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E-3 (2022) Roemenië, Donau Delta. 

De Donaudelta is een van de grootste wilde deltagebieden in Europa. De rivier, de meren, de 
uitgestrekte rietvelden en moerasbossen worden door heel veel vogels bewoond. We verblijven op 
de bekende hotelboot Kingfisher en trekken door het zuidelijke deel van de Donaudelta. De reis 
begint met het verkennen van de steppegebieden ten zuiden van de het deltagebied, tussen Donau 
en Zwarte Zee. De laatste dag bezoeken we het Macingebergte. 

 

Na de laatste ijstijd heeft de Donau in de kustvlakte van de Zwarte Zee een grote Delta opgebouwd. 
Een klein deel van het gebied is ingepolderd en bewoond, maar de rest is nog steeds een 
moerasgebied waar de natuur ruim baan vindt. Tijdens deze expeditie is de Hotelboot Kingfisher 
(IJsvogel) onze basis. Bootjes met buitenboordmotor zorgen ervoor dat we ook smalle kreekjes 
kunnen gebruiken om het gebied te verkennen. Voor de nodige lichaamsbeweging zijn een paar 
wandelingen in het programma opgenomen. Het accent van deze reis ligt op het waarnemen van 
veel vogels. 

De Donau is met een lengte van 2828 km op de Wolga na de langste rivier van Europa. De bron ligt 
aan de oostkant van het Zwarte Woud en loopt door tien landen tot aan de monding in de  Zwarte 
Zee. Op het hoogtepunt van de laatste ijstijd (ca. 20.000 jaar geleden) lag de zeespiegel meer dan 
100 meter lager dan tegenwoordig. Bij het stijgen van de zeespiegel heeft de rivier zoveel grind, zand 
en klei aangevoerd dat er een klassieke delta is ontstaan. De hoeveelheid sediment die in die periode 
is neergelegd, is door de ontbossing in het stroomgebied en de erosie die dat veroorzaakte tijdens de 
laatste 5000 jaar veel groter geweest dan zonder deze menselijke invloed. Grote delen van de delta 
zijn nu bedekt door veenlagen, waarop boomsoorten als wilg en els zich gevestigd hebben, maar die 
lopend onbegaanbaar en landbouwtechnisch onbruikbaar zijn. Gelukkig maar! Het is nu een eldorado 
voor allerlei soorten planten, vissen en vogels voor wie dit biotoop een toevluchtsoord is! 
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Na de vlucht naar Boekarest rijden we in de richting van de Zwarte Zee en overnachten in Slobozia. 
We bezoeken het Amarameer, een zoutmeer ten westen van de Donau. De volgende dag rijden we 
naar de steppes in de Dobroedzja ten zuiden van Tulcea. Hoe anders is het hier dan in de 
Donaudelta! Na een bezoek aan het bos van Babadag met de bus op weg naar Murighiol om vandaar 
na een korte tocht over de Donau de ligplaats van de hotelboot Kingfisher in Uzlina te bereiken. De 
volgende dagen verkennen we met motorbootjes meren met kolonies sterns en reigers in het 
zuidelijke deel van de delta.  Grote groepen pelikanen (roze en kroeskop-) vliegen over. Getrokken 
door een sleepboot gaat de tocht stroomafwaarts naar Sfantu Gheorghe aan de Zwarte Zee. Hier 
maken de uit zand opgebouwde strandwallen het mogelijk om wandelingen langs het strand en wat 
meer in het binnenland te maken. Op de terugweg legt de Kingfisher voor een overnachting aan op 
een plaats waar in de verre omtrek geen bebouwing is. Voor deelnemers met een goed gehoor zal 
het de hele nacht door roepen van een groot koor roerdompen hopelijk geen probleem zijn. Op de 
terugweg naar Uzlina gaat de verkenning van het moerasverder met motorbootjes op zoek naar 
water- en moerasvogels. De laatste dag brengt de bus ons naar het Macingebergte (Nationaal Park) 
om ook andere roof- en zangvogels te zien. Dan zullen onderweg ook de scharrelaars en bijeneters te 
zien zijn die net aan het broedseizoen begonnen zijn. De laatste dag vroeg op stap om op tijd met de 
bus op het vliegveld te arriveren. 

 

De Kingfisher is geen luxueus cruiseschip! In iedere hut staan twee bedden met een badkamertje met 
douche en toilet. Het schip heeft een waarnemersdek met rondom een ongehinderd uitzicht. Een 
dek lager is de salon waar de maaltijden worden geserveerd en waar we ’s avonds de waarnemingen 
van de dag evalueren. Vegetarisch eten is mogelijk, voor de niet-vegetariërs wordt regelmatig 
dagverse vis geserveerd, gekocht van de vissers die we onderweg tegenkomen. 
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Tenslotte: wat gaan we zien? Iedere vogelaar kent dit probleem; soms zit het mee en soms zit het 
tegen… Een prima indruk levert het verslag van de KNNV ARC reis R2 van mei 2012. Foto’s en lijsten 
geven een goede indruk van de Kingfisher zelf en van de waargenomen soorten (ook planten, 
vlinders en schelpen). Echter, waarnemingen uit het verleden zijn geen garantie voor mei 2022! 

 
E-3 (2022) Reisgegevens: 
 
Data:     maandag 9 mei t/m woensdag 18 mei 2022. 
Aantal dagen:   10 
Reisleiding:    Aleid Bosch en Henk Dommerholt. 
Reissom:    € 1850,- , 1-persoonshut niet beschikbaar ! 
Inschrijfgeld:   € 185,- (het inschrijfgeld is deel van de totale reissom!)  
Soort reis:   vliegtuig, busje, hotelboot, volpension.  
Thema:    vogels, landschap.  
Zwaarte:    1 schoentje. 
Aantal deelnemers:  maximaal 14. 
Informatie:    Henk Dommerholt, tel. 0513-542610. 
E-mail:    henkdholt@gmail.com 
Opgave:    vóór 15 maart 2022. 
Inschrijven:  in het hoofdmenu ziet U onder "Reizen 2022" een 
  kopje "Inschrijving 2022": daar kunt U alle gegevens 
  invullen tbv. een inschrijving voor een van de reizen in 
  2022. 
 
 
 
 
 
 


