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!
Deltagare!!
• Björn Malmhagen (Reseledare)!

• Eleonora Ilieva (Lokal guide)!

• Mario Garabiiski (Chaufför)!

• Per Rabjerg Jensen, Malmö!

• Jan Knutsson, Malmö!

• Sven Olle Månsson, Kristianstad!

• Ingemar Jönsson, Lomma!

• Mats Oreby, Svedala!

!
Reseöversikt!!
• Lördag 14 september: Ankomst sent på kvällen till Sarafovo och natt där.!

• Söndag 15 september : Pomori Lake - Banja - Goritza Forest - Yatata - Kichivo - 
Toploa!

• Måndag 16 september: Cape Kaliakra - Bolata - Shabla/Tuzla Lake - Tyulinovo - 
Kamen bryag. !

• Tisdag 17 september: Cape Kaliakra - Bogarevo - Tyulinovo - Kamen bryag - 
Durankulak!

• Onsdag 18 september: Kichivo - Staroorjahvo - Goritza Forest - Goritza Village - Irakli 
- Pomori Salinas !

• Torsdag 19 september: Atanasovsko lake (norra delen) - Raptors Watchpoint - 
Atanasovsko Lake (södra delen vid inforamtionscentrat)!

• Fredag 20 september: Atanasovsko lake (södra delen vid inforamtionscentrat) - Vaya 
Lake, Poda salinas - Izvorska river & Mandra Lake - Fakiska river - Poda reserv. !

• Lördag 21 september: Atanasovsko lake (norra delen) - Raptors Watchpoint - Pomori 
saltmuseum - Pomori (norra delen kring vinodlingarna).!
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!
!
Kortfattad reseberättelse!!
Lördag 14 september!
Gruppen samlades på Kastrup vid 18:00 och flyget mot Burgas lyfte strax efter kl. 20:00. 
Vid ankomsten till Burgas, Sarafovo möttes vi av vår lokala guide Eleonora, även kallade 
”Ellie” och vi checkade in på vårt hotel, Hotel Lazuren Briag, nära flygplatsen.!
 
Söndag 15 september!
Efter frukost gav vi oss iväg norrut och det första stoppet gjorde vi vid Pomori Lake en liten 
bit norr om Sarafovo. Här noterade vi bl.a. en hel del änder och vadare, resans enda 
citronärla samt en 
mindre flock balkanhökar 
som sträckte över. Vi 
fortsatte sedan norrut 
och stannade kort vid 
Banja för att spana 
sträckande rovfåglar, 
men det var relativt lugnt 
på sträckfronten i den 
relativt kraftiga vinden 
och bara någon enstaka 
mindre skrikörn och en 
del biätare noterades. En 
bit norr om Banja precis 
längs den större vägen 
som löper längs kusten 
ligger Goritza Forest - en 
mycket fin ekblandskog 
som är ett himmelrike för 
hackspettar. Vi noterade 
5 arter inom loppet av 30 
minuter och hade vid 
flera tillfällen riktigt fina 
obsar på flera 
mellanspett. Efter 
Goritza fortsatte vi norrut 
och vid Varna tog vi av 
västerut och besökte den 
lilla våtmarken Yatata. 
Här såg vi bl.a. gott om 
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dvärgskarvar, en ung purpurhäger samt stora mängder smådoppingar. Vi fick även riktigt 
fina osar på en ljus dvärgörn som drog över området. Vi noterade även en sumpbäver 
(Myocastor coypus) som höll till våtmarken. Efter detta stopp körde vi tillbaka mot Varna 
och sedan vidare mot Kavarna. Innan vi anlände Kavaran stannade vi nära Topola och fick 
höra en ropande berguv uppe från kalkstensbranterna. Dagen avslutades med fantastisk 
utsikt över Svarta havet från Hotel Monaco i Kavarna.!!!
Måndag 16 september!
Morgonen inleddes på Kap Kaliakra där vi möttes av stora mängder rastande fåglar. 
Påtagligt var antalet törnskator som var något 100-tal till antalet samt att det satt mindre 
flugsnappare, 
buskskvättor och grå 
flugsnappare överallt och 
lockade. Vi stötte även 
både kornknarr och 
vaktel. Över våra 
huvuden passerade 
flockar med biätare i 
jämna ström och under 
hel dagen noterades ett 
par 1 000 sträckande! 
Lite udda kändes det 
även med de ca 40 
toppskarvar som stod på 
klipporna längs uddens 
östra sida. Fram mot 
lunch drog vi oss norrut 
mot den lilla ravinen 
Bolata där vi intog vår 
lunch samtidigt som vi 
tittade på jagande 
rostgumpsvalor och 
flockar med biätare. Efter 
lunchen fortsatt vi till sjön 
Shabla/Tuzla Lake. 
Tyvärr visade sig den 
innehåll rätt lite vatten 
och fågeltillgången var 
därför rätt begränsad, 
men vi såg dock en del 
vadare. På vägen tillbaka mot Kavarna stannade vi nära Kamen bryag vid några ödehus 
och det visade sig vara ett bra ställe där vi fick fina obsar på några unga 
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nunnestenskvättor, kornsparvar, ett ormörnspar samt att det var gott om kalanderlärkor på 
fälten runt omkring. Dagen avslutades med en vacker solnedgång vid vårt hotell i Kavarna 
tillsammans med flockar av alpseglare som drog runt i branterna nedanför hotellet.!!
Tisdag 17 september!
Morgonen inleddes återigen i området kring Kap Kaliakra och det var fortsatt gott om 
rastande fågel. Tre fältpiplärkor sträckte över samt en fin flock med långnäbbade måsar 
sås komma i välordnad formation över havet söderut. Kort besök gjordes även vid 
Bogarevo innan vi satte 
av mot dagens mål sjön 
Durankulak på gränsen 
mot Rumänien. Detta är 
en av få ställen i Europa 
där det häckar en fast 
population av 
fältsångare. Vårt besök 
gav dock relativ lite 
utdelning då det blåste 
ganska friskt och vi 
lyckades tyvärr inte hitta 
någon fältsångare. På 
vägen tillbaka mot 
Kavarna stannade vi i 
området kring Kamen bryag och fick åter fina obsar på en del typiska stäpparter.!!
Onsdag 18 september!
Efter frukost styrde vid södertur tillbaka mer mot Burgas. Vi stannade längs vägen vid 
Goritsa Forest för att igen kolla på mellanspettar m.m. Vid Goritsa Village såg vi från bilen 
en fin blandflock med 
svarta och vita storkar 
och stannade. Efter en 
lite stund kom ytterligare 
några riktigt fina 
storkflockar in på lång 
höjd norrifrån rakt över 
oss totalt kunde vi räkna 
in några 100 ex av var 
art. Kring lunch stannade 
vi längs vägen mot Irakli 
och detta stopp visade 
sig bli mycket lyckat. 
Riktigt gott om fågel och 
bl.a. balkanmes, gråspett 
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och svarthuvad sparv 
sågs fint tillsammans 
med massor av andra 
finkar och mesar som 
födosökte ute i ett 
solrosfält. Fram mot 
eftermiddag kom vi 
tillbaka till vårt hotell i 
Sarafovo och passerade 
på vägen dit salinerna 
vid Pomori där vi fick syn 
på en ung större 
flamingo - en relativt 
ovanlig gäst i området. 
Gissningsvis var det en 
fågel som kommit upp från de grekiska kolonierna.!!
Torsdag 19 september!
Dagen inleddes i området kring norra delen av Atanasovsko Lake. Utöver sjön såg vi på 
håll mängder med änder och pelikaner och det var gott om rastade fågel i busk- och 
vassmarkerna runt om 
sjön. Vi hade även turen 
att få se en ung tatarfalk 
som drog förbi söderut - 
troligen en fågel som höll 
till i området. Fram mot 
förmiddagen flyttade vi 
oss till Raptors 
Watchpoint och fick där 
under dagen se ett riktigt 
fint och blandat sträck av 
rovfåglar. Kul och lärorikt 
var, utöver alla mindre 
skrikörnar, att det hela 
tiden kom både ormörnar 
och dvärgörnar som gav 
tillfälle till fina studier. Eftermiddagen avslutade vi södra delen av Atanasovsko Lake kring 
informationscentret - här var det riktigt gott om änder, vadare, pelikaner m.m. !!
Fredag 20 september!
Vi körde på morgonen ner till södra delen av Atanasovsko Lake för att igen kolla in alla 
änder och vadar där. Sedan fortsatte vi söderut och stannade kort vid Vaya Lake där vi 
bl.a. hade turen att få se en dvärgrördrom som lyfte i vassen precis framför oss. Ytterligare 
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en bit söderut såg vi en 
smalnäbbad simsnäppa 
och ett antal vitögda 
dykänder i salinerna 
innanför Poda. Under vår 
fortsatta tur under dagen 
runt sjön Mandra såg vi 
bl.a. ett mycket fint sträck 
av vita pelikaner som i 
stora flockar drog 
målmedvetet söderut, 
uppskattningsvis såg vi 
minst 3 000 sträckande 
pelikaner denna dag - 
häftigt! Dagens 
avslutades i det fina reservatet Poda ute vid kusten söder om Burgas och bäst här är var 
nog de fantastiska möjligheter vi fick att på nära håll studera de tre arterna träsktärnor 
(skägg, svart och vitvingad) tillsammans sida vid sida!!!
Lördag 21 september!
Vår sista dag inleddes norra delan av Atanasovsko Lake och vi fick då möjligheten att 
genom den ringmärkning av flyttfåglar som bedrivs där titta lite närmare på några arter. 
Vårt mål denna dag var att försöka få se ytterligare lite fint rovfågelsträck. Det visade sig 
att vid Raports Watchpoint var det inte någon fart utöver den tatarfalk som på fint avstånd 
behagade strecka förbi, så vi bestämde vi oss för att dra lite längre norrut mot kusten. 
Efter lunch stannade vi 
vid vinodlingarna norr om 
Pomori Lake och efter 
någon timme satte det 
igång ett riktigt fint sträck. 
På någon timme 
passerade över 1 000 
svarta storkar och 1 000 
mindre skrikörnar samt 
att det insprängt i denna 
sträckkorridor hela tiden 
kom enstaka ormörnar, 
aftonfalkar, balkanhökar, 
kärrhökar m.m. - en riktigt 
fin avslutning! Resan 
avslutades sedan med en fanatiskt god middag på hotellet innan flyget lyfte strax före 
midnatt. Stort tack till våra lokal guide Ellie och vår chaufför Mario som båda gjorde ett 
strålande arbete under veckan. 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Artlista!!
Knölsvan (Cygnus olor)!
Observerad alla dagar i mindre antal!!
Gravand (Tadorna tadorna)!
Allmän framförallt kring Burgas.!!
Snatterand (Anas strepera)!
Allmän kring Burgas.!!
Gräsand (Anas platyrhynchos)!
Allmän kring Burgas.!!
Skedand (Anas clypeata)!
Allmän kring Burgas.!!
Stjärtand (Anas acuta)!
Enstaka kring Burgas.!!
Årta (Anas querquedula)!
Tämligen allmän kring Burgas.!!
Kricka (Anas crecca)!
Allmän kring Burgas.!!
Brunand (Aythya ferina)!
Enstaka kring Burgas.!!
Vitögd dykand (Aythya nyroca)!
15 ex Poda 20/9!!
Vigg (Aythya fuligula)!
15 ex Mandra Lake 20/9!!
Vaktel (Coturnix coturnix)!
2 ex Kap Kaliakra 16/9 och 1 ex Kap Kaliakra 17/9. !!
Storlom (Gavia arctica)!
20 ex mot söder Kap Kaliakra 16/9!!
Smådopping (Tachybaptus ruficollis)!
Allmän i lämplig biotop, bl.a. ca 100 ex Yatata 16/9.!!
Gråhakedopping (Podiceps grisegena)!
5 ex Kap Kaliakra 16/9!!
Skäggdopping (Podiceps cristatus)!
Allmän kring Burgas.!!
Svarthalsad dopping (Podiceps nigricollis)!
Enstaka noterade på några ställen främst kring Burgas.!!
Svart stork (Ciconia nigra) !
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Enstaka mindre flockar nästa dagligen - maxnoteringar var 200 ex sträckande Goritsa Village 18/9 
samt 1 100 ex sträckande norra delen av Pomori Lake 20/9.!!
Vit stork (Ciconia ciconia) !
Enstaka sträckande noterade nästa dagligen - maxnotering var drygt 100 ex sträckande Goritsa 
Village 18/9!!
Skedstork (Platalea leucorodia)!
Största noterade flockar var 60 ex i norra delen av Atanasovosko Lake 19/9 och 100 ex i södra 
delen av Atanasovosko Lake 
20/9.!!
Dvärgrördrom (Ixobrychus 
minutus)!
1 ex Vaya Lake 20/9!!
Rallhäger (Ardeola ralloides)!
1 ex Shabla Lake 16/9 och 4 ex 
Poda 20/9!!
Gråhäger (Ardea cinerea)!
Tämligen allmän och sedd 
dagligen.!!
Purpurhäger (Ardea purpurea)!
1 2k+ Pomori Lake och 1 1k 
Yatata!
!
Ägretthäger (Ardea alba)!
Tämligen allmän kring Burgas.!!
Silkeshäger (Egretta garzetta)!
Tämligen allmän och sedd dagligen!!
Större flamingo (Phoenicopterus roseus)!
1 1k i salinerna strax norr om 
Pomori Lake 18/9. 
Förhållandevis ovanlig i 
området och detta var 
gissningsvis en fågeln som 
kommit upp från de grekiska 
kolonierna.!!
Vit pelikan (Pelecanus 
onocrotalus)!
Allmän i Burgasområdet. Ett fint 
sträck sågs under de två sista 
dagarna på resan och den 20/9 
noterade vi ca 3 000 sträckande 
och den 21/9 ca 2 500 
sträckande.!!
Krushuvad pelikan (Pelecanus 
crispus)!
Sågs i Burgasområdet och 
maxnoteringar var 500 ex 
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Atanasovosko Lake 19/9 samt 300 ex Atanasovosko & Burgas Lake 20/9.!!
Dvärgskarv (Phalacrocorax pygmeus)!
Sågs i lämplig biotop och maxnoteringar av ca 50 ex Yatata 15/9 och ca 40 ex Mandra Lake 20/9.!!
Toppskarv (Phalacrocorax aristotelis)!
Sågs vid Kap Kaliakra 16-17/9 med ca 40 ex. Fåglarna tillhör rasen desmarestii som häckar i 
Medelhavet österut in i Svarta havet.!!
Storskarv (Phalacrocorax carbo)!
Tämligen allmän och sedd dagligen. Fåglarna tillhör rasen sinensis som häckar från norra 
Centraleuropa österut till Kina och Indien.!!
Fiskgjuse (Pandion haliaetus) !
1 ex Durankulak 17/9, 1 ex Mandra Lake 20/9, 1 ex Poda 20/9, 1 ex Atanasovosko Lake 21/9 och 
1 ex Pomori Lake 21/9.!!
Bivråk (Pernis apivorus)!
Sedd dagligen och med som mest 25 ex sträckande Goritsa Village 18/9 och 25 ex sträckande 
Pomori Lake 21/9.!!
Brun glada (Milvus migrans)!
Sedd nästan dagligen i mindre antal. Högsta notering av 9 ex sträckande Raptors Watchpoint 19/9.!!
Havsörn (Haliaeetus albicilla) !
1 ad + 1 2k Mandra Lake 20/9 och 2 ad Poda 20/9.!!
Ormörn (Circaetus gallicus)!
Sedd nästan dagligen i enstaka exemplar. Högsta notering var 30 ex sträckande vid Raptors 
Watchpoint 19/9.!!
Brun kärrhök (Circus aeruginosus)!
Sedd dagligen och högsta noteringar var 40 ex sträckande Kap Kaliakra 16/9, 40 ex Raptors 
Watchpoint 19/9 och 60 ex sträckande Pomori Lake 21/9.!!
Stäpphök (Circus macrourus)!
Totalt såg vi 10 ex utspridda på olika lokaler under resen. Fördelningen var 2 3k+ hane, 2 2k+ 
hona och 6 1k. !!
Ängshök (Circus pygargus)!
1 1k sträckande Kap Kaliakra och 1 1k sträckande Pomori Lake 21/9.!!
Balkanhök (Accipiter brevipes)!
Sedd nästan dagligen i mindre antal. Högsta noteringar var 25 ex sträckande Raptors Watchpoint 
19/9 och 25 ex sträckande Pomori Lake 21/9.!!
Sparvhök (Accipiter nisus)!
Tämligen allmän och sedd dagligen.!!
Duvhök (Accipiter gentilis)!
1 ad hona Poda 20/9.!!
Ormvråk (Buteo buteo)!
Allmän och sedd dagligen. Högsta notering var 150 sträckande Pomori Lake 21/9. !!
Örnvråk (Buteo rufinus)!

Sida �  av �11 21



                                                                                                              

1 ex Raports Watchpoint 19/9 var märkligt nog enda observerade fågeln!!!
Mindre skrikörn (Aquila pomarina)!
Sedd nästan dagligen. Högsta notering var 400 ex sträckande Raptors Watchpoint 19/9 och 1 200 
ex sträckande Pomori Lake 21/9.!!
Dvärgörn (Aquila pennata)!
Enstaka fåglar sågs här och var och högsta notering var 40 ex sträckande Raptors Watchpoint 
19/9.!!
Tornfalk (Falco tinnunculus)!
Tämligen allmän och sedd dagligen.!!
Aftonfalk (Falco vespertinus)!
11 ex (2 2k+ hane, 3 2k+ hona och 6 1k) sträckande Pomori Lake 21/9.!!
Lärkfalk (Falco subbuteo) !
Enstaka fåglar sågs dagligen.!!
Tatarfalk (Falco cherrug)!
1 troligen 1k flög förbi söderut vid norra delen av Atanasovosko Lake på morgonen den 19/9 och 1 
1k sträckande Raports Watchpoint 21/9.!!
Vattenrall (Rallus aquaticus)!
Flera ex hörda i sjöarna kring Burgas.!!
Kornknarr (Crex crex)!
1 ex stöttes på morgonen den 16/9 på Kap Kaliakra.!!
Rörhöna (Gallinula chloropus)!
Sedd i sjöarna kring Burgas med som mest 25 ex den 20/9.!!
Sothöna (Fulica atra)!
Allmän och som mest räkandes 4 000 ex i Burgas Lake 20/9.!!
Strandskata (Haematopus ostralegus)!
1 ex Pomori Lake 15/9 och 1 ex Atanasovosko Lake 19/9.!!
Styltlöpare (Himantopus himantopus) !
1 ex Poda 20/9 och 3 ex Pomori Lake 21/9.!!
Skärfläcka (Recurvirostra avosetta)!
Allmän kring Burgas. Som mest sågs 300 ex vid södra delen av Atanasovosko Lake 20/9.!!
Tofsvipa (Vanellus vanellus) !
Sågs i norra delen av Atanasovosko Lake 19/9 (25 ex) och 21/9 (50 ex).!!
Kustpipare (Pluvialis squatarola) !
5 ex Pomiro Lake 15/9.!!
Större strandpipare (Charadrius hiaticula)!
Tämligen allmän i lämplig biotop och sedd nästan dagligen.!!
Mindre strandpipare (Charadrius dubius)!
Enstaka i lämplig biotop och sedda nästan dagligen.!!

Sida �  av �12 21



                                                                                                              

Svartbent strandpipare (Charadrius alexandrinus)!
5 ex Pomori Lake 15/9, 2 ex Shabla Lake 16/9 och 2 ex salinerna norr om Pomori Lake 18/9. !!
Enkelbeckasin (Gallinago gallinago)!
8 ex salinerna norr om Pomori Lake 18/9.!!
Rödspov (Limosa limosa)!
120 ex södra delen av Atanasovosko Lake 19-20/9.!!
Myrspov (Limosa lapponica) !
2 ex Pomiro Lake 15/9.!!
Storspov (Numenius arquata)!
Noterad i mindre antal i sjöarna runt Burgas.!!
Svartsnäppa (Tringa erythropus)!
100 ex södra delen av Atanasovosko Lake 19-20/9.!!
Rödbena (Tringa totanus)!
Sedd nästan dagligen och tämligen allmän kring Burgas. Högsta notering var 250 ex södra delen 
av Atanasovosko Lake 20/9.!!
Dammsnäppa (Tringa stagnatilis)!
1 ex Pomori Lake 15/9 och 40 ex södra delen av Atanasovosko Lake 19-20/9.!!
Gluttsnäppa (Tringa nebularia)!
2 ex Pomori Lake 15/9, 1 ex södra delen av Atanasovosko Lake 19/9 och 5 ex norra delen av 
Atanasovosko Lake 21/9.!!
Skogssnäppa (Tringa ochropus)!
1 ex Poda 20/9.!!
Grönbena (Tringa glareola)!
Enstaka här och var - som mest 10 ex Poda 20/9.!!
Drillsnäppa (Actitis hypoleucos)!
1 ex södra delen av Atanasovosko Lake 19/9!!
Småsnäppa (Calidris minuta) !
10 ex Pomori Lake 15/9, 15  ex Shabla Lake 16/10, 1 ex salinerna norr om Pomori Lake 18/9 och 
10 ex södra delen av Atanasovosko Lake 19-20/9.!!
Mosnäppa (Calidris temminckii) !
1 ex Pomiro Lake 15/9.!!
Spovsnäppa (Calidris ferruginea)!
1 ex Pomori Lake 15/9, 1 ex Shabla Lake 16/9, 3 ex salinerna norr om Pomori Lake 18/9 och 
södra delen av Atanasovosko Lake 19/9.!!
Kärrsnäppa (Calidris alpina) !
20 ex Pomori Lake 15/9, 20 ex Shabla Lake 16/10, 1 ex salinerna norr om Pomori Lake 18/9 och 
20 ex södra delen av Atanasovosko Lake 19-20/9.!!
Brushane (Philomachus pugnax)!
5 ex Shabla Lake 16/9, 3 ex salinerna norr om Pomori Lake 18/9 och 25 ex södra delen av 
Atanasovosko Lake 20/9.!
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!
Smalnäbbad simsnäppa (Phalaropus lobatus)!
1 1k i dammarna längs vägen innanför Poda 20/9.!!
Långnäbbad mås (Larus genei) !
13 ex i en flock sträckte söderut över havet vid Kap Kaliakra 17/9, 10 ex salinerna norr om Pomori 
Lake 18/9 och 2 ad Saltmuseet, Pomori 21/9. !!
Skrattmås (Chroicocephalus ridibundus)!
Allmän!!
Dvärgmås (Hydrocoloeus minutus)!
Mindre antal sedda längs kusten  då vi spanade ut över havet. Högsta notering var ca 15 ex i 
Sarafovo 15/9.!!
Svarthuvad mås (Ichthyaetus 
melanocephalus) !
Sedd dagligen och stora 
mängder sågs i Burgasområdet. 
Som mest räknades 3 000 ex in 
över havet på kvällen utanför 
Sarafovo 18/9.!!
Medelhavstrut (Larus 
michahellis)!
Allmän!!
Skräntärna (Hydroprogne 
caspia)!
2 ad Poda 20/9.!
!
Kentsk tärna (Thalasseus/Sterna 
sandvicensis) !
Mindre antal noterade längs 
kusten. Högsta notering var 35 
ex södra delen av Atanasovosko 
Lake 21/9!!
Småtärna (Sternula albifrons)!
5 ex Poda 20/9!!
Fisktärna (Sterna hirundo)!
Tämligen allmän längs kusten!!
Skäggtärna (Chlidonias 
hybridus)!
1 1k Yatata 15/9, 2 1k Shabal 
Lake 16/9, 3 1k Durankulak 17/9, 
1 1k södra delen av 
Atanasovosko Lake 20/9, 1 ad + 
5 1k Mandra Lake 20/9 och 2 ad 
+ 7 1k Poda 20/9!!
Vitvingad tärna (Chlidonias 
leucopterus)!
2 1k Poda 20/9.!
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!
Svarttärna (Chlidonias niger)!
4 1k Shabla Lake 16/9, 2 1k 
Durankulak 17/9 och ca 25 ex 
(merparten 1k) Poda 20/9.!!
Tamduva (Columba livia)!
Allmän!!
Skogsduva (Columba oenas)!
5 ex Atanasovosko Lake 19/9!!
Ringduva (Columba palumbus)!
2 ex Goritsa 18/9!!
Turturduva (Streptopelia turtur)!
Enstaka fåglar noterade 
samtliga dagar vi var norr om 
Burgas.!!
Turkduva (Streptopelia 
decaocto)!
Allmän, särskilt i anslutning till bebyggelse.!!
Berguv (Bubo bubo) !
1 hane ropade vid 17-tiden i klippbranten vid Topola, väster om Kavarna 15/9.!!
Minervauggla (Athene noctua) !
1 ex i ödehus precis bredvid Raptors Watchpoint 21/9.!!
Alpseglare (Apus melba)!
10 Topola 15/9, 25 ex Kavarna 15-17/9 och ca 30 ex Kap Kaliakra 16-17/9!!
Tornseglare (Apus apus) !
Sedd nästan dagligen i mindre 
antal.!!
Obestämd tornseglare (Apus 
apus/pallidus)!
Minst 2 ex vid Poda salinas var 
goda kandidater för blek 
tornseglare, men tyvärr för 
dåliga obsomständigheter för en 
säker bestämning.!!
Kungsfiskare (Alcedo atthis) !
Enstaka fåglar sågs dagligen.!!
Biätare (Merops apiaster)!
Karaktärsart samtliga dagar och 
ett ständigt pågående sydsträck 
noterades dagarna igenom. Det 
var främst under morgon och 
kväll som flockar kunde ses litet 
bättre, för under dagens hörde 
man i stor utsträckning bara de flockar som passerade på hög höjd söderut. En väldigt grov  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uppskattning är att vi noterade närmare 10 000 ex sträckande fåglar under vår vecka. Bästa dag 
vara 16/9 då vi uppskattade att vi sett minst 3 000 ex sträckande under dagen från de lokaler vi 
besökte.!!
Härfågel (Upupa epops)!
Sedd i området kring Kap Kaliakra med 
5 ex 16/9 och 4 ex 17/9.!!
Göktyta (Jynx torquilla)!
1 ex Kap Kaliakra 17/9, 1 ex ringmärktes 
vid norra delen av Atanasovosko Lake 
19/9 och 1 ex på samma lokal 21/9.!!
Mindre hackspett (Dendrocopos minor)!
1 ex Goritsa Forest 15/9!!
Mellanspett (Dendrocopos medius) !
4 ex Goritsa Forest 15/9, 1 ex Irakli 18/9, 
2 ex Goritsa Forest 18/9 och 1 ex Banya 
18/9.!!
Balkanspett (Dendrocopos syriacus)!
Sedd nästan dagligen med enstaka 
exemplar, oftast i anslutning till 
bebyggelse och parker/grönområden.!!
Större hackspett (Dendrocopos major)!
Enstaka sedda nästa dagligen och 
jämfört med balkanspett mer knuten till 
skogsområden en bit från bebyggelse.!!
Gröngöling (Picus viridis)!
3 ex Goritsa Forest 15/9, 1 ex Irakli 18/9 
och 2 ex Goritsa Forest 18/9.!!
Gråspett (Picus canus)!
1 hona Irakli 18/9.!!
Spillkråka (Dryocopus martius)!
2 ex Goritsa Forest 15/9.!!
Törnskata (Lanius collurio)!
Allmän och i området kring Kap Kaliakra 
en karaktärsart. Under våra morgonpass 
på Kap Kaliakra 16-17/9 såg vi där 
mellan 200-300 rastande fåglar varje morgon. Stor dominans av ungfåglar, men enstak äldre fåglar 
sågs också, Vidare noterades även någon lite gråare ungfågel som avvek i färgsättning mot de 
annars typiskt varmt bruntonade ungfåglarna.!!
Sommargylling (Oriolus oriolus) !
2 ex Goritsa Village och 1 ex vid vinodlingarna i norra delan av Pomori Lake 21/9.!!
Nötskrika (Garrulus glandarius) !
Sedd dagligen i mindre antal.!!
Skata (Pica pica)!
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Allmän!!
Råka (Corvus frugilegus)!
5 ex sträckande Kap Kaliakra 16/9.!!
Kaja (Corvus monedula)!
Tämligen allmän!!
Gråkråka (Corvus cornix)!
Enstak fåglar sedda framföra allt norr om Burgas.!!
Korp (Corvus corax)!
2 ex Goritsa Forest 18/9 och 2 ex Irakli 18/9.!!
Stjärtmes (Aegithalos caudatus)!
4 ex Kavarna 18/9!!
Blåmes (Cyanistes caeruleus)!
Enstaka sedda här och var, flest noterades vid Irakli där ca 50 ex provianterade i kanten på ett 
solrosfält 18/9.!!
Talgoxe (Parus major)!
Sedda dagligen i  mindre antal, dock ca 30 ex vid Irakli 18/9 provianterade i kanten på ett solrosfält 
18/9.!!
Balkanmes (Poecile lugubris)!
1 ex Irakli 18/9.!!
Pungmes (Remiz pendulinus) !
Sedd i lämplig biotop - flest var 10 ex Pomori Lake 15/9 och 10 ex vid vinodlingarna i norra delan 
av Pomori Lake 21/9.!!
Skäggmes (Panurus biarmicus)!
10 ex Poda 20/9.!!
Kalanderlärka (Melanocorypha calandra) !
75 ex Kamen bryag 16/9 och 25 ex Kamen bryag 17/9.!!
Tofslärka (Galerida cristata) !
Enstaka sedda främst runt Burgas.!!
Trädlärka (Lullula arborea)!
1 ex Banya 15/9!!
Sånglärka (Alauda arvensis)!
Enstaka sedda här och var i det öppna landskapet.!!
Backsvala (Riparia riparia)!
Tämligen allmän och noterade dagligen.!!
Hussvala (Delichon urbicum)!
Tämligen allmän och noterade dagligen.!!
Rostgumpsvala (Cecropis daurica) !
Noterade dagligen i mindre antal.!!
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Ladusvala (Hirundo rustica)!
Mycket vanlig och ett aldrig sinade sträck pågick dagarna igenom. Svårt att uppkatta storleken på 
sträcket, men totalt sett rörde det sig säkerligen om om 6-siffriga summor på antalet sträckare.!!
Gulärla (Motacilla flava)!
Allmän. Majoriteten lockade som flava/thunbergi, men dagligen hördes även enstaka fåglar som 
lockade som mer typiska feldegg.!!
Citronärla (Motacilla citreola)!
2 1k Pomori Lake 15/9.!!
Forsärla (Motacilla cinerea) !
Noterade dagligen i mindre antal.!!
Sädesärla (Motacilla alba) !
Allmän.!!
Fältpiplärka (Anthus campestris) !
3 ex Kap Kaliakra 17/9.!!
Trädpiplärka (Anthus trivialis)!
Tämligen allmän!!
Rödstrupig piplärka (Anthus cervinus)!
2 ex Kap Kaliakra 17/9, 1 ex Raptors Watchpoint 19/9 och 2 ex norra delen av Atanasovosko Lake 
21/9.!!
Koltrast (Turdus merula) !
Sedd dagligen i mindre antal.!!
Taltrast (Turdus philomelos) !
1 ex Goritsa Forest 15/9, 2 ex Irakli 18/9, 3 ex Goritsa Forest 18/9 och 2 ex södra delen av 
Atanasovosko Lake 19/9.!!
Rödhake (Erithacus rubecula) !
1-2 ex Goritsa Forest 15/9 och 18/9.!!
Svart rödstjärt (Phoenicurus ochruros)!
1 honfärgad Kamen bryag 16/9.!!
Rödstjärt (Phoenicurus phoenicurus) !
Främst noterad i området kring Kap Kaliakra där ca 50 ex sågs 16/9 och 40 ex 17/9. Intressant var 
att flera fåglar hördes locka med det raka lite näktergalslika locklätet, vilket ska vara diagnostiskt 
för rasen samamisicus.!!
Buskskvätta (Saxicola rubetra)!
Främst noterad i området kring Kap Kaliakra där 150 ex sågs 16/9 och 100 ex 17/9. I övrigt även 
allmänt sedd längs vägen främst i norra delarna.!!
Svarthakad buskskvätta (Saxicola rubicola)!
1 honfärgad Kap Kaliakra 16/9 och 1 hane Kap Kaliakra 17/9.!!
Stenskvätta (Oenanthe oenanthe) !
Främst noterad i området kring Kap Kaliakra där 50 ex sågs 16/9 och 30 ex 17/9. I övrigt även 
tämligen allmänt sedd längs vägen främst i norra delarna.!!
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Nunnestenskvätta (Oenanthe pleschanka) !
2-3 ex Kamen bryag 16/9, 1 ex Kap Kaliakra 17/9 och 2 ex Kamen bryag 17/9.!!
Grå flugsnappare (Muscicapa 
striata)!
Allmän och noterade dagligen 
med som mest ca 100-150 ex 
Kap Kaliakra 16-17/9.!!
Mindre flugsnappare (Ficedula 
parva)!
Allmän och noterade dagligen 
med som mest ca 50-75 ex Kap 
Kaliakra 16-17/9.!!
Grässångare ((Cisticola 
juncidis) !
2 ex Pomori Lake 15/9.!!
Cettisångare (Cettia cetti) !
4 ex södra delen av 
Atanasovosko Lake 19-20/9.!!
Lövsångare (Phylloscopus 
trochilus) !
Relativt vanlig och sedd nästan dagligen.!!
Gransångare (Phylloscopus collybita)!
Enstaka noterade nästan dagligen.!!
Trastsångare (Acrocephalus 
arundinaceus)!
3 ex norra delen av 
Atanasovosko Lake 19/9 och 2 
ex norra delen av Atanasovosko 
Lake 21/9!!
Sävsångare (Acrocephalus 
schoenobaenus)!
1 ex norra delen av 
Atanasovosko Lake 19/9 och 1 
ex norra delen av Atanasovosko 
Lake 21/9.!!
Rörsångare (Acrocephalus 
scirpaceus)!
Mindre antal noterade nästan 
dagligen i lämplig biotop.!!
Kärrsångare (Acrocephalus 
palustris)!
1 1k Bolata 16/9 och 1 1k 
ringmärktes norra delen av 
Atanasovosko Lake 21/9.!!
Härmsångare (Hippolais icterina)!
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1 ex Kap Kaliakra 16/9.!!
Vassångare (Locustella luscinioides)!
2 ex norra delen av Atanasovosko Lake 19/9, 2 ex södra delen av Atanasovosko Lake 20/9 och 5 
ex norra delen av Atanasovosko Lake 21/9.!!
Svarthätta (Sylvia atricapilla) !
Sedda dagligen och med som mest ca 75 ex Kap Kaliakra 16/9.!!
Trädgårdssångare (Sylvia borin) !
Enstaka sedda nästan dagligen.!!
Ärtsångare (Sylvia curruca)!
Sedd dagligen och med som mest ca 50 ex Kap Kaliakra 17/9.!!
Törnsångare (Sylvia communis)!
Främst noterad i området kring Kap Kaliakra där ca 75 ex sågs 16/9 och 50 ex 17/9.!!
Gärdsmyg (Troglodytes troglodytes)!
1 ex Goritsa Forest 15/9.!!
Nötväcka (Sitta europaea)!
5-10 ex Goritsa Forest 15/9 och 18/9.!!
Trädgårdsträdkrypare (Certhia brachydactyla)!
5 ex Goritsa Forest 15/9 och 18/9.!!
Stare (Sturnus vulgaris) !
Mycket allmän och stora flockar sågs på ett par ställen.!!
Gråsparv (Passer domesticus) !
Allmän!!
Spansk sparv (Passer 
hispaniolensis)!
Tämligen allmän och som mest 
noterades något 100-tal på Kap 
Kaliakra 16-17/9 och dessa 
fåglar var uppenbarligen på 
flyttning söderut. Även ca 300 
ex kring vingårdarna i norra 
delan av Pomori Lake 21/9. !!
Pilfink (Passer montanus) !
Mindre antal noterade lite här 
och var.!!
Bofink (Fringilla coelebs)!
Noterad lite här och var i 
anslutning till skogsmark med 
som mest 50 ex Irakli 18/9.!
!
Grönfink (Chloris chloris)!
2 ex Irakli 18/9.!!
Grönsiska (Carduelis spinus) !
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1 ex Irakli 18/9.!!
Steglits (Carduelis carduelis) !
Noterad lite här och var med som mest 50 ex Irakli 18/9.!!
Stenknäck (Coccothraustes coccothraustes) !
10 ex Topola 15/9, 60 ex Irakli 18/9 och 5 ex Mandra Lake 20/9.!!
Svarthuvad sparv (Emberiza melanocephala)!
1 hane Irakli 18/9.!!
Gulsparv (Emberiza citrinella) !
2 ex Mandra Lake 20/9.!!
Sävsparv (Emberiza schoeniclus)!
1 ex Durankulak 17/9 och 1 ex Atanasovosko Lake 19/9.!!
Kornsparv (Miliaria calandra)!
Tämligen allmän i det öppna landskapet med som mest ca 40 ex nära Kamen bryag 17/9.!!!
Totalt 182 fågelarter observerade under veckan.
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