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RUMÄNIEN 

 
 

1. Bucarest 

2. Zarnesti 

3. Bran, Romania 

4. Piatra Craiului NP 

5. Coltul Chiliilor 

6. Stramba Valley 

7. Hazarlac Lacul 

8. Tulcea 

9. Danube Delta 

10. Caraorman 

11. Letea 

12. Lacul Sinoe 

13. Vadu 

14. Deniz Tepe hill 

15. Plopul 

16. Babadag forest 

17. Enisala 

18. Sarinasuf 

19. Murighiol 

20. Bestepe 

21. Macin Mountains NP 

22. Celic Dere 
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DELTAGARE 
Jan Andersson, Boden 

Wanja Ek, Bjursås  

Lennart Eriksson, Eskilstuna  

Per Arne Lans, Lund  

Monika Ljungars, Torshälla  

Sten Ljungars, Torshälla  

Jan-Olof Olsson, Bjursås 

Carl-Henrik Palmér, Knivsta 

Lars Sundberg, Boden 

Jan Twetman, Malmö 

Nils Valdemarsson, Bromölla 

Ulla Valdemarsson, Bromölla 

 

 

RESELEDARE 
Carl-Axel Bauer, Lmma 

Laurentiu Petrencu, Tulcea (lokalguide)     

 

 

 

 

 

 

RESRUTT 

28/4 Bukarest – Predeluts  

29/4 Predeluts – Piatra Craiului nationalpark –  Stramba-dalen – björngömslet – Predeluts 

30/4 Predeluts – Bran – Coltul Chiliilor – Predeluts med omgivningar  

1/5 Predeluts – Glodeanu – Hazarlàc-sjön – Tulcea  

2/5 Tulcea – Sulina armen av Donau – Canal Mila 36 – Drohilea – Sireasa – Cotete- Sontca – 

Cran Yala – Canal Crisan (Donaudeltat) 

3/5 Canal Crisan – Caraorman – Sulina – Dunarea Veche (Donaudeltat) 

4/5 Dunarea Veche – Magearu-kanalen – Letea – Laannase – Bogdaproste – Trei Iezere – Kasanel 

– Radacinos – Canal Eracle (Donaudeltat) 

5/5 Canal Eracle – Stipoc – Razbojnitsa – Canal Sonta – Lacul Fortuna – Canal Mila 36 – Tulcea 

(Donaudeltat) 

6/5 Tulcea – Denis Tepe – Sinoe – Vadu – Tulcea 

7/5 Tulcea – Nufaru – Bestepe – Murighiol – Plopul – Sarinasuf – Enisala – Babadag – Tulcea 

8/5 Tulcea – Celic Dere – Macin-bergen – Tulcea 

9/5 Tulcea – Bukarest       

 

 

 

 

 

 

 

 

OMSLAG. Krushuvad pelikan, Donaudeltat. Foto: Jan Twetman  
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AviFaunagruppen i Rumänien. 

 
INLEDNING 

Rumänien är ett av de naturmässigt mest varierade och intressanta skådarländerna i Europa och AviFaunas resa 

dit är förmodligen en av våra finaste resor inom Europa. Rutten på årets resa är väletablerad och börjar med 

några dagars skådande i bergsområdet Karpaterna, då vi besöker områden på mellan 600 till 1200 m höjd. Fågel-

faunan har därmed ett rätt "nordiskt" inslag, men vi fick också se mindre skrikörn, vitryggig hackspett och klipp-

svala och, framför allt, resans mest efterlängtade fågel, murkrypare! Ett spännande besök i ett björngömsle, långt 

inne i Karpaternas djupa skogar, gav fina obsar på fyra brunbjörnar! 

 

Ett längre besök i Donaudeltat var resans absoluta huvudattraktion, då vi bodde på ett flytande hotell, med ut-

märkt service och som lade till på natursköna platser, långt bort från samhällen. Det gav oss fina förutsättningar 

att på bästa sätt uppleva deltats natur och alla fåglar, där kanske följande är särskilt minnesvärda: rödhuvad och 

vitögd dykand, sex arter hägrar, både vit och krushuvad pelikan, bronsibis och dvärgskarv, svarthuvad trut och, 

inte minst, svart- och skäggtärnor samt vitvingade tärnor!  

 

Resans tre sista skådardagar ägnas åt besök på ett antal mycket varierande biotoper öster, söder och väster om 

deltat. Här finns både sankmarker och grunda fågelsjöar, Svartahavskust, fina lövskogar, samt stäpp- och bergs-

områden. Bland höjdpunkterna här vill jag särskilt nämna dvärgörn, balkanhök, rödvingad vadarsvala, en jätte-

flock med dvärgmås, balkanspett, balkanmes, fältsångare, isabella- och nunnestenskvätta och stentrast. Resans 

fågelutbyte blev mycket bra med 203 fågelarter, vilket var en ny toppnotering för detta resmål! 
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RESEDAGBOK 

 

Fredagen 28.4. AviFaunas Rumänien-grupp samman-

strålade på Bukarest flygplats, där vi möttes av vår guide 

Laurentiu . Därefter vidtog en längre bussresa till Karpa-

terna, som stundtals bjöd på strålande scenerier. Sent på 

eftermiddagen anlände vi till vårt suveränt belägna hotell 

i Predeluts, med fin utsikt mot bergen och borgen Bran. 

Lite skådning från hotellet och de närmaste omgivningar-

na gav bl a klippsvala, svart rödstjärt och gulhämpling. 

På kvällen serverades det en god middag i hotellets re-

staurang. 

 

Aftonfalk, hona, Plopu, Rumänien. Foto: Carl-Axel 

Bauer 

 

Lördagen 29.4.  

Väderleksutsikterna utlovade dåligt väder och regn denna 

dag, men regnet uteblev och det blev en fin dag! En 

stunds bussresa från vårt hotell förde oss till nationalpar-

ken Piatra Craiului, på mellan 800 och 1100 meters höjd. 

Fågelfaunan på denna höjd hade markant "nordiskt" 

inslag, kryddat med brandkronad kungsfågel och sjung-

ande halsbandsflugsnappare. Längs med bäcken fanns 

forsärla och strömstare. Så småningom kom vi in i en 

dramatisk ravin, med höga, nästan lodräta väggar - lokal 

för murkrypare! Efter ivrigt spanande och väntande fick 

vi verkligen se två murkrypare, både sittandes och fly-

gandes, om än på långt håll! Eftermiddagen tillbringades 

i den vackra Stramba-dalen, som bjöd på mycket fina 

obsar av mindre skrikörn, som efter att ha visat upp sig i 

ett blommande fruktträd flög ner på en närbelägen äng, 

tydligen på jakt efter daggmask och annat smarrigt. Vit-

ryggig hackspett var en annan exklusiv art som visade sig 

i området. 

  På sena eftermiddagen fortsatte bussresan långt in i 

Karpaternas djupa skogar, där vi äntrade ett rymligt 

björngömsle. Det dröjde inte länge förrän den första 

brunbjörnen visade sig och innan mörkret föll på hade vi 

fått se fyra björnar av varierande ålder och på fint håll! 

 

Söndagen 30.4. 

 Denna dag stämde väderleksutsikterna bättre - tyvärr! 

Det regnade nämligen och vi gjorde därför ett strategiskt 

val att tillbringa förmiddagen i Bran, där vi besökte den 

beryktade "Draculas borg". Vår utmärkte guide Lauren-

tiu, visade sig inte bara vara en strålande fågelguide, han 

hade dessutom goda kunskaper i Rumäniens historia, och 

beskrev med inlevelse slottets historia, inklusive de 

hemskheter som en gång inträffa där och i dess omgiv-

ningar. 

  Så småningom bedarrade regnet något och vi gjorde en 

lite kortare vandring i det vackra berglandskapet vid Col- 

 

 

tur, med nötkråkor och andra "nordiska" inslag. Under 

sen eftermiddag gjorde vi en vandring i de fina omgiv-

ningarna till vårt hotell, där vi hittade bl a många svarta 

rödstjärtar, gulhämplingar och ett par halsbandsflugsnap-

pare. 

 

Bronsibis – en av många! Foto: Carl-Axel Bauer.  

 

Måndagen 1.5.  
Efter frukost vidtog en lång bussresa till Tulcea, Donau-

deltats huvudort. Ett stopp gjordes i låglandet vid en 

bensinstation där vi fick närkontakt med den trevliga 

arten tofslärka, samt våra första obsar av den fina gulärle-

rasen feldegg, hanen med svart huvud. 

  Färden fortsatte mot öster, vi korsade Donau och nådde 

under senare delen av eftermiddag sjön Hazarlac – en 

grund, fin fågelsjö med många nya resarter: vitögd dyk-

and, svarthalsad dopping, 5 arter häger, 200 bronsibisar 

och ca 40 dvärgskarvar. En försmak av vad som skulle 

komma! I en intilliggande våtmark sågs 22 roständer, 

medan sydnäktergal och kornsparv sjöng från de omgi-

vande buskagen och ett gäng spanska sparvar visade upp 

sig fint. 

  Till slut nådde vi Donau-deltats centralort, Tulcea, och 

bordade vårt flytande hotell, där en välkomstdrink vänta-

de. 

 

Kungsfiskare var bitvis vanlig längs kanalerna i Donau-

deltat. Foto: Jan Twetman 

 

Tisdag 2.5. 

Efter frukost på vårt flytande hotell lämnade vi Tulcea i 

strålande väder. En mindre bogserbåt drog oss ut på en av 

Donaus stora flodarmar, Sulina, men efter en stund gick 

vi in i den mindre kanalen Mila 36. Här gick vi också 

över i vår lilla "turbåt" Ture, en förvånansvärt bekväm  
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Hus i byn Letea. Foto: Sten Ljungars 

 

och smidig farkost, som erbjöd utmärkta möjligheter att 

komma fåglarna nära och att göra landstigningar på 

lämpliga ställen. Mila 36 är kantad av höga träd och här 

fanns både mellanspett och gråspett. Granna kungsfiskare 

pilade förbi eller rastade på låga grenar och några lät sig 

fotas på nära håll. 

  Under dagen passerade vi genom en mängd sjöar och 

kanaler och det blev det många fina observationer, med 

höjdpunkter som vit och krushuvad pelikan, natt- och 

rallhäger, vitögd dykand, skedstork, bronsibis, massor 

med dvärgskarv, skäggtärna var vanlig och även några 

vitvingade tärnor räknades in. Över kanal Crisan kretsade 

en svart stork på fint håll - den skulle f ö visa sig vara 

resans enda. Några av deltagarna hade också turen att se 

en utter. 

  Sen eftermiddag förtöjdes vårt flytande hotell vid ett par 

träd i kanalen Crisan.  

 

Onsdag 3.5. 
Varmt och fint väder även denna dag, som började med 

en kryssning med Ture längs kanal Crisan och vidare i 

kanal Caraorman, med landstigning vid ett par fina dam-

mar. Där fanns både rödhuvad och vitögd dykand, flera 

arter hägrar, samt skäggtärna. 

  Vi fortsatte med Ture till det lilla samhället Caraorman 

– under kommunistregimens tid platsen för ett storslaget 

fiskdammsprojekt, som dock aldrig hade förverkligats 

fullt ut. Kvar fanns nu bara de stora, tomma och övergiv-

na byggnaderna, den gamla traditionella bebyggelsen och 

ett omfattande system av övergivna fiskdammar - bra för 

fåglar! I dammarna var det gott om vadare, bl a styltlöpa-

re, rödspov, goda antal av grönbena, små- och spovsnäp-

pa och över 100 brushanar. En extra bonus var en röd-

vingad vadarsvala. 

  På väg tillbaka till Ture passerade vi genom den gamla 

bebyggelsen, där många telefonstolpar hade bon av vita  

 

storkar - en mycket trevlig syn! Väl tillbaka på hotellbå-

ten bogserades vi norrut och i kvällningen lade vi till vid 

Dunarea Veche.  

 

Aftonfalk var stundtals vanlig i Donau-deltat, här en 

hane. Foto: Sten Ljungars 

 

Torsdagen 4.5.  
Det var ytterligare en strålande morgon när vi tog plats i 

Ture och gled in i den lilla kanalen Magearu, på vår väg 

till byn Letea, långt ute i deltat. Både aftonfalk och lärk-

falk visade sig och ett stopp vid ett omfattande vassbälte 

gav visserligen ingen mindre sumphöna, men å andra 

sidan två vitstjärniga blåhakar. Besöket i den gamla byn 

Letea, i ett avlägset hörn av deltat, med en ålderdomlig, 

genuin bebyggelse, blev mycket uppskattat. Efter åter-

komst och lunch på vår hotellbåt var det åter dags att 

borda Ture för en ny fantastisk tur genom kanaler och 

sjöar av varierande storlek och med många fina repriser 

på hägrar, pelikaner och änder. Dagens höjdpunkt vad 

avser fågel var dock den magnifika svarthuvade trut, i full 

häckdräkt, 

  som passerade rakt över Ture! På sena eftermiddagen 

återvände vi till hotellbåten, som nu ankrat för natten i 
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kanal Eracle, nära Lopatna - en mycket vacker ankrings-

plats!  

 

Fredagen 5.5.   
Sista dagen i Donaudeltat - även denna dag var vädret 

utmärkt.  Under förmiddagen åkte vi på små fina kanaler 

och över fågelrika sjöar med vitögd dykand, vit och 

krushuvad pelikan. Aftonfalkar jagade och spelflög över 

kanalerna och sommargyllingar flöjtade från aspar och 

pilar. En perfekt avslutning på vårt besök i det fantastiska 

Donaudeltat! 

  Sen eftermiddag lade hotellbåten åter till i Tulcea – 

cirkeln var sluten – och vi hade fått många fina upplevel-

ser i Donaudeltat – en av Europas stora och mest unika 

vildmarker! 

 

Vit pelikan. Foto: Carl-Axel Bauer 

 

Lördagen 6.5. 

Med visst vemod lämnade vi på morgonen vårt flytande 

hotell, som hade varit en sån fin plattform för vårt besök i 

Donaudeltat, med utmärkt service och god mat! Nu var 

det dags att besöka Dobrodgea - området söder och syd-

väst om Donaudeltat. Dagens första lokal var Denis Tepe 

– ett stäppliknande område med en smärre, avrundad 

bergstopp, för dagen inhöljd i dis och dimma. Dock 

lyckades vi spana in en avlägsen örnvråk och några blå-

kråkor, medan isabellastenskvättor visade upp sig fint och 

korttålärka, tofslärka och fältpiplärka sjöng. 

  Färden gick vidare till våtmarksområdet Sinoe, nära 

kusten. Här hittade vi sjungande fältsångare - en exklusiv 

art i Europa, här på västgränsen av sitt utbredningsområ-

de.  De grunda dammarna myllrade av änder, hägrar, 

vadare, måsar och tärnor, inklusive sandtärna. Ytterligare 

söderut, vid Vadu, fanns fina dammar med mycket fågel 

och här visad ett antal rödvingade vadarsvalor upp sig 

riktigt fint. Dessutom hördes två mindre sumphöns från 

vassarna, men de vägrade däremot visa sig. 

  Vid Svartahavskusten passerade helt oväntat en kustlabb 

och reselistan utökades även med kentsk tärna och ros-

karl. 

 

Söndagen 7.5.  
Denna dag ägnade vi åt området öster och söder om 

deltat. En vandring upp mot toppen av Bestepe gav bl a 

sjungande hök- och törnsångare, samt resans enda hämp-

lingar. Donaudeltat låg nästan vid våra fötter, men var 

tyvärr till stora delar insvept i dis och dimma. 

  Vi fortsatte till den grunda sjön Murighiol, som visade 

sig vara mycket fågelrik, med många attraktiva arter som 

rödhuvad och vitögd dykand, svarthalsad dopping och 

svarthuvad mås. Den närliggande sjön vid byn Plopul var 

också fylld med fågel - bl a rastade en jätteflock dvärg-

mås, både adulta och 2K-fåglar, skattad till mellan 1300 

till 1500 ex! Här sågs även ett par 2K svarthuvade trutar.  

 

Ett par aftonfalkar i kolonin vid Plopul. Foto: Jan Twet-

man 

 

  Lunch intogs i en dunge nära Plopul, där det fanns en 

koloni av aftonfalk. Både hanar och de vackra honorna 

kunde studeras på närhåll! Även sommargylling samt 

örnvråk uppehöll sig i dungen. Vid sjön Sarinasuf, strax 

sydväst om byn, fanns en flock om ca 100 svarthuvade 

måsar, både adulta och 2K-fåglar. 

  Vi åkte vidare till den gamla borgen vid Enisalas höjder, 

med fin utsikt över de omkringliggande våtmarkerna, 

kullarna och skogsområdet Babadag. En ljusfasig dvärg-

örn seglade över på fint håll och fick sällskap av en brun-

fasig fågel. 

  Dagens sista lokaler var i Babadag-skogen, där vi först 

besökte ett område med fin lövskog med sjungande mind-

re flugsnappare och härmsångare. I den södra delen av 

skogen besökte vi ett torrare och öppnare område med 

massor av iris och högresta, praktfulla orkidéer. Här 

sjöng också ortolansparv. 

 

Denna ljusa morf av dvärgörn sågs vid Enisala. Foto: 

Carl-Axel Bauer 

 

Måndagen 8. 5.   
Denna dag ägnades åt ett par mycket fina lokaler väster 

om Tulcea. Först besöktes det parkliknande området 

kring klostret Celic Dere. Både mindre skrikörn och 

duvhök seglade i termiken, i den intilliggande lövskogen 

sjöng mindre flugsnappare och i ett dött träd i de öppna 

markerna häckade göktyta. Strax därpå upptäckte vi en 

balkanmes – en sydosteuropeisk specialitet som inte är 

lätt att få in på listan! Även mellanspett och balkanspett 

visade sig fint. Då vi återvände till bussen visade det sig 

att vår chaufför med sin mobil fotat "en konstig fågel" i 

närheten av bussen, som vid närmare granskning visade 

sig vara en balkanhök! Som vi alltså missat med 5 minu 
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Den orädda balkanhöken, en hane, vid Celic Dere. Foto: Jan Twetman 

 

ter... . Då, plötsligt, fick vi syn på balkanhöken, som satt 

bara 20 m ifrån oss, uppenbarligen intresserad av innevå-

narna i det närbelägna hönshuset! Wow! Men underbart 

är kort och den lyfte strax, men svepte sen över området 

ett par gånger. 

  Färden fortsatte till bergsområdet kring Macin. Efter en 

god fältlunch vandrade vi upp i bergen, där vi så små-

ningom hittade både stentrast och nunnestenskvätta, om 

än på långt håll. En hane av balkanhök drog över i märk-

lig, "hoppande" spelflykt. Vi åkte vidare tilI ett angrän-

sande, mycket vackert savannlandskap, med omfattande 

fårbete och rätt lågt gräs, där isabellastenskvätta och sisel 

var vanliga. Ett hotfullt regn- och åskväder närmade sig 

och vi äntrade bussen i sista stund – sen öppnade sig 

himlen! 

  Längs vägen tillbaka till Tulcea lyckades Laurentiu hitta 

resans enda kalanderlärka, vilken även några av deltagar-

na hann se - den blev resart nr 203 och finalen på en 

strålande dag i magnifika och fågelrika landskap! 

 

 

Tisdagen 9.5.  
Resans sista dag åkte vi från Tulcea, över Dobrodgeas 

böljande landskap till Bukarest flygplats, där vi avtackade 

Laurentiu för strålande guidning och tog farväl av var-

andra. 

 

Kent-Ove & Peter Hvass 

 

 

 

 
                    Fält nära Macin-området. Foto: Sten Ljungars 
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Silkeshäger. Foto: Jan Twetman 

 

Artlista fåglar 
1 Grågås Anser anser rubrirostris   

Allmän i sjöar och våtmarker, observerad 7 dagar totalt. 

2 Knölsvan Cygnus olor   

Allmän i sjöar och i Donaudeltat, observerad 7 dagar totalt. 

3 Gravand Tadorna tadorna   

1 ex i Hazarlac Lacul 1.5 och 4 ex vid Caraorman 3.5. Tämligen allmän vid besökta våtmarker 6-7.5. 

4 Rostand Tadorna ferruginea   

Hela 22 ex sågs vid Hazarlac Lacul 1.5 och 2 ex i Lacul Sinoe 7.5. 

5 Snatterand Anas strepera strepera   

Tämligen allmän till allmän i Donaudeltat, samt i sjöar. 

6 Gräsand Anas platyrhynchos platyrhynchos   

Enstaka obsar i Karpaterna. Allmän i Donaudeltat, samt i sjöar. Observerad 9 dagar totalt. 

7 Skedand Anas clypeata   

1 hane sågs i Hazarlac Lacul 1.5 och 4 hanar vid Plopul 7.5. 

8 Årta Anas querquedula   

Mindre till tämligen allmän i Donaudeltat. Även 8 ex 6.5. 

9 Kricka Anas crecca crecca   

1 ex sågs i Donaudeltat 4.5. 

10 Rödhuvad dykand Netta rufina   

2 par sågs i Donaudeltat 3.5 och 2 hanar och en hona i Murighiol-sjön 7.5. 

11 Brunand Aythya ferina   

Tämligen allmän till allmän i Donaudeltat och i sjöar. Observerad 7 dagar totalt. 

12 Vitögd dykand Aythya nyroca   

Tämligen allmän till allmän i Hazarlac Lacul 1.5 och i Donaudeltat, med 25-30 ex där, dagligen. Även 2 ex i Mu-

righiol-sjön 7.5. Observerad 6 dagar totalt. 

13 Knipa Bucephala clangula clangula   

1 hane sågs i Donaudeltat 2.5. 

14 Fasan Phasianus colchicus   

Sedd och hörd under 7 dagar, som regel i smärre antal, i Donaudeltat, samt på lokalerna besökta 6-8.5. 

15 Smådopping Tachybaptus ruficollis ruficollis   

Fåtalig, endast 2 ex i Hazarlac Lacul 1.5, samt 2 ex i Murighiol-sjön 7.5. 
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16 Gråhakedopping Podiceps grisegena grisegena   

Noterad dagligen i Donaudeltat, med upp till 20 ex per dag. 

17 Skäggdopping Podiceps cristatus cristatus   

8 ex i Hazarlac Lacul 1.5. Allmän i Donaudeltat. Tämligen allmän till allmän 6-7.5. Observerad 7 dagar totalt. 

18 Svarthalsad dopping Podiceps nigricollis nigricollis   

5 ex i Hazarlac Lacul 1.5, sedd nästan dagligen i Donaudeltat i smärre antal (max 5 ex 2.5). 4 ex sågs 6.5 och hela 

30 ex i Murighiol-sjön 7.5. 

19 Svart stork Ciconia nigra   

1 ex cirklade över Canal Crisan i Donaudeltat 2.5. 

 

 
Den svarta storken över Canal Crisan. Foto: Jan Twetman 

 

20 Vit stork Ciconia ciconia ciconia   

Allmän i deltat och i låglandet. Även några ex i Karpaterna. Observerad 11 dagar totalt. 

21 Bronsibis Plegadis falcinellus   

Ca 200 ex kring Hazarlac Lacul 1.5. Allmän i Donaudeltat, samt vid besökta sjöar 6.5. Ca 10 ex sågs under dagen 

7.5. 

22 Skedstork Platalea leucorodia leucorodia   

4 ex sågs i Donaudeltat både 2 och 3.5, samt 7 ex vid Sinoe och Vadu 6.5. 

23 Rördrom Botaurus stellaris stellaris   

Hörd dagligen i Donaudeltat, samt vid Sinoe, Vadu och Murighiol-sjöarna. 

24 Natthäger Nycticorax nycticorax nycticorax   

Tämligen allmän till allmän i Donaudeltat, med hela 72 ex i en flock där, 5.5! 5 ex sågs under dagen 6.5. 

25 Rallhäger Ardeola ralloides   

2 ex i Hazarlac Lacul 1.5. Allmän i Donaudeltat. Även 4 ex 6.5. 

26 Gråhäger Ardea cinerea cinerea   

Allmän i Donaudeltat. Även 5-10 ex dagligen, 6-7.5. 

27 Purpurhäger Ardea purpurea purpurea   

2 ex  vid Hazarlac Lacul. Tämligen allmän i Donaudeltat med upp till ca 20 ex per dag. Enstaka ex 6-7.5. 

28 Ägretthäger Ardea alba alba   

2 ex vid Hazarlac Lacul. Tämligen allmän i Donaudeltat med upp till ca 15 ex per dag. Enstaka ex 6-8.5. Observe-

rad 8 dagar totalt. 

29 Silkeshäger Egretta garzetta garzetta   

10 ex Hazarlac Lacul 1.5. Allmän i Donaudeltat. Mindre till tämligen allmän 6-8.5. 

30 Vit pelikan Pelecanus onocrotalus   

Allmän i Donaudeltat med upp till 300 ex per dag. Vid sjöarna söder om deltat inräknades 45 ex 6.5 och 30 ex 7.5. 

31 Krushuvad pelikan Pelecanus crispus   

Betydligt fåtaligare än den vita arten, dock sedd dagligen i Donaudeltat med upp till 10 ex (5.5). Även ca 10 ex vid 

sjöarna 6.5. 

32 Dvärgskarv Microcarbo pygmeus   

40 ex i Hazarlac Lacul 1.5, allmän i Donaudelta, samt 10 ex 6.5. 

33 Storskarv Phalacrocorax carbo sinensis   

5 ex i Hazarlac Lacul 1.5. Allmän i Donaudeltat och i sjöarna som besöktes 6.5.  

34 Fiskgjuse Pandion haliaetus   

1 ex i Donaudeltat 4.5. 
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35 Bivråk Pernis apivorus   

Endast observerad 8.5, med totalt 12 ex, varav en del var på sträck norrut över Macin-bergen. 

36 Mindre skrikörn Clanga pomarina   

2 ex sågs i Stramba-dalen 29.5, varav ett ex på fint håll, bl a sittandes på en äng. Även 2-3 ex vid Celic Dere 8.5.  

 

 

Mindre skrikörnen i Stramba-dalen visade sig mycket fint. Foto: Carl-Axel Bauer 

 

37 Dvärgörn Hieraaetus pennatus   

3 ex sågs 6.5, varav en mörk och en ljus morf kretsade tillsammans vid Enisala. Även 3 ex 8.5. 

38 Balkanhök Accipiter brevipes   

4 ex sågs 8.5, bl a en spelflygande hane vid Macin-bergen, samt en sittande hane på närhåll i Celic Dere. 

39 Sparvhök Accipiter nisus nisus   

Enstaka fåglar observerades i Karpaterna 28 och 30.4. 

40 Duvhök Accipiter gentilis gentilis   

1 ex sågs i Stramba-dalen 29.4 och 1 ex i Celic Dere 8.5. 

41 Brun kärrhök Circus aeruginosus aeruginosus   

Allmän i Donaudeltat samt kring sjöar och våtmarker. Observerad 8 dagar totalt. 

 

 
Brun kärrhök var vanlig i Donaudeltat. Foto: Jan Twetman 

 

42 Havsörn Haliaeetus albicilla albicilla   

Sedd dagligen i smärre antal i Donaudeltat, dock ca 10 ex där 5.5. 
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43 Örnvråk Buteo rufinus rufinus   

1 ex Deniz Tepe 6.5, 2 ex vid Plopul 7.5, samt 3 ex i Macin-bergen 8.5. 

44 

 

 

Ormvråk Buteo buteo   

Sedd i smärre antal i bergen, men blott enstaka ex i deltat och sjöarna söder därom. 8 ex sågs 8.5. Observerad 7 

dagar totalt. 

45 Vattenrall Rallus aquaticus 

Hörd i Donaudeltat 4.5 av några av deltagarna. 

46 Mindre sumphöna Porzana parva   

2 ex hördes i Vadu 6.5. 

47 Småfläckig sumphöna Porzana porzana   

1 ex hördes vid Sinoe 6.5. 

48 Rörhöna Gallinula chloropus chloropus   

Fåtalig, men sedd dagligen i deltat, samt 7.5. 

49 Sothöna Fulica atra atra   

Allmän i deltat och i sjöarna söder därom. 

50 Tjockfot Burhinus oedicnemus oedicnemus   

1 ex sågs av Jan A vid Lacul Sinoe 6.5, men den lyfte och var tyvärr omöjlig att återfinna. Även hörd vid Macin 

8.5. 

51 Strandskata Haematopus ostralegus ostralegus   

4 ex sågs på stranden vid Vadu 6.5. 

52 Styltlöpare Himantopus himantopus   

19 ex i Caraorman 3.5 och 2 ex i deltat 5.5. 20-30 ex dagligen 6-7.5. 

53 Skärfläcka Recurvirostra avosetta   

6 ex i Caraorman 3.5, samt 20 respektive 50 ex vid sjöarna 6-7.5. 

54 Tofsvipa Vanellus vanellus   

Som regel observerad i smärre antal kring sankmarker under 8 dagar totalt. 

55 Kustpipare Pluvialis squatarola squatarola   

2 ex sågs vid Vadu 6.5, samt 7 ex vid Murighiol-sjön 7.5. 

56 Större strandpipare Charadrius hiaticula hiaticula   

6 ex Caraorman 3.5. 4 ex 6.5 och 1 ex 7.5. 

57 Mindre strandpipare Charadrius dubius curonicus   

1 ex i Donaudeltat 2.5, samt 1 ex vid Sinoe och 1 ex Vadu 6.5. 

58 Svartbent strandpipare Charadrius alexandrinus alexandrinus   

3 ex vid Sinoe 6.5. 

59 Rödspov Limosa limosa limosa   

Ca 10 ex vid Caraorman 3.5. Även 1 ex 6.5. 

60 Småspov Numenius phaeopus phaeopus   

2 ex sågs vid Murighiol-sjön 7.5. 

61 Storspov Numenius arquata arquata   

1 ex vid Sinoe 6.5. 

62 Svartsnäppa Tringa erythropus   

7 ex vid Caraorman 3.5. Noterad som allmän vid Sinoe och Vadu 6.5. 

63 Rödbena Tringa totanus totanus   

Ca 10 ex vid Sinoe och Vadu 6.5. 

64 Gluttsnäppa Tringa nebularia   

5 ex i deltat 2.5 och 3 ex där 3.5. 

65 Skogssnäppa Tringa ochropus   

1 ex i deltat 3.5. Även 1 ex vid sjöarna 6.5. 

66 Grönbena Tringa glareola   

30 ex vid Hazarlac Lacul 1.5. Allmän i Donaudeltat, samt vid sjöarna som besöktes 6-7.5. 

67 Drillsnäppa Actitis hypoleucos   

3 ex sågs längs en kanal i Donaudeltat 2.5. 

68 Roskarl Arenaria interpres interpres   

Ca 15 ex sågs vid Vadu 6.5.  

69 Kustsnäppa Calidris canutus canutus   

1 ex sågs 6.5. 

70 Småsnäppa Calidris minuta   

Ca 75 ex vid Caraorman 3.5. Ca 100 ex 6.5 och ca 50 ex 7.5. 

71 Mosnäppa Calidris temminckii   

Sammanlagt 5 ex vid Lacul Sinoe och Vadu 6.5. 

72 Spovsnäppa Calidris ferruginea   

16 ex vid Caraorman 3.5. Ca 100 ex 6.5 och ca 20 ex 7.5. 

73 Kärrsnäppa Calidris alpina alpina   

Ca 50 ex 6.5 och ca 10 ex 7.5. 
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74 Brushane Philomachus pugnax   

Lokalt talrik rastare i deltat med 146 ex vid Caraorman 3.5 och 33 ex 5.5. Ca 150 ex 6.5 och ca 50 ex 7.5 på våt-

markslokalerna. 

75 Smalnäbbad simsnäppa Phalaropus lobatus   

1 ex upptäcktes av Wanja vid Caraorman 3.5. 

76 Rödvingad vadarsvala Glareola pratincola pratincola   

1 ex vid Caraorman 3.5 och sammanlagt 9 ex vid Lacul Sinoe och Vadu 6.5. 

77 Skrattmås Chroicocephalus ridibundus   

Allmän i deltat och i låglandets sjöar. 

78 Dvärgmås Hydrocoloeus minutus   

1 ad och 1 2K sågs i deltat både 2.5 och 5.5. 8 ex sågs vid Sinoe 6.5. En gigantisk flock om 1300-1500 ex (!), både 

adulta och 2K-fåglar, rastade i sjön vid Plopul 7.5. 

79 Svarthuvad mås Ichthyaetus melanocephalus   

Ca 80 ex noterades 6.5. 7.5 sågs ca 50 ex vid Murighiol och ca 150 ex vid Sarinasuf. 

80 Svarthuvad trut Ichthyaetus ichthyaetus   

1 adult flög över vår båt i Donaudeltat 4.5. 1 2K-fågel sågs vid Sinoe 6.5 och 2 2K-fåglar vid Plopul 7.5. 

81 Kaspisk trut Larus cachinnans   

Överlag allmän i deltat och låglandet i övrigt, samt vid kusten. Observerad 8 dagar totalt. 

 

 
Kaspisk trut. Foto: Carl-Axel Bauer 

 

82 Sandtärna Gelochelidon nilotica nilotica   

1 ex sågs vid Lacul Sinoe 6.5. 

83 Skräntärna Hydroprogne caspia   

17 ex sågs kring Caraorman 3.5. 

84 Kentsk tärna Thalasseus sandvicensis   

Ca 10 ex vid havet i Vadu 6.5. 

85 Småtärna Sternula albifrons   

5 ex sågs vid Vadu 6.5. 

86 Fisktärna Sterna hirundo hirundo   

Allmän i deltat och låglandet sjöar, samt vid kusten. Observerad 7 dagar totalt 

87 Skäggtärna Chlidonias hybrida hybrida   

1 ex vid Tulceas hamn 1.5. Allmän i deltat, samt vid sjöarna söder därom 6-7.5. 

88 Vitvingad tärna Chlidonias leucopterus   

5  ex både 2.5 och 4.5 i deltat.  Ca 10 ex 6.5. 

89 Svarttärna Chlidonias niger niger   

4 ex över Hazarlac Lacul 1.5. Ca 70 ex i deltat 4.5 och 3 ex där 5.5. Ca 30 ex 6.5 och ca 20 ex 7.5. 

90 Kustlabb Stercorarius parasiticus   

1 ex sågs över Svarta Havet vid Vadu 6.5. 

91 "Stadsduva/tamduva" Columba livia   

Allmän i samhällen. 

92 Skogsduva Columba oenas oenas   

2 ex i deltat 5.5. 1 ex 7.5 och 1 ex Celic Dere 8.5.  

93 Ringduva Columba palumbus palumbus   

Överlag tämligen allmän, allt ifrån Karpaterna till Donaudeltat. Observerad 11 dagar totalt. 

94 Turturduva Streptopelia turtur turtur   

2 ex längs vägen 1.5 och 1 ex i deltat 3.5. 4 ex 7.5 och 8 ex 8.5. 
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95 Turkduva Streptopelia decaocto decaocto   

Allmän i samhällen och städer, observerad 11 dagar totalt. 

96 Gök Cuculus canorus canorus   

Allmän, hörd och ibland sedd. Noterad resans alla 11 skådardagar. 

97 Dvärguv Otus scops   

Hörd av några av deltagarna från hotellet i Predeluts 28.4, samt i Donaudeltat 3.5. 

98 Minervauggla Athene noctua   

1 ex 6.5, samt 1 ex Bestepe 7.5. 

99 Nattskärra Caprimulgus europaeus   

1 ex sågs som hastigast av Wanja vid Vadu 6.5. Hörd spela i Macin 8.5. 

100 Tornseglare Apus apus apus   

Ca 30 ex i Donaudeltat 5.5. 5 ex 6.5. Allmän över Macin 8.5.  

101 Blåkråka Coracias garrulus garrulus   

1 ex Hazarlac Lacul 1.5, 1 ex Donaudeltat 5.5, 2 ex Deniz Tepe 6.5 och 1 ex Lacul Sinoe 7.5, samt 4 ex 8.5. 

102 Kungsfiskare Alcedo atthis   

Endast noterad i Donaudeltat, där den var lokalt allmän - ca 35 ex sågs 2.5! 

103 Biätare Merops apiaster   

3 ex Lacul Sinoe 6.5, tämligen allmän 7.5 och hörd 8.5. Ännu en försenad tropikflyttare. 

104 Härfågel Upupa epops epops   

Mindre till tämligen allmän i låglandet. Som mest sågs 14 ex 6.5. Observerad 8 dagar totalt. 

105 Göktyta Jynx torquilla torquilla   

1 ex vid bohål i Celic Dere 8.5. 

106 Mellanspett Dendrocoptes medius medius   

1 ex i Donaudeltat 2.5. 2 hanar och 1 hona vid Celic Dere 8.5. 

107 Mindre hackspett Dryobates minor   

1 hane sågs vid hotellet i Predeluts 1.5. Därutöver enstaka obsar i Donaudeltat 2.5 och 5.5. 

108 Balkanspett Dendrocopos syriacus syriacus   

Enda obsen var av 1 ex vid Celic Dere 8.5. 

109 Större hackspett Dendrocopos major   

Resans enda obsar är från Donaudeltat där 1 ex sågs 2.5 och 2 ex 3.5. 

110 Vitryggig hackspett Dendrocopos leucotos   

1 adult sågs i Stramba-dalen 29.4. 

111 Spillkråka Dryocopus martius martius   

Hörd i Predeluts 1.5, samt i Donaudeltat 2.5. 1 ex sågs i Donaudeltat 5.5, samt 1 ex i Babadag-skogen 7.5.  

112 Gröngöling Picus viridis viridis   

Hörd och även sedd i Karpaterna, 29-30.4. Hörd i Celic Dere 8.5. 

113 Gråspett Picus canus canus   

Vanligaste spetten i Donaudeltat, där den hördes eller sågs dagligen; noterad som "allmän" 5.5. 

114 Tornfalk Falco tinnunculus tinnunculus   

Några få obsar i Karpaterna, men tämligen allmän i deltat och i låglandet. Observerad 10 dagar totalt. 

115 Aftonfalk Falco vespertinus   

Tämligen allmän i deltat och i låglandet med 10-20 ex dagligen. Ca 40 ex i kolonin vid Plopul 7.5. Observerad 8 

dagar totalt 

116 Lärkfalk Falco subbuteo subbuteo   

Allmän i deltat. Enstaka obsar 6.5 och 8.5. 

117 Törnskata Lanius collurio   

3 ex i deltat 5.5. 4 ex 6.5 och 2 ex 8.5. 

118 Varfågel Lanius excubitor   

1 ex längs vägen 1.5 var ett oväntat fynd! 

119 Sommargylling Oriolus oriolus   

Hörd vid Hazarlac Lacul 1.5, samt åtskilliga i deltat. Även sedd 5.5 samt 7.5 och noterad som allmän 8.5, ffa i 

Celic Dere. 

120 Nötskrika Garrulus glandarius glandarius   

Allmän i Karpaterna. Även 1 ex i Macin 8.5.  

121 Skata Pica pica pica   

Tämligen allmän till allmän, observerad resans alla 11 skådardagar. 

122 Nötkråka Nucifraga caryocatactes caryocatactes   

Hörd i Piatra Craiului 29.4 och minst 3 ex sedda vid vandringen mot Coltul Chiliilor 30.4. 

123 Kaja Coloeus monedula soemmerringii   

Allmän de flesta dagar, men något fåtaligare i deltat. Observerad 10 dagar totalt. 

124 Råka Corvus frugilegus frugilegus   

Överlag tämligen allmän till allmän, noterad under 11 dagar. 

125 Gråkråka Corvus cornix   

Allmän, observerad 11 dagar totalt. 

126 Korp Corvus corax corax   

Fåtalig, enstaka fåglar observerade i Karpaterna, i deltat, samt i låglandet 7.5. Observerad 6 dagar totalt. 
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127 Svartmes Periparus ater ater   

Sedd och hörd i Karpaterna. 

128 Balkanmes Poecile lugubris lugubris   

1 ex sågs i Celic Dere 8.5. 

129 Entita Poecile palustris   

Fåtalig. Dock sedd i Karpaterna med 1 ex 28.4 och 4 ex 29.4. Hörd i deltat 2.5 och Celic Dere, samt 1 ex sågs i 

Babadag-skogen 7.5. 

130 Blåmes Cyanistes caeruleus caeruleus   

Fåtalig i Karpaterna, men allmän i deltat. Tämligen allmän 7-8.5. Sedd 9 dagar. 

131 Talgoxe Parus major major   

Tämligen allmän till allmän nästan hela resan. 

132 Pungmes Remiz pendulinus pendulinus   

1 ex Hazarlac Lacul 1.5. Hörd dagligen i deltat och även några sedda 3-4.5. 

133 Skäggmes Panurus biarmicus   

Endast noterad under 2 dagar: 8 ex i deltat 3.5 och hörd där 4.5. 

134 Trädlärka Lullula arborea arborea   

Hörd 7.5 och 8.5, då även 2 fåglar sågs. 

135 Sånglärka Alauda arvensis   

Förvånansvärt fåtalig: 1 ex i Karpaterna 29.4, några ex sedda och hörda 1.5. Även hörd 6.5. 

136 Tofslärka Galerida cristata tenuirostris   

3 ex i låglandet 1.5. Några fåglar sedda och hörda dagligen 6-8.5.  

 

 
Bästa obsarna av tofslärka var intill en bensinstation i låglandet. Foto: Carl-Axel Bauer 

 

137 Korttålärka Calandrella brachydactyla   

Hörd vid Deniz Tepe 6.5, där även 1 ex sågs. 

138 Kalanderlärka Melanocorypha calandra calandra   

Hastig obs från bussen av 1 ex längs vägen Macin till Tulcea 8.5. 

139 Backsvala Riparia riparia riparia   

Lokalt tämligen allmän till allmän i deltat och i låglandet. Observerad 6 dagar totalt. 

140 Ladusvala Hirundo rustica rustica   

Rätt fåtalig i Karpaterna, men allmän i deltat och i låglandet. Observerad 11 dagar totalt. 

141 Klippsvala Ptyonoprogne rupestris   

En flock om ca 50 ex sågs från hotellet i Predeluts 28.4. Ca 10 ex i Piatra Craiului 29.4. 

142 Hussvala Delichon urbicum urbicum   

Lokalt allmän både i Karpaterna och i låglandet. Även 5 ex i Caraorman 3.5.  

143 Rostgumpsvala Cecropis daurica rufula   

2 ex sågs i Macin 8.5. 

144 Stjärtmes Aegithalos caudatus europaeus   

2 ex i Karpaterna 30.4. Allmän i deltat 2.5 och 6 ex där 3.5. 

145 Lövsångare Phylloscopus trochilus trochilus   

Hörd i Karpaterna och varje dag i deltat. 1 ex sågs 6.5. 

146 Gransångare Phylloscopus collybita collybita   

Allmän i Karpaterna och i deltat, oftast bara hörd. Även hörd 7.5.  
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147 Grönsångare Phylloscopus sibilatrix   

Hörd i Karpaterna 30.4, i deltat 2.5 och 4.5, samt 7-8.5. 

148 Trastsångare Acrocephalus arundinaceus arundinaceus   

Allmän i deltat. Regelbundet hörd och ibland sedd i låglandet. Observerad 7 dagar totalt.  

149 Sävsångare Acrocephalus schoenobaenus 

Rätt fåtalig, dock hörd dagligen i deltat, samt även 6.5. 

150 Fältsångare Acrocephalus agricola septimus   

5 ex hörda och några sedda vid Lacul Sinoe och 1 ex vid Vadu 6.5. Dessa lokaler utgör några av de västligaste 

utposterna för arten i Eurasien. 

 

 

Fältsångare vid Sinoe. Foto: Carl-Axel Bauer. 

151 Rörsångare Acrocephalus scirpaceus scirpaceus   

Allmän i Donaudeltat och i låglandssjöarnas vasshav. 

152 Härmsångare Hippolais icterina   

Endast noterad i Babadag-skogen 7.5 och i Celic Dere 8.5. 

153 Vassångare Locustella luscinioides luscinioides   

Allmän i Donaudeltat. Även hörd 6-7.5. 

154 Svarthätta Sylvia atricapilla atricapilla   

Allmän i Karpaterna, i deltat samt i skogsområden i låglandet. Oftast bara hörd. Noterad 9 dagar totalt. 

155 Trädgårdssångare Sylvia borin   

Mindre allmän än svarthätta, men hörd såväl i Karpaterna som i deltat och i låglandet. Noterad 6 dagar totalt. 

156 Höksångare Sylvia nisoria nisoria   

2 ex sågs i Bestepe 7.5. 

157 Ärtsångare Sylvia curruca curruca   

Mindre till tämligen allmän, noterad såväl i Karpaterna som i deltat och i låglandet, 8 dagar totalt. 

158 Törnsångare Sylvia communis communis   

Resans enda obs av denna art var av en sjungande hane i Bestepe, 7.5. 

159 Brandkronad kungsfågel Regulus ignicapilla ignicapilla   

2 ex sågs fint i Piatra Craiului 29.4. Ytterligare ex hördes där. 

160 Kungsfågel Regulus regulus regulus   

Hörd på flera ställen i Karpaterna 29-30.4. 

161 Gärdsmyg Troglodytes troglodytes troglodytes   

Hörd i Piatra Craiului 29.4.  

162 Nötväcka Sitta europaea   

Hörd och sedd alla tre dagarna i Karpaterna, samt i Babadag-skogen 7.5. 

163 Murkrypare Tichodroma muraria muraria   

2 ex sågs i Piatra Craiului 29.4. Resans mest efterlängtade art! 

164 Trädkrypare Certhia familiaris familiaris   

Resans enda observation var av 1 ex i Babadag-skogen 7.5. 
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165 Stare Sturnus vulgaris vulgaris   

Allmän alla resans skådardagar. 

166 Koltrast Turdus merula   

Allmän i Karpaterna, mindre allmän i deltat och i låglandet. Observerad 8 dagar totalt. 

167 Björktrast Turdus pilaris   

Endast observerad i Karpaterna, där den var allmän. 

168 Taltrast Turdus philomelos philomelos   

Allmän i Karpaterna, men fåtalig i deltat och i låglandet. Observerad 6 dagar totalt. 

169 Dubbeltrast Turdus viscivorus viscivorus   

1 ex sågs i Piatra Craiului 29.4. 

170 Rödhake Erithacus rubecula rubecula   

Allmän i Karpaterna. Sedd i Babadag-skogen och hörd i Celic Dere. 

171 Blåhake Luscinia svecica cyanecula   

2 ex av den vitstjärniga rasen hördes och sågs i vassarna nära Letea 4.5. 

172 Näktergal Luscinia luscinia   

Flera ex hörda i Donaudeltat 2.5 samt 4-5.5. 

173 Sydnäktergal Luscinia megarhynchos megarhynchos   

Hörd nära Hazarlac Lacul 1.5. Även hörd 7-8.5. 

174 Svartvit flugsnappare Ficedula hypoleuca hypoleuca   

Några ex hördes i deltat 2.5. 

175 Halsbandsflugsnappare Ficedula albicollis   

1 par sågs fint nära Predeluts 30.4. Även hörd 29.4, samt i deltat 2.5 och 5.5. 

176 Mindre flugsnappare Ficedula parva   

2 ex sågs i Babadag-skogen 7.5 och 1 ex i Celic Dere 8.5. På dessa lokaler hördes dessutom ytterligare sjungande 

fåglar. 

177 Svart rödstjärt Phoenicurus ochruros gibraltariensis   

Allmän i Karpaterna. Noterad i deltat 4.5, samt hörd vid hotellet i Tulcea 7.5. 

178 Rödstjärt Phoenicurus phoenicurus phoenicurus   

1 ex i Karpaterna 30.4. Lokalt allmän i deltat. 

179 Stentrast Monticola saxatilis   

1 par sågs i Macin-bergen 8.5. 

180 Buskskvätta Saxicola rubetra   

2 ex sågs vid vandringen mot Coltul Chiliilor 30.4. Även 1 ex i deltat 5.5., 3 ex 6.5, samt 1 ex 8.5. 

181 Stenskvätta Oenanthe oenanthe oenanthe   

2 ex Caraorman 3.5, 2 ex Letea 4.5, samt 1 ex i deltat 5.5. Fåtalig i låglandet 6-7.5; 2 ex i Macin 8.5.  

182 Isabellastenskvätta Oenanthe isabellina   

4 ex vid Deniz Tepe 6.5. Allmän i stäppområdet nära Macin-bergen. 

183 Nunnestenskvätta Oenanthe pleschanka   

4 ex sågs i Macin-bergen 8.5. 

184 Strömstare Cinclus cinclus aquaticus   

1 ex Piatra Craiului NP 29.4 

185 Gråsparv Passer domesticus   

Allmän alla dagar. 

186 Spansk sparv Passer hispaniolensis hispaniolensis   

4 ex sågs vid Hazarlac Lacul 1.5. Allmän på flera håll 6.5, bl a vid Deniz Tepe. 

187 Pilfink Passer montanus montanus   

Mindre allmän i Karpaterna. Tämligen allmän till allmän i deltat och i låglandet. Observerad 9 dagar totalt. 

188 Gulärla Motacilla flava   

Mindre allmän i deltat. Lokalt allmän i våtmarkerna söder om deltat 6-7.5. I de fall rasbestämning kunde göras var 

fåglarna av rasen feldegg, i något fall möjligen av rasen "dombrowskii" eller en intermediär form mellan dessa 

båda raser. 

189 Forsärla Motacilla cinerea cinerea   

Allmän i Piatra Craiului 29.4. Tämligen allmän i deltat 2.5. 

190 Sädesärla Motacilla alba alba   

Mindre allmän i Karpaterna. Överlag allmän i deltat och i låglandet. Observerad 10 dagar totalt. 

191 Fältpiplärka Anthus campestris   

2 ex vid Deniz Tepe 6.5, samt 3 ex i Macin-området 8.5. 

192 Trädpiplärka Anthus trivialis trivialis   

Endast observerad i Karpaterna, med 3 ex 29.4 och 1 ex 30.4. 

193 Rödstrupig piplärka Anthus cervinus   

Hörd 6.5 vid Lacul Sinoe. 3 ex sågs 7.5.  

194 Bofink Fringilla coelebs coelebs   

Allmän, observerad 10 dagar totalt. 

195 Stenknäck Coccothraustes coccothraustes   

1 ex 29.4. 2 ex i Babadag-skogen 7.5 och 8 ex Celic Dere 8.5.  
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196 Grönfink Chloris chloris   

Mindre allmän, men observerad såväl i Karpaterna, som i deltat och låglandet. Observerad 7 dagar totalt. 

197 Hämpling Linaria cannabina cannabina   

3 ex i Bestepe 7.5 var resans enda hämplingar. 

198 Steglits Carduelis carduelis   

På många håll mindre allmän, dock observerad såväl i Karpaterna, som i deltat och låglandet. Tämligen allmän i 

Celic Dere och Macin. 

199 Gulhämpling Serinus serinus   

2 ex i Predeluts 28.4, samt 6 ex 30.4. 

200 Kornsparv Emberiza calandra calandra   

2 ex vid Hazarlac Lacul 1.5 och 2 ex i deltat 5.5. Allmän i låglandet 6-8.5. 

201 Gulsparv Emberiza citrinella erythrogenys   

Endast noterad i Karpaterna, där 1 hane sågs 29.4 och flera hördes sjunga 29-30.4. 

202 Ortolansparv Emberiza hortulana   

1 ex sågs och flera hördes 7.5 och 6 ex noterades 8.5. 

203 Sävsparv Emberiza schoeniclus   

Mindre till tämligen allmän i deltat, samt vid Sinoe och Vadu 6.5. 

 
 

 

 

 

 

 
Storleksskillnaden mellan silkeshäger och ägretthäger är avsevärd! Foto: Sten Ljungars 
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Däggdjur  
1 Rödräv Vulpes vulpes   

1 ex sågs i Karpaterna 29.4 och 1 ex 7.5. 

2 Brunbjörn Ursus arctos arctos   

Mycket fina obsar av 4 brunbjörnar som sågs från gömslet i Strambadalen 29.4.   

3 Utter Lutra lutra  

1 ex sågs som hastigast av några av deltagarna i Donaudeltat 2.5. 

4 Fälthare Lepus europaeus   

Enstaka harar observerades i Karpaterna, samt i låglandet, 6-7.5. 

5 

 

6 

Bisam Ondatra zibethicus   

2 ex sågs nära Caraorman, 3.5. 

Ekorre Sciurus vulgaris 

1 ex sågs i Karpaterna både 29.4 och 30.4.  

7 

 

8 

Sisel Spermophilus citellus   

Sedd vid Vadu och Enisala, men först allmän i stäpplandskapet vid Macin. 

Grävling Meles meles  

1 ex sågs i Donaudeltat 3.5. 

 

 

Grodor, salamandrar, ödlor och snokar 
1 Klockgroda Bombina bombina 

 Hörd i deltat och sedd i Caraorman 3.5.. 

2 Lövgroda Hyla arborea 

 Hörd 8.5. 

3 "Gröngroda" Rana sp. 

 S.k. "gröngrodor" sågs och hördes i våtmarker på många håll. De var huvudansvarig för den imponerande grodkoncer-

ten i Donaudeltat. Flera andra grodarter hördes och sågs, t ex R. dalmatina, R. ridibunda och även ätlig groda, Pelophy-

lax esculentus.  

4 Eldsalamander Salamandra salamandra 

 Sedd i Piatra Craiului 29.4, samt 30.4. 

5 Karpatsalamander Triturus montantoni 

 1 hona sågs 30.4. 

6 Taurisk ruinödla/Balkan Green/Wall Lizard Podarcis taurica/trilineata 

 Tämligen allmän 8.5. 

7 Snok Natrix natrix 

 Flera ex sedda i deltat. 

8 Rutsnok (Dice Snake) Natrix tessellata 

 1 ex sågs i deltat 2.5. 

 

 

 


