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Roemenië:	  de	  Donaudelta	  

10/04	  tot	  20/04/20101	  

1. Algemeen	  
a. Deelnemers	  

Geert	  en	  Hilde	  Schoutteten-‐Decuypere,	  Johan	  en	  Hilde	  Carette-‐Vandevelde,	  Hanna	  
Carette,	  Geert	  en	  Karine	  Carette-‐Dedrie,	  Nora	  Carette,	  Fien	  Carette	  

b. Vervoer	  
 Vliegtuig	  
Lijnvlucht	  heen	  en	  terug	  €	  154	  per	  persoon,	  inclusief	  lunch	  (warme	  maaltijd)	  
en	  drank,	  luchtvaartmaatschappij	  Tarom.	  
Vertrek:	  zaterdag	  10/04	  om	  10u20	  in	  Zaventem	  en	  aankomst	  in	  Bukarest	  om	  
14u05	  (plaatselijke	  tijd	  15u05	  =	  1	  uur	  vooruit	  op	  de	  Belgische	  tijd)	  
Terug:	  dinsdag	  20/04	  om	  18u20	  (plaatselijke	  tijd)	  en	  aankomst	  in	  Zaventem	  
om	  19u50	  (Belgische	  tijd).	  

 Ter	  plaatse:	  huurauto	  bij	  totalrentacar@yahoo.com	  	  
We	  betalen	  €	  32	  per	  dag	  x	  7	  dagen	  =	  €	  224	  en	  €	  200	  waarborg.	  

c. Verblijf	  
 Pensiunea	  “Grindul	  Lupilor”	  www.grindul-‐lupilor.ro	  	  
 Pensiunea	  “Andrei”	  www.pensiunea-‐andrei.webgarden.ro	  	  
 Boot	  op	  de	  Donau	  “Salupa	  Marilyn”	  www.marilyn.ro	  	  
Contactpersoon:	  André	  Muit	  0040/745/626.043.	  Telefoon	  van	  de	  kapitein	  
0040/756/050.410.	  

d. Literatuurlijst:	  
 Dagvlinders	  van	  Europa	  (Tristan	  Lafranchis)	  
 De	  nieuwe	  vlindergids	  (Tom	  Tolman)	  
 Reptiles	  and	  amphibians	  of	  Britain	  and	  Europe	  (E.N.	  Arnold)	  
 Amfibieëngids	  van	  Europa	  (Andres	  Nöllert)	  
 Veldgids	  Amfibieën	  en	  reptielen	  (Ton	  Stumpel)	  
 ANWB	  Vogelgids	  van	  Europa	  (Killian	  Mullarney)	  
 Veldgids	  Europese	  zoogdieren	  (Peter	  Twisk)	  
 Libellen	  van	  Europa	  (Klaas-‐Douwe	  en	  B.	  Dijkstra)	  
 Finding	  birds	  in	  Romania	  (Dave	  Gosney)	  
 Recente	  wegenkaart	  van	  Roemenië	  
 Kaart	  van	  de	  Donaudelta	  en	  omgeving	  
 Taalgids	  

e. Ander	  materiaal:	  
 Vlindernet	  
 Schepnet	  
 Fuik	  
 Telescoop	  
 Verrekijker	  
 Loupe,	  rolmeter	  
 CD	  Amfibieën	  en	  reptielen	  (Roché)	  
 Botten	  
 Zaklampen,	  verstraler	  
 Fototoestel	  
 EHBO-‐set	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Oorspronkelijk	  tot	  18/04/2010;	  2	  dagen	  verlengd	  door	  het	  vliegverbod	  t.g.v.	  vulkaanuitbarsting	  Eyjafjallajokull	  
in	  Ijsland.	  
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f. Plaatselijke	  munt:	  zie	  www.vakantielandroemenie.nl/geldzaken.htm	  	  
Op	  deze	  link	  kan	  je	  snel	  omrekenen:	  www.forexinvestor.nl/valutacalculator	  	  
Om	  te	  zoeken	  waar	  er	  bankautomaten	  zijn,	  kun	  je	  terecht	  op	  
http://www.mastercard.com/us/personal/en/cardholderservices/atmlocations/inde
x.html	  	  

g. Dank	  aan:	  
 Jeroen	  Speybroeck	  en	  Jan	  Vandervoort	  voor	  alle	  informatie.	  
 Stan	  Distelmans:	  
Stan	  is	  geboren	  in	  1959,	  gegradueerde	  in	  de	  boekhouding	  en	  informatica	  en	  
expert	  boekhouder	  van	  opleiding.	  In	  België	  was	  Stan	  vooral	  werkzaam	  in	  de	  
bank-‐	  en	  verzekeringssector	  en	  in	  de	  politiek.	  Hij	  is	  zeer	  sociaal	  en	  staat	  altijd	  
klaar	  om	  iemand	  een	  helpende	  hand	  toe	  te	  steken.	  Dit	  is	  zeker	  tot	  uiting	  
gekomen	  in	  de	  ongeveer	  10	  jaar	  dat	  hij	  in	  Roemenië	  komt.	  Sinds	  begin	  2003	  
heeft	  hij	  zich	  in	  Constanta	  aan	  de	  Zwarte	  Zee	  gevestigd.	  Hier	  heeft	  hij	  –	  soms	  
ook	  door	  toeval	  –	  heel	  wat	  ervaring	  opgedaan	  i.v.m.	  de	  geplogenheden	  in	  
Roemenië,	  de	  lokale	  overheid	  en	  de	  administratie.	  De	  kennis	  van	  het	  
Roemeens	  en	  de	  steeds	  bereidwillige	  instelling	  van	  Stan	  om	  hulp	  te	  verlenen,	  
staan	  borg	  om	  ieder	  probleem	  tot	  een	  goed	  einde	  te	  brengen.	  	  
Stan	  spreekt	  Nederlands,	  Frans,	  Engels,	  Roemeens	  en	  Duits.	  
Telefoon:	  0241/671.449	  GSM:	  0729/091.885	  of	  0764/388.201	  
E-‐mail:	  sdistelmans@momas.ro	  	  
Vervanger:	  Harm	  Luth	  0741/962.582	  
Kijk	  ook	  op	  http://www.jobe.ro	  	  

 Johan	  Debuck	  voor	  de	  vogelinformatie	  
 Ria	  Wyffels	  voor	  de	  informatie	  van	  de	  Donaudelta	  

2. Reisverloop	  
Zaterdag	  10	  april	  
De	  familie	  Carette	  vertrekt	  vanuit	  Torhout	  met	  de	  auto	  om	  5u44,	  om	  de	  trein	  van	  6u31	  (Luik-‐
Genk)	  te	  halen	  vanuit	  Brugge.	  Zo	  vroeg	  op	  de	  dag	  rijdt	  de	  trein	  nog	  niet	  in	  Torhout!	  Onze	  
trein	  blijkt	  een	  dubbeldekker	  te	  zijn,	  die	  maar	  niet	  wil	  vertrekken.	  Eerst	  10	  minuten	  
vertraging,	  maar	  daar	  komt	  nog	  eens	  een	  kwartier	  bij.	  Dan	  maar	  de	  trein	  van	  6u58	  genomen	  
(Brussel-‐Eupen).	  De	  rit	  naar	  Brugge	  met	  de	  auto	  was	  toch	  niet	  nodig…	  We	  arriveren	  om	  8u10	  
in	  Brussel	  Noord;	  nog	  1	  overstap	  en	  om	  8u31	  zijn	  we	  in	  de	  luchthaven.	  
Een	  lange	  wachtrij	  aan	  de	  security,	  maar	  het	  gaat	  vlotjes.	  Ondertussen	  zijn	  we	  voltallig!	  
Inchecken	  en	  om	  10u30	  stijgen	  we	  op.	  
We	  krijgen	  een	  lichte	  lunch:	  puree	  met	  kip	  en	  saus	  en	  aardbeienmousse;	  water,	  wijn,	  
frisdrank.	  Koffie	  en	  thee	  is	  er	  ook.	  
Naast	  ons	  zit	  een	  Roemeense	  dame,	  op	  de	  terugweg	  van	  een	  zakenreis	  in	  België.	  Ze	  woont	  in	  
ZW-‐Roemenië	  en	  werkt	  voor	  de	  firma	  ‘Cargill’,	  die	  samenwerkt	  met	  de	  firma	  Vandemoortele	  
in	  Izegem.	  We	  praten	  in	  het	  Engels,	  dat	  leerde	  ze	  op	  school.	  Russisch	  was	  ook	  verplicht	  (toch	  
vóór	  1989),	  maar	  dat	  haatte	  ze!	  Ze	  vertelt	  ons	  dat	  70	  %	  van	  de	  hotels	  aan	  de	  Roemeense	  
kust	  leeg	  blijven.	  Ze	  zijn	  gewoon	  te	  duur!	  De	  Roemenen	  trekken	  liever	  naar	  Bulgarije,	  waar	  
het	  veel	  goedkoper	  is.	  De	  Donaudelta	  is	  heel	  mooi,	  zegt	  ze,	  en	  je	  kunt	  er	  bij	  locals	  héél	  lekker	  
eten,	  vooral	  vis.	  Ze	  is	  een	  boek	  aan	  het	  lezen	  en	  we	  vragen	  wat	  uitleg	  over	  het	  Roemeens:	  
blijkbaar	  moet	  je	  alle	  letters	  uitspreken	  (maar	  dan	  wel	  liefst	  op	  z’n	  Roemeens).	  Dank	  je	  wel	  =	  
“merci”	  of	  “moetjemeesk”.	  	  
Ondertussen	  volgen	  we	  het	  vliegschema	  op	  een	  scherm.	  Ze	  wijst	  naar	  beneden:	  we	  vliegen	  
over	  de	  Karpaten.	  Als	  we	  net	  geland	  zijn	  en	  ze	  haar	  gsm	  aanzet,	  belt	  haar	  broer	  op.	  Hij	  is	  
opgelucht	  haar	  te	  horen:	  in	  Rusland	  is	  net	  een	  vliegtuig	  neergestort	  met	  85	  mensen	  aan	  
boord,	  waaronder	  de	  Poolse	  president	  en	  zijn	  echtgenote.	  Slik…	  	  
Bij	  het	  ophalen	  van	  onze	  valiezen,	  blijkt	  die	  van	  Nora	  onvindbaar:	  ze	  staat	  nog	  in	  België.	  We	  
kunnen	  ze	  pas	  op	  donderdag	  afhalen.	  Haar	  stijltang	  zit	  daar	  wel	  in	  éé!	  Vijf	  dagen	  met	  krullen	  
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in	  je	  haar	  rondlopen!	  Hanna	  en	  Fien	  hebben	  jammer	  genoeg	  geen	  stijltang	  mee,	  maar	  slips	  
en	  T-‐shirts	  kan	  ze	  lenen	  van	  Hanna.	  Een	  dikke	  merci!!!	  	  
Vrij	  vlug	  zien	  we	  een	  jongeman	  rondlopen	  met	  een	  blad	  waar	  in	  drukletters	  ‘Schoutteten	  
Carette’	  op	  staat:	  onze	  huurauto’s	  zijn	  er	  al.	  Het	  blijken	  een	  heel	  stoffige	  Opel	  Zafira	  en	  een	  
Dacia	  Logan	  met	  één	  redelijk	  platte	  band	  te	  zijn.	  De	  Dacia	  heeft	  maar	  1	  gordel	  achteraan,	  
maar	  dat	  is	  blijkbaar	  niet	  verplicht	  in	  Roemenië.	  In	  de	  Opel	  zitten	  geen	  autopapieren;	  in	  de	  
Dacia	  wel,	  maar	  niet	  de	  originele.	  Ze	  rijden	  wel!	  We	  moeten	  naar	  het	  centrum	  van	  Boekarest	  
om	  de	  papieren	  van	  de	  Opel	  op	  te	  halen.	  Ondertussen	  doen	  we	  al	  de	  eerste	  indrukken	  op	  
van	  Roemenië:	  we	  passeren	  de	  namaak	  ‘Arc	  de	  Triomphe’.	  	  
We	  stoppen	  om	  te	  tanken	  en	  om	  onze	  band	  op	  te	  pompen,	  maar	  dat	  lukt	  niet	  in	  dit	  
tankstation.	  Naast	  de	  auto	  zien	  we	  enkele	  hondjes	  vrij	  rondlopen.	  Eén	  ervan	  heeft	  maar	  drie	  
pootjes,	  maar	  trekt	  zich	  goed	  uit	  de	  slag.	  We	  zullen	  nog	  heel	  veel	  hondjes	  zien	  deze	  reis…	  	  
Bij	  een	  volgend	  tankstation	  lukt	  het	  ons	  wel	  om	  de	  band	  op	  te	  blazen.	  We	  kopen	  wat	  drank	  
en	  eten	  een	  broodje.	  Om	  17u10	  vertrekken	  we	  uit	  Boekarest,	  de	  kilometerteller	  toont	  
123.476	  km.	  We	  hebben	  er	  geen	  idee	  van	  hoe	  laat	  we	  zullen	  arriveren	  in	  ons	  eerste	  
‘Pensiunea’	  in	  Sinoie.	  
Er	  is	  een	  ‘mooie’	  autostrade	  vanuit	  Boekarest	  naar	  het	  oosten:	  aan	  weerszijden	  zijn	  er	  2	  
rijstroken.	  Voor	  de	  rest	  is	  er	  weinig	  te	  zien:	  uitgestrekte	  velden	  en	  weinig	  bomen.	  We	  komen	  
verschillende	  politiewagens	  tegen,	  die	  op	  de	  pechstrook	  rijden.	  	  Een	  paar	  keer	  rijden	  we	  ook	  
voorbij	  een	  kar	  met	  paard	  of	  een	  ezeltje.	  Moet	  kunnen,	  we	  zijn	  in	  Roemenië!	  We	  spotten	  de	  
eerste	  vogels:	  bonte	  kraai,	  roek,	  boerenzwaluw.	  	  
We	  rijden	  over	  een	  brug	  en	  betalen	  daar	  10	  ROL	  voor.	  Een	  eind	  verder	  zien	  we	  het	  Donau-‐
Boekarestkanaal:	  
Uit	  Wikipedia,	  de	  vrije	  encyclopedie:	  
Het	  Donau-‐Boekarestkanaal	  zal	  een	  73	  km	  lange	  kanaal	  moeten	  worden	  die	  de	  Roemeense	  
hoofdstad	  met	  de	  Donau	  zal	  verbinden,	  via	  de	  Argeş-rivier.	  Het	  project	  is	  voor	  70%	  klaar,	  
terwijl	  de	  werkingen	  al	  15	  jaar	  zijn	  stopgezet,	  door	  financiële	  problemen.	  
De	  eerste	  plannen	  waren	  van	  Nicolae	  Cucu	  in	  1880,	  die	  Boekarest	  wilde	  verbinden	  aan	  de	  
Donau	  bij	  de	  stad	  Olteniţa.	  Ook	  waren	  er	  grote	  plannen	  in	  de	  jaren	  twintig	  door	  Alexandru	  
Davidescu,	  maar	  die	  werden	  uitgesteld.	  Uiteindelijk	  werden	  zijn	  plannen	  aangenomen	  in	  
1930.	  Het	  aanleggen	  begon	  al	  maar	  door	  de	  Tweede	  Wereldoorlog	  hebben	  ze	  alles	  moeten	  
afbreken.	  
Nieuwe	  plannen	  werden	  gemaakt	  in	  1982.	  De	  dictator	  Nicolae	  Ceauşescu	  wilde	  ook	  een	  
verbinding	  hebben	  met	  Noord-‐Europa,	  toen	  de	  Main-‐Donaukanaal	  gebouwd	  was.	  De	  
werkingen	  begonnen	  in	  1986	  maar	  werden	  weer	  stopgezet	  in	  februari	  1990.	  In	  1997	  maakte	  
de	  Ministerie	  van	  Verkeer	  en	  Waterstaat	  bekend	  dat	  de	  aanleg	  nog	  400	  miljoen	  dollar	  zou	  
kosten	  en	  in	  4	  jaar	  gereed	  zal	  zijn.	  Ze	  besloten	  om	  het	  niet	  verder	  te	  laten	  aanleggen.	  Het	  
kanaal	  is	  nooit	  meer	  afgemaakt.	  
Er	  zit	  nog	  een	  minder	  fraaie	  kant	  aan	  de	  uitdieping	  van	  dit	  kanaal:	  heel	  veel	  mensen	  moesten	  
er	  onder	  dwang	  werken	  en	  velen	  onder	  hen	  overleefden	  het	  niet…	  
Eens	  van	  de	  snelweg,	  zijn	  de	  wegen	  meestal	  vrij	  goed;	  sommige	  stukken	  weg	  zijn	  dan	  met	  
veel	  putten.	  We	  zien	  nog	  spreeuw,	  hop,	  torenvalk,	  kauw,	  bruine	  kiekendief	  en	  huismus.	  
Om	  20	  u	  arriveren	  we	  in	  “Pensiunea	  Grindul	  Lupilor”.	  Het	  ziet	  er	  mooi	  en	  heel	  recent	  uit.	  Eén	  
van	  de	  dames	  die	  er	  werken,	  spreekt	  Engels.	  Eventjes	  verwarring	  rond	  onze	  reservatie:	  ze	  
wisten	  wel	  van	  onze	  reservering	  voor	  het	  laatste	  stuk	  van	  onze	  reis,	  maar	  de	  reservatie	  voor	  
vandaag	  hadden	  ze	  niet	  genoteerd.	  Er	  zijn	  gelukkig	  nog	  4	  kamers	  vrij.	  De	  prijs	  per	  persoon	  is	  
ongeveer	  €	  20	  in	  half	  pension.	  	  
Het	  zijn	  ruime,	  mooie	  kamers	  met	  opvallend	  veel	  materiaal	  van	  Ikea.	  Er	  is	  tv,	  een	  haardroger,	  
schoenpoetsgerief,	  een	  minibar	  (m&m’s,	  toblerone,	  snoep	  en	  drank),	  badkamer	  met	  apart	  
toilet.	  Buiten	  ligt	  er	  kunstgras	  en	  er	  is	  een	  vijvertje	  aangelegd.	  We	  horen	  een	  groene	  pad!	  
Een	  beetje	  later	  kunnen	  we	  er	  ook	  3	  fotograferen.	  In	  de	  tuin	  is	  ook	  de	  stookplaats,	  waar	  met	  
hout	  wordt	  gestookt.	  	  
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Enkelen	  onder	  ons	  eten	  lamssoep	  of	  kippensoep:	  een	  hete	  bouillon,	  zware	  kost!	  Kip	  met	  
frietjes,	  komkommer	  en	  tomaat	  of	  rijst	  met	  gehakt	  en	  spek	  in	  een	  koolblad	  (dit	  laatste	  was	  
eigenlijk	  niet	  zo	  lekker).	  Er	  is	  bier	  te	  verkrijgen:	  Beck’s	  of	  Stella.	  We	  vragen	  rode	  wijn	  en	  
kiezen	  een	  karafje,	  maar	  dat	  blijkt	  wijn	  met	  kersensmaak	  te	  zijn.	  De	  volgende	  keer	  nemen	  we	  
een	  fles.	  We	  krijgen	  een	  dessertje	  van	  het	  huis:	  een	  soort	  opgerolde	  brioche	  met	  nootjes	  en	  
kaneelsmaak,	  iets	  wat	  we	  nog	  veel	  zullen	  zien	  tijdens	  ons	  verblijf	  in	  Roemenië.	  De	  hele	  tijd	  
staat	  een	  grote	  flatscreen	  tv	  te	  spelen	  in	  de	  eetzaal.	  
	  
Zondag	  11	  april	  
’s	  Morgens	  een	  verzorgd	  ontbijt	  in	  zelfbediening.	  Omdat	  we	  niet	  weten	  of	  er	  winkels	  open	  
zijn	  op	  zondag,	  vragen	  we	  om	  een	  picknick	  mee	  te	  krijgen	  vanuit	  het	  hotel.	  We	  krijgen	  elk	  3	  
individueel	  verpakte	  broodjes	  met	  kaas	  en/of	  hesp,	  komkommer	  en	  tomaat	  en	  betalen	  66	  
ROL	  voor	  27	  broodjes;	  daarin	  zijn	  nog	  2	  koffies	  en	  5	  fruitsapjes	  gerekend	  van	  gisterenavond.	  	  
Buiten	  horen	  we	  hop	  en	  spreeuwen	  die	  veel	  lawaai	  maken!	  We	  zien	  ook	  ringmus	  en	  2	  
bruine	  kikkers.	  We	  denken	  een	  veenmol	  te	  horen.	  	  
We	  rijden	  deze	  morgen	  naar	  Istria,	  een	  oude	  Romeinse	  ruïne.	  Er	  is	  weinig	  zon	  deze	  morgen.	  	  
Veel	  huizen	  onderweg	  hebben	  in	  de	  tuin	  een	  waterput	  staan.	  In	  de	  cafés	  onderweg	  zit	  veel	  
mannenvolk,	  geen	  vrouwen.	  We	  zien	  velden	  met	  koolzaad	  en	  graan;	  een	  herder	  onderweg.	  
In	  een	  ooievaarsnest	  hangt	  een	  pull.	  We	  spotten	  een	  boomvalk	  en	  een	  torenvalk.	  
Verder	  nog	  onderweg:	  	  

• Grote	  zilverreiger	  
• Kleine	  zilverreiger	  
• Dwergmeeuw	  
• Kemphaan	  
• Hop	  
• Boerenzwaluw	  
• Tureluur	  
• Roerdomp	  
• Oeverzwaluw	  
• Zwarte	  ibis	  
• Meerkoet	  
• Slobeend	  

• Krakeend	  
• Bergeend	  	  
• Ooievaar	  
• Fuut	  
• Ijsvogel	  
• Bruine	  kiekendief	  
• Purperreiger	  
• Blauwe	  reiger	  
• Zomertaling	  	  
• Aalscholver	  
• Bonte	  kraai	  
• Kluut	  

o Meerkikker	  	  

In	  Feldegg:	  

• Balkankwikstaart	  
• Strandplevier	  
• Veldleeuwerik	  
• Vorkstaartplevier	  
• Steltkluut	  
• Rietgors	  

• Bergeend	  
• Krakeend	  
• Tafeleend	  
• Smient	  
• Kemphaan	  	  (veel,	  waarvan	  

weinig	  in	  broedkleed)	  
o Roodbuikvuurpad	  	  

• Siesel	  
We	  komen	  aan	  in	  Istria	  en	  vinden	  er	  massa’s	  dobbelsteenslangen	  (veel	  kleintjes)	  en	  onze	  
eerste	  Taurische	  hagedis.	  Zoekend	  tussen	  de	  brokstenen,	  worden	  we	  opgeschrikt	  door	  een	  
wilde	  eend	  die	  er	  haar	  nest	  heeft	  gemaakt	  tussen	  de	  brokstenen.	  	  
We	  wandelen	  een	  eindje	  door	  de	  ruïne	  tot	  we	  aan	  de	  zee	  komen.	  Onderweg	  is	  een	  oude,	  
droge	  waterput	  waar	  toeristen	  muntjes	  in	  hebben	  gegooid.	  Hanna	  haalt	  ze	  er	  uit,	  foei!,	  maar	  
moet	  ze	  achteraf	  van	  haar	  mama	  er	  weer	  in	  gooien	  (en	  dat	  doet	  ze	  ook).	  Hilde	  D.	  vindt	  een	  
schild	  van	  een	  schildpad	  en	  vertelt	  ook	  nog	  enkele	  mopjes	  over	  rare	  ziektes	  (ziekte	  van	  
Scheure	  en	  van	  Perlut),	  maar	  hoe	  gingen	  die	  ook	  weer?	  	  
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Verder	  nog	  volgende	  waarnemingen	  in	  de	  omgeving	  van	  de	  ruïne:	  
• Knobbelzwaan	  
• Steenuil	  
• Grauwe	  gors	  
• Huiszwaluw	  
• Tapuit	  
• Hop	  
• Witte	  kwik	  

• Kwak	  
• Roze	  pelikaan	  
• Groenpootruiter	  
• Smelleken	  (jagend	  tussen	  een	  

bende	  kemphanen	  en	  
spreeuwen)	  

• Haas	  
o Klein	  koolwitje	  

Het	  is	  ondertussen	  middag	  en	  we	  picknicken	  voor	  we	  naar	  Babadag	  Forest	  vertrekken.	  We	  
blijven	  nog	  wat	  in	  de	  omgeving,	  waarnemingen:	  

• Fazant	  
• Boomvalk	  
• Reuzenstern	  
• Zwarte	  stern	  

• Lepelaar	  	  
• Patrijs	  
• Torenvalk	  	  
• Vorkstaartplevier	  

o Meerkikker	  
o Roodbuikvuurpad	  	  

We	  vertrekken	  richting	  Babadag	  Forest.	  Onderweg	  zien	  we	  herders	  met	  schapen,	  geiten	  of	  
koeien.	  In	  Babadag	  Forest	  merken	  we	  dat	  onze	  band	  behoorlijk	  plat	  is.	  We	  leggen	  de	  
reserveband	  op.	  

Het	  is	  10,5°;	  niet	  de	  ideale	  temperatuur	  voor	  amfibieën	  en	  reptielen.	  We	  zien	  wel	  wat	  het	  
wordt.	  

Waarnemingen:	  

• Appelvink	  
• Bruine	  kiekendief	  

o Zandadder	  	  
o Taurische	  hagedis	  
o Oostelijke	  smaragdhagedis	  	  

o Oranjetipje	  	  
 Maretak	  	  
 Kleine	  salomonszegel	  
 Kogelbloem	  	  

Als	  we	  willen	  vertrekken	  uit	  Babadag	  Forest,	  merkt	  Geert	  C.	  dat	  de	  lichten	  nog	  branden	  en	  de	  
auto	  niet	  wil	  starten…	  We	  staan	  op	  een	  helling,	  maar	  helaas	  in	  de	  verkeerde	  richting	  en	  net	  
achter	  een	  bocht.	  Alle	  hens	  aan	  dek	  dus:	  Hilde	  V.	  stelt	  zich	  aan	  de	  bocht	  op	  om	  de	  
Roemeense	  chauffeurs	  wat	  te	  laten	  vertragen,	  Geert	  S.	  installeert	  zich	  achter	  het	  stuur	  en	  wij	  
duwen	  de	  auto	  over	  de	  baan	  de	  andere	  richting	  op.	  Het	  lukt,	  de	  auto	  start!	  

In	  Babadag	  duiken	  minaretten	  op	  in	  het	  straatbeeld.	  In	  Enisala	  rijden	  we	  door	  een	  aantal	  
wijnvelden.	  	  

Waarnemingen:	  

• Roze	  pelikaan	  
• Wintertaling	  
• Ooievaar	  	  
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Weg	  naar	  Sarichioi:	  

• Meerkoet	  
• Waterhoen	  
• Wilde	  eend	  
• Bruine	  kiekendief	  

• Purperreiger	  
• Blauwe	  reiger	  
• Roek	  	  
• Fazant	  

In	  de	  tuintjes	  van	  Sarighioi	  worden	  veel	  druiven	  gekweekt.	  Op	  de	  weg	  naar	  Murighiol,	  in	  
Sabangia,	  is	  een	  slecht	  stuk	  weg,	  we	  moeten	  oppassen	  waar	  we	  rijden.	  We	  rijden	  door	  het	  
dorpje	  Agighiol	  Valeo	  Nucalisor.	  Er	  nestelen	  ooievaars	  en	  mussen	  samen.	  

We	  rijden	  verder,	  door	  de	  dorpjes	  Iazurile	  en	  Colina.	  We	  zien	  er	  een	  oude,	  vervallen	  
staatsboerderij.	  Voor	  het	  dorpje	  Plopu	  is	  een	  stort.	  We	  stoppen	  er	  bij	  een	  kerkhof	  en	  merken	  
dat	  alle	  graven	  aan	  dezelfde	  kant	  liggen.	  	  

Waarnemingen:	  

• Grauwe	  gors	  
• Kiekendief	  
• Kluut	  
• Pijlstaart	  

• Reuzenstern	  	  
• Steltkluut	  
• Knobbelzwaan	  
• Blauwe	  reiger	  

In	  Murighiol	  moeten	  we	  pension	  Andrea	  zien	  te	  vinden.	  In	  het	  plaatselijke	  café	  weten	  ze	  het	  
ook	  niet,	  maar	  plots	  ziet	  Vacile	  ons	  voorbij	  rijden	  vanuit	  een	  venster	  op	  de	  eerste	  verdieping	  
en	  hij	  biedt	  aan	  om	  voor	  te	  rijden.	  Het	  pension	  is	  een	  huis	  waar	  de	  inwoners	  op	  de	  
bovenverdieping	  verschillende	  kamers	  verhuren.	  Vasili	  fungeert	  als	  tolk.	  Hanna,	  Nora	  en	  Fien	  
moeten	  in	  één	  bed	  slapen,	  maar	  dat	  lukt	  wel.	  Omdat	  we	  niet	  met	  onze	  bergschoenen	  of	  onze	  
kousen	  naar	  boven	  zouden	  moeten,	  biedt	  de	  gastvrouw	  ons	  haar	  pantoffels	  en	  die	  van	  haar	  
huisgenoten	  aan.	  Op	  de	  benedenverdieping	  is	  een	  jongetje	  aan	  het	  tekenen	  aan	  een	  bureau	  
en	  er	  is	  ook	  nog	  een	  baby’tje	  van	  amper	  1	  maand	  oud.	  Er	  spelen	  bijna	  voortdurend	  2	  tv’s.	  De	  
tuin	  is	  een	  oneffen	  terrein	  met	  aarde.	  Op	  het	  einde	  van	  de	  tuin	  is	  een	  meer,	  waar	  ook	  wat	  
riet	  staat.	  In	  een	  buitenhok	  zit	  een	  hertje.	  Het	  heeft	  verschillende	  wonden	  en	  krabplekken,	  
zielig…	  

Ons	  avondeten	  is	  karper	  met	  bulgur	  (polenta)	  en	  looksaus.	  De	  drank	  wordt	  in	  het	  plaatselijk	  
winkeltje	  aangekocht	  door	  de	  gastvrouw,	  nadat	  ze	  ons	  vroeg	  wat	  we	  wilden	  drinken.	  Het	  
dessertje	  is	  terug	  een	  soort	  chocolade-‐briochegebak	  met	  chocolade,	  wel	  lekker.	  	  

Na	  het	  avondeten	  besluiten	  we	  om	  te	  gaan	  ‘luchten’.	  Hanna	  en	  Johan	  blijven	  thuis.	  We	  
stappen	  even	  uit	  en	  horen	  plots	  een	  geluid	  dat	  we	  niet	  onmiddellijk	  kunnen	  plaatsen.	  
Jakhals!	  Terwijl	  we	  afspreken	  om	  nog	  een	  zandbaantje	  in	  te	  rijden	  op	  zoek	  naar	  jakhalzen,	  
loopt	  een	  otter	  de	  baan	  over,	  PRACHTIG!	  We	  wagen	  ons	  niet	  ver	  meer	  in	  het	  zandbaantje	  en	  
keren	  terug	  naar	  ons	  pension;	  Geert	  	  C.	  zet	  nog	  de	  fuiken	  uit.	  

Maandag	  12	  april	  
’s	  Morgens	  een	  magere	  vangst	  in	  de	  fuik,	  maar	  plots	  ziet	  Geert	  C.	  een	  Donaukamsalamander	  
(♀) op	  de	  grond	  lopen,	  waarschijnlijk	  door	  een	  gaatje	  geglipt.	  Ons	  eerste	  exemplaar,	  mooi,	  
nu	  nog	  een	  ♂ vinden!	  Fier	  als	  een	  gieter	  wil	  Geert	  C.	  de	  meiden	  verrassen	  met	  zijn	  vondst.	  
Als	  hij	  vertelt	  dat	  hij	  een	  verrassing	  heeft	  voor	  hen,	  is	  hun	  reactie:	  “Ja!	  Een	  eclair,	  een	  
croissant?”	  Elk	  zijn	  prioriteiten…	  
Verder	  nog:	  

• Witoogeend	  
• Buidelmees	  
• Kleine	  karekiet	  
• Groenling	  

• Putter	  
• Spreeuw	  
• Pimpelmees	  
• Koolmees	  	  
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We	  krijgen	  een	  verzorgd	  ontbijt:	  een	  bord	  vol	  met	  verschillende	  soorten	  toespijs,	  kaas,	  ei,	  
tomaat	  en	  lichtbruine	  toefjes	  die	  we	  niet	  kunnen	  determineren	  op	  zicht.	  Na	  allemaal	  te	  
hebben	  geproefd,	  besluiten	  we	  dat	  het	  een	  soort	  mayonaise	  is.	  Na	  het	  ontbijt	  komt	  onze	  
gastvrouw	  voorzichtig	  vragen	  of	  we	  dit	  niet	  lusten,	  het	  blijkt	  namelijk	  kaviaar	  van	  karper	  te	  
zijn…	  

We	  vertrekken	  naar	  de	  Bestepe	  Hill	  in	  Mahmudia.	  Er	  is	  markt	  in	  het	  dorp:	  alles	  is	  
tentoongesteld	  op	  de	  grond	  en	  aan	  lange	  touwen	  wordt	  kledij	  op	  kapstokken	  te	  koop	  
aangeboden.	  

Waarnemingen:	  

• Braamsluiper	  	  
• Kraai	  
• Tapuit	  
• Hop	  
• Fazant	  

• Steenuil	  
• Kneu	  
• Sperwer	  	  
• Kramsvogel	  	  

o Taurische	  hagedis	  
o Kleine	  parelmoervlinder	  
o Distelvlinder	  	  
o Oostelijk	  resedawitje	  
o Klein	  koolwitje	  
o Kleine	  vuurvlinder	  	  

We	  gaan	  op	  zoek	  naar	  een	  slangenoogskink.	  Hilde	  D.	  en	  Karine	  zien	  er	  1	  wegglippen,	  maar	  
kunnen	  die	  onmogelijk	  te	  pakken	  krijgen;	  het	  is	  maar	  de	  grootte	  van	  een	  ‘tettink’.	  Geert	  S.	  is	  
in	  form	  en	  komt	  aandraven	  met	  onze	  eerste	  Moorse	  landschildpad	  en	  een	  
reuzensmaragdhagedis	  (31	  cm)!	  

Ondertussen	  krijgen	  we	  van	  Hilde	  V.	  les	  in	  het	  ABL	  (Algemeen	  Beschaafd	  Lokers):	  

 Een	  vrouwtje	  kleine	  vuurvlinder	  is	  sjonder	  dan	  een	  mannetje	  
 Achter	  de	  sjone	  sjildpadden	  goa	  we	  goan	  sjoppen	  
 Met	  een	  sjoare	  kun	  je	  van	  een	  broek	  een	  sjort	  maken	  

Tegen	  de	  middag	  vertrekken	  we	  uit	  dit	  gebied	  en	  zien	  onderweg	  nog:	  

• Zeearend	  
• Kroeskoppelikaan	  

• Huiszwaluw	  
• Roek	  	  

Om	  12	  uur	  hebben	  we	  afgesproken	  met	  onze	  schipper	  bij	  de	  ‘Marilyn’,	  ons	  verblijf	  voor	  de	  
volgende	  5	  dagen.	  We	  doen	  inkopen,	  want	  de	  volgende	  dagen	  moeten	  we	  zelf	  voor	  ons	  
ontbijt	  en	  picknick	  zorgen.	  We	  sorteren	  onze	  valiezen,	  zodat	  we	  niet	  alles	  moeten	  
meenemen	  aan	  boord.	  Onze	  huurauto’s	  laten	  we	  achter	  op	  een	  bewaakte	  parking.	  De	  
kapitein,	  Mihail,	  is	  een	  vriendelijke,	  stille,	  behulpzame	  man.	  We	  kunnen	  in	  het	  Engels	  praten,	  
niet	  vlot,	  maar	  we	  begrijpen	  elkaar.	  We	  zijn	  heel	  benieuwd	  naar	  onze	  slaapruimte,	  keuken,	  
toilet,	  douche…	  maar	  dat	  laatste	  blijkt	  er	  niet	  te	  zijn.	  De	  meiden	  beseffen	  ineens	  dat	  ze	  het	  
de	  komende	  5	  dagen	  moeten	  doen	  met	  enkel	  een	  lavabootje	  waar	  je	  juist	  je	  handen	  in	  kunt	  
wassen,	  en	  ze	  hebben	  nu	  juist	  deze	  morgen	  hun	  haar	  niet	  gewassen!	  	  

Om	  13u55	  vertrekken	  we.	  Het	  is	  fris	  en	  het	  regent	  een	  beetje.	  Onderweg	  zien	  we:	  

• Zeearend	  
• Aalscholver	  
• Bonte	  kraai	  

• Ijsvogel	  
• Bruine	  kiekendief	  
• Kleine	  zilverreiger	  
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• Blauwe	  reiger	  
• Purperreiger	  
• Dwergaalscholver	  	  
• Wilde	  eend	  
• Pontische	  meeuw	  

• Ekster	  
• Ooievaar	  
• Braamsluiper	  
• Witte	  kwik	  

• Vos	  
 Soort	  gele	  wolfsmelk	  (Euphorbia)	  

Om	  17	  arriveren	  we	  in	  Sfantu	  Gheorghe.	  We	  meren	  aan	  en	  gaan	  het	  dorp	  verkennen.	  In	  de	  
zanderige	  straten	  lopen	  koeien	  en	  veel	  honden.	  Ergens	  op	  een	  dak	  ligt	  een	  zonnepaneel.	  Er	  
wordt	  hier	  heel	  veel	  gebruik	  gemaakt	  van	  gsm’s.	  De	  vrouwen	  zijn	  kleurrijk	  gekleed,	  met	  veel	  
lagen	  boven	  elkaar	  en	  meestal	  een	  rok	  met	  een	  trainingsbroek	  onder.	  In	  een	  tuin	  zien	  we	  op	  
een	  afspanning	  plastieken	  flessen	  over	  het	  riet	  hangen;	  waarschijnlijk	  omdat	  het	  niet	  zou	  
rotten.	  De	  meeste	  huizen	  zijn	  nog	  in	  riet	  en	  leem	  gemaakt.	  	  

Er	  klinkt	  accordeonmuziek	  vanuit	  een	  tuin.	  We	  gaan	  er	  naar	  toe	  en	  zien	  er	  3	  mannen,	  1	  ervan	  
speelt	  accordeon	  op	  een	  “Hohner”	  en	  de	  anderen	  zingen.	  	  

Het	  werkt	  aanstekelijk:	  we	  dansen	  een	  walsje	  in	  de	  straten	  van	  Sfantu	  
Gheorghe.	  En	  de	  “Kazatschok”,	  dat	  kennen	  we	  allemaal.	  De	  mannen	  vertellen	  ons	  dat	  ze	  van	  
Oekraïne	  afkomstig	  zijn.	  	  

Waarnemingen:	  

• Witte	  kwik	  
• Putter	  	  
• Citroenkwikstaart	  	  

o Groene	  pad	  	  

’s	  Avonds	  gaan	  we	  bij	  ‘locals’	  eten.	  Onderweg	  lopen	  2	  jongetjes	  ons	  lachend	  achterna	  met	  
een	  vis	  in	  hun	  handen.	  Onze	  gastheer	  heet	  Vacile,	  zijn	  vrouw	  en	  (waarschijnlijk)	  hun	  dochter	  
Dorleni	  en	  Raluha.	  We	  krijgen	  allemaal	  2	  zoenen	  bij	  het	  toekomen,	  te	  beginnen	  bij	  de	  
linkerwang.	  In	  een	  bijgebouwtje	  in	  hun	  tuin	  koken	  ze	  en	  in	  het	  plaatsje	  ernaast	  kunnen	  we	  
eten.	  Er	  staat	  een	  stenen	  kachel	  in	  het	  gebouwtje;	  de	  plaats	  waar	  zij	  koken,	  is	  overdekt,	  maar	  
er	  is	  geen	  deur.	  Er	  hangt	  een	  orthodoxe	  kalender	  aan	  de	  muur.	  We	  krijgen	  er	  overheerlijke	  
vissoep	  met	  steur.	  Blijkbaar	  is	  dit	  een	  beschermde	  vissoort	  en	  mogen	  we	  die	  eigenlijk	  niet	  
eten,	  maar	  het	  is	  zooo	  lekker!	  De	  vis	  die	  we	  hier	  nu	  opeten,	  werd	  ‘per	  ongeluk’	  opgevist.	  
Mihail	  vertelt	  ons	  dat	  steur	  een	  trekvis	  is	  (zoals	  zalm);	  in	  de	  winter	  vind	  je	  die	  in	  de	  Zwarte	  
Zee.	  De	  vis	  kan	  300	  tot	  400	  kg	  wegen	  en	  zo	  oud	  worden	  als	  de	  mens.	  Typisch	  zijn	  ook	  de	  
kaviaareitjes	  van	  de	  steur.	  Vissers	  hier	  blijven	  3	  maanden	  vissen	  aan	  de	  Donau,	  eten	  enkel	  vis	  
en	  gaan	  1	  keer	  per	  week	  naar	  huis	  om	  zich	  te	  gaan	  wassen…	  	  

Mihaël	  en	  Vacile	  vertellen	  ons	  ook	  over	  de	  Ceauscescu-‐periode	  in	  Roemenië;	  toen	  mocht	  er	  
geen	  alcohol	  worden	  gedronken.	  In	  school	  werd	  Engels,	  Frans,	  Duits	  en	  Russisch	  
onderwezen.	  Ceauscescu	  gaf	  ook	  iedereen	  een	  huis.	  Nu	  staan	  veel	  huizen	  leeg	  door	  de	  grote	  
werkloosheid.	  Er	  zouden	  nog	  een	  zoon	  en	  dochter	  van	  Ceauscescu	  in	  leven	  zijn:	  Varentil	  en	  
Zoë.	  De	  EU	  is	  ook	  niet	  goed	  voor	  de	  Roemenen;	  te	  veel	  papierwerk(?)	  zegt	  Mihaël.	  De	  
landbouw	  werkte	  beter	  onder	  Ceauscescu,	  maar	  nu	  is	  het	  toerisme	  gestegen.	  Voor	  
bouwgrond	  wordt	  in	  Roemenië	  60	  à	  70	  euro	  per	  m2	  gevraagd.	  Is	  het	  nu	  beter	  dan	  vroeger	  
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onder	  Ceauscescu,	  vragen	  we.	  Mihaël	  antwoordt	  lachend:	  “Vroeger	  was	  er	  één	  bandiet,	  nu	  
zijn	  het	  allemaal	  bandieten!”	  

Blijkbaar	  gaat	  in	  Sfantu	  Gheorghe	  elk	  jaar	  een	  filmfestival	  door.	  We	  zien	  de	  locatie	  als	  Mihaël	  
ons	  met	  de	  boot	  wegbrengt.	  	  

We	  betalen	  voor	  onze	  overheerlijke	  maaltijd	  (vissoep	  en	  aardappelen	  met	  groente)	  €	  110,	  
een	  overnachting	  van	  Geert	  S.	  inbegrepen	  (er	  zijn	  maar	  8	  slaapplaatsen	  op	  de	  boot;	  Geert	  S.	  
slaapt	  hier	  en	  heeft	  een	  douche!).	  We	  vragen	  nog	  aan	  Michaël	  welke	  vis	  we	  allemaal	  aten	  
vanavond:	  	  

 Morun	  (Huso	  huso)	  =	  belugasteur	  of	  Europese	  steur	  
 Calcan	  (Scophthalmus	  naeoticus)	  =	  tarbot?	  
 Somn	  (Ictalurus	  nebulosus	  of	  Silurus	  glanis	  (waarschijnlijk	  eerder	  het	  laatste))=	  

Europese	  meerval	  
 Chefal	  (Mugilauratus)	  =	  goudgrijze	  harder,	  goudharder?.	  	  

Allemaal	  héél	  lekker!	  

Dinsdag	  13	  april	  
De	  fuiken	  die	  we	  gisterenavond	  legden,	  leveren	  weinig	  resultaat	  op,	  er	  zitten	  enkel	  wat	  visjes	  
in.	  
We	  zorgen	  deze	  morgen	  zelf	  voor	  ons	  ontbijt.	  Geert	  S.	  zorgt	  voor	  de	  koffie	  en	  de	  warme	  
chocomelk.	  We	  eten	  op	  het	  dek	  van	  de	  Marilyn;	  rondom	  ons	  zijn	  vissers	  druk	  aan	  het	  werk.	  
Na	  het	  ontbijt	  gaan	  we	  terug	  op	  stap	  in	  Sfantu	  Gheorghe.	  
Waarnemingen:	  

• Zeearend	  	  
• Citroenkwikstaart	  

o Ringslang	  (95	  cm)	  

Onderweg,	  bij	  het	  kerkhof,	  komen	  2	  vrouwen	  en	  een	  jongen	  op	  Hanna,	  Nora	  en	  Fien	  af.	  Ze	  
bieden	  hen	  Fanta,	  brood	  met	  gekonfijt	  fruit	  en	  chocola,	  een	  appel	  en	  een	  rood	  geverfd	  
gekookt	  ei	  aan.	  Weigeren	  lukt	  niet.	  De	  vrouwen	  vertellen	  ons	  in	  het	  Roemeens	  een	  droevig	  
verhaal.	  We	  kunnen	  er	  uit	  opmaken	  dat	  het	  over	  hun	  overleden	  familieleden	  gaat.	  Het	  moet	  
een	  gebruik	  zijn	  in	  Roemenië	  rond	  de	  paastijd.	  We	  bieden	  hen	  wat	  geld	  aan,	  maar	  dat	  is	  
absoluut	  niet	  de	  bedoeling,	  dat	  willen	  ze	  niet.	  	  

We	  wandelen	  verder,	  waarnemingen:	  

• Bosruiter	  	  
• Steltkluut	  
• Roze	  pelikaan	  (56	  +	  120	  +	  30	  +	  

62	  +	  56	  +	  102	  +	  7!)	  
• Grote	  zilverreiger	  
• Ringmus	  	  

• Spreeuw	  
• Bonte	  kraai	  
• Zwarte	  roodstaart	  
• Aalscholver	  
• Hop	  	  
• Bruine	  kiekendief	  

o Roodbuikvuurpad	  	  
 Soort	  reigersbek	  

Twee	  kleine	  hondjes	  lopen	  ondertussen	  de	  hele	  tijd	  mee	  met	  ons.	  Op	  een	  bepaald	  moment	  
moeten	  we	  ook	  een	  redelijke	  plas	  over;	  waarschijnlijk	  hebben	  we	  een	  verkeerd	  baantje	  
genomen.	  Geert	  S.	  zet	  een	  plastieken	  emmer	  midden	  in	  de	  plas	  en	  zo	  raken	  we	  allemaal	  
over.	  We	  zien	  sporen	  van	  everzwijn.	  

Een	  eindje	  verder	  merkt	  Geert	  S.	  onze	  eerste	  weideadder	  op!	  Mooi,	  ze	  meet	  56	  cm.	  	  
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Ondertussen	  zijn	  er	  al	  3	  hondjes	  mee.	  Ze	  worden	  Tommy,	  Gerard	  en	  Pietje	  Puk	  gedoopt.	  

Waarnemingen:	  

• Kroeskoppelikaan	  (1)	  
• Ooievaar	  

o Roodbuikvuurpad	  
o Boomkikker	  	  

We	  keren	  terug	  naar	  de	  Marilyn,	  het	  is	  ondertussen	  bijna	  middag.	  Onderweg	  leren	  we	  nog	  
een	  woordje	  Roemeens:	  “Bwona	  Ziwa”=	  goedemiddag.	  In	  een	  plasje	  onderweg	  zien	  we	  een	  
muskusrat	  zwemmen.	  	  

’s	  Namiddags	  brengt	  Michaël	  ons	  in	  2	  shiften	  met	  zijn	  motorbootje	  naar	  de	  monding	  van	  de	  
Donau.	  We	  kunnen	  er	  te	  voet	  niet	  raken	  door	  Sfantu	  Gheorghe,	  daarvoor	  is	  het	  nu	  te	  nat.	  
Onderweg	  toont	  hij	  ons	  de	  locatie	  waar	  het	  filmfestival	  doorgaat.	  Sjiek!	  

Waarnemingen:	  

• Torenvalk	  
• Aalscholver	  
• Scholekster	  
• Roerdomp	  	  
• Reuzenzwartkopmeeuw	  	  
• Roze	  pelikaan	  (112)	  
• Braamsluiper	  	  
• Fazant	  

• Kleine	  plevier	  	  
• Zomertaling	  	  
• Grauwe	  gans	  
• Kleine	  strandloper	  	  
• Tapuit	  	  
• Witte	  kwik	  
• Krakeend	  

o Ringslang	  (74	  cm)	  
• Oostelijke	  egel	  (2	  kadavers)	  

 Blauwe	  zeedistel	  

	  Op	  het	  water	  dobbert	  een	  eenzame	  roze	  pelikaan	  rond	  met	  aan	  1	  poot	  een	  touw	  met	  een	  
plastieken	  fles	  aan.	  Zielig…	  

We	  stoten	  op	  een	  grafsteen,	  iemand	  die	  geboren	  is	  in	  1951	  en	  gestorven	  in	  2002,	  een	  
zeemansgraf?	  

Geert	  S.	  is	  ondertussen	  een	  eind	  verder	  gewandeld	  en	  we	  krijgen	  een	  sms’je:	  “Ik	  zit	  onder	  
een	  parasol”.	  Inderdaad,	  een	  eindje	  verder	  zien	  we	  enkele	  versleten	  parasollen	  staan	  en	  daar	  
is	  Geert	  S.	  een	  dutje	  aan	  het	  doen.	  Hanna,	  Nora	  en	  Fien	  zetten	  zich	  er	  bij	  en	  met	  z’n	  vieren	  
spelen	  ze	  UNO,	  tot	  Hanna	  ineens	  uitroept:	  “Wie	  is	  hier	  nu	  eigenlijk	  nog	  beesten	  aan	  het	  
zoeken?”	  Terug	  naar	  de	  orde	  van	  de	  dag…	  

In	  het	  zand	  vinden	  we	  ook	  veel	  zaaddozen,	  van	  aardnoot?	  Het	  is	  heel	  decoratief,	  we	  nemen	  
er	  een	  aantal	  mee.	  

Er	  is	  weinig	  zon	  en	  we	  keren	  terug.	  

Waarnemingen:	  

• Tjiftjaf	  
• Fitis	  
• Kluut	  	  

• Vorkstaartplevier	  	  
• Braamsluiper	  	  

o Weideadder	  	  
o Zandhagedis	  (7,5	  cm;	  11cm	  met	  staart)	  
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Hilde	  V.	  en	  Karine	  wandelen,	  zonder	  het	  te	  weten,	  10	  meter	  van	  een	  stier	  die	  tussen	  de	  
struiken	  staat.	  We	  worden	  voorzichtig	  gewaarschuwd	  door	  de	  mannen,	  merci	  daarvoor…	  

We	  keren	  terug	  naar	  de	  Marilyn	  en	  zien	  onderweg	  nog	  kleine	  en	  grote	  zilverreiger.	  

’s	  Avonds	  doen	  we	  nog	  wat	  inkopen	  voor	  we	  gaan	  eten.	  Onderweg	  zien	  we	  nog	  appelvink,	  
dwergaalscholver	  en	  3	  purperreigers.	  	  

We	  krijgen	  terug	  overheerlijke	  vissoep	  met	  veel	  dragon	  in.	  Daarna	  worteltjes	  en	  koude	  witte	  
kool	  in	  een	  vinaigrette	  en	  vis:	  “scrumbie”.	  Michaël	  noteert	  keurig	  op	  een	  blaadje	  welke	  vis	  
we	  gisteren	  en	  vandaag	  aten	  (zie	  bij	  gisteren).	  Voor	  vandaag	  was	  het:	  

 Saláu	  (Stizostedion	  lucioperca)	  =	  snoekbaars	  	  
 Scrumbie	  de	  Dunare(Alossa	  pontica)	  =zwarte	  zee-‐elft	  .	  De	  scrumbie	  is	  de	  vis	  die	  we	  

de	  vissers	  voortdurend	  zien	  vangen.	  	  

We	  vragen	  aan	  Michaël	  hoe	  we	  moeten	  zeggen	  dat	  we	  het	  lekker	  vinden.	  Goed	  =	  gustos,	  
lekker	  =	  goestos.	  	  

We	  raken	  aan	  de	  praat	  over	  hun	  geloof.	  Ze	  zijn	  orthodox-‐christenen.	  De	  belangrijkste	  
feestdagen	  zijn:	  de	  15de	  augustus,	  Kerstmis	  en	  Pasen.	  Pasen	  is	  zowel	  een	  feest	  voor	  de	  
levenden	  als	  voor	  de	  doden.	  De	  1ste	  week	  na	  Pasen,	  op	  maandag,	  is	  een	  ‘feest’	  voor	  de	  
doden.	  Vandaar	  onze	  ontmoeting	  deze	  morgen	  bij	  het	  kerkhof.	  

’s	  Nachts	  is	  het	  op	  de	  boot	  véél	  te	  warm	  om	  te	  slapen.	  Morgen	  vragen	  we	  aan	  Mihaël	  om	  de	  
verwarming	  uit	  te	  zetten.	  

Woensdag	  14	  april	  
Geert	  C.	  krijgt	  felicitaties	  omdat	  hij	  vannacht	  niet	  heeft	  gesnurkt.	  Hanna	  heeft	  hiervoor	  een	  
logische	  uitleg:	  “Hij	  zit	  hier	  niet	  in	  zijn	  eigen	  biotoop!”.	  	  
’s	  Morgens	  in	  de	  fuik	  een	  mooie	  vangst:	  

o Roodbuikvuurpad	  
o Donaukamsalamander	  (ons	  eerste	  mannetje!)	  

Om	  9u15	  vertrekken	  we	  vanuit	  Sfantu	  Gheorghe.	  Een	  roodborst	  en	  een	  torenvalk	  worden	  
nog	  gespot.	  We	  varen	  de	  Donau	  een	  eind	  af	  om	  te	  ‘vogelen’.	  Beneden	  in	  de	  slaapruimte	  
worden	  de	  kaarten	  bovengehaald	  om	  te	  presidenten.	  Hanna	  begint	  als	  president	  en	  Johan	  
eindigt	  als	  president.	  

Op	  het	  dek	  is	  het	  zalig	  genieten	  van	  al	  het	  moois;	  waarnemingen:	  

• Kleine	  zilverreiger	  
• Blauwe	  reiger	  
• Ijsvogel	  
• Grijskopspecht	  
• Snor	  	  
• Bruine	  kiekendief	  	  
• Watersnip	  	  
• Purperreiger	  	  

• Kwak	  	  
• Kleine	  karekiet	  	  
• Braamsluiper	  	  
• Wilde	  eend	  
• Hop	  
• Fitis	  
• Rietgors	  
• Kroeskoppelikaan	  	  

We	  zien	  enkele	  vissers	  die	  water	  drinken	  uit	  de	  Donau.	  Mihaël	  geeft	  ons	  de	  raad	  dit	  zelf	  niet	  
te	  doen	  (waren	  we	  ook	  niet	  van	  plan…).	  

We	  stoppen	  met	  de	  boot	  bij	  een	  kijkhut	  en	  gaan	  aan	  wal.	  Een	  tapuit	  zit	  bovenop	  de	  kijkhut.	  

• Scholekster	   • Krakeend	  
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• Zeearend	  	  
• Zwarte	  roodstaart	  
• Baardman	  	  
• Zwartkop	  
• Kleine	  karekiet	  
• Tjiftjaf	  

• Roze	  pelikaan	  
• Pimpelmees	  
• Bruine	  kiekendief	  
• Kwak	  
• Bergeend	  	  
• Grauwe	  gans	  

We	  aperitieven:	  een	  zoet	  wit	  wijntje	  dat	  we	  voor	  10	  ROL	  kochten:	  een	  Pinot	  Gris	  2007	  
“Zestrea	  Murfatlar”.	  Bij	  de	  zoutjes	  in	  de	  vorm	  van	  visjes	  zit	  één	  zwart	  visje.	  Hilde	  D.	  vertelt	  
het	  verhaal	  van	  het	  zwarte	  visje:	  het	  had	  een	  heel	  belangrijke	  taak:	  de	  school	  vissen	  vormde	  
één	  grote	  vis	  en	  het	  zwart	  visje	  deed	  dienst	  als	  oog.	  Daardoor	  was	  de	  hele	  school	  kleine	  visjes	  
beschermd	  tegen	  grote	  vissen.	  

Ondertussen	  nog	  volgende	  waarnemingen:	  

• Zomertaling	  
• Wintertaling	  
• Zwarte	  ruiter	  	  
• Ijsvogel	  	  
• Grote	  zilverreiger	  
• Bonte	  kraai	  
• Zwarte	  ruiter	  
• Fazant	  

• Buidelmees	  	  
• Grote	  bonte	  specht	  
• Hop	  
• Bruine	  kiekendief	  
• Grote	  lijster	  
• Fitis	  
• Roze	  pelikaan	  (31)	  
• Braamsluiper	  	  

• Poelslak	  

Om	  12	  u	  stoppen	  we	  aan	  een	  uitkijktoren,	  waar	  we	  ook	  picknicken.	  Onderaan	  de	  uitkijktoren	  
vinden	  we	  de	  resten	  van	  een	  dode	  kerkuil	  en	  het	  skelet	  van	  een	  slang.	  

• Grijskopspecht	  
• Roze	  pelikaan	  

Rond	  13u20	  varen	  we	  terug;	  we	  zien	  nog	  wilde	  eend	  en	  kleine	  zilverreiger.	  We	  beslissen	  om	  
ons	  deze	  namiddag	  op	  te	  splitsen.	  De	  familie	  Carette	  en	  Hanna,	  Nora	  en	  Fien	  willen	  nog	  eens	  
een	  poging	  wagen	  om	  een	  steppehagedis	  te	  zien.	  We	  worden	  zoals	  gisteren	  met	  het	  
motorbootje	  afgezet	  bij	  de	  monding	  van	  de	  Donau.	  De	  anderen	  vogelen	  nog	  verder.	  	  

Waarnemingen	  familie	  Carette:	  

• Boomvalk	  
• Tapuit	  	  
• Putter	  	  

• Zwartkop	  	  
• Kroeskoppelikaan	  	  
• Grote	  stern	  	  

o Zandhagedis	  	  
o Weideadder	  	  
o Steppehagedis	  	  

	  We	  zijn	  tevreden!	  Terwijl	  we	  terugkeren	  naar	  de	  plaats	  van	  afspraak	  waar	  Mihaël	  ons	  straks	  
komt	  ophalen,	  zien	  we	  terug	  de	  roze	  pelikaan	  met	  het	  touw	  en	  de	  fles	  aan	  zijn	  poot.	  We	  
vinden	  een	  heleboel	  posthoorn-‐	  en	  poelslakken	  die	  aangespoeld	  zijn.	  We	  gooien	  er	  een	  
heleboel	  terug	  in	  het	  water.	  We	  vinden	  een	  lege	  fles,	  stoppen	  er	  een	  boodschap	  in	  en	  gooien	  
die	  ook	  in	  het	  water.	  Om	  17u30	  komt	  Mihaël	  ons	  ophalen.	  	  

Geert	  S.,	  Hilde	  D.,	  Johan	  en	  Hilde	  V.	  maken	  een	  wandeling	  langs	  het	  kanaal	  tot	  in	  Sulina.	  
Waarnemingen:	  

• Wilde	  zwaan	   • Hop	  
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• Kuifeend	  
• Tafeleend	  
• Bergeend	  
• Tapuit	  	  
• Braamsluiper	  
• Snor	  
• Houtduif	  
• Aalscholver	  (1000-‐den!)	  
• Groenling	  
• Fitis	  
• Grauwe	  gans	  

• Bruine	  kiekendief	  	  
• Knobbelzwaan	  
• Kwak	  
• Steltkluut	  
• Kievit	  
• Ringmus	  
• Fazant	  
• Blauwe	  reiger	  
• Ooievaar	  	  
• Kleine	  karekiet	  

o Roodbuikvuurpad	  	  
o Europese	  moerasschildpad	  

 Witte	  waterlelie	  
 Moeraswolfsmelk	  

In	  Sfantu	  Gheorghe	  wordt	  alles	  geleverd	  per	  boot;	  over	  land	  is	  het	  niet	  bereikbaar.	  We	  zien	  
een	  boot	  toekomen,	  volgestouwd	  met	  etenswaren,	  bouwmateriaal,	  hout.	  Alles	  ligt	  door	  
elkaar	  gestapeld	  in	  het	  ruim,	  kartons	  met	  eieren	  liggen	  er	  zomaar	  tussen.	  Op	  de	  kade	  staan	  
paard	  en	  kar	  te	  wachten	  om	  de	  goederen	  op	  hun	  bestemming	  te	  brengen.	  

We	  gaan	  winkelen.	  We	  zien	  nog	  een	  hop	  in	  het	  dorp.	  Onze	  3	  kleine	  meisjes	  zien	  een	  
speeltuintje	  en	  gaan	  wat	  op	  de	  wipplank	  spelen.	  Bij	  de	  ingang	  van	  het	  winkeltje	  zitten	  11	  
hondjes!	  

Om	  19	  uur	  gaan	  we	  eten.	  We	  krijgen	  terug	  lekkere	  vissoep	  en	  een	  maaltijd	  met	  “somn”	  en	  
“salau”.	  

Onze	  gastheer	  en	  Mihaël	  vertellen	  dat	  de	  schoolvakantie	  van	  15	  juli	  tot	  15	  september	  loopt.	  
Met	  Kerstmis	  zijn	  er	  3	  weken	  vakantie	  en	  met	  Pasen	  2	  weken.	  

Mihaël	  vertelt	  ons	  dat	  hij	  4	  jaar	  internationaal	  transport	  deed.	  Hij	  werkte	  voor	  een	  Noorse	  
firma	  en	  vervoerde	  materiaal	  voor	  schepen	  (voor	  een	  scheepswerf).	  Hij	  deed	  Rusland,	  
Oekraïne,	  Italië,	  (voormalig)	  Joegoslavië	  en	  Duitsland	  aan.	  Voor	  1989	  werkte	  hij	  op	  een	  
scheepswerf.	  

Hij	  vertelt	  ons	  dat	  in	  Babadag	  veel	  Turkse	  zigeuners	  wonen	  (Muselman	  noemt	  hij	  ze).	  Ze	  
werken	  in	  fabrieken	  en	  zijn	  ok.	  Erg	  enthousiast	  is	  hij	  anders	  niet	  over	  zigeuners,	  maar	  het	  is	  
niet	  zo	  dat	  alle	  zigeuners	  automatisch	  Roemenen	  zijn,	  zegt	  hij.	  

We	  vragen	  nog	  welke	  sporten	  vooral	  worden	  beoefend	  in	  Roemenië:	  vooral	  roeien	  en	  
gymnastiek.	  Denk	  maar	  aan	  Nadia	  Comaneci!	  	  

Na	  het	  avondeten	  toeren	  we	  nog	  even	  rond	  in	  Sfantu	  Gheorghe.	  Gelukkig	  hebben	  we	  hier	  
weinig	  last	  van	  muggen.	  Mihaël	  vertelde	  ons	  dat	  je	  rond	  de	  20ste	  mei	  een	  week	  last	  kunt	  
hebben	  van	  muggen,	  daarna	  niet	  meer.	  Waarnemingen:	  

o Meerkikker	  
o Boomkikker	  
o Roodbuikvuurpad	  
o Groene	  pad	  

• Haas	  	  
Donderdag	  15	  april	  
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Fien	  is	  jarig!!!	  13	  jaar	  vandaag!	  We	  hebben	  de	  ‘kamer’	  in	  de	  boot	  versierd	  met	  slingers	  en	  
ballonnen.	  We	  hebben	  toeters	  mee.	  Bij	  het	  ontbijt	  trakteert	  ze	  iedereen	  op	  een	  ‘latje’	  
chocolade	  en	  een	  doosje	  tictac.	  Tevreden	  met	  je	  cadeautje,	  Geert	  S.?	  

We	  varen	  vandaag	  terug	  naar	  Murighiol.	  We	  vertrekken	  om	  7u30	  en	  zijn	  er	  om	  13u15.	  
Waarnemingen	  onderweg:	  

• Grijskopspecht	  	  
• Witoogeend	  
• Bruine	  kiekendief	  	  
• Braamsluiper	  	  
• Witte	  kwik	  
• Bonte	  kraai	  
• Aalscholver	  
• Dwergaalscholver	  
• Grauwe	  gans	  
• Fazant	  

• Ijsvogel	  
• Blauwe	  reiger	  
• Zwarte	  ibis	  	  
• Knobbelzaan	  
• Kievit	  
• Kokmeeuw	  
• Ooievaar	  
• Fuut	  
• Tafeleend	  

• Europese	  nerts	  

We	  betalen	  Michaël:	  €	  50	  per	  persoon	  (3	  nachten,	  gebruik	  van	  de	  boot	  met	  schipper	  en	  alle	  
vervoer	  per	  boot).	  Een	  onvergetelijke	  ervaring!!!	  

We	  gaan	  naar	  Bestepe	  Hill.	  Onderweg	  zien	  we	  terug	  roze	  pelikanen	  en	  bonte	  kraai.	  Bij	  een	  
stop	  onderweg	  vinden	  we	  een	  gele	  roodbuikvuurpad.	  Dat	  het	  een	  roodbuikvuurpad	  is,	  zien	  
we	  aan	  de	  witte	  vlekjes	  tussen	  de	  zwarte	  op	  de	  buik.	  We	  zien	  nog	  een	  torenvalk	  en	  een	  
Syrische	  bonte	  specht!	  Straks	  splitsen	  we	  ons	  terug	  op:	  de	  familie	  Carette	  gaat	  naar	  Bestepe	  
Hill;	  Geert	  S.,	  Hilde	  D.,	  Johan	  en	  Hilde	  V.	  gaan	  naar	  de	  ‘fish	  ponds’	  tussen	  Murighiol	  en	  
Mahmoudia.	  

Waarnemingen	  in	  Bestepe	  Hill:	  

• Tapuit	  
• Turkse	  tortel	  

o Slangenoogskink	  	  
o Reuzensmaragdhagedis	  (juveniel)	  
o Taurische	  hagedis	  

• Siesel	  	  
o Kleine	  parelmoervlinder	  

Bij	  Murighiol:	  

• Witoogeend	  
• Krooneend	  
• Krakeend	  
• Tafeleend	  
• Bergeend	  	  
• Kluut	  	  

• Steltkluut	  	  
• Regenwulp	  	  
• geoorde	  fuut	  	  
• Zwartkopmeeuw	  	  
• Zomertaling	  
• Boerenzwaluw	  	  

Fish	  ponds	  tussen	  Murighiol	  en	  Mahmoudia:	  

• Ibis	  
• Dwergaalscholver	  
• Witoogeend	  
• Bruine	  kiekendief	  
• Zeearend	  	  

• Roze	  pelikaan	  
• Kwartel	  	  
• Purperreiger	  
• Blauwe	  reiger	  
• Ralreiger	  
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• Torenvalk	  
• Boomvalk	  

• Buidelmees	  	  

o Dobbelsteenslang	  
o Europese	  moerasschildpad	  

In	  Mahmoudia:	  

• Huiszwaluw	  
• Syrische	  bonte	  specht	  

We	  logeren	  terug	  in	  pension	  Andrea.	  Geert	  C.	  zet	  nog	  de	  fuiken	  uit	  en	  voor	  het	  avondeten	  
zitten	  er	  al	  3	  mannetjes	  kleine	  watersalamander	  in.	  Na	  het	  avondeten	  zit	  er	  1	  mannetje	  in.	  
We	  horen	  ook	  boomkikkers.	  	  

Voor	  Nora	  (en	  Hanna)	  is	  er	  goed	  nieuws:	  de	  valies	  is	  gearriveerd!	  Eindelijk	  steil	  haar!	  

Bij	  het	  avondeten	  begrepen	  we	  het	  niet	  goed:	  we	  kregen	  eerst	  vissoep,	  aardappelen	  en	  
looksaus.	  De	  vis	  lag	  op	  een	  schaal	  met	  kop	  en	  al.	  Voor	  Hanna,	  Nora	  en	  Fien	  was	  er	  
kippensoep	  met	  kippenvleugels	  in.	  Na	  de	  kippensoep	  kregen	  ze	  puree	  met	  kip	  in	  rode	  saus.	  
Volgens	  Hanna	  was	  die	  kip	  ‘allemaal	  spieren’,	  m.a.w.:	  niet	  zo	  geslaagd.	  Wij	  kregen	  nog	  
gebakken	  karper	  met	  brood.	  De	  dessertjes	  waren	  lekker:	  cake	  met	  chocola	  en	  andere	  kleine	  
gebakjes.	  

’s	  Avonds	  gaan	  we	  ‘luchten’.	  We	  zien	  veel	  groene	  padden	  en	  3	  hazen.	  

Vrijdag	  16	  april	  
In	  de	  fuik:	  een	  vrouwtje	  kleine	  watersalamander.	  We	  zien	  nog	  een	  krooneend.	  
We	  krijgen	  terug	  een	  verzorgd	  ontbijt,	  dit	  keer	  zonder	  kaviaar	  op	  de	  borden,	  maar	  wel	  enkele	  
toefjes	  op	  een	  apart	  bordje	  op	  tafel.	  Voor	  Hanna,	  Nora	  en	  Fien	  hebben	  we	  een	  soberder	  
ontbijtbord	  gevraagd,	  want	  al	  die	  ‘sjellen’	  vlees	  eten	  zij	  niet	  op.	  Hilde	  V.	  kan	  het	  niet	  laten	  
om	  de	  baby	  Sebastian	  te	  verwennen.	  
Om	  9u40	  vertrekken	  we	  naar	  Babadag	  en	  we	  splitsen	  ons	  terug	  op.	  We	  zien	  een	  
kuifleeuwerik.	  We	  rijden	  via	  Plopul	  en	  Colina.	  We	  zien	  een	  dode	  egel	  op	  de	  baan,	  een	  
ooievaar	  op	  nest	  en	  3	  boomvalken.	  
In	  Lazurile	  staat	  een	  mooi	  orthodox	  kerkje	  met	  ronde	  torentjes.	  We	  zien	  er	  terug	  een	  
ooievaar	  op	  nest	  en	  een	  hop.	  We	  rijden	  door	  Valeo	  Nucarilos	  en	  Agighiol.	  We	  komen	  2	  
fietsers	  tegen	  en	  bedenken	  dat	  we	  eigenlijk	  nog	  niet	  veel	  fietsen	  hebben	  gezien.	  Er	  rijden	  
veel	  karren	  op	  de	  weg;	  1	  kar	  heeft	  sportbanden	  op	  liggen.	  In	  Sabangia	  rijden	  kleine	  
autobussen	  als	  openbaar	  vervoer;	  we	  zien	  een	  herder	  met	  schapen.	  In	  Sarichoi	  komen	  we	  
een	  internetcafé	  tegen.	  In	  Zebil	  spotten	  we	  ooievaar,	  fuut	  en	  veel	  knobbelzwanen.	  We	  
rijden	  door	  Babadag	  en	  zien	  er	  minaretten	  en	  Turkse	  zigeuners,	  ook	  in	  westerse	  kledij.	  
Om	  11	  uur	  arriveren	  we	  in	  Babadag	  Forest.	  Uit	  de	  auto	  worden	  eclairs	  getoverd.	  Rara,	  wie	  
heeft	  voor	  deze	  verrassing	  gezorgd?	  	  
Waarnemingen	  in	  Babadag	  Forest:	  

• Gaai	  	  
• Boompieper	  
• Sijs	  

• Sperwer	  	  
• Boomleeuwerik	  	  
• Vink	  	  

o Kaspische	  toornslang	  	  
o Oostelijke	  smaragdhagedis	  
o Zandadder	  	  
o Slangenoogskink	  	  

o Oranjetipje	  
o Bloemenblauwtje	  	  



16	  
	  

o Kleine	  vuurvlinder	  
o Kaasjeskruiddikkopje	  	  

 Helleborus	  
 Speenkruid	  	  
 Blauwe	  en	  gele	  iris	  

Hanna,	  Nora	  en	  Fien	  beginnen	  het	  wat	  beu	  te	  worden	  en	  zagen	  Geert	  C.	  zijn	  oren	  af	  om	  te	  
gaan	  shoppen	  in	  Babadag.	  Het	  lukt!	  Ze	  kopen	  er	  elk	  een	  paar	  oorbellen	  (4	  ROL	  het	  paar)	  en	  
Nora	  vindt	  er	  een	  mooie,	  kleurrijke	  tas	  voor	  17	  ROL	  en	  Fien	  een	  ring	  voor	  1,80	  ROL.	  	  

Rond	  Babadag	  zien	  we	  kinderen	  die	  bloemen	  en	  eieren	  verkopen	  op	  straat.	  

We	  rijden	  verder,	  door	  Sinoe	  en	  Baia.	  	  

Vanavond	  slapen	  we	  terug	  in	  pension	  Lupilor.	  Net	  voor	  het	  pension	  rijden	  we	  een	  baantje	  in.	  
Het	  leidt	  ons	  naar	  de	  echte	  Donaudelta:	  een	  uitgestrekt	  gebied,	  dor,	  met	  hier	  en	  daar	  een	  
waterplas	  en	  wat	  groen.	  	  

Waarnemingen:	  

• Gele	  kwik	  (dombrowskii)	  
• Lachstern	  	  
• Bruine	  kiekendief	  	  
• Tapuit	  
• Kalanderleeuwerik	  	  
• Knobbelzwaan	  
• Blauwe	  reiger	  
• Groenpootruiter	  
• Witgat	  
• Wulp	  

• Witte	  kwik	  	  
• Roodkeelpieper	  	  
• Hop	  
• Steltkluut	  	  
• Zwarte	  ruiter	  
• Kemphaan	  
• Witoogeend	  
• Poelruiter	  
• Zomertaling	  	  
• Steenuil	  

o Roodbuikvuurpad	  
o Dobbelsteenslang	  
o Ringslang	  
o Taurische	  hagedis	  

Geert	  S.,	  Hilde	  D.,	  Johan	  en	  Hilde	  V.	  vertrekken	  vanuit	  Murighiol	  naar	  Tulcea	  en	  dan	  naar	  
Macin	  Hills.	  

Waarnemingen:	  

• Grijskopspecht	  
• Kwartel	  	  

• Boompieper	  
• Veldleeuwerik

o Oranjetipje	  
 Look	  zonder	  look	  

In	  Macin	  Hill:	  het	  “rouwmeesbos”	  (pad	  met	  de	  rode	  driehoeken):	  

• Arendbuizerd	  
• Raaf	  
• Middelste	  bonte	  specht	  
• Syrische	  bonte	  specht	  
• Houtduif	  
• Nachtegaal	  	  
• Sperwer	  	  

• Schreeuwarend	  	  
• Buizerd	  
• Ooievaar	  
• Bonte	  kraai	  
• Merel	  
• Zanglijster	  	  
• Staartmees	  
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o Moorse	  landschildpad	  	  
o Taurische	  hagedis	  

o Koningspage	  
o Kleine	  vuurvlinder	  

 Gele	  anemoon	  
 Daslook	  
 Helmbloem	  (paarse	  en	  witte)	  
 Pioen	  (spec)	  
 Witte	  papaver	  
 Bolletjeskers	  	  

’s	  Avonds	  eten	  we	  kip	  met	  frietjes,	  komkommer	  en	  sla.	  De	  witte	  wijn	  die	  we	  bestellen,	  is	  niet	  
gekoeld.	  We	  bestellen	  een	  fles	  rode	  wijn.	  Die	  is	  lekkerder	  dan	  de	  karaf	  die	  we	  in	  het	  begin	  
van	  de	  reis	  hier	  bestelden.	  

’s	  Avonds	  gaan	  we	  nog	  op	  pad.	  We	  rijden	  het	  baantje	  terug	  in	  dat	  ons	  naar	  de	  Donau-‐delta	  
leidt.	  We	  horen	  er	  roodbuikvuurpad	  en	  vinden	  er	  veel	  groene	  padden.	  We	  horen	  een	  
roerdomp	  en	  zien	  2	  grielen.	  

Zaterdag	  17	  april	  
Voor	  het	  ontbijt	  gaat	  Geert	  C.	  even	  wandelen	  in	  de	  tuin	  van	  het	  hotel	  en	  vindt	  er	  onder	  een	  
steen	  de	  veenmol	  die	  we	  eerder	  op	  de	  reis	  in	  pension	  Lupilor	  hadden	  gehoord.	  	  
We	  ontbijten	  en	  vertrekken	  om	  9	  uur.	  Geert	  S.	  informeert	  over	  onze	  vlucht,	  want	  
ondertussen	  is	  het	  niet	  meer	  zeker	  of	  we	  op	  tijd	  terug	  thuis	  raken	  door	  de	  vulkaanuitbarsting	  
op	  Ijsland.	  	  
We	  reserveren	  het	  avondmaal	  voor	  21	  uur.	  De	  vrouw	  die	  er	  kookt,	  de	  receptie	  doet	  en	  nog	  
veel	  meer,	  vraagt	  ons	  wat	  we	  willen	  eten	  vanavond.	  We	  vragen	  of	  spaghetti	  bolognaise	  zou	  
lukken.	  Ze	  vraagt	  ons	  het	  recept,	  dat	  was	  ze	  eventjes	  vergeten.	  Ok,	  ze	  zorgt	  ervoor!	  	  
We	  gaan	  shoppen	  voor	  onze	  picknick	  en	  kunnen	  terug	  niet	  weerstaan	  aan	  de	  eclairs	  en	  een	  
fruittaartje.	  	  
De	  naam	  van	  het	  hotel	  is	  ook	  de	  plaats	  waar	  we	  gisteren	  het	  baantje	  in	  reden	  voor	  het	  
pension:	  ‘Grindul	  Lupilor’.	  Het	  is	  in	  de	  omgeving	  van	  Sinoe.	  We	  rijden	  er	  nog	  eens	  in:	  

• Kalanderleeuwerik	  	  
• Knobbelzwaan	  
• Torenvalk	  
• Groenpootruiter	  	  
• Kievit	  
• Blauwe	  kiekendief	  	  
• Tapuit	  
• Bosruiter	  
• Poelruiter	  	  
• Zwarte	  ruiter	  

• Groenpootruiter	  
• Kemphaan	  
• Ringmus	  	  
• Steltkluut	  
• Zomertaling	  
• Reuzenstern	  
• Grote	  zilverreiger	  
• Hop	  
• Sakervalk	  
• Zeearend	  	  

o Zandhagedis	  
o Europese	  moerasschildpad	  

• Siesel	  

	  Johan	  vindt	  er	  een	  plantje	  met	  de	  naam	  ‘Adonis’.	  Hij	  vindt	  het	  raar	  dat	  ineens	  alle	  vrouwen	  
geïnteresseerd	  zijn	  in	  dat	  plantje…	  

Om	  12	  uur	  vertrekken	  we	  nog	  eens	  naar	  Istria;	  waarnemingen:	  

• Ransuil	  
• Torenvalk	  

• Waterral	  
• Poelruiter	  
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• Kemphaan	  
• Roodpootvalk	  	  

• Watersnip	  
• Purperreiger	  	  

o Ringslang	  
o Groene	  pad	  
o Europese	  moerasschildpad	  
o Dobbelsteenslang	  	  
o Taurische	  hagedis	  

o Distelvlinder	  	  
• Veenmol	  	  

Geert	  S.	  blijft	  voortdurend	  in	  contact	  met	  de	  luchthaven.	  We	  krijgen	  het	  bericht	  dat	  onze	  
vlucht	  voor	  zondag	  afgelast	  is.	  We	  boeken	  onmiddellijk	  onze	  vlucht	  voor	  dinsdag.	  Niets	  aan	  
te	  doen,	  we	  kunnen	  enkel	  afwachten.	  ’s	  Middags	  ontkurken	  we	  een	  fles	  rode	  wijn	  bij	  onze	  
picknick.	  

Verdere	  waarnemingen:	  

• Vorkstaartplevier	  	  
• Smient	  
• Krakeend	  
• Zomertaling	  
• Wintertaling	  
• Slobeend	  	  
• Bergeend	  	  
• Steltkluut	  
• Bruine	  kiekendief	  	  
• Aalscholver	  
• Roze	  pelikaan	  
• Kroeskoppelikaan	  

• Kievit	  	  
• Gele	  kwik	  (thunbergi	  en	  

dombrowskii)	  
• Rietgors	  
• Snor	  
• Hop	  
• Roerdomp	  
• Oeverzaluw	  	  
• Grote	  karekiet	  
• Tafeleend	  
• Ooievaar	  	  

	  

We	  rijden	  weg	  van	  Istria.	  Onderweg	  zien	  we	  nog	  een	  bruine	  kiekendief	  en	  een	  mannetje	  
roodpootvalk.	  In	  Sacele	  drinken	  we	  iets	  in	  een	  plaatselijk	  café.	  We	  gaan	  buiten	  zitten;	  binnen	  
is	  er	  een	  enorme	  rookwolk	  van	  sigaretten.	  We	  halen	  stoelen	  uit	  het	  café	  en	  mevrouw	  komt	  
een	  tafelkleedje	  leggen.	  In	  een	  plaatselijk	  winkeltje	  halen	  Hanna,	  Nora	  en	  Fien	  een	  ijsje.	  Er	  
vliegen	  huismussen	  rond.	  In	  Sacele	  wordt	  met	  snelbouwers	  een	  nieuw	  kerkje	  gebouwd.	  Aan	  
de	  elektriciteitspaal	  hangt	  een	  transformator:	  dat	  dient	  om	  hoogspanning	  om	  te	  zetten	  in	  
laagspanning	  (dank	  voor	  de	  uitleg,	  Johan	  en	  Geert	  S.).	  

We	  rijden	  verder,	  door	  Corbu	  naar	  Ferma	  Pasari.	  Daar	  is	  een	  kippenkwekerij,	  waar	  een	  
kolonie	  roodpootvalken	  zou	  nestelen.	  We	  zien	  ze	  niet,	  waarschijnlijk	  is	  het	  daarvoor	  nog	  te	  
vroeg	  op	  het	  jaar.	  	  

Naast	  de	  kippenkwekerij	  is	  een	  put	  waar	  enorm	  veel	  afval	  in	  ligt:	  het	  plaatselijk	  stort,	  maar	  
niet	  echt	  wettelijk,	  denken	  we.	  We	  zien	  nog	  een	  grauwe	  gors.	  

We	  rijden	  naar	  Viadu,	  waarnemingen:	  

• Paap	  
• Kuifkoekoek	  

• Witoogeend	  
• Krooneend	  	  

We	  rijden	  terug	  richting	  Istria,	  waarnemingen:	  

• Krombekstrandloper	  
• Bonte	  strandloper	  

• Oeverloper	  	  
• Krooneend	  
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• Kluut	  
• Spaanse	  mus	  	  
• Wintertaling	  
• Poelruiter	  	  

• Tureluur	  
• Torenvalk	  
• Hop	  
• Tapuit	  

o Groene	  pad	  

Via	  Sacele	  rijden	  we	  naar	  Istria.	  We	  vinden	  de	  weg	  niet	  onmiddellijk	  en	  een	  plaatselijke	  boer	  
rijdt	  voor.	  Bij	  valavond	  in	  Istria:	  

• Purperreiger	  
• Veldleeuwerik	  

• Dodaars	  	  
• Buizerd	  	  

o Syrische	  knoflookpad	  (proficiat	  Fien!)	  

We	  krijgen	  het	  slechte	  nieuws	  dat	  het	  luchtruim	  nog	  steeds	  niet	  vrij	  is,	  dus	  onze	  vlucht	  voor	  
dinsdagavond	  is	  nog	  verre	  van	  zeker.	  We	  overwegen	  andere	  vervoermiddelen:	  met	  de	  trein,	  
onze	  huurauto’s	  of	  andere	  huurauto’s,	  met	  de	  bus	  (Eurolines),	  een	  minibusje	  huren?	  

’s	  Avonds	  drinken	  we	  bij	  de	  spaghetti	  een	  lekker	  wijntje:	  een	  Cabernet	  Sauvignon	  ‘Odobesti	  
‘(2002).	  Santé	  =	  ‘noorok’	  in	  het	  Roemeens.	  

Zaterdag	  18	  april	  
We	  moeten	  vandaag	  geen	  valiezen	  inpakken.	  Gelukkig	  kunnen	  we	  ons	  verblijf	  in	  pension	  
Lupilor	  	  verlengen.	  We	  zitten	  er	  goed:	  mooie	  kamers,	  vriendelijke	  bediening	  en	  we	  kunnen	  
constant	  via	  internet	  de	  toestand	  van	  het	  vliegverkeer	  volgen.	  Ook	  voor	  de	  huurauto’s	  is	  het	  
geen	  probleem	  om	  die	  nog	  enkele	  dagen	  langer	  te	  huren.	  
Toch	  blijven	  we	  niet	  in	  het	  hotel.	  We	  splitsen	  ons:	  de	  mannen	  gaan	  vogelen	  en	  de	  vrouwen	  
gaan	  wat	  cultuur	  opsnuiven	  in	  Constanta.	  Op	  een	  pleintje	  staat	  een	  beeld	  van	  Romulus	  en	  
Remus,	  verder	  ook	  een	  standbeeld	  van	  Ovidius	  (43	  v.C.	  tot	  17	  n.C.).	  Constanta	  is	  genoemd	  
naar	  keizer	  Constantijn.	  We	  zien	  er	  ook	  een	  moskee	  en	  een	  minaret	  en	  bezoeken	  er	  het	  
archeologisch	  museum.	  
’s	  Middags	  eten	  we	  in	  Mc	  Donalds.	  We	  rijden	  naar	  de	  ‘mall’	  (het	  shoppingcenter).	  In	  de	  hall	  
van	  het	  shoppingcenter	  staat	  een	  kraampje	  met	  Leonidaspralines.	  In	  bijna	  alle	  winkels	  is	  
security	  aanwezig.	  Na	  het	  winkelen,	  kopen	  we	  nog	  een	  ijsje	  aan	  een	  prachtig	  kraampje:	  naast	  
het	  ijs	  staan	  er	  hele	  mooie	  taarten	  te	  koop.	  We	  nemen	  er	  enkele	  foto’s	  van	  om	  Geert	  S.	  te	  
laten	  likkebaarden,	  maar	  op	  dat	  moment	  komt	  de	  security	  ons	  vriendelijk	  op	  de	  vingers	  
tikken:	  fotograferen	  mag	  hier	  niet…	  	  
Waarnemingen	  van	  de	  mannen	  vandaag	  in	  Babadag	  forest:	  

• Kaspische	  toornslang	  (1,40	  m)	  
• Slangenoogskink	  

o Atalanta	  
o Koningspage	  
o Grote	  vos	  
o Oranjetipje	  	  

In	  Enisala:	  

• Arendbuizerd	  
• Witwangstern	  	  
• Witvleugelstern	  	  
• Zwarte	  stern	  
• Purperreiger	  	  
• Rietzanger	  	  
• Kleine	  karekiet	  

• Syrische	  bonte	  specht	  	  
• Hop	  
• Krooneend	  
• Snor	  
• Ralreiger	  
• Baardman	  	  
• Grote	  karekiet	  
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• Roerdomp	  	   • Buidelmees	  	  
o Europese	  moerasschildpad	  	  
o Roodbuikvuurpad	  	  

• Muskusrat	  	  
• Veenmol	  	  

In	  Babadag	  (treinroute):	  

• Appelvink	  
• Geelgors	  
• Nachtegaal	  
• Kleine	  bonte	  specht	  

• Schreeuwarend	  	  
• Grote	  bonte	  specht	  
• Grijskopspecht	  

o Boomkikker	  	  
o Aardbeivlinder	  
o Grote	  vos	  

’s	  Avonds	  krijgen	  we	  van	  Geert	  S.	  een	  kaarsje	  in	  de	  hand	  gestopt:	  het	  wordt	  tijd	  om	  te	  
bidden,	  omdat	  we	  willen	  thuis	  geraken.	  We	  proberen	  heel	  vroom	  te	  kijken	  voor	  de	  foto…	  

Geert	  S.	  informeert	  voor	  een	  minibusje:	  €	  1400	  +	  taks	  (€	  50)	  +	  diesel	  +	  vignet	  =	  veel	  geld…	  

We	  eten	  ’s	  avonds	  in	  pension	  Lupilor	  een	  lekker	  visje.	  

Zondag	  19	  april	  
We	  ontbijten	  om	  7	  uur	  en	  vertrekken	  naar	  Macin	  Hill.	  We	  rijden	  via	  Baia,	  Slava	  Rusa	  en	  
Cercheza.	  Er	  staat	  een	  mooi	  kerkje	  en	  we	  stoppen	  bij	  het	  marktpleintje	  aan	  het	  kerkje.	  Daar	  
staan	  mooie	  geschilderde	  kraampjes.	  We	  gaan	  binnen	  in	  het	  klein	  kerkje.	  De	  orthodoxe	  
priester	  komt	  ons	  wat	  uitleg	  geven.	  
We	  rijden	  verder	  via	  Horia,	  Mircea	  Voda,	  Cerna,	  Greci.	  We	  komen	  in	  een	  uitgestrekte	  vlakte	  
en	  stappen	  uit.	  Waarnemingen:	  

• Izabeltapuit	  	  
• Kneu	  
• Duinpieper	  
• Boomleeuwerik	  
• Nachtegaal	  

• Buizerd	  	  
• Hop	  	  
• Bonte	  kraai	  
• Koekoek	  	  
• Appelvink	  	  

o Taurische	  hagedis	  
• Das	  (†)	  

o Kleine	  parelmoervlinder	  

We	  maken	  een	  wandeling	  in	  het	  ‘rouwmeesbos’.	  Rond	  11	  uur	  vertrekken	  we,	  met	  onze	  
picknick	  mee.	  	  

We	  komen	  nog	  een	  geitenherder	  tegen	  met	  een	  ezeltje	  en	  een	  hondje.	  Geert	  S.	  zet	  Fien	  op	  
het	  ezeltje.	  De	  herder	  is	  vriendelijk,	  maar	  we	  begrijpen	  elkaar	  niet.	  We	  geven	  hem	  een	  
doosje	  Mignonetjes,	  waar	  hij	  heel	  tevreden	  mee	  is!	  

Waarnemingen:	  	  

• Grote	  bonte	  specht	  
• Zwartkop	  
• Fluiter	  
• Tuinfluiter	  	  
• Boomklever	  
• Vink	  

• Draaihals	  	  
• Geelgors	  	  
• Arendbuizerd	  
• Grijskopspecht	  	  
• Fitis	  	  
• Syrische	  bonte	  specht	  



21	  
	  

• Zwarte	  specht	  	  
• Appelvink	  	  

• Geelgors	  

o Bont	  zandoogje	  
o Kleine	  parelmoervlinder	  
o Grote	  vos	  
o Atalanta	  	  
o Oranjetipje	  	  
o Kleine	  parelmoervlinder	  
o Kleine	  vuurvlinder	  
o Bruin	  blauwtje	  	  

 Noorse	  esdoorn	  
 Geelster	  (spec)	  
 Meiklokje	  
 Bosviooltje	  (spec)	  
 Pioen	  

Terwijl	  we	  ’s	  middags	  picknicken,	  ziet	  Hanna	  ineens	  een	  vliegtuig.	  Vreugdekreten	  alom!	  Het	  vliegtuig	  vliegt	  
echter	  zuidwaarts,	  dus	  misschien	  zijn	  enkel	  vluchten	  in	  die	  richting	  toegelaten…	  

We	  rijden	  terug	  naar	  pension	  Lupilor.	  We	  eten	  nog	  eens	  vis,	  maar	  die	  is	  niet	  zo	  lekker	  als	  gisteren.	  Er	  zitten	  heel	  
veel	  graten	  in.	  	  

Maandag	  20	  april	  
’s	  Morgens	  vertrekken	  we	  om	  9u40	  naar	  Boekarest	  Airport.	  Onze	  vlucht	  is	  waarschijnlijk	  ok.	  We	  doen	  nog	  wat	  
inkopen.	  
In	  de	  luchthaven	  is	  het	  spannend	  afwachten.	  Veel	  vluchten	  worden	  nog	  afgelast.	  Ons	  vliegtuig	  staat	  blijkbaar	  
klaar	  om	  te	  vertrekken,	  maar	  wacht	  op	  toestemming	  vanuit	  Zaventem	  om	  te	  kunnen	  landen.	  	  
Om	  16u20	  kunnen	  we	  dan	  toch	  inchecken.	  Aan	  de	  incheckbalie	  staat	  de	  Belgische	  consul	  voor	  Roemenië.	  We	  
stijgen	  op	  om	  18u20	  plaatselijke	  tijd	  en	  landen	  om	  19u50,	  Belgische	  tijd.	  Oef…	  
	  
	  
	  
	  

Bijlage	  1:	  de	  top	  10	  van	  Nora,	  Hanna	  en	  Fien	  
	  

	   Nora	   Hanna	   Fien	  

1	   Kaspische	  toornslang	   Kaspische	  toornslang	   Moorse	  landschildpad	  
2	   Siesel	  	   Waterschildpad	   Steppehagedis	  
3	   Zandadder	  	   Steppehagedis	   Syrische	  knoflookpad	  
4	   Weideadder	  	   Zandadder	   Kaspische	  toornslang	  
5	   Moorse	  landschildpad	   Siesel	   Slangenoogskink	  
6	   Roodbuikvuurpad	  	   Roodbuikvuurpad	   Roodbuikvuurpad	  
7	   Steppehagedis	  	   Syrische	  knoflookpad	   Donaukamsalamander	  
8	   Slangenoogskink	  	   Hop	   Siesel	  
9	   Buidelmees	  	   Ooievaar	   Weideadder	  
10	   Citroenkwikstaart	  	   Bloemenblauwtje	  	   Groene	  pad	  

	  

Bijlage	  2:	  soortenlijsten	  
	  

Amfibieën	  en	  reptielen	  
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1. Donaukamsalamander	  (Triturus	  dobrogicus)	  
2. Kleine	  watersalamander	  (Lissotriton	  vulgaris)	  
3. Roodbuikvuurpad	  (Bombiba	  bombina)	  
4. Syrische	  knoflookpad	  (Pelobates	  syriacus)	  
5. Groene	  pad	  (Bufo	  viridis)	  
6. Boomkikker	  (Hyla	  arborea)	  
7. Meerkikker	  (Pelophylax	  ridibundus)	  
8. Bruine	  kikker	  (Rana	  temporaria)	  
9. Europese	  moerasschildpad	  (Emys	  orbicularis)	  
10. Moorse	  landschildpad	  (Testudo	  graeca)	  
11. Steppehagedis	  (Eremias	  arguta	  deserti)	  

12. Zandhagedis	  (Lacerta	  agilis)	  
13. Smaragdhagedis	  (Lacerta	  viridis)	  
14. Reuzensmaragdhagedis	  (Lacerta	  trilineata)	  
15. Taurische	  hagedis	  (Podarcis	  tauricus)	  
16. Slangenoogskink	  (Ablepharus	  kitaibelii	  stepaneki)	  
17. Kaspische	  toornslang	  (Dolichophis	  caspius)	  
18. Ringslang	  (Natrix	  natrix)	  
19. Dobbelsteenslang	  (Natrix	  tessellata)	  
20. Zandadder	  (Vipera	  ammodytes	  montandoni)	  
21. Weideadder	  (Vipera	  ursinii)	  

	  

Vlinders	  

1. Kaasjeskruiddikkopje	  
2. Aardbeivlinder	  
3. Klein	  geaderd	  witje	  
4. Klein	  koolwitje	  
5. Oranjetipje	  
6. Oostelijk	  resedawitje	  
7. Kleine	  vuurvlinder	  
8. Bruin	  blauwtje	  

9. Bloemenblauwtje	  
10. Bont	  zandoogje	  
11. Koningspage	  
12. Kleine	  parelmoervlinder	  
13. Akkerparelmoervlinder	  
14. Grote	  vos	  
15. Atalanta	  
16. Distelvlinder	  	  

	  

Zoogdieren	  

1. Oostelijke	  egel	  	  
2. Mol	  (sporen)	  
3. Haas	  
4. Siesel	  
5. Muskusrat	  
6. Europese	  nerts	  

7. Otter	  	  
8. Das	  	  
9. Vos	  
10. Jakhals	  (auditief)	  
11. Wild	  zwijn	  (sporen)	  
12. Edelhert	  (sporen)

Vogels	  

1. Geoorde	  fuut	  
2. Dodaars	  
3. Fuut	  
4. Roze	  pelikaan	  
5. Kroeskoppelikaan	  
6. Aalscholver	  
7. Dwergaalscholver	  
8. Roerdomp	  
9. Kwak	  

10. Ralreiger	  
11. Kleine	  zilverreiger	  
12. Grote	  zilverreiger	  
13. Blauwe	  reiger	  
14. Purperreiger	  
15. Ooievaar	  
16. Zwarte	  ibis	  
17. Lepelaar	  
18. Knobbelzwaan	  	  
19. Wilde	  zwaan	  
20. Grauwe	  gans	  

21. Bergeend	  
22. Wilde	  eend	  
23. Krakeend	  
24. Pijlstaart	  
25. Slobeend	  
26. Smient	  
27. Wintertaling	  
28. Zomertaling	  
29. Tafeleend	  
30. Krooneend	  
31. Witoogeend	  
32. Zeearend	  
33. Schreeuwarend	  	  
34. Bruine	  kiekendief	  
35. Blauwe	  kiekendief	  
36. Arendbuizerd	  
37. Buizerd	  
38. Sperwer	  
39. Torenvalk	  
40. Roodpootvalk	  

41. Boomvalk	  
42. Smelleken	  
43. Sakervalk	  (1)	  
44. Patrijs	  
45. Kwartel	  
46. Fazant	  
47. Waterral	  
48. Waterhoen	  
49. Meerkoet	  
50. Scholekster	  
51. Kluut	  
52. Steltkluut	  
53. Griel	  
54. Vorkstaartplevier	  
55. Kleine	  plevier	  
56. Strandplevier	  
57. Kievit	  
58. Bonte	  strandloper	  
59. Krombekstrandloper	  
60. Kleine	  strandloper	  
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61. Bosruiter	  
62. Witgat	  
63. Oeverloper	  
64. Tureluur	  
65. Zwarte	  ruiter	  
66. Groenpootruiter	  
67. Poelruiter	  
68. Grutto	  
69. Wulp	  	  
70. Regenwulp	  
71. Watersnip	  
72. Kemphaan	  
73. Kokmeeuw	  
74. Zwartkopmeeuw	  
75. Geelpootmeeuw/	  	  	  	  Pontische	  

meeuw	  
76. Reuzenzwartkopmeeuw	  (1)	  
77. Dwergmeeuw	  
78. Grote	  stern	  
79. Lachstern	  
80. Reuzenstern	  
81. Zwarte	  stern	  
82. Witvleugelstern	  
83. Witwangstern	  
84. Houtduif	  
85. Turkse	  tortel	  
86. Koekoek	  
87. Kuifkoekoek	  (1)	  
88. Ransuil	  
89. Kerkui	  
90. Steenuil	  
91. Hop	  
92. Ijsvogel	  
93. Zwarte	  specht	  
94. Grijskopspecht	  

95. Grote	  bonte	  specht	  
96. Syrische	  bonte	  specht	  
97. Middelste	  bonte	  specht	  
98. Kleine	  bonte	  specht	  
99. Draaihals	  (1)	  

100. Veldleeuwerik	  (1)	  	  
101. Kuifleeuwerik	  
102. Boomleeuwerik	  
103. Kalanderleeuwerik	  
104. Oeverzwaluw	  
105. Boerenzwaluw	  
106. Huiszwaluw	  
107. Duinpieper	  
108. Boompieper	  
109. Roodkeelpieper	  (4)	  
110. Witte	  kwikstaart	  
111. Gele	  kwikstaart	  

a. feldegg	  
b. thunbergi	  
c. dombrowskii	  

112. Citroenkwikstaart	  (2	  ♂)	  
113. Roodborst	  
114. Nachtegaal	  
115. Gekraagde	  roodstaart	  
116. Zwarte	  roodstaart	  
117. Tapuit	  
118. Izabeltapuit	  
119. Paapje	  
120. Zanglijster	  
121. Grote	  lijster	  
122. Kramsvogel	  
123. Merel	  
124. Tuinfluiter	  
125. Zwartkop	  
126. Braamsluiper	  

127. Rietzanger	  
128. Snor	  
129. Kleine	  karekiet	  
130. Grote	  karekiet	  
131. Fitis	  
132. Fluiter	  
133. Tjiftjaf	  
134. Koolmees	  
135. Pimpelmees	  
136. Staartmees	  
137. Baardman	  
138. Buidelmees	  
139. Boomklever	  
140. Ekster	  
141. Gaai	  
142. Kauw	  (soemmerringii)	  
143. Roek	  
144. Bonte	  kraai	  
145. Raaf	  
146. Spreeuw	  
147. Huismus	  
148. Spaanse	  mus	  
149. Ringmus	  
150. Vink	  
151. Kneu	  
152. Putter	  
153. Groenling	  
154. Appelvink	  
155. Rietgors	  
156. Geelgors	  
157. Grauwe	  gors	  
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