4 ex, varav ett ex på bo, sågs 23.5. Även 4 ex under dagen 24.5. 

34 Bivråk Pernis apivorus   

Enstaka obsar under 4 dagar totalt. 

35 Gåsgam Gyps fulvus fulvus   

Totalt sågs ca 50 ex 23.5 och ca 35 ex 24.5 i bergen kring Potochnitza, Dolna Kula och Studen Kladenets.  

36 Ormörn Circaetus gallicus   

1 ex sågs 23.5 och 4 ex 24.5. 

37 Mindre skrikörn Clanga pomarina   

3-4 ex sågs 24.5 i Sakar-bergen. 

38 Dvärgörn Hieraaetus pennatus   

1 ex sågs 23.5 och ytterligare 1 ex 24.5. 

39 Kejsarörn Aquila heliaca   

1 ex på bo sågs på långt håll nära Levka 24.5. 

40 Balkanhök Accipiter brevipes   

En hane sågs skruva över byn Potocharka 23.5. 

41 Sparvhök Accipiter nisus nisus   

1 ex sågs under dagen 23.5. 

42 Brun kärrhök Circus aeruginosus aeruginosus   

Tämligen allmän till allmän kring sjöarna nära havet, observerad 5 dagar totalt. 

43 Ängshök Circus pygargus   

En hona sågs 27.5, nära Kamen Bryag. 



AVIFAUNA 

 

 10 

44 Brun glada Milvus migrans migrans   

4 ex noterades 24.5, bl a 2 ex vid Borislavtci, intill Arda-floden. 

45 Havsörn Haliaeetus albicilla   

En ad sågs vid Mandra-sjön 25.5. 

46 Örnvråk Buteo rufinus rufinus   

Enstaka fåglar sågs både 23 och 24.5. 

47 Ormvråk Buteo buteo   

Mindre till tämligen allmän 21-24.5. Därefter endast enstaka fåglar. Observerad 6 dagar totalt. 

48 Kornknarr Crex crex   

2-3 ex hördes knarra i området kring Vakarel 21.5. 

49 Rörhöna Gallinula chloropus   

1 ex hördes vid Antanasovsko-sjön 25.5. 

50 Sothöna Fulica atra atra   

Lokalt allmän vid sjöarna nära kusten 25 och 27.5. 

51 Tjockfot Burhinus oedicnemus oedicnemus   

1-2 ex sågs nära Kaliakra-udden 27 och 28.5. 

52 Strandskata Haematopus ostralegus ostralegus   

3 ex sågs 25.5. 

 

 
Styltlöpare. Foto: Krister Nässén 

 

53 Styltlöpare Himantopus himantopus   

Allmän vid sjöarna vid kusten. 

54 Skärfläcka Recurvirostra avosetta   

Allmän vid sjöarna vid kusten. 

55 Tofsvipa Vanellus vanellus   

1 ex 24.5, 5 ex 25.5 och ca 15 ex 26.5. 

56 Kustpipare Pluvialis squatarola squatarola   

2 ex sågs 26.5 vid Pomorie-sjöns nordvästhörn. 

57 Större strandpipare Charadrius hiaticula   

1 ex noterades 25.5. 

58 Mindre strandpipare Charadrius dubius curonicus   

Enstaka fåglar 23.5, 25.5 och 26.5 (då med 4 pull, nära hotellet i Pomorie). 

59 Svartbent strandpipare Charadrius alexandrinus alexandrinus   

Ca 10 ex 25.5 och 5 ex 26.5 vid Pomorie och i saliner. 

60 Rödbena Tringa totanus totanus   

2 ex i salinerna vid Antanasovsko-sjön 26.5. 

61 Spovsnäppa Calidris ferruginea   

10 ex i Antanasovsko-sjön 26.5. 

62 Rödvingad vadarsvala Glareola pratincola pratincola   

5 ex nära Antanasovsko-sjön 25.5. 

63 Långnäbbad mås Chroicocephalus genei   

2 ad ex i salinerna vid Antanasovsko-sjön 26.5. 

64 Skrattmås Chroicocephalus ridibundus   

Ca 20 respektive 10 ex sågs vid de kustnära sjöarna 25 och 26.5. 
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65 Dvärgmås Hydrocoloeus minutus   

En flock om hela 37 ex sågs i salinerna vid Antanasovsko-sjön 26.5. I flocken fanns både adulta och 2K-fåglar. 

66 Svarthuvad mås Ichthyaetus melanocephalus   

Ca 25 ex sågs 25.5 och ca 15 ex 26.5 i de kustnära sjöarna. 

67 Medelhavstrut Larus michahellis michahellis   

Observerad dagligen, oftast allmän. 

68 Silltrut Larus fuscus   

1 ex sågs i Pomorie 25.5. 

69 Sandtärna Gelochelidon nilotica nilotica   

Fina obsar av denna tärna, med 4-5 ex dagligen vid sjöarna kring Pomorie, 25 och 26.5. 

70 Kentsk tärna Thalasseus sandvicensis   

Lokalt allmän vid kusten och kustnära sjöar och saliner, observerad 4 dagar totalt. 

71 Småtärna Sternula albifrons albifrons   

Tämligen allmän till allmän vid kusten, observerad 3 dagar totalt. 

72 Fisktärna Sterna hirundo hirundo   

3 ex sågs 22.5. Allmän vid de kustnära sjöarna. Observerad 5 dagar totalt. 

73 Skäggtärna Chlidonias hybrida hybrida   

En flock om 16 ex sträckte förbi vid Durankulak-sjön 27.5. 

74 Svarttärna Chlidonias niger niger   

1 ex noterades i en smärre sjö 22.5. 

75 Tamduva Columba livia    

Allmän i samhällen och städer. 

76 Skogsduva Columba oenas oenas   

Enstaka ex sågs 23 och 25.5. 

77 Ringduva Columba palumbus palumbus   

Sedd i smärre antal (1-5 ex/dag) under 7 av resans dagar. 

78 Turturduva Streptopelia turtur turtur   

Glädjande nog tämligen allmän till allmän i öppen terräng under 6 av resans dagar. Ofta hörd. 

79 Turkduva Streptopelia decaocto decaocto   

Allmän i samhällen och städer. 

80 Gök Cuculus canorus canorus   

Hörd dagligen, utom 28.5. Även enstaka fåglar sedda. 

81 Dvärguv Otus scops   

Hörd nattetid från hotellet i Studen Kladenets, 22 och 23.5. 

82 Berguv Bubo bubo interpositus   

1 ex sågs nära Kavarna 26.5. 

83 Kattuggla Strix aluco   

Hörd vid Teshel 22.5 och vid Studen Kladenets 23.5. 

84 Minervauggla Athene noctua indigena   

Spridda obsar av 1-2 fåglar 22-24.5 och 26.5. 1 ex höll till på taket till vårt hotell i Studen Kladenets. 

85 Hornuggla Asio otus   

1 ex hördes av Brita och Claes i Kavarna 27-28.5. 

86 Alpseglare Tachymarptis melba melba   

Lokalt allmän i bergen 22-24.5. 8 ex noterade 27.5 och 6 ex 28.5 vid Kaliakra-udden.  

87 Tornseglare Apus apus apus   

Allmän 24-28.5. 

88 Blåkråka Coracias garrulus garrulus   

6 ex sågs under dagen 23.5. Därefter enstaka obsar 24-27.5. 

89 Biätare Merops apiaster   

30 ex sågs vid en koloni i strandbrinken vid Krymovitza 23.5, samt 10 ex 25.5. Därutöver ofta hörd, men blott 

enstaka sedda. Noterad 6 dagar totalt. 

90 Härfågel Upupa epops epops   

Mindre till tämligen allmän i öppen terräng, observerad 5 dagar totalt. 

91 Mindre hackspett Dendrocopos minor buturlini   

2 ex sågs 22.5. 

92 Balkanspett Dendrocopos syriacus   

2 ex sågs 25.5 och ytterligare 2 ex 27.5. 

93 Större hackspett Dendrocopos major   

Enstaka obsar från bergen 22.5, samt i Kavarna 28.5. 

94 Spillkråka Dryocopus martius martius   

1 ex sågs nära Teshel 22.5. 

95 Gröngöling Picus viridis karelini   

1 ex sågs 23.5 och 27.5. Brita såg 1 ex i Kavarna 28.5. 

96 Rödfalk Falco naumanni   

Fem friflygande, adulta rödfalkar av båda könen sågs vid projektområdet i Levka, Sakar-bergen, 24.5. 
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97 Tornfalk Falco tinnunculus tinnunculus   

Mindre till tämligen allmän, mellan 2-8 ex observerade dagligen under 6 dagar totalt. 

98 Aftonfalk Falco vespertinus   

En hona sågs vid Kamen Briag 27.5. Lyubo såg även en 2K hane i området. 

99 Lärkfalk Falco subbuteo subbuteo   

Enstaka fåglar observerade dagligen under 6 dagar totalt. 

100 Pilgrimsfalk Falco peregrinus brookei   

2 ex sågs över ravinen i Trigrad 22.5 och 1 juv satt på berget vid vårt hotell i Studen Kladenets både 23 och 24.5. 

101 Törnskata Lanius collurio   

Oftast tämligen allmän till allmän, observerad 7 dagar totalt. 

102 Svartpannad törnskata Lanius minor   

Som regel något mindre allmän än törnskata, observerad 5 dagar totalt. 

103 Rödhuvad törnskata Lanius senator senator   

3 ex sågs både 22 och 23.5, samt 4 ex 24.5. 

104 Masktörnskata Lanius nubicus   

1 ex sågs på långt håll nära Yerosalimovo 24.5. Arten förekommer i Europa i stort sett endast i södra Bulgarien 

och nordöstra Grekland.  

105 Sommargylling Oriolus oriolus   

Noterad 6 dagar, oftast som hörd, men vi fick även se några praktfulla hanar och en hona. 

106 Nötskrika Garrulus glandarius   

Tämligen allmän till allmän i inlandet, sparsammare i de kustnära områden vi besökte resans fyra sista dagar. 

Observerad under 7 dagar. 

107 Skata Pica pica pica   

Observerad dagligen, allmän. 

108 Kaja Coloeus monedula soemmerringii   

Allmän, observerad varje dag. 

109 Råka Corvus frugilegus frugilegus   

10 respektive 20 ex observerades resans båda första dagar. 

110 Gråkråka Corvus cornix   

Överlag allmän, men fåtalig kring sjöarna runt Pomorie. Observerad 7 dagar totalt. 

111 Korp Corvus corax corax   

Mellan 4 till 10 ex sågs dagligen 22-24.5. 

112 Svartmes Periparus ater ater   

5 ex noterades 22.5. 

113 Balkanmes Poecile lugubris lugubris   

En adult och en juvenil fågel sågs nära Arda-dammen 23.5 och 2 ex nära Yerosalimovo  24.5. 

114 Blåmes Cyanistes caeruleus caeruleus   

Fåtalig - 2 ex sågs nära Arda-dammen 23.5. Även hörd 26.5. 

115 Talgoxe Parus major major   

Tämligen allmän, noterad 6 dagar totalt. 

116 Pungmes Remiz pendulinus pendulinus   

1 ex på bo sågs vid Antanasovsko-sjön 25.5. 

117 Trädlärka Lullula arborea pallida   

2 ex observerades 24.5. 

118 Sånglärka Alauda arvensis cantarella   

Regelbundet hörd och sedd, lokalt allmän. Observerad 7 dagar totalt. 

119 Tofslärka Galerida cristata meridionalis   

Fåtaligare än sånglärka, men noterad 6 dagar totalt. 

120 Korttålärka Calandrella brachydactyla brachydactyla   

8 ex sågs och hördes 27.5 och 4 ex 28.5 i området kring Kaliakra-udden. 

121 Kalanderlärka Melanocorypha calandra calandra   

Allmän mellan Shabla- och Kaliakra-uddarna i stäppartad terräng. 

122 Backsvala Riparia riparia riparia   

Ca 20 ex sågs 25.5 vid sjöarna runt Pomorie. 10 ex noterades 27.5 vid Durankulak-och Shabla -Tuzlata-sjöarna. 

123 Ladusvala Hirundo rustica rustica   

Allmän, observerad resans alla dagar. 

124 Klippsvala Ptyonoprogne rupestris   

Allmän i bergsområdena 22-24.5. 

125 Hussvala Delichon urbicum   

Allmän, observerad resans alla dagar. 

126 Rostgumpsvala Cecropis daurica rufula   

Mindre till tämligen allmän, observerad 8 dagar totalt. 

127 Cettisångare Cettia cetti   

Få sedda men desto fler hörda kring de kustnära sjöarna, 25-27.5. 

128 Stjärtmes Aegithalos caudatus   

5 ex sågs 22.5. 
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Kalanderlärka i kustområdet söder om Shabla. Foto: Carl-Axel Bauer 

 

129 Gransångare Phylloscopus collybita   

Hörd 22, 23 och 26.5. 

130 Balkansångare Phylloscopus orientalis   

1 ex hördes sjunga i sluttningarna ovanför Arda-dammen 23.5. 

131 Grönsångare Phylloscopus sibilatrix   

1 ex noterades av Lyubo vid Durankulak-sjön 27.5. 

132 Trastsångare Acrocephalus arundinaceus arundinaceus   

1 ex sågs 22.5 och fler hördes; även hörd 24 och 25.5. Allmän vid Durankulak- och Shabla -Tuzlata-sjöarna 27.5. 

133 Rörsångare Acrocephalus scirpaceus   

Hörd 25.5 vid sjöarna kring Pomorie och 27.5 vid Durankulak-sjön. 

134 Kärrsångare Acrocephalus palustris   

Hörd under 5 resdagar. 

 

 
Eksångare nära Pomorie. Foto: Carl-Axel Bauer 

 

135 Eksångare Iduna pallida elaeica   

Förvånansvärt allmän, oftast hörd, men även sedd, noterad under 5 dagar totalt. 

136 Olivsångare Hippolais olivetorum   

Hörd sjunga 23.5 nära Dolna Kula och 24.5 nära Yerosalimovo. Även hörd nära Kaliakra-udden 28.5, den sist-

nämnda lokalen är en av artens nordöstligaste förekomster.  

137 Härmsångare Hippolais icterina   

Hörd sjunga i Goritsa-området 26.5. 

138 Vassångare Locustella luscinioides   

Fjärran sång hördes vid Durankulak-sjön 27.5. 

139 Svarthätta Sylvia atricapilla atricapilla   

Ofta hörd, men inte så ofta sedd, noterad under 6 dagar. 

140 Höksångare Sylvia nisoria nisoria   

Enstaka fåglar hörda och sedda 21, 23 och 24.5, samt 27.5. 
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Hane av svarthakad buskskvätta. Foto: Krister Nässén 

 

141 Ärtsångare Sylvia curruca   

Hörd 22-24.5 samt 27.5. 

142 Törnsångare Sylvia communis communis   

Mindre allmän till allmän, noterad alla dagar utom 25.5. 

143 Rödstrupig sångare Sylvia cantillans albistriata   

Fina obsar av en sjungande hane i bergssluttningen nära Dzhanka, från vägen till Krumovgrad, 23.5. Rasen albi-

striata har upphöjts till egen art och förekommer i sydöstra Europa och Turkiet. 

144 Sammetshätta Sylvia melanocephala   

En sjungande hane visade sig nära Dzhanka, från vägen till Krumovgrad, och ytterligare en hördes sjunga där, 

23.5. 

145 Brandkronad kungsfågel Regulus ignicapilla ignicapilla   

1 ex visade sig fint vid ett lunchstopp i bergen 22.5. 

146 Kungsfågel Regulus regulus   

Även en "vanlig" kungsfågel visade sig bra vid lunchstoppet 22.5. 

147 Gärdsmyg Troglodytes troglodytes   

Hörd - och även sedd av några - i ravinen vid Trigrad 22.5, där den hade ett bo. 

148 Nötväcka Sitta europaea europaea   

1 ex sågs i skogen vid Goritsa 26.5. 

149 Klippnötväcka Sitta neumayer neumayer   

1 ad och 1 pull sågs på bo i Dolna Kula-området 24.5. 

150 Murkrypare Tichodroma muraria muraria   

Endast Jan och Lyubo hann se en snabbt förbiflygande fågel vid Trigrad-ravinen, 22.5. 

151 Trädgårdsträdkrypare Certhia brachydactyla   

2 ex hördes i Goritsa-skogen 26.5. 

152 Stare Sturnus vulgaris vulgaris   

Allmän under hela resan, observerad 8 dagar totalt. 

153 Ringtrast Turdus torquatus alpestris   

Minst 2 ex av den ljusa central- och sydeuropeiska rasen alpestris sågs i bergsskogarna 21.5. 

154 Koltrast Turdus merula aterrimus   

Tämligen allmän till allmän, observerad resans alla dagar. 

155 Taltrast Turdus philomelos philomelos   

Hörd sjunga under 5 dagar och även sedd nära Kaliakra-udden 28.5. 

156 Dubbeltrast Turdus viscivorus viscivorus   

Några ex sågs 22.5 och 1 ex 28.5. 

157 Grå flugsnappare Muscicapa striata striata   

1-2 ex per dag sågs 26-28.5. 

158 Rödhake Erithacus rubecula rubecula   

2 ex i bergen 22.5 och 2 ex i Goritsa-skogen 26.5. 

159 Sydnäktergal Luscinia megarhynchos megarhynchos   

Allmän, många ex hördes dagligen, utom 21.5, men endast några få sågs. 

160 Balkanflugsnappare Ficedula semitorquata   

I Goritsa-skogen sågs två hanar och en hona, samt några pull, 26.5. I Europa är arten en exklusiv sydosteurope. 

161 Svart rödstjärt Phoenicurus ochruros gibraltariensis   

Enstaka ex hörda eller sedda under 4 dagar totalt. 

162 Blåtrast Monticola solitarius solitarius   

En hane sågs i bergen vid Kovan Kaya 24.5. 

163 Buskskvätta Saxicola rubetra   

Endast Lyubo fick se buskskvätta, nära Sinapovo, 24.5. 
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164 Svarthakad buskskvätta Saxicola rubicola rubicola   

3-4 ex, inklusive några nyligen flygga ungfåglar, sågs nära Sinapovo, 24.5. 

165 Stenskvätta Oenanthe oenanthe oenanthe   

Tre hanar sågs 27.5 och en hane 28.5, nära Kaliakra-udden. 

166 Isabellastenskvätta Oenanthe isabellina   

En ad med tre ungfåglar sågs nära Zvezdelina 22.5. Även 1 ex 24.5 och 2 ex 27.5. 

167 Medelhavsstenskvätta Oenanthe hispanica melanoleuca   

Två hanar sågs i bergssluttningarna vid Dolna Kula, 23.5.  

 

 
Hane av nunnestenskvätta vid Kaliakra-udden. Foto: Krister Nässén 

 

168 Nunnestenskvätta Oenanthe pleschanka   

Sju hanar och två honor sågs i Kaliakra-området 27.5 och fyra hanar där 28.5. 

169 Strömstare Cinclus cinclus aquaticus   

Inte mindre än sju strömstarar observerades i åar och floder i bergen 22.5. 

170 Gråsparv Passer domesticus   

Allmän i samhällen och städer, observerad under 7 dagar. 

 

 
Spansk sparv, hane. Foto: Carl-Axel Bauer 

 

171 Spansk sparv Passer hispaniolensis hispaniolensis   

Allmän på landsbygden, ofta i närheten av storkbon, där de gärna häckar. Observerad 7 dagar totalt. 

172 Pilfink Passer montanus montanus   

2 ex sågs 23.5 och ca 10 ex både 25 och 27.5. 

173 Gulärla Motacilla flava   

1 ex sågs kort 23.5 och ytterligare 2 ex 25.5 och 3 ex 27.5. Åtminstone de senare obsarna rörde sig om den sydost-

europeiska rasen feldegg. 
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174 Forsärla Motacilla cinerea cinerea   

Lokalt allmän vid vattendrag i bergen 22.5. Därefter endast några få obsar 23 och 24.5. 

175 Sädesärla Motacilla alba alba   

Tämligen allmän, observerad 7 dagar totalt. 

176 Fältpiplärka Anthus campestris   

3-4 ex sågs 27.5 och 2 ex 28.5 framför allt i Kaliakra-området. 

177 Trädpiplärka Anthus trivialis trivialis   

Enda observationerna var av 2 ex i Goritsa-skogen 26.5. 

178 Bofink  ringilla coelebs coelebs   

Allmän i bergen och i låglandsskog 21-24.5, samt i Goritsa-skogen 26.5. 

179 Stenknäck Coccothraustes coccothraustes coccothraustes   

Under morgonvandringar i Kavarnas utkanter sågs 3 ex 27.5 och 1 ex 28.5. Lyubo noterade även 2 ex 24.5.  

180 Domherre Pyrrhula pyrrhula pyrrhula   

En hane sågs av Lyubo 22.5. 

181 Grönfink Chloris chloris   

Enstaka fåglar hörda eller sedda under 5 dagar. 

182 Hämpling Linaria cannabina mediterranea   

5 ex sågs 23.5 och 4 ex 27.5. 

183 Steglits Carduelis carduelis balcanica   

Tämligen allmän till allmän, observerad 7 dagar totalt. 

184 Gulhämpling Serinus serinus   

Endast observerad i bergen i sydväst, där 6 ex sågs 21.5 och ca 10 ex 22.5. 

185 Grönsiska Spinus spinus   

3 ex sågs i bergen i samband med ett lunchstopp 22.5. 

186 Kornsparv Emberiza calandra   

Allmän, observerad resans alla dagar. 

187 Gulsparv Emberiza citrinella erythrogenys   

 1 ex sågs i Vakarel, 21.5 och 1 ex hördes 26.5. 

188 Klippsparv Emberiza cia cia   

En sjungande hane sågs vid Kovan Kaya 24.5. 

 

 
Hona av ortolansparv med mat i näbbet, Kovan Kaya. Foto: Carl-Axel Bauer 

 

189 Ortolansparv Emberiza hortulana 

2 ex hördes vid Vakarel 21.5 och ett par sågs vid Kovan Kaya, 24.5, där även en sjungande hane hördes. Lyubo 

noterade 1 ex 27.5. 

190 Häcksparv Emberiza cirlus   

Mellan 4-6 ex sågs eller hördes i bergen 23 och 24.5. 

191 Svarthuvad sparv Emberiza melanocephala   

Hörd eller sedd under 7 av resans dagar, allt ifrån något enstaka ex till allmän. 

192 Sävsparv Emberiza schoeniclus reiseri   

Två hanar sågs vid Durankulak-sjön 27.5. Rasen reiseri, som finns där, skiljer sig från rasen i Sverige genom att ha 

"bullig" näbb. 
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Däggdjur  
1 Rödräv Vulpes vulpes   

1 ex sågs av Brita under en morgonvandring i Kavarna 28.5. 

2 Rådjur Capreolus capreolus   

1 ex observerades 23.5. 

3 Tumlare Phocoena phocoena   

3-4 ex sågs nära Kaliakra-udden 27.5. 

4 Ekorre Sciurus vulgaris   

1 ex sågs nära Goritsa 26.5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Biätare vid koloni i strandbrink. Foto: Krister Nässén 
 


