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1) Deelnemers: Jan Kelchtermans, David Adams, Dirk Colin, Carl Tiebos, Rudy
Lenaerts, Ronald Dierckx, Miguel De Meulemeester, Ignaas Robbe en Bart De
Keersmaecker
2) Voorwoord:
Het initiatief voor de korte trip, aka birdrace, werd genomen door Jan
Kelchtermans n.a.v. de door hem geleide succesvolle trip het voorbije jaar in
Centraal – Zweden. Doel was om, met een groepje van 10 vogelkijkers, de
oerbossen van Bialowieza en de moerassen van Biebrza in Oost-Polen te
verkennen. Er werd gefocust op het vinden van enkele targetsoorten, zoals:
Witrugspecht, Poelsnip, Dwerguil, Waterrietzanger, Bastaardarend,
Citroenkwik en Hazelhoen. Al deze soorten werden tijdens de korte trip
waargenomen. In tegenstelling tot het voorbije jaar, werd er,voor de plaatselijke
organisatie, beroep gedaan op Andrzej Felix Felger. Hij leidt een Poolse
natuurgidsenorganisatie, die gespecialiseerd is in het rondleiden van vogelkijkers
in Oost- en Zuid-Polen. Wij werden begeleid door Darek, een uitstekende gids
met veel terreinkennis en, naargelang het vorderen van de trip, een echte
grapjas.
3) Dagverslagen:

•

24/05/2006:

Nadat we met carpooling alle tien de luchthaven van Charleroi bereikt hadden, bleek
bij het inchecken aan de balie van WIZZ-air dat één van de deelnemers, Dave
Dierckx, zijn paspoort was verloren. Na veel zoeken en over en weer gebel met het
thuisfront, bleek dat Dave niet mee kon. Als dit maar niet het begin was van het
verhaaltje van de tien kleine negertjes.
Om 20u50 steeg het vliegtuig op en om 22u25, landde we na een korte vlucht van
1u35 op de internationale luchthaven van Warschau. Na het uitchecken en onze
bagage te hebben opgepikt, maakten we kennis met Darek, onze vriendelijke gids
voor de komende dagen. Om 22u50 reden we reden we al langs de lanen van
Warschau richting Oost-Polen. Terwijl we de mooi verlichte skyline van Warschau,
enkele mooie paleizen en de Wizla-rivier aan ons zagen voorbij glijden, informeerde
Darek naar onze targetsoorten voor deze vierdaagse.
Wat later reden we over de donkere, hobbelige Poolse wegen, richting Bialystok, de
plaats waar de moordenaar van Joe Van Holsbeeck gevat werd. Enkele uren later
deden we, tijdens een combinatie tank- & plasstop, de eerste vogelwaarnemingen
van de trip: in het duister hoorden we de luide zang van Noordse nachtegaal, verder
hoorden we ook Nachtzwaluw en Steenuil. Enkele Vossen en een vrouwtje Edelhert
stonden langs de kant van de weg. Na een rit van 250km, bereikten we omstreeks 3u
ons gastverblijf nabij Guzczewina, net ten noorden van het Bialowieza
Nationaal Park. Enkelen vlogen er onmiddellijk in; anderen kropen toch een uur of
vier onder lakens.

•

25/05/2006:

Rudy, Dirk en ik begonnen reeds om 3u30 de omgeving van het verblijf te
verkennen. Overal weerklonk de luide zang van Noordse nachtegaal, Koekoek,
Wielewaal en Geelgors. In de vochtige weiden riepen minstens vijf Kwartelkoningen.
Ondanks intensief speuren in het gras bleven ze goed verborgen. Omstreeks 4 uur
kwam de zon langzaam op, maar het was nog een hele tijd erg fris. We hoorden en
zagen: roffelende Zwarte specht, Grote bonte specht, Boomleeuwerik, Boompieper,
zingende Paapjes, Kramsvogel, Braamsluiper, Krekelzangers, Roodmus, Sijs en
Kneu. Rudy bleef naar de Kwartelkoningen zoeken en ik wandelde samen met Dirk
verder. Wat verder merkten we: Spotvogel, Bosrietzanger, Grauwe klauwier, Fitis,
Ooievaar en 3 Raven op.
In de boomgaard vlakbij het gastverblijf vonden we naast Kramsvogels en enkele
Appelvinken ook een prachtig koppeltje roepende Draaihalzen. Vervolgens trokken
we de bossen in: Grauwe vliegenvanger, zingende Bonte vliegenvanger, Matkop,
Kuifmees, Zwarte mees, Sijs, heel veel Fluiters en verrassend baltsende Watersnip
en Bosruiter werden genoteerd. Om 8u waren we terug aan het gastverblijf, waar we
samen met de anderen ontbeten.
Rudy had samen met Miguel vruchteloos bij de Kwartelkoningen gestaan, maar ze
hadden wel mooie waarnemingen van Krekelzanger, Noordse nachtegaal en
Sperwergrasmus.
Om 9 uur vertrokken we met het busje, onze eerste stopplaats was een track ten ZO
van Olchowka, waar er een broedplaats is van de Witrugspecht. We wandelden
het bos enkele honderden meters in en bereikten een brugje aan een groot elzenbos,
met heel veel dode en stervende bomen. We zagen: Koekoek, Fluiter, Witgatje,
Grauwe
vliegenvanger,
zingende
Withalsvliegenvangers,
Boomklever,
Taigaboomkruiper en mooie Wielewalen. We wandelden links over een pad, tot aan
een beverdam. De dam zorgde ervoor dat het hele elzenbos onder water stond. Op
het midden van de beverdam werden we vrijwel onmiddellijk beloond met een
fantastische waarneming van een koppel Witrugspechten aan hun nesthol.

Aan de andere oever zagen we gedurende een dik uur herhaaldelijk deze zeldzame
spechten op hun nestboom. Ook hadden we zeer mooie en langdurige
waarnemingen van Zwarte spechten en een druk foeragerende Grijskopspecht.
Hierna keerden we terug naar de bus, terwijl
het al aardig warm was geworden, zo’n 19°C.
We reden naar de zuidkant van Lake
Siemianowka en speurden het grote meer af
vanaf de spoorwegberm. We zagen: Fuut, 3
Grote
zilverreigers,
Blauwe
reiger,
Knobbelzwaan, Wilde eend, Krakeend,
Zomertaling, Kuifeend, Bruine kiekendief,
Kleine
plevier,
Kievit,
Tureluur
en
overvliegende Kraanvogels. Over het meer
vlogen: Kokmeeuw, Dwergstern, Visdief,
Zwarte stern, Witwangstern, Witvleugelstern.
Rietzanger, Grote karekiet, Rietgors en
Paapje zongen in het riet. Tijdens een korte
bui reden we verder in de richting van de WitRussische grens. We reden tot aan een
pompstation,
nabij
het
gehuchtje
Siemieniakowszeyne,
waar
zich
de
broedplaats van Citroenkwik bevond. Nog
voor iedereen goed was uitgestapt, werd het
koppeltje Citroenkwikken reeds gespot.
Even later konden we met zijn allen genieten

van deze prachtige vogels, terwijl ze keer op keer met voedsel kwamen aanvliegen.

We wandelden tot op de dijk en hadden mooie
waarnemingen
van:
Paapje,
zingende
onvolwassen mannetjes Roodmus en Witte
Ooievaars en Zwarte ooievaar, Havik en een
koppel Schreeuwarenden.
Terwijl we picknickten en uitkeken naar de
Citroenkwikken (NEXT), kwam er een
groepje Nederlanders bijstaan. Bij het zien van
de Citroenkwikken reageerde sommigen onder
hen wel bijzonder enthousiast en bijzonder
luidruchtig. Hup Holland hup!
Tot slot merkten we ook nog een zwevende
arend op. Aanhankelijk was hij door het
slechte licht zeer moeilijk te zien. Maar toen hij
uiteindelijk samen met een Schreeuwarend
begon rond te zweven, konden we de vogels
goed vergelijken, na langdurig alle kenmerken
te hebben bekeken, determineerden we de
vogel als een adulte Bastaardarend. Dirk
noemde de zevende, uitstekende handpen het
meest doorslaggevende kenmerk.
Hierna zette we koers naar de velden nabij Leonowicze, ten noorden van het meer.
Hier gingen we op zoek naar de jaarlijks aanwezige Scharrelaars, maar we konden
ze, mede door enkele buien, niet vinden. Wel zagen we: Grauwe kiekendieven,
Sperwer, Koekoek, Ooievaar, Noordse nachtegaal, Paapje, Grauwe klauwier, Kleine
bonte specht, Roodmus, Vos, Klapekster en een erg verre Zeearend. We reden
helemaal terug naar ons gastverblijf nabij Guzczewina voor het avondmaal.
Onderweg stopten we even in een mooie brede vallei nabij Guzczewina. Hier lokte
Miguel met een geluidsband een koppeltje Sperwergrasmussen. Het mannetje
begon vrijwel onmiddellijk te zingen en liet zich prachtig bewonderen in een
doornstruikje. Verder zong hier ook nog Krekelzanger en zaten er wat Grauwe
klauwieren. Na het avondmaal probeerde Darek met behulp van Miguel’s mp3speler, één van de Kwartelkoningen uit de hoge begroeiing te lokken. De vogel riep
wel terug en benaderde onze gids tot op zo’n twee meter, maar liet zich niet zien.
Wel zagen we Grauwe klauwieren, Appelvink en hoorden we nog minstens 2
roepende Draaihalzen. Ook hadden enkele gelukkige een laag overvliegende Rode
wouw opgemerkt, een vrij zeldzame vogel in Oost-Polen. We reden naar Narew,
waar we samen met de Nederlandse groep en onder onderbegeleiding van twee
boswachters – waarvan ene serieuze pipo - de Poelsniplek bezochten in een
drassig gebied ten zuidwesten van het dorp. Kort buiten Narew, reden we rechts een
track in en wandelden door de dennenbossen tot in een sompige, drassige vlakte. In
het midden van de vlakte werd er halt gehouden en gewacht in stilte. Wat later
lokaliseerde Alec, één van de boswachters, de roepende vogels. Na veel zoeken en
pieren slaagde iedereen er in om minstens enkele keren de baltsende, springende

en vleugelklappende vogels te zien. Niet in het minst benaderden we de gehoopte
tekentaferelen van de Lars Jonsson’s fieldguide, maar het geluid was zeer goed
hoorbaar en typerend; het had iets weg van een op de grond vallende knikker.
Ignaas zei echter dat we meer dan tevreden mochten zijn. Poelsnippen in Polen
gaan er op achteruit en zijn altijd slecht te zien. Darek zei dat je voor beeldvullende
Poelsnippen in Litouwen moet zijn. Daar is de vegetatie van de baltsplaats zeer kort
en tonen de vogels zich heel wat beter.
Verder hier ook: Ooievaar, 2 mannetjes Grauwe kiek, Kwartelkoning, baltsende
Watersnippen, Koekoek, Paapje, Noordse nachtegaal, Roodmus en Zomertortel
waargenomen. Terwijl er een nieuwe bui naderde, keerden we terug naar de
wagens, we hadden allen de Poelsnippen gezien, waarvan er zich minstens 3-4
op de lek bevonden. Als ultieme afsluiter reden we naar een plaats voor het
Dwerguiltje. We namen de baan 689 tussen Hajnowka naar Bialowieza en
sloegen links een track in aan het paaltje van boshok nummer 447. We wandelden
samen met de Nederlandse groep en onze gidsen enkele honderden meters de track
in, terwijl de roep van de Dwerguil werd afgespeeld. Vijf minuten later kwam het
kleine uiltje aangevlogen en vatte post op een dode tak, hoog in een boom. Hier
konden we hem ondanks de invallende duisternis -het was al negen uur gepasseerdgoed bewonderen. Het uiltje ging dan nog wat beter zitten en vloog tenslotte terug de
bossen in. Uiterst tevreden keerden terug we naar het gastverblijf.
Samen met enkele anderen had ik ruim 18 uur aan één stuk naar vogels gekeken.
Alles wat enig zins mogelijk was werd gezien. Wat een schitterende en vooral
memorabele vogeldag, met voor velen van ons verschillende nieuwe soorten.
•

26/05/2006

Om 3u45 stonden we op en om 4u30 reden we naar de ingang van het Bialowieza
Nationaal Park. In Guzczewina merkten we nog Kwartelkoning, Krekelzanger,
Ooievaar en Noordse nachtzwaluw op. In Bialowieza werden we opgewacht door
Alec, na een kort ontbijt wandelden we naar de ingang van het Nationaal Park. In de
weiden en struiken werden: Draaihals, Sperwergrasmus, Kwartelkoning, Grauwe
klauwier, Ooievaars, Paapje, Noordse nachtegaal en Roodmus gehoord of gezien.
We betraden het indrukwekkende oerbos en hoorden en zagen massa’s
Withalsvliegenvangers en Fluiters. Verder werden: 3 zingende Kleine
vliegenvangers,
Koekoek,
Braamsluiper,
Gaai,
Spotvogel,
Goudhaan,
Vuurgoudhaan, Boomklever, Wielewaal, Appelvink, 2 Raven, Eekhoorn en een
trompetterende Goudvink waargenomen. Twee keer zagen we Middelste bonte
specht, waarvan één koppel aan hun nestholte. Ook noteerden we Zwarte specht,
een vrouwtje Kleine bonte specht en twee keer een Witrugspecht, waarvan één
vrouwtje zich heel mooi liet bekijken op een stronk.
Jan en Dirk zagen een Drieteenspecht zitten die, bij het informeren van de
overigen, het hazenpad verkoos. Met een speciaal fluitje probeerde Jan een
Hazelhoen te lokken. Dat lukte, want vlakbij riep een vogel vanuit de
onderbegroeiing. Jammer genoeg konden we hem niet lokaliseren. Tussen de
monumentale en soms eeuwenoude woudreuzen wandelden we verder.
Buiten het oerbos merkten we een zwevende Schreeuwarend en Buizerd op en ook
de eerste Bonte kraai en Ekster. Vanwege het koude weer (geen 15 graden) dronken
we iets in een bar in Bialowieza-dorp waarna we verder reden in zuidoostelijke

richting. In het gebied Wysowie Bagno, vlak bij de Wit-Russische grens, gingen we
op zoek naar Hazelhoen en Drieteenspecht.
Eerst gingen we een bosje in, waar Jan met zijn fluitje 3 keer reactie kreeg. Enkel
David zag drie Hazelhoenen die Darek hem aanwees in het dichte struikgewas. We
zagen ook: Buizerd, Witgatje, Koekoek, Boompieper, Noordse nachtegaal, Fluiter,
Glanskop, Wielewaal, Appelvink, Roodmus en een Vos. Kortbij riepen Kraanvogels
en we zagen een roepende Grijskopspecht prachtig in een boom zitten. Wat dieper
in het bos, in een stervend sparren-elzenbos, zochten we vruchteloos naar
Drietteenspecht.
Enkele kilometers verder stopten we aan een groot elzenbos, met veel dode bomen.
Hier zochten we nogmaals naar Drieteen- en Witrugspecht. Er waren enorm veel
sporen van activiteit van deze twee spechtensoorten op de dode bomen terug te
vinden. Maar de vogels zelf bleven weer onvindbaar. Ondanks felle buien zong een
Krekelzanger volop door. Veder nog Koekoek, Witgatje, Fluiter, Grauwe klauwier,
Wielewaal en zingende Grauwe vliegenvanger op. Tijdens een korte stop aan een
brugje over de Narew rivier zagen we Grauwe kiek, Grauwe klauwier, Paapje,
Noordse nachtegaal en een zingend, volwassen mannetje Roodmus.
In de bossen nabij Hajnowka deden we nog één
vruchteloze poging om de Hazelhoen te lokken, maar door
de hevige regen zagen we niets. Na het oppikken van onze
bagage en een stevig middagmaal met koffie en koekjes,
stopte we onderweg naar Bialystok nog in de velden
nabij Krynickie. Hier deden we een heel mooie
waarneming van Scharrelaar, een zeldzame Poolse
broedvogel. Verder zaten hier: 2 Klapeksters, Ooievaar,
Bruine kiek, Grauwe kiek, Buizerd, Torenvalk, Kraanvogel,
Hop, Kramsvogel, Draaihals, Gele kwik, Paapje, Grauwe
klauwier, Roodmus, Ree, Vos en een Schreeuwarend.
We vervolgden onze weg naar Bialystok en onze nieuwe
verblijfplaats in Tykocin, nabij het Biebrza Nationaal
park.
Nadat we ons in onze kamer hadden geïnstalleerd
wandelden we de brug over de Narew over, tot aan een
uitkijktoren. Blauwe reiger, Ooievaar, Knobbelzwaan,
Zomertaling,
Kraanvogel,
Grutto,
Watersnip,
Paapje,
Braamsluiper,
Sprinkhaanzanger, Rietzangers, Snor, Blauwborst, Kleine karekiet,, een mannetje
Buidelmees, Grote karekiet, Bosrietzanger, Roek, Wielewaal, Ringmus en Roodmus
werden genoteerd. Boven de plassen vlogen enkele Witvleugel-, Zwarte- en
Witwangsterns rond en over de moerassen joegen Grauwe-, Bruine- en een vrouwtje
Blauwe kiek. Van op de brug zagen we even 2 Bevers zitten.
Jan en Rony merkten ook een laagovervliegende Zwarte wouw op. We hadden
mooie waarnemingen van een koppel zingende Noordse nachtegalen in wat
wilgenstruweel.
Na het avondmaal deden we samen met Darek nogmaals een vruchteloze poging om
een Kwartelkoning te lokken.

Kaart 1: Omgeving Tykocin
•

27/05/2006

’s Morgens vroeg zagen enkele vroege vogels van op de kijktoren nabij Tykocin:
Bruine kiekendief, Grauwe kiekendief, Kraanvogel, Witvleugelstern, Noordse
nachtegaal, Snor, Grote karekiet, Buidelmees en Roodmus. Dirk ontdekte het eerste
paartje Slobeenden van de trip en er vlogen 2 adulte Zeearenden hoog over. Ronny
zag van op de brug een Otter in de rivier zwemmen en vlakbij ons pension zongen
enkele Europese kanaries. We reden eerst naar de moerassen van Zajki, waar een
kolonie Witvleugelsterns huist. Langs de track tussen de moerassen hadden we
prachtige waarnemingen van Witvleugelsterns. Er broeden hier zo’n 150 broedparen
en verder zagen we ook nog: Kraanvogel, Grutto, Watersnip, Tureluur, Zwarte ruiter,
Wulp en Pijlstaart. Tweemaal hoorden we de zweepslagjes van een roepend
Porseleinhoen. Over de moerassen joegen Bruine kieken en Grauwe kieken en over
de bossen zweefde een Schreeuwarend. Vanuit de vegetatie zongen: Snor,
Roodmus en verschillende Rietzangers.

Kaart 2: Wetlands van Zajki en Zuidkant Biebrza:

We reden verder richting Laskowiec, waar
we Klapekster, Grauwe klauwieren en
Patrijs opmerkten. In een droog en met
jeneverbesstruiken
begroeide
vlakte,
tussen Piaski en Tatay, zochten we naar
Duinpieper.
Heel
even
werden
Duinpiepers zingend gehoord, maar niet
gespot. Wel werden: Buizerd, zeer veel
Grauwe
klauwieren,
Groenling,
Veldleeuwerik, Kneu, Hop, Draaihals en
een overvliegende Bijeneter waargenomen.
We keerden terug naar Tykocin, van waar
we na een uitgebreid ontbijt, koers zette
richting Jezewo. Onze eerste stop was aan
een Bijeneterkolonie, waar we naast 2
Bijeneters ook nog een roepende Kwartel
hoorden. Wat verderop, 200 meter voorbij
de afslag naar Bronisewo, was de
volgende stop. Hier hadden we een
prachtige waarneming van drie zingende
mannetjes Ortolaan.

Ook werden er langs deze baan: Klapekster,
Grauwe klauwier, Raaf en een Vos
opgemerkt. Van op een heuvel vlak boven
het dorpje Gora Strekowa hadden we een
prachtig zicht op het zuidelijke deel van het
Biebrza NP en de monding van de Biebrza
in de Narew. We scanden heel het gebied
uitgebreid af en ontdekten: 2 Zwarte
ooievaars, grote aantallen Ooievaars, Bruine
kieken, Grauwe kiek, Kraanvogels, 2 jagende
Boomvalken en 2 machtige Zeearenden.
Dichterbij werden Hop, Grauwe klauwier,
Aalscholver en enkele nestelende Ooievaars
gevonden. We reden naar de Wisna
Marshes. We reden tot op een hoge
rivierduin en hadden een uitstekend zicht op
de hele riviervallei. We zagen: Zomertaling,
Bruine kieken, Grauwe kiek, Boomvalk,
Kraanvogel, Witvleugelstern, Zwarte stern,
Hop, Wielewaal en Wilde eenden. Er vloog
een Zwarte ooievaar over en een paartje Zeearenden vloog laag voorbij en ging
samen in een den zitten. Wat later kwamen ze nog eens langs en konden we ze
uitgebreid bewonderen.

Kaart 3: Wisna Marshes
Van op een terrasje nabij de brug over de Narew genoten we van enkele mooie
Wielewalen die op een struik zaten. We vervolgden onze weg over rotslechte
kasseibaantjes, tot in Burzyn. Van op de uitkijktoren werden: Bruine kiek, Grauwe
kiek, Roodmus en een koppel op de grond zittende Zeearenden opgemerkt. De
uitkijktoren van Brzotowo, leverde de eerste 2 Elanden van de trip op. En we
zagen er ook: Grauwe gans, Bruine kieken, veel Kraanvogels, Dwergstern, Visdief,
Witwang-, Witvleugel- en Zwarte stern, Roodmus en Raaf. Terwijl er enkele buien
vielen dobberden we verder over de kasseibaantjes en reden we tot in Goniadz; de
beste plaats om Bastaardarenden te spotten. Van op de fundamenten van een
afgebroken huis scanden we de moerassen af. Er werden 4 mooie Zwarte
ooievaars, Bruine kieken, Grauwe kiek, Kraanvogel, Witvleugelstern, Zwarte stern,
Hop en een verre Zeearend gezien. Er liepen 2 Vossen door het gebied en op grote
afstand ontdekten we 3 Elanden. Een zeer verre arend, werd uitgebreid gevolgd en
het betrof hier hoogst waarschijnlijk een Bastaardarend. Maar hij vloog
gewoonweg te ver om 100% zeker te zijn en dan tot overmaat van ramp begon het
nog te regenen ook.

Kaart 4: omgeving Goniadz
We redenen dan maar terug naar Tykocin voor het avondmaal. Na het avondmaal
ontmoeten we een reeds beschonken en warrige Felix, de organisator van onze trip
in Oost-Polen. We lieten hem zijn Zubr uitdrinken en zette koers naar onze volgende
targetsoort: de Waterrietzanger. We reden naar de bekende plek in het Narwianski
NP, vlakbij de kerk van het dorpje Waniewo. Van aan het kerkje wandelden we door
de velden tot aan het moerasgebied en zagen we: Gele kwik, Paapje, Wielewaal en
Ringmus. Bij de zeggenvelden aangekomen, hoorden we vrijwel onmiddellijk de
kenmerkende korte zangstrofen van onze doelsoort. Snel konden we zeker twee
zingende Waterrietzangers lokaliseren die op struikjes, takjes, zeggenstengels
en zelfs één keer heel mooi op een paaltje zaten. Ook zagen we verschillende vogels
uitgebreide baltsvluchten uitvoeren. Verder zagen we hier: Bruine kiek, een groepje
Kraanvogels, veel baltsende Watersnippen, Rietzanger, Snor, Bosrietzanger, Kleine
karekiet, Oeverzwaluw en Koekoek. Als afsluiter deden we een laatste poging om
een Kwartelkoning te loken nabij Tykocin. En eindelijk hadden we succes, (‘DAAR
IS EM!’ – riep Dirk Colin)! want de vogel vloog wel twee keer laag over het hoge gras.
Erg mooi om te zien.
In het hotel in Tykocin, hadden we veel plezier met het komische duo Darek – Felix (
Mhéééééééé-inside joke). Felix toonde nog een korte (kinder)film van zijn TVoptreden op de Poolse televisie. Niet echt informatief, maar best wel grappig om hem

Wisenten te zien besluipen in Bialowieza of toen hij werd ondergeplast door een
Ringslang.

•

28/05/2006

Onze laatste ochtend in Polen, met druilerig, koud en overtrokken weer. Tijdens een
korte wandeling nabij Tykocin, werden slechts enkele vogels opgemerkt. Hierbij
waren: Roodmus, Bruine kiek, Buidelmees, Rietzanger, Grote karekiet, Roek,
Noordse nachtegaal, Europese kanarie en Braamsluiper. Na het ontbijt en het
inpakken, namen we afscheid van Felix en van Mijnheer Pastoor en vertrokken
naar de Wetlands van Zajki, voor een ultieme poging om de Bastaardarend te
vinden. We stopten nogmaals op de plaats van de Duinpieper, maar konden de
vogels weer niet lokaliseren. We zagen hier wel zeer veel Grauwe klauwieren, Grote
lijster, Buizerd, een verre Schreeuwarend, Geelgors, Groenling, Hop en Kneu. Wat
verderop in de velden tussen Piaski en Zajki zagen we: Grauwe kiek, Bruine kiek,
Hop, Geelgors, Veldleeuwerik, Gele kwik, Ooievaar, 1 Schreeuwarend, Buizerd,
Graspieper en een groep Witvleugelsterns. Hier kwamen we Felix en zijn groep terug
tegen, die ons op een juveniele Arendbuizerd wees. We volgde de vogel langs de
tracks en ontdekte dat het eigenlijk om 2 juveniele Arendbuizerds ging die zich
mooi, maar kort lieten bekijken. We konden goed de verschillende kenmerken
bekijken, toen één van de vogels in een hoge populier landde. Minstens één van
beide vogels werd teruggevonden, maar gedroeg zich zeer schuw. Hij vloog of kroop
telkens weg wanneer we hem lokaliseerden. Het droge grasland kwam overéén met
de gebieden waar KEJ (Roemenië 2001) ze in hun broedgebeid zag. Wat later zette
we koers naar onze laatste vogelstop van de trip, de wetlands van Zajki. Hier
vonden we terug de kolonie Witvleugelsterns, Grauwe kiek, Bruine kiek, Watersnip,
Grutto, Snor, Koekoek en vele zingende Rietzangers weer.
Er joeg ook een vrouwtje Blauwe kiek en een mooie Schreeuwarend zweefde
langzaam boven de bossen. We wandelden tot aan het einde van de track en dan
een zompige weide in met veel zeggen. Hier hoorde en zagen we nog één zingende
Waterrietzanger. Het begon weer te regenen en tijdens de wandeling naar het
busje werd alleen nog een onvolwassen Roodmus gezien die vanuit een wilg zong.
Terwijl de regen met bakken uit de lucht viel, reden we over de boemelbanen van
Oost-Polen terug richting Warschau. Hier aangekomen aten we samen met Darek
nog een lekkere pizza. Dirk maakte nog een wandeling in het stadspark.
Tot slot werden we aan de luchthaven van Warschau afgezet, waar we afscheid
namen van onze super leuke gids Darek en Pavel, de chauffeur. De vlucht naar
Charleroi verliep vlekkeloos en hiermee kwam een einde aan deze fantastische
vogeltrip tijdens het verlengde Hemelvaart-weekend van 2006.
Next?
Sure! Volgend jaar organiseert KEJ wederom een korte trip tijdens deze periode.
Hoogst waarschijnlijk wordt het Hongarije (Hortobagy met o.a.
Zwartkoprietzanger/Grote Trap/Keizerarend & Sakervalk) eventueel in combinatie
met een plaats voor Bruine Beren net over de grens met Roemenië. De eerste
contacten zijn nu reeds gelegd. Mensen die meer info willen, geven Jan nu alvast
een seintje:

hypocolius_grey@yahoo.com

4) Soortenlijst:
1. Fuut / Great Crested Grebe: Lake Siemianowka
2. Aalscholver / Cormorant: slechts één waarneming, van op Gora
Strekowa
3. Grote zilverreiger / Great Egret: 3 in Lake Siemianowka en een groep
van 22 van op Gora Strekowa
4. Blauwe reiger / Grey Heron: vrij algemeen
5. Ooievaar / White Stork: algemeen
6. Zwarte ooievaar / Black Stork:
7. Knobbelzwaan / Mute Swan: wijd verspreid
8. Grauwe gans / Greylag Goose: enkel van op de toren in Brzotowo
9. Wilde eend / Mallard: algemeen
10. Krakeend / Gadwall: aanwezig in lage aantallen
11. Pijlstaart / Northern Pinetail: 1 vogel in de wetlands van Zajki
12. Slobeend / Shoveler: 1 koppel van op de uitkijktoren in Tykocin
13. Zomertaling / Gargeney: vrij algemeen
14. Tafeleend / Common Pochard: Lake Siemianowka
15. Kuifeend / Tufted Duck: Lake Siemianowka
16. Zeearend / White-tailed Eagle: wijd verspreid, met waarnemingen in:
omgeving van Leonowcze (1), Tykocin (2), Gora Strekowa (2), Wisna
marshes (2), Burzyn (2) en Goniadz (1)
17. Schreeuwarend / Lesser – spotted Eagle: wijd verspreid, met
waarnemingen in: Lake Siemianowka (3), Bialowieza NP (1), Krynickie
(1), Zajki (1) en ongeving Piaski (1)
18. Bastaardarend / Great – spotted eagle: één vogel aan de ZO kant
van Lake Siemianowka en waarschijnlijk ook 1 exemplaar in Goniadz
19. Rode wouw / Red Kite: 1 exemplaar vloog laag over Guzczewina
20. Zwarte wouw / Black Kite: 1 vogel werd gezien in Tykocin
21. Bruine kiekendief / Marsh Harrier: algemeen
22. Blauwe kiekendief / Hen Harrier: een vrouwtje waargenomen zowel in
Tykocin als in de wetlands van Zajki
23. Grauwe kiekendief / Montague’s Harrier: vrij algemeen
24. Arendbuizerd / Long-legged Buzzard: 2 immature exemplaren in de
velden tussen Piaski en Zajki
25. Buizerd / Common Buzzard: aanwezig in lage aantallen
26. Sperwer / Sparrowhawk: 1 keer gezien nabij Krynickie
27. Havik / Goshawk: 1 vogel vloog aan de ZO kant van Lake
Siemianowka
28. Torenvalk / Kestrel: slechts 2 keer gespot
29. Boomvalk / Hobby: Gora Strekowa en Wisna marshes
30. Hazelhoen / Hazelhen: gehoord en zeer kort gezien in: Bialowieza NP
en in een bos in Wysowie Bagno, vlakbij de Wit-Russische grens
31. Patrijs / Grey Partridge: 1 vogel in de velden nabij Zajki

32. Kwartel / Quail: enkele malen roepend gehoord
33. Kwartelkoning / Corncrake: algemeen, met 5 zp nabij Guzczewina en
2 maal een langs vliegende vogel nabij Tykocin
34. Porseleinhoen / Spotted Crake: 2 zangposten in de wetlands van
Zajki
35. Waterhoen / Moorhen: slechts één keer gezien op een plasje
36. Meerkoet / Common Coot: ook maar één waarneming (vreemd?)
37. Kraanvogel / Crane: verspreide waarnemingen van kleine aantallen,
met de grootste groep in Brzotowo
38. Kleine plevier / Lesser - ringed Plover: enkele vogels aan Lake
Siemianowka
39. Kievit / Lapwing: wijd verspreid
40. Bosruiter / Wood sandpiper: één roepende vogel in de vochtige
elzenbossen nabij Guzczewina
41. Witgatje / Green sandpiper: enkele broedparen in vochtige
moerasbossen in de omgeving van Bialowieza
42. Tureluur : Redshank: algemene broedvogel in de wetlands
43. Zwarte ruiter / Spotted Redshank: enkele vogels in de wetlands van
Zajki
44. Groenpootruiter / Greenshank: 2 keer een roepende vogel in Zajki
45. Grutto / Black-tailed Godwit: vrij algemene broedvogel in de wetlands
46. Wulp / Curlew: één vogel in de wetlands van Zajki
47. Poelsnip / Great Snipe: 3-4 baltsende vogel in een wetland ten
Westen van Narew
48. Watersnip / Common snipe: algemeen in vochtige gebieden
49. Kokmeeuw / Black-headed Gull: aanwezig aan waterpartijen
50. Dwergstern / Little Tern: enkele vogels in Borstowo en Lake
Siemianowka
51. Visdief / Common Tern: in Lake Siemianowka en Borstowo
52. Zwarte stern / Black Tern: verspreide waarnemingen
53. Witvleugelstern / White-winged Tern: verspreide waarnemingen, met
en grote kolonie, van ongeveer 100bp in de wetlands van Zajki
54. Witwangstern / Whiskered Tern: lage aantallen in Lake Siemianowka,
Tykocin en Brostowo
55. Holenduif / Stock Dove: enkel waargenomen nabij Waniewo
56. Houtduif / Wood Pigeon: aanwezig in lage aantallen
57. Turkse tortel / Collared dove: aanwezig in de dorpen
58. Zomertortel: een langsvliegende vogel aan de Poelsniplek ten W van
Narew
59. Koekoek / Cuckoo: vrij algemeen
60. Dwerguil / Pygmee Owl: één prachtige vogel in een bosweg, in
boshok 147, langs de baan Hajnowka - Bialowieza
61. Nachtzwaluw / European Nightjar: de eerste nacht, een zingende
vogel onderweg naar Bialowieza.
62. Gierzwaluw / Common Swift: algemeen
63. Hop / Hoopoe: aanwezig in droge gebieden
64. Ijsvogel / Common Kingfisher: één waarneming nabij Guzczewina
65. Bijeneter / European Bee-eater: 1 exemplaar tussen Piaski en Tatay
en 2 vogels aan een kleine kolonie tussen Tykocin en Jezewo
66. Scharrelaar / European Roller: 1 vogel in de velden nabij Krynickie

67. Zwarte specht / Black Woodpecker: waargenomen in Guzczewina,
bos ten ZO van Olchowka en in het Bialowieza NP
68. Grijskopspecht / Grey-headed woodpecker: 2 keer prachtige gezien,
in het bos ten ZO van Olchowka en in Wysowie Bagno
69. Grote bonte specht / Great-Spotted Woodpecker: vrij algemeen
70. Middelste bonte specht / Middle Spotted Woodpecker: 2 keer mooi
waargenomen in Bialowieza NP, één keer een koppel aan het nesthol
71. Witrugspecht / White-backed Woodpecker : langdurige waarneming
van een koppel aan het nest in het bos ten ZO van Olchowka en 2
vogels mooi gezien in Bialowieza NP
72. Drieteenspecht / Tree-toed Woodpecker: 2 vluchtige waarnemingen,
in het Bialowieza NP en in Wysowie Bagno
73. Kleine bonte specht / Lesser Spotted Woodpecker: nabij
Leonowicze en één vrouwtje in het Bialowieza NP
74. Draaihals / Eurazian Wryneck: 1 koppel plus 2 roepende vogels nabij
Guzczewina en enkelingen in Bialowieza NP, Krynickie en tussen
Piaski en Tatay
75. Veldleeuwerik / Skylark: vrij algemeen boven de velden
76. Boomleeuwerik / Wood Lark: zingende vogels nabij Guzczewina
77. Oeverzwaluw / Sand Martin: algemeen
78. Boerenzwaluw / Barn Swallow: algemeen
79. Huiszwaluw / House Martin: algemeen
80. Duinpieper / Tawny Pipit: één zingende vogel tussen Piaski en Tatay
81. Graspieper / Meadow Pipit: waargenomen in graslanden
82. Boompieper / Tree Pipit: enkele waarnemingen nabij Guzczewina,
Bialowieza NP en Wysowie Bagno
83. Witte kwikstaart / White Wagtail: vrij algemeen
84. Gele kwikstaart / Blue-headed Wagtail (Flava) : aanwezig op akkers
en hooilanden
85. Citroenkwikstaart / Citrine Wagtail: 1 koppel bij hun nest, nabij een
pompstation aan de ZO kant van Lake Siemianowka, kortbij
Siemieniakowszeyne
86. Winterkoning / Wren: slechts enkele keren in de bossen van
Guzczewina en Bialowieza NP
87. Heggenmus / Dunnock: enkele waarnemingen
88. Roodborst / Robin: aanwezig in lage aantallen in de loofbossen
89. Noordse nachtegaal / Thrush Nightingale: algemeen in struwelen
90. Blauwborst / Bluethroat: een koppeltje aan de brug van Tykocin
91. Gekraagde roodstaart / Common Redstart: enkele waarnemingen in
de omgeving van dorpen en tuintjes
92. Zwarte roodstaart / Black redstart: enkele waarnemingen in de
dorpen
93. Tapuit / Northern Wheatear: enkele verspreide waarnemingen van
enkelingen
94. Paapje / Whinchat: vrij algemeen in de gras- en hooilanden
95. Zanglijster / Song Thrush: verspreide waarnemingen
96. Grote lijster Mistle Thursh: een opvliegende vogel tussen Piaski en
Tatay
97. Kramsvogel / Fieldfare: algemeen
98. Merel / Blackbird: kleine aantallen rondom bebouwing

99. Sperwergrasmus / Barred Warbler: een mooi koppeltje nabij
Guzczewina, nog een koppeltje vlakbij de gastverblijven en een
alarmerende vogel nabij de ingang van het Bialowieza NP
100.
Tuinfluiter / Garden Warbler: aanwezig in loofbossen en
struwelen
101.
Zwartkop / Blackcap : waargenomen in loofbossen
102.
Braamsluiper : Lesser Whitethroat: enkele zangposten in
Tykocin, Guzczewina en middenin het Bialowieza NP
103.
Grasmus / Common Whitethroat: vrij algemeen in struwelen en
houtkanten
104.
Rietzanger / Sedge Warbler: algemeen in moerrassen en
rietvlaktes
105.
Waterrietzanger / Aquatic Warbler: 3-4 zangposten in het
Narwianski NP nabij Waniewo en één zangpost in de wetlands van
Zajki
106.
Sprinkhaanzanger / Grashopper Warbler: een zangpost nabij
de brug van Tykocin
107.
Krekelzanger / River Warbler: verschillende zangposten in de
omgeving van Guzczewina
108.
Snor : Savi’s Warbler: zangposten nabij Tykocin, Zajki en in het
Narwianski NP
109.
Kleine karekiet / European Reed Warbler: aanwezig in
rietvelden
110.
Bosrietzanger / Marsh Warbler: aanwezig in ruigtes en
rietvelden
111.
Grote karekiet / Great Reed Warbler: zangposten aan Lake
Siemianowka en nabij Tykocin
112.
Spotvogel / Icterine Warbler: waargenomen nabij Guzczewina
en in het oerbos van Bialowieza NP
113.
Fitis / Willow Warbler: aanwezig in de loofbossen
114.
Fluiter / Wood Warbler: zeer talrijk in de bossen van
Guzczewina en Bialowieza NP
115.
Tjiftjaf / Chiffchaff: enkele verspreide waarnemingen
116.
Goudhaan / Goldcrest: waargenomen in Bialowieza NP
117.
Vuurgoudhaan / Firecrest: waargenomen in Bialowieza NP
118.
Grauwe vliegenvanger / Spotted Flycatcher: aanwezig in lage
aantallen in de loofbossen in de omgeving van Bialowieza
119.
Kleine vliegenvanger / Red-breasted Flycatcher: 3-4
zangposten in Bialowieza NP
120.
Bonte vliegenvanger / Pied Flycatcher: enkele zingende
vogels nabij Guzczewina en in de bossen ten ZO van Olchowka
121.
Withalsvliegenvanger / Collared Flycatcher: zeer talrijk in
Bialowieza NP en in de bossen ten ZO van Olcowka
122.
Koolmees / Great Tit: enkele waarnemingen
123.
Zwarte mees / Coal Tit: aanwezig in naaldhoutbestanden nabij
Guzczewina
124.
Pimpelmees : Blue Tit: enkele waarnemingen
125.
Kuifmees / Crested Tit: aanwezig in naaldhoutbestanden nabij
Guzczewina

126.
Glanskop / Marsh Tit: enkele waarnemingen in de omgeving
van Bialowieza
127.
Matkop / Willow Tit: aanwezig in de omgeving van Bialowieza
128.
Staartmees / Long-tailed Tit: enkele vogels in de bossen van
Wysowie Bagno
129.
Buidelmees / Penduline Tit: een koppeltje aan de uitkijktoren
van Tykocin
130.
Boomklever / Nuthatch: waargenomen in Bialowieza NP
131.
Taigaboomkruiper / Eurazian Treecreeper: waargenomen in
de bossen ten ZO van Olchowka en in Bialowieza NP
132.
Grauwe klauwier / Red-backed Shrike: algemeen in geschikt
habitat, met zeer grote aantallen tussen Piaski en Tatay
133.
Klapekster : Great Grey Shrike : waargenomen nabij
Leonowicze, Krynickie (2), Zajki en tussen Tykocin en Jezewo
134.
Ekster / Magpie: enkele verspreide waarnemingen
135.
Gaai / Jay: enkele verspreide waarnemingen
136.
Kauw / Jackdaw: hier en daar enkele kleine groepjes
137.
Roek / Rook: enkele kolonies, ondermeer in Tykocin
138.
Bonte kraai / Hooded Crow: vreemd genoeg erg schaars
139.
Raaf / Raven: 3 vogels nabij Guzczewina en 2 over Bialowieza
NP
140.
Spreeuw / Starling: algemeen
141.
Wielewaal : Golden Oriole: algemeen in loofbossen
142.
Huismus / House Sparrow: algemeen nabij bebouwing
143.
Ringmus Tree Sparrow: enkele vogels in de buurt van
boerderijen
144.
Vink / Chaffinch: algemeen
145.
Kneu / Linnet: vrij algemeen in de drogere gebieden en
graslanden
146.
Putter / Goldfinch: enkele verspreide waarnemingen
147.
Groenling / Greenfinch: vrij algemeen
148.
Sijs / Siskin: enkele waarnemingen in de omgeving van
Guzczewina en Bialowieza NP
149.
Europese kanarie / Serin: enkele zingende vogels in Tykocin
150.
Goudvink / Bullfinch: een trompetterende vogel nabij de ingang
van het Bialowieza NP
151.
Appelvink / Hawfinch: vrij algemeen in de omgeving van
Guzczewina, Wysowie Bagno en Bialowieza NP
152.
Roodmus / Common Rosefinch: vrij algemeen
153.
Rietgors / Reed Bunting: algemeen in rietvlaktes
154.
Ortolaan / Ortolan Bunting: 2 zangposten in de velden tussen
Tykocin en Jezewo
155.
Geelgors / Yellowhammer: vrij algemeen
5) Zoogdierenlijst:
Edelhert: waargenomen onderweg naar Bialowieza en nabij Guzczewina
Vos: veel verspreide waarnemingen
Bever: 2 exemplaren aan de brug van Tykocin
Eekhoorn: Bialowieza NP

Otter: 1 exemplaar aan de brug van Tykocin

