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14/05 – 15/05 
 
Op 14 mei rond 15h30 stonden we te wachten in het station van Leuven op de trein die ons 
naar Brussel-Zuid zou brengen.  Een beetje nipt gekozen eigenlijk aangezien de nachttrein 
voor Warschau reeds om 16h20 vertrekt!  Een vertraging van 5 minuten herinnerde ons aan 
die vervelende spoorwegstakingen van de laatste dagen, maar alle zorgen waren overbodig 
gezien we onze trein op tijd gehaald hebben. 
Onze coupé was vrij comfortabel en beschikte over 6 slaapbedden die allemaal bezet waren. 
Bert maakte al enige voorbereidingen voor de komende reis terwijl ik maar wat in een 
magazine las alvorens in slaap te vallen. 
’s Anderendaags kwamen we rond 8h55 aan in Warschau en repten ons vlug naar de Rental 
Car van een nabijgelegen hotel. Het administratieve verloop naar het ontvangen van de auto 
toe verliep gelukkig vrij vlot (dit allemaal volledig dankzij Bert!).  Warschau zelf  is nogal 
grauw en onaantrekkelijk, dus niet ideaal voor ons om hier lang rond te hangen. Desondanks 
leek de Wisla een zeer mooie natuurlijke rivier en naar het schijnt zouden hier een paar 
Zeearenden rondhangen. In een plaatselijke supermarkt te Marki  kochten we een lading eten 
en drank in alvorens ons naar Bialowieza te begeven. Her en der merkten we de eerste Bonte 
Kraaien, Kauwen ( van de ondersoort soemmerringii) en zelfs een hoogcirkelende Havik 
aan de supermarkt  (onze enige van de reis!).  Naarmate je meer in het landelijke deel komt 
beginnen de Ooievaars en Bruine Kiekendieven al gauw op te vallen. In Brok (dorpje zo’n 
100 km ten NO van Warschau) hielden we even pauze aan een prachtig groots ondergelopen 
weiland waarboven 10tallen Zwarte Sterns en Witvleugelsterns rondcirkelden. In de 
weilanden liepen Ooievaars, een paar Grutto’s en Tureluurs en vanuit de struiken hoorden 
we onze eerste Noordse Nachtegalen, Europese kanaries, Fitissen en Kramsvogels.  De 
spanning werd geleverd door een Slechtvalk in volle vlucht! 
Voor we in Bialowieza aankwamen hielden we af en toe stop voor een prachtig mannetje 
Grauwe Kiekendief en de eerste van de vele Paapjes. We vonden een goedkope 
kampeerplaats nabij Teremiski, eerder gewoon een weiland waarvan kleine percelen 
occasioneel verhuurd worden aan kampeerders. Dit wil zeggen dat er dus geen WC of douche 
aanwezig is maar je kan wel drinkbaar water vragen aan de eigenaars. Terwijl we onze tent 
opzetten hoorden en zagen we de eerste Fluiters, Geelgorzen, Witte Kwikstaarten en 
Huiszwaluwen. Verder werd onze aandacht nog getrokken door een overvliegend groepje 
Kruisbekken (de enigen van de reis) en een hysterisch roepend Witgatje. 
 
Gezien er nog tijd was voor een avondwandeling in Kosy Most gingen we daar ons geluk  
beproeven met Dwerguil (geen succes overigens). Eerst weken we even af naar de plaatselijke 
observatietoren die uitkeek over een zeer mooi moerasgebiedje aan de rand van de 
productiebossen met zingende Krekelzangers, Koekoeken, Fluiters, Kwartelkoningen, 
baltsende Houtsnippen en Noordse Nachtegalen. Minder opvallend maar toch aanwezig 
waren een op de grond foeragerend mannetje Goudvink, een voorbij scherende  Ijsvogel 
(beiden enigen van de reis) en een foeragerende Middelste Bonte Specht. 
Op het pad dat ons naar het bos zou brengen waar de Dwerguil regelmatig gehoord wordt 
hadden we hèt ‘hartstilstand’moment van de avond. Er vloog een bruine hoender (dwz zeer 



waarschijnlijk Hazelhoen!) over de weg! En Els slaagde er waarachtig in om de 
camouflagekleuren van het dier te ontrafelen tussen al die droge bladeren, niet verder dan 5 
meter van ons zat een prachtig mannetje Hazelhoen volledig vertrouwend op zijn schutkleur. 
Onze waarneming hield enkele minuten stand alvorens het dier uit zicht verdween. Na zo’n 
intense ervaring vielen de vele baltsende Houtsnippen, een Haas en het bij ons zeldzaam in 
de duinen voorkomend plantje Liggend Bergvlas nogal bleek uit (onterecht overigens).  
 

 
Liggend Bergvlas 
 
 Met de zaklamp hoopten we in de opkomende duisternis wat lichtreflecterende ogen aan te 
treffen en met enig succes. In de rivier zagen we vluchtig 2 Bevers wegkruipen en aan de 
rand stond een verstijfd Reetje.  Els en Bert hoorden zelfs Wolven huilen!  Onze eerste dag 
was alvast zeer veelbelovend! 
 
.  



16/05 
 
Aangezien het om 4h00 reeds klaar is en de omgeving van Teremiski. en Duby goed is voor 
Wisenten zijn dat 2 goede redenen om om 5h00 paraat te staan.  Hoewel we geen Wisenten te 
zien kregen kon je moeilijk klagen bij het zicht van 3 (mog.4) prachtige adulte 
Sperwergrasmussen vergezeld door enkele Grauwe Klauwieren, Paapjes, 
Sprinkhaanzangers, Ringmussen, Grasmussen, 4tal roepende Kwartelkoningen, 3 
roepende Draaihalzen en een baltsende Watersnip in het meer open gedeelte. In het bos 
troffen we Appelvinken, Koekoeken, Grote Bonte Spechten, Boompiepers, Wielewalen, 
Withalsvliegenvangers, Zwartkoppen, Braamsluipers, Fluiters, Boomklevers en een 
Rode eekhoorn.  Bijzonder waren een over de weg lopende Houtsnip en een foeragerende 
Zwarte Specht. 
 

 
Grauwe Klauwier 
 
Terug op de kampeerplaats zagen we nog een Grauwe Vliegenvanger voor we onze tent 
inkropen voor een middagdutje. 
 
In het stadje Bialowieza probeerden we een plaatselijke gids te strikken die onze kansen op 
Dwerguil zou kunnen verhogen, maar deze wist ons te vertellen dat er veel te veel wind stond 
en dat de kans daarmee vrijwel nihil was. We struinden nog wat rond in het Palace Park en 
hoorden en zagen talrijke Withalsvliegenvangers, Grauwe Vliegenvangers, Wielewalen, 
Europese Kanaries, Putters, Kramsvogels, Ooievaars, Fluiters, vermoedelijk 
Taigaboomkruipers en Boomklevers. Aan de vijver zong een overduidelijke Grote 
Karekiet en het topmoment was een overvliegende Schreeuwarend.  



 
De wandeling in het gebied Zebra Zubra zou goed zijn voor de wat meer geheimzinnige 
spechtensoorten maar deze leverde ons enkel een eerstejaars zingende Roodmus, 
Appelvinken, Fluiters en Glanskoppen op.  
 
Na nog iets genuttigd te hebben op onze kampeerplaats vertrokken we voor een wandeling 
nabij het dorpje Stare Masiewo gelegen aan de grens met Wit-Rusland in het noordelijk deel 
van het bos.  Tijdens de wandeling zagen we een koppeltje Boomleeuwerik, enkele baltsende 
Houtsnippen, een zeer waarschijnlijk Hazelhoen, een paar Grote Lijsters en 1 exemplaar 
van de bij ons zeer zeldzame paddestoel Voorjaarskluifzwam (Gyromitra esculenta). Onze 
zoogdierwaarnemingen bleven beperkt tot enkele Reeën, een Haas en een Konijn. Na nog 
wat te genieten van het eigenaardig gesnor van de Groene Pad keerden we terug naar 
Teremiski om te gaan indommelen met het gekrijs van de naburige Bosuil 
 
 

 
Voorjaarskluifzwam 



 
.17/05 
 
Een wilde Wisent zien is het vroege opstaan (rond 04h00) meer dan waard. Het leek een 
prachtige dag te worden, maar dat zou later zo bleek nog wel veranderen.  We zochten weer in 
dezelfde regio, maar deze keer rond het “Rezerwat Hodowlany Zubrow” dit is een omheinde 
ruimte waar een kweekprogramma loopt voor Wisenten. Aangezien de aanwezigheid van 
deze gevangen dieren wel eens wilde dieren zou kunnen lokken maak je hier een zeer goede 
kans om een wild exemplaar aan te treffen. In ons geval was dat één enkele kortstondige 
waarneming van een magnifieke Wisentstier.  De 3 Edelherten hoefden absoluut niet onder 
te doen en wat gevogelte betreft konden we ons vergapen aan verschillende 
Withalsvliegenvangers, Appelvinken, Groenlingen en Roodmussen evenals 2 Middelste 
Bonte Spechten, 1 roepende Zwarte Specht en een nogal onbevredigende waarneming van 
waarschijnlijk een Kleine Vliegenvanger. 
 

 
Withalsvliegenvanger 
 
Aangemoedigd door onze wisentenervaring waagden we ons aan een wandeling nabij 
Podcerkwy waar we Witrugspecht of Drieteenspecht hoopten te vinden. Het habitat met vele 
dode bomen in een mooi fris groen moerassig bos met verschrikkelijk hardnekkige muggen 
leek in ieder geval zeer geschikt, maar al gauw bleek het niet veel zaaks te worden gezien het 
langzaam aan begon te regenen.  We zagen of hoorden wel Spotvogel, Boompieper, 
Withalsvliegenvangers, Appelvinken, Braamsluiper en een gek beeld van een luid roepend 
Witgatje balancerend op een takje die mogelijk haar broedterritorium verdedigde. De regen 
verplichtte ons om voortijdig terug te keren.  



We besloten om in Bialowieza ons een gids te regelen voor een bezoek aan het reservaat 
 (’s anderendaags 05h00 in het Palace Park, het stadspark van Bialowieza) en nadien wat te 
gaan slapen.  
Helemaal natgeregend en eerlijk gezegd ook een beetje vermoeid kroop ik maar al te graag 
mijn tent in om wat bij te slapen maar wel met enige zorgen over de aanhoudende regen.  De 
ontwaking was een succes te noemen met een zeer hoopgevende sprankelende zon en 
eindelijk eens een tasje koffie voor de hersenen (daar hadden we nog geen tijd voor gehad).   
 
Bert stelde voor om de namiddag door te brengen aan het welbekende Siemianówka 
Rezervoir, volgens sommigen de beste plaats in Polen om vogels te kijken.  Een eerste korte 
stop leverde ons alvast wat leuke Visdiefjes, Zwarte Sterns, Witvleugelsterns, een rosse 
Koekoek en een mooie Zandhagedis  op.  
 

 
Zandhagedis 
 
Aan de volgende stop bleek de zon al gauw verstoord te worden door een naderend onweer, 
maar gelukkig duren die meestal niet zo lang zoals toen ook het geval was.  De sfeer zat goed 
aangezien we al vrijwel onmiddellijk  een ver vliegende Zeearend konden ontwaren alsook 
meerdere zwevende Bruine en Grauwe Kiekendieven.  De lage struikjes en dennetjes waren 
bezet door verschillende Paapjes, Gele Kwikstaarten (maar geen Citroen), Grauwe 
Klauwieren, Rietgorzen, Veldleeuweriken, Graspiepers en zelfs 1 Hop.  Boven het weids 
reservoir vlogen verschillende Witvleugelsterns, Zwarte Sterns, Witwangsterns, 
Visdiefjes, Kokmeeuwen, Pontische Meeuwen en Dwergmeeuwen.  De steltlopers waren 
niet dik gezaaid met kleine groepjes Bosruiters, Tureluurs, Grutto’s en een Zwarte Ruiter 
in broedkleed alsook de watervogels met kleine aantallen Zomertalingen, Kuifeenden, 
Krakeenden, Meerkoeten , Smienten en Futen. Het vreemd hoempend geluid bleek van de 



vele Roodbuikvuurpadden afkomstig te zijn vergezeld door vele snorrende Groene 
Padden. 
Op de terugweg naar Teremiski zagen we nog een Edelhert.  Aangekomen was het weer 
indommelen nu met 2 krijsende Bosuilen geblazen. 
 
18/05 
 
Om 05h00 stonden we paraat in het Palace Park vergezeld door luid zingende Spotvogels, 
Noordse Nachtegalen, Europese Kanaries, Draaihalzen en Grauwe Vliegenvangers en 
later ook nog een schotse vogelkijker en als laatste de gids.  Al reeds op voorhand vroeg hij 
wat we het liefste wouden zien en we waren het er allen over eens dat zowel Witrugspecht als 
Kleine Vliegenvanger even hoog op ons verlanglijstje stonden aangezien we die middag naar 
de Biebrza moerassen zouden vertrekken. De gids leek alvast veelbelovend want van beide 
soorten wist hij specifieke zangposten of broedholen. Aangekomen bij het broedhol van de 
Witrugspecht liet deze niet lang op zich wachten en hadden we zeer mooie waarnemingen 
van het mannetje, het vrouwtje en het jong. De Kleine Vliegenvanger werkte aanzienlijk 
minder goed mee, weliswaar waren er welgeteld 2 duidelijk te horen, maar mooi te zien 
kregen we ze niet.  Niet getreurd echter want we hadden nog mooie tot zeer mooie 
waarnemingen van 1 Zwarte Specht, 1 Middelste Bonte Specht, verschillende Grote Bonte 
Spechten, 1 Wespendief, 1 Bonte Vliegenvanger (de enige zp van het reservaat zei de gids), 
vele Withalsvliegenvangers, 2 Heggenmussen (enigen van de reis) en enkele Appelvinken 
en Wielewalen. Aan de ingang van het reservaat posteerden 2 mannetjes Grauwe Klauwier 
en zong een Sperwergrasmus.  Na afloop van de wandeling zagen we nog 2 Visdiefjes over 
de vijver van het Palace Park cirkelen. 
 
Bij de vele ontmoetingen met andere vogelkijkers worden er wel eens goede plaatsjes aan 
elkaar uitgewisseld.  Zo kwamen we te weten dat er vlak bij onze kampeerplaats (Teremiski 
dus) een zeer goed stuk dood bos aanwezig was waar zowel de Drieteenspecht als de 
Witrugspecht vaak gezien worden. Dus besloten wij na onze tent opgebroken te hebben deze 
plaats nog even aan te doen  (dat even bleek nadien een anderhalf uur geduurd te hebben).  De 
Drieteenspecht liet zich echter niet zien, wel zagen we de typische piksporen en hadden we 5 
soorten spechten die één per één de revue passeerden.  We zagen al onmiddellijk een 
Witrugspecht die vrij spoedig verdween, nadien kwamen daar nog Zwarte Specht, 
Middelste Bonte Specht, Draaihals en Grote Bonte Specht bij.  Een magnifiek zichtbare 
Schreeuwarend en even later nog een mannetje Bruine Kiekendief vlogen over. Tot slot 
zouden we hier onze laatste Withalsvliegenvangers van de reis zien.  Een zeer interessant 
plaatsje dus en gemakkelijk bereikbaar aangezien het vlak naast het baantje ligt (tussen Duby 
en Teremiski vlak aan een klein brugje).  
 
Onderweg naar de Biebrza stopten we nog even aan Mikszki (tussen de dorpjes Michakowo 
en Gródek), een goede plek voor Korhoenen.  En inderdaad, Bert slaagde er in om tweemaal 
een vrouwtje Korhoen waar te nemen (ik was blind en doof op dat moment ☺) . Ik kon wel 
meegenieten van de vele Paapjes (Bert vond toevallig ook een nest met eieren), Grasmussen, 
Spotvogels, 2 Boomvalken die op de zwaluwen joegen, een verre Schreeuwarend, een 
Torenvalk (de enige van de reis) en Sprinkhaanzangers. 
 
 
Na onze inkopen gedaan te hebben was de hemel overtrokken met zware wolken die ellendige 
regen aankondigden.  Dus onze eerste aanblik van de Bierbza  (‘Strekowa Gora’, aan de 



zuidingang van de Biebrza) was één van totale grauwheid, maar die witte stipjes in de verte 
gaven hoop.  Na ons wat dichter en overdekt geinstalleerd te hebben konden we de witte 
stipjes determineren als vele Witvleugelsterns die over de weidse dras foerageerden. Ook 
zagen we Gele Kwikstaarten, vele Boeren- en Huiszwaluwen, een Tureluur en een 
Grutto.  Het is hier waar jaarlijks enkele Wilde Zwanen tot broeden komen en we zagen 
inderdaad 2 exemplaren nabij de baan. 
 

 
Wilde Zwaan 
 
De aanhoudende regen dwong ons één of ander schuur of ander gerieflijke beschutting te 
vinden. In Stójka werden we zeer vriendelijk ontvangen door een ouder echtpaar die ons een 
kleine woonst voorzien van alle basisgemak ter beschikking stelde. Het was met tegenzin dat 
ze hiervoor geld ontvingen. Waar vind je dat nog?  Die openhartigheid zullen wij in ieder 
geval niet vlug vergeten.  
 
19/05 
 
We zaten niet ver van de ‘Grobla Honczarowska’, een zeer groot zeggengebied waar 
meerdere Waterrietzangers hun stekje vinden.  Rond 05h00 stonden wij paraat geteisterd door 
een strakke kille wind, maar wel met een fris ogende hemel. Het ging om een enkel 
wandelpad van een viertal km die je doorheen een moerassig bos naar het betreffende 
zeggengebied brengt.  In dat bos hadden we magnifieke zichten van meerdere Noordse 
Nachtegalen, adulte Roodmussen, Appelvinken, Braamsluipers, Rietzangers, Spotvogels 
en één enkele Grauwe Vliegenvanger.  Het zeggengebied leverde enkel een auditieve 
waarneming van Waterrietzanger op, maar we konden genieten van 4 Elanden, 1 Zeearend, 



2 koppels Kraanvogels, een mannetje Grauwe Kiekendief, 2 mannetjes Bruine Kiekendief, 
Witvleugelsterns en vele Rietzangers en Graspiepers. Opmerkelijk ook was de 
aanwezigheid van een mogelijk wolvenspoor. Bij de terugkeer zagen we nog een Klapekster. 
 

      
Roodmus                                                               Noordse Nachtegaal 
 
Els was niet meegekomen dus gingen we terug naar Stojka om haar op te halen en een vlug 
ontbijtje te nuttigen. We waren van plan om de westelijke baan (waar de Ortolanen nog 
zingen) langs de Biebrza af te rijden met af en toe een korte stop.  
De eerste stop was aan de observatietoren met zicht op de grootse weidsheid van de ‘Bagno 
Lawki’ die verschillende koppels Kraanvogels herbergde, waarboven verschillende Grauwe 
en Bruine Kiekendieven zweefden en zelfs een koppel Wulpen aan kwamen geland 
(zeldzaam in Polen).  
In ‘Strekowa Gora’ zagen we nu 3 Wilde Zwanen, nog meer Kraanvogels, vele 
Witvleugelsterns en 1 mooi zichtbare Witwangstern. 
Aan de brug over de Biebrza nabij Wiszna is een restaurantje waar we kennis maakten met 
wat Poolse kookkunst (iets te vettig naar mijn smaak, maar wel maagvullend). Tijdens de 
maaltijd werden we vermaakt door 1 Grote Zilverreiger, 2 overvliegende Raven, jodelende 
Wielewalen, vele Zwarte Sterns, een heuse Huiszwaluwenkolonie aan de brug en een verre 
vlucht van een 40tal Aalscholvers. 
Bij aanvang van de fameuze ‘Ortolanenboulevard’ vraag je je inderdaad af waarom je precies 
hier moet uitkijken, maar ze stelde niet teleur. Al vlug vonden we een zingende Ortolaan en 
even later nog één die zich uitstekend liet tonen. Zeer jammer dat we ze bij ons amper nog 
kunnen waarnemen. Hier vonden we ook nog een Klapekster en een Grauwe Klauwier. 
De stop in Brzostowo is behoorlijk spectaculair te noemen. Je hebt er een zeer mooi uitzicht 
over de brede rivier met zijn natte aangrenzende graslanden waarboven ontelbare sterntjes en 
meeuwen hangen. Enorme aantallen Witvleugelsterns, mindere aantallen Visdiefjes en 
Witwangsterns, vele Kokmeeuwen en veel juveniele Dwergmeeuwen teisterden het 
luchtruim boven dit stuk van de Biebrza.  Dwergstern werd hier ook gezien door andere 
vogelkijkers. Zeer leuk was het getuige te zijn van enige balts bij Kemphanen. We zagen een 



blond en een zwart mannetje in volledig opgerichte houding kemphanig rondparaderen terwijl 
enkele vrouwtjes toekeken.  Verder waren de graslanden bevolkt door een 20tal Bonte 
Strandlopers, 2 koppels Kraanvogels, een 10tal Grauwe Ganzen, enkele Grutto’s, veel 
Knobbelzwanen en schaarse aantallen van Zomertaling, Kuifeend, Tafeleend en Slobeend. 
Er vloog nog een Zeearend over. 
 

 
Kraanvogels 
 
Doorheen de ondergelopen graslanden nabij Mscichy loopt een wandelpad naar een 
observatietoren. Dit gebied zou het perfecte habitat kunnen zijn voor zowel Waterrietzanger 
als Citroenkwikstaart.  Aan de parking zong een Roodgesterde Blauwborst en een prachtige 
Buidelmees die druk bezig was nestmateriaal te verzamelen. Naast de te verwachten soorten 
waren de hoge aantallen Ooievaars en de aanwezigheid van Oeverzwaluwen zeer 
opmerkelijk. De zon scheen heerlijk en de verleiding was groot om de wandeling af te maken, 
maar we keerden toch terug aangezien we die avond nog onze kans wilden maken bij het 
Poelsnippenlek nabij Barwik. 
 
In Barwik lukte het ons met moeite de Poelsnippen te ontwaren (we zagen er 3 ) , maar we 
konden niet klagen bij de langdurige waarneming van een baltsopvoering van 1 exemplaar en 
het duidelijk hoorbaar klikkend geluid. Eveneens de moeite waren de vele Watersnippen die 
hun bijnaam hemelgeit volwaardig maakten. In alle extase over de Poelsnippen werd de 
overvliegende Zeearend bijna over het hoofd gezien evenals de 2 Reeën die zich uit het bos 
waagden. Bert zag zelfs een vrouwtje Citroenkwikstaart! De hele sfeer was gedompeld in 
een orkest van Noordse Nachtegalen, Kwartelkoningen, Sprinkhaanzangers en 
Roerdompen. In één woord grandioos! 
 



20/05 
 
Onze Waterrietzangers van gisteren waren niet echt een groot succes te noemen, dus stonden 
we weer aan hetzelfde wandelpad dat ons naar het goede zeggengebied bracht. De wind stond 
minder strak als gisteren. Misschien daarmee dat we al vlug een drietal exemplaren hoorden 
zingen. Na even wachten hadden we prijs, een open en bloot op een rietstengel zingende 
Waterrietzanger, die gelukkig een behoorlijk tijdje bleef zitten!  Ook hingen hier 6 Elanden 
(allemaal zonder gewei) rond. Terwijl wij in diepe concentratie met onze Waterrietzangers 
bezig waren slaagde Els er in om een Eland tot op enkele meters te benaderen. Vogels die we 
gisteren hier niet hadden en vandaag wel waren Snor, Krekelzanger en een Matkop (van de 
ondersoort borealis). In de verte zat een Schreeuwarend in het topje van een boom. 
 

 
Eland 
 
We verlieten Stójka, om ons naar het noordelijk deel van de Biebrza te verplaatsen, niet 
zonder nog een zingende Ortolaan en meerdere Roodmussen op te merken en uitgebreid 
afscheid te nemen van onze goede gastheren.  
Nabij Goniadz zou de Bastaardarend vorige jaren vaak gezien geweest zijn, maar niet voor 
ons dit jaar, wel weer veel Witvleugelsterns, enkele Kemphanen, Waterhoen (enige van de 
reis), Boomleeuwerik en een Buizerd. 
Tussen de dorpjes Dolistowo en Kopytkowo loopt een baantje dwars door de ondergelopen 
weilanden langs de Biebrza naar een observatietoren met zicht op de grootse ‘Rode 
Moerassen’. Op mijn eentje liep ik een deel van de baan af want Bert en Els gingen op zoek 
naar het voetmatje (van de auto) dat in Goniadz was kwijtgeraakt (ze hebben het 
teruggevonden).  Vanaf de brug kon je een Beverburcht zien. Omringd door vele krijsende 



Witvleugelsterns zag ik enorme aantallen Rietzangers, Gele Kwikstaarten, Rietgorzen en 
Veldleeuweriken, werkelijk massaal!  Wat libellen betreft kon ik Viervlek en Beekrombout 
determineren. Af en toe stootte ik op wat Kemphanen en Bosruiters en ook een groepje 
Belgen met de enthousiaste melding dat er een prachtig zichtbare Kwartelkoning aan de 
observatietoren zat. Hadden we dat voetmatje maar nooit kwijtgespeeld, want aangekomen bij 
de observatietoren bleken  2 Kwartelkoningen inderdaad zeer dichtbij te roepen….maar zien 
was iets anders (tot grote frustatie van sommigen).  Els had geluk met een waarneming van 
een uitstekend kopje, maar helaas gaf ze daarbij ook nogal een enthousiaste zwik aan de 
telescoop.  Ondanks het niet waarnemen van dit verdoken dier was de sfeer behoorlijk 
surrealistisch te noemen met een barbecuend muziekmakend gezelschap vlak onder de 
uitkijktoren, de 2 roepende Kwartelkoningen, een ver zingende Snor en vooral dat machtige 
zicht waar je naar kan blijven turen.  Een moment dat alvast een plaats in mijn hart heeft 
ingenomen. In de nabijheid zagen we ook nog 2 Patrijzen, een Kraanvogel en meerdere 
Kneus. 
 
 

 
Viervlek 
 
In Kuligi vonden we een kampeerplaats in de tuin van een zeer nieuwsgierig en kroostrijk 
gezin. Nieuwsgierig, maar ook nogal bizar wegens hun niet aflatend zwijgzaam staren naar al 
onze handelingen. Comfortabel kon je het niet echt noemen vrees ik.  Een avondwandeling in 
de buurt leverde wel minimum 4 roepende Porseleinhoenen, vele Kwartelkoningen, een 
overvliegende Houtsnip,een roepende Draaihals en nogal schimmig een Ree en een Vos. 
 
 



21/05 
 
Om 04h00 waren we al uit onze tent gekropen met de stille hoop dat we niet weer die ietwat 
griezelige blikken van onze gastheren moesten doorstaan. Ons stil vertrek werd opgeluisterd 
door 2 roepende Hoppen en een voorbij vliegende Boomvalk.  De bedoeling was een 
wandeling proberen maken doorheen de ‘Rode Moerassen’.  We werden al vooraf 
gewaarschuwd dat het vrij ondoenbaar ging zijn wegens te drassig en dat kunnen we achteraf 
enkel maar beamen.  Op de paar 100 meter die we konden afleggen zagen we verschillende 
Gele Kwikstaarten, Paapjes, Zomertalingen en Rietzangers. 
Dan maar onze wandeling in Mscichy  afmaken, waarvan we al een deel hadden afgelegd op 
19 mei.  Buidelmees en Blauwborst waren nog steeds ter plaatse en bijkomende 
waarnemingen waren 1 Grote Zilverreiger, 2 maal overvliegende Zeearend, 2 roepende 
Roerdompen en 3 Elanden (waarvan eindelijk eens eentje met een gewei).  Het loonde ook 
om eens in het water te kijken want het krioelde er van de waterbeestjes waaronder vele 
Posthoornslakken, Poelslakken, Bloedzuigers, Waterspinnen, Schrijvertjes en tal van andere 
beestjes.  Bert bewees zijn reigerachtige talenten met de vangst van een prachtexemplaar 
Roodbuikvuurpad. 
 

 Roodbuikvuurpad aan Mscichy 

  



 
Witvleugelstern aan Mscichy 
 
We wilden onze laatste avond nog eens doorbrengen bij de Poelsnippen van Barwik, dus 
reden we de ‘Ortolanenboulevard’ nogmaals af om dan via Wiszna terug het reservaat in te 
gaan richting Barwik, niet zonder nog enige stops te doen voor het vogelgenot.  
In Ruthowskie zagen we 1man Brilduiker en enkele Slobeenden, Tafeleenden en 
Kuifeenden opgeluisterd door een zeer dichtbij roepende Roerdomp en een zingende 
Ortolaan. 
Te Wierciszewo waren 6 Grote Zilverreigers en een behoorlijke groep van een 30tal 
Grutto’s aanwezig. Boven de Bierbza hingen 10tallen Zwarte Sterns en enkele 
Witwangsterns.  Leuk was ook de Wielewaal die even open en bloot voor ons poseerde. 
Ten zuiden van Wiszna is een klein moerasgebied waar je goede kans kan maken voor het 
Klein Waterhoen.  Wat dat betreft was Bert de enige die hiermee een beetje geluk had, want 
hij zag een klein ralletje vervliegen, die zich echter na enig speuren spijtig genoeg niet meer 
liet zien. Niet getreurd want we hadden nog prachtige waarnemingen van een Bever en een 
koppel Zwarte Stern en Visdief op nest. 
Het plan was om de nacht door te brengen op de camping van Budy, maar een stel zeer 
opdringerige kerels waren er in geslaagd ons zo hard te vervelen dat we de camping verlieten 
om elders ons heil te zoeken. Gelukkig moesten we niet ver zoeken want een jager afkomstig 
van Warschau liet ons onze tent opzetten in de tuin van zijn vakantiewoning. Vrijwel meteen 
haalde hij een fles wodka boven en stelde de barbecue op en verplichtte ons om alles te 
consumeren wat hij voorschotelde.  De wodka kon ik persoonlijk nog wel appreciëren, maar 
de geroosterde worsten smaakten mij eerlijk gezegd niet.   
Wat vogels betreft zagen we te Budy nog 1 Houtsnip en 1 Klapekster overvliegen en 
hoorden we 2 Nachtzwaluwen en 1 Porseleinhoen. Vlak voor de schemering stonden we nog 
even aan het Poelsnippenlek en konden minimum 5 baltsende Poelsnippen waarnemen 



alvorens het te donker werd. We vielen in slaap met de zang van Boomleeuwerik en het 
gehoemp van Roerdomp. 
 
22/05 
 
Op onze laatste dag hadden we besloten een beetje uit te slapen en op het gemak terug te 
keren naar Warschau waar onze trein richting Brussel om 18h zou vertrekken. Bij het opstaan 
vond ik zowel een mannetje als een vrouwtje Bruine Vuurvlinder. Onze gastheer schotelde 
ons nog een uitgebreid ontbijt voor en haalde zelfs trots zijn jachtgeweer boven waar ik met 
zeer veel moeite bewondering kon voor veinzen.  Al bij al is dit de enige jager tot nog toe die 
mij niet heeft kunnen ergeren en dit komt natuurlijk door het uitermate vriendelijk onthaal.  
Met enige moeite liet hij ons vertrekken. Het was al bijna middag en we hadden toch nog 
graag wat vogels gezien. 
 

 
Bruine Vuurvlinder te Barwik 
 
In Zajki maakten we een korte wandeling waar we onze laatste Witvleugelsterns, 
Kraanvogels, Roodmussen en Zeearend zouden waarnemen. 
De terugtocht bracht ons weer langs Brok, dus hielden we weer even halt om een dutje te 
doen en ook om van de laatste Zwarte Sterns te genieten. Ons dutje bleek achteraf gezien 
toch iets te lang geduurd te hebben want ondanks herhaaldelijke waarschuwingen van Els 
kwamen we zeer nipt in Warschau aan.  In amper een half uur tijd moesten we onze huurauto 
zien kwijt te geraken en onze trein op tijd halen!  Dit lukte met zeer veel haast en stress. 
Eenmaal geïnstalleerd duurde het niet lang of we lagen alledrie ruimschoots voldaan diep in 
slaap. 
 


