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Viatge ornitològic a ROMANIA
8 Dies
Dia 1: Barcelona - Bucarest

13 Abril 2019

Còlit de pit negre

Trobada del grup a l’aeroport de Barcelona amb el mostre guia, l’Oriol Clarabuch, i sortida en vol
directe a Bucarest. Trasllat en vehicle privat del grup a l’hotel. Sopar i allotjament.

Dia 2: Bucarest – Sinoe

14 Abril 2019

Després d’esmorzar, sortirem en direcció el poble de Sinoe a prop de la costa del Mar Negre, on està
el nostre allotjament. Sinoe és un poble rural a prop de les zones d’aiguamolls més importants. De
camí pararem a l’antiga cantera de Sitorman per intentar veure el còlit de pit negre (Oenanthe
pleschanka) i el còlit pàl·lid (Oenanthe isabellina).

Foto: Solán Baczó

Organitza:

Grup

Viatge ornitològic a ROMANIA
8 Dies
Dia 3: Sinoe – Gorges de Cheia – Vadu - Sinoe

15 Abril 2019

Després d’esmorzar visitarem les gorges de Cheia, penya segats de pedra calcària i un bon lloc on es
reprodueix el còlit pàl·lid, el còlit de pit negre i inclús el còlit ros oriental (Oenanthe hispanica
melanoleuca). Aquest també és un bon lloc per rapinyaires. Podem veure l’àliga pomerània (Clanga
pomarina), l’arpella vulgar (Circus aeruginosus), l’arpella cendrosa (Circus pygargus), l’arpella pàl·lida
(Circus cyaneus), l’aligot vesper (Pernis apivorus), el falcó cama-roig (Falco vespertinus), a més
d’altres nidificants com l’aligot rogenc (Buteo rufinus), l’esparver grec (Accipiter brevipes), l’àliga
calçada (Hieraaetus pennatus) i l’àliga marcenca (Circaetus gallicus). En petites zones de bosc i de
matollar podem trobar petits passeriformes com el tallarol esparverenc (Sylvia nisoria), l’escorxador
(Lanius collurio), la trenca (Lanius minor), el gaig blau (Coracias garrulus) o l’oriol (Oriolus oriolus).

Tallarol esparverenc

Foto: Beat Rüegger

A la tarda visitarem els aiguamolls més interessants de Vadu.
Aquest és un altre lloc excel·lent, on la combinació de llacs i
llacunes, praderes de salicòrnies, la remota llacuna de Sinoe i la
costa del mar fa que sigui possible veure una gran quantitat
d’espècies.
Mallerenga de bigotis

Organitza:

Foto: Patrick Gallet
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Viatge ornitològic a ROMANIA
8 Dies
Dia 4: Sinoe – Drobudja – Tulcea – Delta del Danubi

16 Abril 2019

Mallerenga fosca

Després d’esmorzar deixarem enrere les llacunes i continuarem el nostre viatge cap a la zona de
Drobudja. Passarem estona al bosc de Babadag per trobar altres passeriformes com el durbec
(Coccothraustes coccothraustes), la bosqueta icterina (Hippolais icterina), el mosquiter xiulaire
(Phylloscopus sibilatrix), el papamosques de collar (Ficedula albicollis), la mallerenga fosca (Poecile
lugubris), el picot negre (Dryocopus martius), el picot garser mitjà (Leiopicus medius) i el picot cendrós
(Picus canus). Després tenim previst arribar al port de Tulcea a primera hora de la tarda des d‘on
començarem una ruta pel delta en barca. Amb la nostra barca tindrem dos dies sencers per anar als
llocs més inaccessibles i interessants del Delta del Danubi i tindrem l’oportunitat de veure ocells i
zones que d’una altra manera seria impossible.

Foto: János Oláh

Papamosques menut
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Viatge ornitològic a ROMANIA
8 Dies
Dia 5 - 6: Delta del Danubi

17-18 Abril 2019

Sit capnegre
Mallerenga fosca

En aquests dos dies explorarem la part nord del Delta del Danubi a través de la branca del Sulina. Aquí
trobarem una varietat d’hàbitats com llacunes, canals, una gran quantitat de canyissars i boscos de
pollancres i de salzes on nidifiquen gran quantitat d’ocells. Visitarem llacunes al llarg del canal de
Sontea on podrem veure amb facilitat corbs marins pigmeus (Microcarbo pygmaeus), corbs marins
grossos (Phalacrocorax carbo), martinets blancs (Egretta garzetta), agrons blancs (Ardea alba),
martinets rossos (Ardeola ralloides), martinets de nit (Nycticorax nycticorax), agrons rojos (Ardea
purpurea), becplaners (Platalea leucorodia), capons reials (Plegadis falcinellus).
A diferents llacs podem trobar cabussó collnegre (Podiceps nigricollis), cabussó gris (Podiceps
grisegena), cabussó emplomallat (Podiceps cristatus) i morell xocolater (Aythya nyroca). Amb una mica
de sort podrem també trobar l’imprevissible gavinot capnegre (Ichthyaetus ichthyaetus), que ha
començat a nidificar al Delta recentment. També l’àliga marina (Haliaeetus albicilla) es posa
freqüentment sobre els salzes i de vegades es deixa veure d’aprop des del bot. Gran quantitat de
pelicans vulgars (Pelecanus onocrotalus) són una espectacular atracció fàcil d’observar quan es
desplacen des de les seves colònies de cria fins als llocs d’alimentació. La major colònia europea amb
més de 2.000 parelles es troba aquí, en aquesta part del Delta.
Corb marí pigmeu

Foto: János Oláh

Trenca

Foto: János Oláh
Foto: János Oláh

Entre els salzes podem veure teixidors
(Remiz pendulinus), el rossinyol rus
(Luscinia
luscinia),
boscarla
dels
arrossars
(Acrocephalus
agricola),
bosqueta pàl·lida (Iduna pallida), sit
capnegre (Emberiza melanocephala)
trenca (Lanius minor), picot cendrós
(Picus canus) i picot negre (Dryocopus
martius), mentre que als canyissars
podem trobar mallerenga de bigotis
(Panurus biarmicus), boscaler comú
(Locustella
luscinioides),
balquers
(Acrocephalus
arundinaceus)
i
repicatalons (Emberiza schoeniclus) entre
molts altres.
Organitza:
Grup

Foto: Michael Southcott

Viatge ornitològic a ROMANIA
8 Dies
Dia 7: Delta del Danubi – PN Macin Mountain - Tulcea

19 Abril 2019

Aligot rogenc

Després d’esmorzar aviat en el Delta viatjarem a Tulcea. Mirarem d’arribar al port el més aviat possible
per aprofitar per fer el darrer matí d’observació d’ocells al Parc Nacional de la Muntanya de Macin.
Aquest paratge d’origen volcànic és el més antic de Romania i degut a la seva varietat d’hàbitats és un
dels llocs més rics i interessants per la seva flora i fauna, amb moltes plantes i insectes endèmics.
A nivell d’ocells és un lloc famós per la nidificació de còlits i aus rapinyaires. El còlit pàl·lid (Oenanthe
isabellina) nidifica als turons herbacis, mentre que el còlit de pit negre (Oenanthe pleschanka), el còlit
ros oriental (Oenanthe hispanica melanoleuca) i el còlit gris (Oenanthe oenanthe) utilitzen els vessants
rocosos a una mica més d’alçada. Des del cel, l’aligot rogenc (Buteo rufinus), l’esparver grec (Accipiter
brevipes), l’àliga marcenca (Circaetus gallicus) i l’àliga calçada (Hieraaetus pennatus) cerquen preses
com els susliks europeus (Spermophilus citellus), sargantanes, serps... De vegades també es pot
veure l’àliga imperial oriental (Aquila heliaca) i el falcó sagrat (Falco cherrug).
Podem passar tot el dia en aquest parc intentant trobar també altres espècies com la mallerenga fosca
(Poecile lugubris) la merla roquera (Monticola saxatilis), l’oreneta cua-rogenca (Cecropis daurica),
l’hortolà (Emberiza hortulana)...
Al vespre tornarem a Tulcea per fer plegats el nostre sopar de comiat.

Foto: Simay Gábor

Susliks
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Viatge ornitològic a ROMANIA
8 Dies
Dia 8: Tulcea – Bucarest - Barcelona

20 Abril 2019

Falcó sagrat

Després d’esmorzar, iniciarem el camí de retorn a Bucarest. Com que el nostre vol no surt fins a la nit,
aprofitarem per veure uns quants ocells més pel camí. Just abans de travessar el Danubi hi ha un bon
lloc. Podem fer un pícnic a un bonic parc a les afores de Bucarest.

Foto: Zoltan Kovács

Papamosques de collar

Foto: Gavor Simay
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Viatge ornitològic a ROMANIA
8 Dies
INFORMACIÓ GENERAL

- El viatge: Vacances ornitològiques de setmana Santa i 8 dies al sud-est de Romania, centrat en l’espectacular migració
d’ocells d’aiguamolls i nidificants del Delta del Danubi i Dobrudja.
- Llocs a visitar: La nostra primera base serà al poble de Sinoe, a prop del Mar Negre (3 nits) on descobrirem els ocells de la
zona, constituïda pel llac Sinoe i hàbitats esteparis. Després continuarem cap el Delta del Danubi on passarem 3 nits dormint al
mig del Delta a prop d’un poble de pescadors. Passarem una nit addicional a Tulcea. Al delta visitarem petits canals i llacs al
voltants de Mila i a l’àrea de Letea. El darrer dia el destinarem a visitar la zona més al nord de Dobrudja i el parc Nacional de
Macin Mountains.
- Allotjaments: Confortables hotels de 3-4*. Al Delta del Danubi passarem 3 nits en un comfortable vaixell-hotel que ens
permetrà dormir al bell mig de la natura. A Tulcea ens allotjarem en un hotel de 3* i les tres nits a la costa del Mar Negre en una
acollidor hotel rural de 4*.
- Menjars: Pensió completa inclosa. El menjar a Romania és bo. Esmorzar i sopar als hotels i dinars a restaurants locals o
pícnics per menjar al camp i aprofitar millor el temps . També dispossareu d’ampolles d’aigua fresca durant tot el recorregut.
- Caminades: Fàcils i en terreny pla. Es recomana calçat impermeable.
- Trasllats: En minibus pels trajectes per Carretera. Al Delta del Danubi utilitzarem embarcacions petites.

Organitza:

- Nombre d’espècies esperades: 170-190

Grup

Viatge ornitològic a ROMANIA
8 Dies
INFORMACIÓ GENERAL

El preu inclou:
-

-

Vols Barcelona – Bucarest - Barcelona
Circuit de 7 dies amb guia local especialista i transport privat pel grup
Guia ICO acompanyant des de Barcelona
Allotjament durant tota l’estància a Romania en Hotels, habitació doble i règim de
pensió completa durant tot el recorregut. (Inici sopar dia 1, darrer àpat esmorzar
darrer dia)
Totes les entrades i activitats mencionades a l’itinerari.
Tots els trasllats
Assegurança completa de viatge + assegurança d’anul·lació.
Taxes aèries i impostos

Forma de pagament i terminis:
400€ en el moment de fer la reserva.
Resta abans 1 març de 2019
Per transferència bancària o targeta de crèdit

Grup mínim 10 viatgers – màxim 14

PREU PER PERSONA:
Socis ICO: 1.950 €
No socis: 2.020 €
Suplement Individual: €
Preus en base a ocupació doble*
• Els viatgers que viatgin sols, per evitar
suplement individual, poden compartir
habitació amb un altre membre de
l’expedició (del mateix sexe) sempre que
sigui possible. Indicar-ho al moment de fer
la reserva.
Organitza:

Grup

