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Kort verslag van belevenissen van de KNNV reis naar de Donaudelta. 

3 tot 12 september 2012 

 
Verblijf aan boord van hotelschip Kingfisher, dat is voorzien van kleine één- en 

tweepersoonshutten met warm en koud (gezuiverd) Donauwater, wc en douche. 

Maaltijden qua kwaliteit en kwantiteit boven alle lof verheven, bereid door twee vriendelijke 

dames genaamd Camelia en Corina met wie gelukkig enkele woorden Frans en Engels gewisseld 

konden worden voor zover dat nodig was om onze waardering voor hun inspanningen te kennen 

te geven. 

 

De Kingfisher heeft geen eigen voortstuwing, maar werd gesleept door sleepbootje genaamd 

Papurisul, wat ‘rietpol’ betekent. De Papurisul werd bemand en smetteloos schoongehouden 

door twee goedmoedige oudere schippers genaamd Petre en Victor, die best echte 

Donauschippers geweest zouden kunnen zijn. Daarbij nog een iets jongere ‘matroos’, Lucian. 

 

Verder omvatte de vloot vier  snelle polyester bootjes met aanhangmotor om ons door de smalle 

kreekjes en over de ondiepe meertjes te vervoeren. 

 

Het verhalende deel van dit verslag wordt gevolgd door een aantal landkaartjes, te beginnen met 

een Google Earthkaartje (kaart 1, blz 10) van het hele vaargebied waarop de verschillende 

plaatsen waar de Kingfisher tijdens de reis gelegen heeft zijn aangegeven. Daarna volgt een 

deelnemerslijst, een insectenlijst, een plantenlijst, en een lijstje met informatiebronnen die 

betrekking hebben op Roemenië en de Donaudelta. 

 

 

Maandag 3 september 

9.15 vertrek van Schiphol. 

Aankomst Boekarest ca 13.00 locale tijd (= 12.00 uur NL tijd). Warm, windstil en onbewolkt. 

Na vereniging met gids en gastheer George per auto en busje naar Murighiol, waar we na enkele 

pauzes onderweg en een korte vogelverkenning aan een meer tegen donker aankwamen; 350 

wegkilometers oost van Boekarest. 

 

Vandaar met sleepbootje Papurisul naar hotelschip Kingfisher alwaar na een warm welkom een 

voortreffelijk diner werd genoten met o.a. een gebakken haringachtige vis. 
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Dinsdag 4 september. Warm, onbewolkt en windstil. Locatie: zie kaart 2 op blz. 11. 

08.00 uur ontbijt. Daaraan voorafgaande een ochtendwandeling op de oever gemaakt en daar o.a. 

Zwarte-, Witrug-, Grote en Kleine bonte Specht gezien. 09.30 per 3 roeibootjes met 

aanhangmotor naar een dijkje tussen twee visvijvers aan de rechteroever van de rivier tegenover 

het dorpje Uzlina. Die vijvers, eigenlijk vele hectaren grote meren, worden op constant niveau 

gehouden. Daar o.a. een drietal Zeearenden, enkele Roodpootvalken, jonge Kwakken,  

Visvijver met bloeiende Watergentiaan 
 

 

Jonge Kwak          Abutilon theophrasti (Fluweelblad) 

 

Ralreigers en in de lucht een troep van tientallen zwermende Roze Pelikanen. Verder een 

zwemmende slang met gele kop en grijsachtig lijf. Op de dijk massaal Fluweelblad in bloei en in 

vrucht, Stekelnoot en een bosje prachtig bloeiende Ipomoea spec. 
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Ca 13.00 uur terug aan boord van de Kingfisher voor een uitgebreide lunch met vis, aardappels, 

brood, en pannenkoekjes met jam en chocoladepasta, koffie na. 

Na een siësta in de drie kleine bootjes een prachtige tocht door het plassengebied ten oosten van 

Uzlina. 

Door de lage waterstand soms schuivend over de 

modder en met steeds lange staarten Fonteinkruid en 

Stijf Hoornblad in de schroef. De grote aantallen 

Kwakken (vooral jonge), Ralreigers, Grote en vooral 

Kleine Zilverreigers, een paar Reuzensterns, Grote 

Sterns en en tal van IJsvogels vergoedden dat ongerief. 

Zie kaartje 2 (blz 11) voor de op deze dag bezochte 

plaatsen. 

 
Woudaapje aan de maaltijd 

 

Om 20.00 uur diner en napraten. 

 

Woensdag 5 september. Zonnig warm stil weer. 

Om 09.30 gaan de trossen los en wordt de reis begonnen 

naar Sfintu Gheorghe aan de kust. Zie kaart 1, blz. 10. 

In plaats van de talrijke meanders te volgen wordt de 

route via een aantal shortcuts gevolgd. 

De stroomsnelheid van de rivier is gemiddeld ca 1 km/uur, in de shortcuts wat meer.  

De eigen scheepssnelheid is rond 6 km/uur. 

Prachtig is onderweg de geleidelijke overgang te volgen van rivier met variabele waterstand naar 

en estuariumachtig water met nagenoeg constant niveau gelijk aan dat van de Zwarte Zee. 

De shortcuts, gegraven in de zeventiger jaren van de vorige eeuw, hebben veel van de afvoer 

door de nu loze lussen overgenomen en zijn sinds de aanleg flink uitgeschuurd tot vrij brede 

stromen met geërodeerde oevers en daardoor veel in de rivier gevallen bomen. 

Om 17.00 uur gemeerd aan de rechter oever en vervolgens naar de voor een paar dagen 

voorziene ligplaats met walaansluiting aan de linkeroever. 

Vandaar met de kleine bootjes naar het strand voor een twee-uurse wandeling. 

Massale slaaptrek van vele honderden Aalscholvers naar noordelijk gelegen slaapgrienden. 

Ook veel Visdiefjes, enkele Reuzensterns en Grote Sterns. 

George vertelt dat de zee tot kilometers ver zoet is en dat zelfs aan de Bulgaarse kust nog 

Rivierbaars wordt gevangen. 

 

Ten slotte weer een vorstelijk diner na ‘s middags een dito lunch te hebben genoten. 

 

Donderdag 6 september. Weer als gisteren. 

Locatie: zie kaart 3 op blz. 12. 

 9.00 uur met de sleepboot en de kleine bootjes 

door Girla Turceasca naar de baai tussen de 

oever en schiereiland Sacalinu Mare. Veel 

Waternoot (Trapa natans). De gebruikelijke 

reigerachtigen. Honderden Roze Pelikanen, 

enkele Kroeskoppelikanen, veel Aalscholvers. 

In het Girla staat enige stroom. Vanaf de mond 

van het Girla tot halverwege de punt van het 

schiereiland is het water zoet en troebel. 

Daarna vrij plotseling brak en helder. 

 
Papurisul op weg met zijn drie volgbootjes 
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Korte wandeling door het dorpje Sfintu Gheorghe. Kleurige huisjes met fleurige tuintjes. 

 

 

Tweede deel van de dag erg warm. 

Daarom pas om 16.30 weer in actie: met de bootjes via Canalu Tataru naar de dijk en vandaar 

teruggelopen naar de Kingfisher. 

Grauwe en Kleine Vliegenvanger. 

Paartje Boomvalk met twee jongen. Het land dat andere jaren 

een steltloperparadijs was, staat helemaal droog: dus geen 

enkele steltloper.  

In de sloot onderaan de dijk drie exx. Klein Waterhoen. 

 

    Grauwe vliegenvanger 

 
Vrijdag 7 september. 

Koele Noordenwind. 

Locatie: zie kaart 1, blz. 10. 

Om 9.30 trossen los. Papurisul 

sleept ons met een vaartje van 7 

tot 8 km/h naar Lacul Erencine. 

Een paradijselijke oude rivierarm, nu alleen nog toegankelijk via een smalle kreek. 

Grote velden met Waternoot, waarvan door onze gastheren een paar handen vol voor de 

consumptie geplukt worden. 

Tientallen over de waternootvelden wandelende ralreigers. 

Veel Roze Pelikanen. 

Mooi is te zien hoe met de afstand tot het hoofdvaarwater de verlanding toeneemt. Aan het 

riviereinde geen, maar verder naar achter toenemende aantallen Krabbescheerplanten. 

Ook heel veel Grof Hoornblad (Ceratophyllum demersum).  

 

Vervolgens om 14.30 trossen los en naar het kanaal naar Lacul Dranov. Zie kaart 5, blz 14. 

Aldaar leverde een kleine wandeling door het oeverbos bij de aanlegplaats een Grote Bonte en 

enkele Grijskopspechten op, plus een ransuilenveertje. 
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Zaterdag 8 september. Windstil vrijwel zonnig weer. Locatie: zie kaart 5, blz 14.. 

Door Canalul Dunavar met drie bootjes zuidwaarts naar Lac Dranov. Korte onderbreking 

onderweg om vanaf de dijk over een enorm stuk braakland dat nu droog ligt, maar in de winter 

onder water staat, te zien wat zich daar vertoont: o.a. Scharrelaar. Op de dijk Parasolzwam 

(Lepiota spec.) en op enkele wilgen Zwavelzwam (Polyporus sulphureus) en ca 40 cm brede 

Tonderzwammen (Polyporus igniarius). Heel mooi Kleine Vliegenvanger. 

Bij het Lac Dranov mag helaas niet geland worden. Dat benam ons de kans om daar veel 

Witoogeenden te zien. Daarom doorgevaren via Canal Perisor naar Perisor aan de Zwarte 

Zeekust. Veel Aalscholvers en Visdiefjes en een Grote Zwarte Watertor, die blijkbaar ook in 

zeewater (18 gram chloor per liter) kan leven. 

Aldaar genoten van de meegebrachte lunch. Ter plekke zijn restanten te zien van 

communistische strapatsen in de vorm van een visverzamelplaats die niet is afgebouwd. 

Terug door Canalul Perisor aan de zuid- en westkant van Lac Dranov langs. Onderweg een klein 

uitstapje naar een meertje met veel Waternoot en veel Witoogeenden. 

 

Waar het vervolgens gekozen Canalul Cocos in Canalul Mustaca uitmondt werd een 

Wasbeerhond gezien; aan zijn wankelende gang te zien niet erg gezond meer.  

 

Rond 18.00 uur terug op de Kingfisher. 

 

Zondag 9 september. Weer als gisteren. Locatie: zie kaart 6 op blz. 15.  

09.15 uur met de kleine bootjes via Girla Perivolovca naar Lacul Chiril. Onderweg daarheen een 

Slangenarend, een Visarend en vier 

Zeearenden.  

Op het meer wel 1000 vissende Roze 

Pelikanen en een enkele Kroeskoppelikaan. 

Ook tientallen Grote Zilverreigers. 

 

Daarna naar het Lacul Gorgostel. Geen 

nieuwe waarnemingen behalve grote groepen 

schroevende Pelikanen hoog in de lucht. 

 

Onderweg terug nog een Zeearend en een 

Visarend die twee maal achtereen iets uit het 

water trachtte te pakken. 

Om 16.20 trossen los en met een vaartje van 6 

km/uur naar Murighiol waar we twee uur later 

aankwamen. 

Daar vanaf het dek van de Kingfisher een 

Visarend zien passeren met buit in de klauwen. 

Verdween met buit achter de bomen. 

 

 

Maandag 10 september. Locatie: zie kaart 2, blz 11. Alweer een strakke blauwe lucht met 

kleine witte pluizen erin. Opvallend helder, zal wel door de zwakke tot matige noordenwind 

komen. 

Ochtendtocht door kreken en plassen ten oosten van Uzlina: Lacul Uzlina, L. Isace, L. Isac, L. 

Uzlina, retour Kingfisher. 
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De plassen zijn maar enkele dm. diep. Grotendeels onbegroeid, maar op veel plaatsen vol Grof 

Hoornblad, Gele Plomp, Waterlelie of Waternoot. In de stille hoeken soms Krabbescheer. 
 

  Vissende Dwergaalscholvers 

 

Reuzensterns 

 

 

Opvallend is, dat die grote watervlakten met elkaar zijn verbonden door smalle kreekjes die bijna 

zonder versmalling respectievelijk verbreding in de plasoever beginnen en eindigen. Je moet ze 

wel weten te vinden. In de kreekjes en op de plassen staan fuiken met schutwand. 

Vogelbijzonderheden: wat Pelikanen, veel Kleine Aalscholvers, wat Dodaarsjes, 

Knobbelzwanen. enkele halfwilde varkens wroeten aan de oever en tussen de waterplanten. 

Enkele IJsvogels en minstens twee Zeearenden. 

Na de lunch (en na de grootste warmte van de dag) naar de visvijvers waar we ook dinsdag 4 

september waren. 

Enkele Zeearenden, enkele Witoogeenden, twee Kroeskoppelikanen, Bruine Kiekendieven. 

Prachtige volwassen Kwakken. Verder veel Kleine Aalscholvers. Die zitten vaak op een 

bundeltje van naar het lijkt door henzelf geknakte bladeren van Kleine Lisdodde. Zo’n bundeltje 

is blijkbaar sterk genoeg om de kleine vogels te dragen. Anderen zitten gewoon op de drijvende 

vegetatie van in hoofdzaak Watergentiaan, met minder uitkijk op de omgeving. 

Zie verder de waarnemingenlijst. 

Wat de planten betreft: nog steeds 

bloeit de Watergentiaan prachtig. 

De bloemen alle gericht naar de zon. 

Het valt op dat zij veelal groeien in 

ronde eilandjes, met een vrij kaal 

midden. Soort van heksenkringen. 

Tegen zevenen terug bij de bootjes en 

Kingfisher waarts. 

 

 

 

 
Kwak in de avondzon hoog in een wilg 
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Dinsdag 11 septemebr 2012. Alweer prachtweer. 

Met Papurisul naar Murighiol. 

Vandaar met busje naar Macin, een bergachtig gebied ten westen van de delta. 

Zeer droog.  

Bijzonderheden: 

Blauwe Kiekendief en Blonde Tapuit.  

Planten: Enkele nieuwe composieten. 

Campanula romanica en Malva spec. 

Verder ook Heide en Zeekraal 

Vervolgens een kort bezoek aan de 

zoutpannen west van Murighiol. 

Aldaar als bijzonderheden: 

Steltkluut en Geoorde Fuut. 

Verder ook      

 

 

 

 

   
         Landschap Macinpark 

 

 

 
Bremraap 

(Orobanche purpurea). op Alsem. 

 

 

 

 

 

 

 

Om ca 18.30 uur terug op de Papurisul, 19.00 terug op Kingfisher. 

Daar werd een vorstelijk afscheidsdiner genoten.  

 

 

Woensdag 12 september 2012 
6.00 uur ontbijt; 

6.20 uur vertrek met Papurisul waar intussen alle bagage is verzameld; 

6.55 uur vertrek met de bus naar Boekarest. Na enkele korte stops en een rijtijdencontrole komen 

we om 13 uur bij het vliegveld aan.. Bagageafgifte en boarding verlopen zonder problemen. 

15.45 uur landing op Schiphol, waarna ieder zijns weegs naar huis gaat. 
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Kaart 2 

Dinsdagmorgen 4 sept.: Visvijvers a.d. westoever.  

Dinsdagmiddag 4 september : L. Uzlina en omgeving. 

Maandag 10 september L.Uzlina, L. Pojarnia, L Isac, L. Isace. 
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Kaart 3 

Donderdagmorgen 6 september: met de Papurisul het Girla Turceasca in tegenover Sfuntu 

Gheorghe 

Bij Fanul Vechi steekt de Papurisul zijn neus in het riet en gaan we in de kleine bootjes naar het 

zuidwesteinde van de landtong I. Sacalinu Mare.en terug. 
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Kaart 4 

Tweede helft van donderdagmiddag 6 september met bootjes ca 5 km het Canalul Tataru in 

noord van Sfintu Gheorghe. Vandaar over de oostelijke kanaaldijk teruggelopen naar Sfintu 

Gheorghe. 
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Kaart 5. 

Zaterdag 8 september 2012. 

Naar de Zwarte Zeekust bij Perisor. 

Terug langs de westkant van L. Dranov. 

 

 

 

 

Ligplaats 

Kingfisher 
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Kaart 6 

Zondag 9 september. Lacul Gorgostel en Lacul Chiril. 

Beide ten oosten van Lacul Isac. 
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Joop Vrielink, reisleider  

Marijks Ammerlaan 

Iet Bakx 

Jantine van Hulst-Slot 

Bineke en Klaas Kimstra 

Dette Nijkamp 

Nico Taen 

Maaike Vervoort 

Gay Jannette Walen  
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Vogelwaarnemingen KNNV-Donaureis 3-12 september 2012. 
Opgemaakt door Joop Vrielink en Bineke Kimstra 

 

Maandag 3 september: waarnemingen vanuit de bus, korte stop bij meer onderweg. 

Dinsdag 4september: ’s morgens korte vaartocht naar visvijvers en wandeling over de dijk 

daar 

       ’s middags vaartocht nar meren oost van Uzlina. 

De waarnemingen van 3 en 4 september zijn gecombineerd 

weergegeven. 

Woensdag 5 september: vaartocht naar Sfantu Gheorghe, wandeling over het strand. 

Donderdag 6 september: ’s morgens vaartocht (1) 

’s middags korte vaartocht en wandeling langs de dijk terug naar de 

Kingfisher (2) 

Vrijdag 7 september:  vaartocht naar Lacul Erenciuc en naar het oeverbos bij Danuv 

Zaterdag 8 september: vaartocht naar Perisor aan de kust , onderweg korte wandeling over de 

dijk 

Zondag 9 september: vaartocht naar meren oost van Uzlina, ’s Middags terugtocht naar 

Murighiol 

Maandag 10 september: ‘s morgens vaartocht naar andere meren oost van Uzlina. ‘s Middags 

naar de visvijvers 

Dinsdag 11 september: Macinpark en ’s middags naar zoutpan bij Murighiol 

 
1.    3+4/

9 

5/9 6/9 

(1) 

6/9 

(2) 

7/9 8/9 9/9 10/9 11/9 

2. Anser anser Grauwe Gans  x x x  x     

3. Cygnus olor Knobbelzwaan   x x  x x x x x 

4. Cygnus 

columbianus 

Kleine Zwaan  x         

5. Cygnus cygnus Wilde Zwaan  x         

6. Tadorna tadorna Bergeend          x 

7. Anas 

platyrhynchos 

Wilde Eend  x x x x x x x x x 

8. Anas clypeata Slobeend          x 

9. Anas querquedula Zomertaling         x  

10. Anas crecca Wintertaling      x x    

11. Netta rufina Krooneend  x         

12. Aythya ferina Tafeleend  x     x    

13. Aythya nyroca Witoogeend      x x x x x 

14. Phasanius 

colchicus 

Fazant     x  x x x x 

15. Tachybaptus 

ruficollis 

Dodaars         x x 

16. Podiceps auritus Kuifduiker    x       

17. Podiceps cristatus Fuut  x  x  x x x x x 

18. Podiceps 

nigricollis 

Geoorde fuut          x 

19. Ciconia nigra Zwarte 

Ooievaar 

 x x   x    x 

20. Ciconia ciconia Ooievaar  x      x   

21. Phalacrocorax 

carbo 

Aalscholver  x x x x x x x x x 

22. Phalacrocorax 

pygmaeus 

Dwerg- 

aalscholver 

 x x x x x x x x x 

23. Pelecanus 

onocrotalus 

Roze pelikaan  x x x  x x x x  

24. Pelecanus crispus Kroeskop 

pelikaan 

   x  x  x x  
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   3+4/

9 

5/9 6/9 

(1) 

6/9 

(2) 

7/9 8/9 9/9 10/9 11/9 

25. Ixobrychus 

minutus 

Woudaapje  x  x x x x x x  

26. Ardea cinerea Blauwe Reiger   x x x x x x x x x 

27. Ardea purpurea Purperreiger  x  x x x x x x x 

28. Ardea alba Grote 

Zilverreiger 

 x x x x x x x x x 

29. Egretta garzetta Kleine 

Zilverreiger 

 x x x x x x x x x 

30. Ardeola ralioides Ralreiger  x x x x x x x x x 

31. Nycticorax 

nycticorax 

Kwak  x x x  x x x x x 

32. Plegadis falcinellus Zwarte Ibis  x         

33. Pandion haliaetus Visarend      x x x  x 

34. Haliaeetus albicilla Zeearend  x x   x x x x x 

35. Circaetus gallicus Slangenarend        x   

36. Circus aeruginosus Bruine 

Kiekendief 

 x x x  x x x x x 

37. Circus cyaneus Blauwe 

Kiekendief 

         x 

38. Accipiter nisus Sperwer      x x   x 

39. Buteo buteo Buizerd   x x x x x x x x 

40. Falco tinnunculus Torenvalk  x x   x x x x x 

41. Falco vespertinus Roodpootvalk  x  x x      

42. Falco subbuteo Boomvalk  x x x x x  x x  

43. Porzana parva Klein 

Waterhoen 

    x x x    

44. Gallinula 

chloropus 

Waterhoen  x x x  x x x x x 

45. Fulica atra Meerkoet  x x x x x x x x x 

46. Vanellus vanellus Kieviet  x x x x x  x x x 

47. Pluvialis 

squatarola 

Zilverplevier          x 

48. Charadrius 

hiaticula  

Bontbekplevier          x 

49. Himantopus 

himantopus 

Steltkluut          x 

50. Actitis hypoleucos Oeverloper  x         

51. Tringa ochropus Witgat  x x x    x   

52. Tringa nebularia Groenpoot 

ruiter 

   x     x  

53. Tringa totanus Tureluur   x        

54. Limosa limosa Grutto    x    x  x 

55. Philomachus 

pugnax 

Kemphaan  x x        

56. Galinago galinago Watersnip  x  x       

57. Chroicocephalus 

ridibundus 

Kokmeeuw  x x x  x x x x x 

58. Icthyaetus 

ichtyaetus 

Reuzenzwartk

opmeeuw 

   x       

59. Larus argentatus Zilvermeeuw    x x x x x x x 

60. Larus cachinnans Pontische 

Meeuw 

  x x x x x x x x 

61. Larus fuscus Kleine 

Mantelmeeuw 

  x        

62. Sternula albifrons Dwergstern   x x       

63. Gelochelidon 

nilotica 

Lachstern   x        

64. Hydroprogne 

caspia  

Reuzenstern  x  x x  x   x  
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65.    3+4/

9 

5/9 6/9 

(1) 

6/9 

(2) 

7/9 8/9 9/9 10/9 11/9 

66. Chlidonias niger Zwarte Stern  x x x  x x x x x 

67. Chlidonias 

leucopterus 

Witvleugel 

stern 

       x   

68. Chlidonias hybrida Witwangstern  x x x  x x  x x 

69. Sterna hirundo Visdief  x x x x x x x x x 

70. Thalasseus 

sandvicensis 

Grote stern   x x   x    

71. Columba palumbus Houtduif  x    x x x x x 

72. Streptopelia 

decaocto 

Tortel  x x x  x x x x x 

73. Strix aluco Bosuil  x  x x  x    

74. Alcedo atthis IJsvogel  x x x x x x x x  

75. Merops apiaster Bijeneter  x x x x x x x x x 

76. Coracias garrulus Scharrelaar  x x x x  x x x x 

77. Upupa epops Hop       x    

78. Jynx torquilla Draaihals         x  

79. Drendocopus 

minor 

Kleine Bonte 

Specht 

 x      x x  

80. Dendrocopus 

leucotos 

Witrugspecht   x       x 

81. Dendrocopus 

maior 

Grote Bonte 

Specht 

    x x x x x  

82. Dryocopus martius Zwarte Specht  x x     x x x 

83. Picus viridis Groene Specht  x     x  x  

84. Picus canus Grijskopspecht     x x x x x x 

85. Lanius collurio Grauwe 

Klauwier 

 x x x x x x x x x 

86. Oriolus oriolus Wielewaal  x         

87. Pica pica  Ekster  x x x x x x x x x 

88. Corvus frugilegus Roek  x        x 

89. Corvus corone Zwarte Kraai  x x x x x x x  x 

90. Corvus cornix Bonte Kraai  x x x x x x x x x 

91. Corvus corax Raaf       x   x 

92. Galerida cristata Kuifleeuwerik          x 

93. Alauda arvensis Veldleeuwerik           

94. Riparia riparia Oeverzwaluw   x  x x     

95. Hirundo rustica Boerenzwaluw  x x x x x x x x x 

96. Delichon urbicon Huiszwaluw     x      

97. Parus maior Koolmees  x x x x x x x x x 

98. Cyanistes 

caeruleus 

Pimpelmees  x x x x x x x x x 

99. Aegithalos 

caudatus 

Staartmees       x x x x 

100. Sita europea Boomklever        x   

101. Certhia 

brachydactyla 

Boomkruiper  x     x  x  

102. Phylloscopus 

trochilus 

Fitis   x  x x x x x x 

103. Phylloscopus 

collybita 

Tjiftjaf   x  x x x x x x 

104. Hippolais pallida Oostelijke 

Vale 

Spotvogel 

    x      

105. Acrocephalus 

schoenobaenus 

Rietzanger  x         
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106.    3+4/

9 

5/9 6/9 

(1) 

6/9 

(2) 

7/9 8/9 9/9 10/9 11/9 

107. Acrocepahlus 

arundinaceus 

Grote Karekiet     x      

108. Sylva atricapilla Zwartkop   x  x  x  x x 

109. Sylvia currica Braamsluiper   x  x     x 

110. Muscicapa striata Grauwe 

Vliegenvanger 

  x x x x x x x x 

111. Luscinia 

megarhynchos 

Nachtegaal       x    

112. Ficedula parva Kleine 

Vliegenvanger 

  x  x  x x x x 

113. Phoenicurus 

phoenicurus 

Gekraagde 

Roodstaart 

        x  

114. Phoenicurus 

ochruros 

Zwarte 

Roodstaart 

  x        

115. Monticola saxatilis Rode 

Rotslijster 

  x  x      

116. Saxicola rubetra Paapje         x   

117. Saxicola torquatus Roodborst 

tapuit 

         x 

118. Oenanthe oenanthe Tapuit          x 

119. Oenanthe 

hispanica  

Blonde Tapuit          x 

120. Turdus merula Merel        x  x 

121. Turdud philomelos Zanglijster          x 

122. Sturnus vulgaris Spreeuw  x x  x  x x x x 

123. Motacilla flava  Gele 

Kwikstaart 

 x      x x  

124. Motacilla alba  Witte 

Kwikstaart 

 x x x x  x x x x 

125. Fringilla coeleps Vink       x  x x 

126. Carduelis carduelis Putter         x  

127. Coccothraustes 

coccothraustes 

Appelvink         x  

128. Passer montanus Ringmus  x x x x x x x x  

 

124 soorten 

 



 

20120927 Verslag  Roemenië zonder adressen deeln..doc   26-12-2012 

21

Insectenwaarnemingen KNNV-Donaureis 3-12 september 2012. 
Opgemaakt door Dette Nijkamp. 

 

 

Tijdens de reis is er weinig naar insecten gekeken. 

Hieronder een lijst van de vlinders en libellen die op naam gebracht en genoteerd zijn. 

 

Vlinders: 

 
Groot koolwitje Pieris brassicae 

Klein koolwitje Pieris rapae 

Oostelijk resedawitje Pontia edusa 

Oranje luzernevlinder  Colias croceus 

Gele luzernevlinder Colias hyale 

Keizersmantel Argynnis paphia 

Oostelijke vuurvlinder Lycaena thersamon 

Icarusblauwtje Polyommatus icarus 

Oostelijke weerschijnvlinder Apatura metis 

Atalanta Vanessa atalanta 

Argusvlinder Lasiommata megera 

Hooibeestje  Coenonympha pamphilius 

Kaasjeskruiddikkopje Carcharodus alceae 

 

Libellen: 

 
Lantaarntje Ischnura elegans 

Houtpantserjuffer Lestes viridis 

Zuidelijke oeverlibelle Orthetrum brunneum 

Zuidelijke keizerlibelle Anax parthenope 

Vuurlibelle Crocothemis erythraea 

Bloedrode heidelibelle Sympetrum sanguineum 

Steenrode heidelibelle Sympetrum vulgatum 

Zwarte heidelibelle Sympetrum danae 

 

Rups : 
 

Hermelijnvlinder 

 

 

Vele hoornaars en muggen. 

 

Mooiste waarneming werd gedaan in St. Gheorghe en wel de Oostelijke weerschijnvlinder. 
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 Waarnemingen planten KNNV-Donaureis 3-12 september 2012. 
Opgemaakt door Bineke en Klaas Kimstra 

 

Onze enige informatiebron was de flora van Mediterrane planten in het bezit van Maaike 

Vervoort en Heukels’ Flora van Nederland., 21 ste druk.  Daardoor kon slechts weinig met 

zekerheid op naam worden gebracht, vooral ook omdat het bloeiseizoen van de meeste planten 

voorbij was. 

Aan de hand van gemaakte foto’s en met behulp van de website 

http://www.first-nature.com/index.php konden enkele soorten worden herkend. 

Ook andere nuttige websites werden gevonden door in het zoekvenster van Google 

de vermoedelijke naam of de naam van een verwante soort in te vullen. 

 

Naam Opmerkingen 

Abutilon Theophrasti, Fluweelblad Zeer algemeen 

Alisma plantago-aquatica, waterweegbree Vrij algemeen 

Butomus umbellatus, Zwanebloem Vrij algemeen 

Campanula Dalmatica Macin parc 

Ceratophyllum demersum, Grof hoornblad Zeer algemeen 

Ceratophyllum submersum, Fijn hoornblad Minder algemeen 

Euphorbia spec. Wolfsmelk 1 m hoge plant met kleine 

bloemen en lijnvormige bladen 

Limonium spec. Lamsoor Bij zoutpannen 

Linaria dalmatica Determinatie onzeker 

Linum lewisii Determinatie onzeker 

Linum usitatissimum, Gewoon vlas Vrij algemeen 

Nuphar lutea, Gele plomp Algemeen  

Nymphea alba, Witte waterlelie Vrij algemeen 

Potamogeton spec., Fonteinkruid  Algemeen 

Sagittaria sagittifolia, Pijlkruid Vrij algemeen 

Salix alba, Schietwilg Algemeen  

Salix spec. O.a. een treurwilgachtige soort 

Salix viminalis, Katwilg Vrij algemeen 

Salvinia natans, Vlotvaren Zeer algemeen 

Synanchum acutum  Determinatie inzeker 

Trapa natans, Waternoot Zeer algemeen 

Typha angustifolia, Kleine lisdodde Zeer algemeen 

Typha latifolia, Grote lisdodde Minder algemeen 

Verbascum spec., Toorts Kleine soort 

Volutania Lippi Determinatie onzeker 

Xanthium orientale Determinatie onzeker 

Vlinderbloemige (?) struik met geveerde bladen met 

eindblaadje  

Zeer algemeen langs de kreken, 

niet kunnen determineren 

Van enkele composieten en vlinderbloemigen zijn 

foto’s met verzoek om determinatie naar het bureau 

van het Macinparc in Tulcea gestuurd. Info over het 

park: www.parcmacin.ro. 

Bij het afsluiten van dit verslag was nog geen 

antwoord ontvangen. 
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Bronnen van informatie over Romenië en de Donau. 

 

http://www.landenweb.net/roemenie/ 

Over Roemenie algemeen. 

 

www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ro 

Informatie over land, volk, geschiedenis, economie, demografie, enz. van Roemenië. 

 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Donaudelta 

Over de Donaudelta. 

 

www.nl.wikipedia.org/wiki/ZwarteZee 

Over de Zware Zee, algemeen. 

 

www.en.wikipedia.org/wiki/Tulcea 

Over Tulcea. 

 

www.en.wikipedia.org/wiki/Murighiol 

Over Murighiol. 

 

www.en.wikipedia.org/wiki/Mnemiopsis 

Over de uitroeiing van Ansjovis in de Zwarte Zee door invasie van een kleine Kwal uit het 

Caribisch Gebied. 

 

http://plants.usda.gov/java/nameSearch 

Lijst met beschrijving en foto’s van zeer veel wilde planten door Ministerie van Landbouw in 

USA. 

 

http://www.first-nature.com/index.php 

Britse lijst met beschrijving en foto’s van zeer veel wilde planten en andere organismen. 

 

www.traveldelta.ro 

Website van George. 
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