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DE VALLEI VAN DE BUG-RIVIER 
Actief genieten in Oost-Polen 

 
 

 
 
 
Van 21 tot 25 juni kreeg ik de kans om mee te gaan op een studiebezoek naar de vallei van 
de Bug-rivier op de grens van Polen en Wit-Rusland, helemaal aan de oostgrens van Polen 
dus. Het doel van het bezoek was om lokale initiatieven in het kader van "riviergebonden 
plattelandstoerisme" te evalueren. Dit bezoek kaderde in een Vlaams uitwisselingsproject 
met de Poolse provincie Lubelski waarbij in West-Vlaanderen o.a. ons provinciebestuur en 
vzw De Boot (www.deboot.be) betrokken zijn. 
 
Mijn invalshoek was bekijken wat de natuurliefhebber in de streek zou kunnen boeien en op 
welke manier de gebieden er te bezoeken zijn. Welnu: er is zeker heel wat te zien! Het is 
niet de ruige wildernis zoals de Biebrza-vallei of het oerbos van Bialowieza, maar eerder 
een kleinschalig cultuurlandschap. Maar dan wel één van het zeer traditionele type met 
(nog) alle biodiversiteit die erbij hoort. 
 
Hieronder volgen een aantal tips voor wie de regio wil bezoeken. Er bestaat veel informatie 
op internet maar het staat een beetje overal rond. Uit de info en de links zul je voor jezelf 
wel een reisprogramma in elkaar kunnen puzzelen. In elk geval: alles is er nog pioniers-
werk, dus positieve verrassingen behoren tot de mogelijkheden.  
 
Foto's van ons bezoek vind je hier: 
http://picasaweb.google.com/Odee.fotos/BugRiverPoland?feat=directlink 
 

WAAR ? 
De provincie Lubelski ligt in het uiterste oosten van Polen. De Bug-rivier zelf ontspringt in 
buurland Oekraïne, loopt dan noordwaarts op de grens met Polen, en verder op de Pools-
Wit-Russische grens om dan voorbij Brest naar het westen af te buigen richting Warschau 
(Warszawa) en uit te monden in de Vistula. Wij bezochten alleen de omgeving tussen Te-
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respol (tegenover Brest in Wit-Rusland of Belarus) en Slawatycze, een deeltraject van on-
geveer 40 km. 
Met eigen vervoer is het zo'n 1.600 km van Kortrijk of, makkelijker, 225 km van de lucht-
haven van Warschau (ca. 4u rijden). De belangrijkste natuurgebieden liggen wat zuidelijker 
dan het gebied dat wij bezochten, tussen Lublin en Chelm, met o.a. het Polesie Nationaal 
Park. Grote delen van de rivier en haar alluviale vallei zijn Europees beschermd door de 
Habitatrichtlijn (Natura 2000). Er zijn ook "Landschapsparken" die een zekere al dan niet 
papieren bescherming genieten. Op termijn wil men meer samenwerken met Wit-Rusland 

en Oekraïne om een groter gebied 
grensoverschrijdend te beschermen. In 
die landen zijn er ook al heel wat reser-
vaten langs de Bug. 
  
 
 

 
 

 
Op het kaartje links is te zien dat de Bug minder dan 
200 kilometer ten zuiden van het oerbos van Bialowie-
za te vinden is. Dat maakt de regio zowel geschikt als 
uitbreiding van een reis naar de Poolse "klassiekers" in 
het noorden of als een aparte bestemming op zichzelf.  
 
Als je geen (huur)auto hebt, kun je ook met de trein of 
lijnbus naar Lublin, Chelm of Biala Podlaska, en vanaf 
daar met gewone bus(sen) verder en ergens fietsen 
huren. Dat vergt op dit moment wel enige zelforgani-
satie. 
 
Wij kwamen enkel heel vriendelijke en gastvrije men-
sen tegen. Het eten is zeer typisch charcuterie- en 
vetrijk met veel groenten uit de moestuin en natuurlijk 
vloeit de vodka rijkelijk. Een truuk om al die toosten te 
overleven is om bijna niets te drinken elke keer als je 
het glas aan de mond zet. Bijvullen is namelijk een 
tweede natuur van elke Pool, maar niet goed voor het 
kopke 's anderendaags. In ons geval hebben wij dit op 
die manier wonderwel overleefd. 
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LANDSCHAP 
De regio is heel vlak, naar het zuiden toe komt er wat meer reliëf. De Bug vertoont hier-
door een sterk meanderend patroon. De oevers zijn meestal begroeid met elzen en wilgen. 
Aan de Wit-Russische kant is er meestal geen beheer en heeft dit de allures van een strook 
echt ooibos, een paradijs voor Bever, Otter, Wielewaal en Middelste bonte specht. Plaatse-
lijk zijn er steile zandige oevers waar Oeverzwaluwen in broeden. Sommige jaren liggen 
grote zandbanken bloot waar Dwergsterns en Visdiefjes op broeden. Dit jaar stond de Bug 
zeer hoog in juni, heel wat hooilanden stonden nog onder water. In de alluviale vallei liggen 
veel afgesneden oude meanders en poelen, groot en klein. Dit zijn echte natuurparels, 
bruisend van waterleven. De vallei zelf bestaat grotendeels uit hooilanden, afgewisseld met 
populierenbosjes en struwelen. Dit maakt dat er geen brede vergezichten zijn zoals je bv. 
in de Biebrza-vallei wel hebt. Net buiten de overstroombare vallei begint het kleinschalige 
maar vrij open akkerland, met oneindig veel smalle maar lange percelen. Er worden vooral 
allerlei granen geteeld, maar ook kamille, boekweit, enzovoort. Daartussen groeien nog 
veel bij ons superzeldzaam geworden akkeronkruiden. Helaas rukt ook hier en daar al maïs 
en industriële veeteelt op. Verspreid in het landschap liggen kleine of grote bossen met 
vooral eiken en dennen. Her en der vind je ook hele schrale braakliggende terreintjes. Wei-
den met prikkeldraad komen bijna niet voor, de koeien worden er nog per stuk aan de ket-
ting met een pin in de grond geweid. De wegen zijn zeer goed tot redelijk goed, de kleinere 
landweggetjes daarentegen zijn soms echte zandbakken. De dorpjes ogen verzorgd en er is 
een keur aan kerken te zien. In de vele boomgaardjes en moestuinen komt een groot aan-
tal zangvogels voor.  
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WAT IS ER TE DOEN?  
Het toerisme staat nog in de kinderschoenen, maar men werkt eraan. De regio is bij uitstek 
geschikt voor wie de natuur wil ontdekken op een actieve manier via wandelen, fietsen of 
kajakken. Zeer goede topokaarten op schaal 1/50.000 zijn te vinden in winkeltjes en toe-
ristinfo ter plaatse (vaak op gemeentehuis) of via http://www.kartpol.lublin.pl (in het Pools, 
maar via mail is meer info te krijgen). Een impressie van zo'n kaart krijg je via de link voor 
de fietsroutes (zie verder). 
 
Er is nog weinig te regelen via internet vanuit België. Ik raad daarom aan om een "fixer" 
onder de arm te nemen die het ter plaatse kan regelen. Een enthousiaste kerel die er wer-
kelijk alles kan organiseren (en bovendien zeer vlot Engels spreekt) is Marek Pomietlo. 
Voorlopig is dit de enige manier die ik ken om een ietwat ingewikkelder reis op poten te 
kunnen zetten in dit gebied als je geen Pools spreekt. Het gaat dan om zowel kajaks reser-
veren, als fietsen huren, restaurantjes of logies vastleggen, vervoer van en naar eender 
waar, picknick onderweg of wat je maar wil. 
 
Marek is te bereiken via mp@nadbugiem.pl, of telefonisch op 0048 (voor Polen) 606 972 
793. Zijn site is www.kajaki.nadbugiem.pl waar ook heel wat foto's van de streek te zien 
zijn. 
 
Een weelde aan weetjes voor onderweg én praktische adressen om alles toch zelf te rege-
len is te vinden op de link voor de fietsroutes (zie verder). 
 
Wandelen 
Er zijn massa's kleine wegen die perfect zijn voor prachtige en gevarieerde wandeltochten, 
maar nog maar weinig of geen aangeduide routes. Met een kaart in de hand kom je overal. 
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Fietsen 
Dé manier om het gebied te verkennen !  Er zijn enkele lange fietsroutes gecreëerd met 
zeer goeie en zelfs gratis kaarten en aanduiding op het terrein. De aanduiding is hier en 
daar al aan het verslijten, dus je moet je kaart toch wel in de gaten houden. Je kunt de 
grote routes ook in een gps opladen, dat lijkt me makkelijker als je zo'n ding hebt. 
http://www.szlakirowerowe.lubelskie.pl/index.php?lang=en  
 

  
 
 
De fietskaarten kun je ter plaatse in de dorpen vinden of op voorhand bestellen via de link 
van hierboven. De gps-info staat (nog?) niet online, best stuur je een mail naar het con-
tactadres van de site. 
 
Fietsen huren is nog een probleem. Het is hier en daar mogelijk, maar in de praktijk heb-
ben ze meestal geen fietsen op voorraad en gaan ze bij buren en vrienden te leen. Met een 
groep moet je dus zeker op voorhand reserveren. Marek kan dit voor je regelen (zie ho-
ger). Een stevige fiets voor allerlei soorten terreinen is een must om de zandwegen de baas 
te kunnen, een gewone stadsfiets of een koersfiets zal hier niet lang mee gaan. 
 
Via de bovenstaande link vind je ook allerlei adressen voor logies, winkels en restaurants 
onderweg, naast de bezienswaardigheden. Veel info staat in symboolvorm op de kaart zelf. 
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Kajakken 
Zeer leuke manier om de Bug te "ervaren". Bij hoge waterstanden kun je soms over de 
oever heen kijken naar Ooievaars of langsvliegende Witvleugelsterns. Oeverloper is talrijk, 
er zit ook IJsvogel, Bever en Otter en duizenden Weidebeekjuffers. Libellenkenners kunnen 
hier ook Rivierrombout en Gaffellibel verwachten.  
De grens met Wit-Rusland loopt in het midden van de rivierbedding. Je mag daar niet over 
met je boot of je kunt gearresteerd worden en tot twee weken opgesloten in de gevangenis 
in Minsk. De grens wordt actief bewaakt aan beide zijden, je kunt dus maar beter een 
beetje opletten, al heb ik niet de indruk dat er ooit al een toerist hiervoor gearresteerd is. 
Die no-go-zone geeft wel een vreemd extra gevoel aan de trip, vooral omdat er mooie ooi-
bossen zijn waar je wel eens door zou willen varen… 
 
Kajakken worden best via Marek gereserveerd (zie hoger). Wie op eigen houtje wil varen, 
moet zich vooraf goed informeren. Er moet namelijk vanalles gemeld worden aan de 
grenswachten! 
 

  
 
Paardrijden 
Dit kan zo'n beetje overal wel en er zijn beroemde stoeterijen, maar ik weet geen details. 
Voor de zelfzoekers. 
 
Natuur 
De natuur is overal !  Zoek op je topokaart naar de gebieden met de kleinste wegen en de 
meeste variatie in reliëf, vegetaties, moeraszones en bos en je zult niet teleurgesteld wor-
den ! Buiten de vallei zitten overal akkervogels in het landbouwgebied in grote aantallen. 
En in de dorpen gonst het van de zangvogels en niet te vergeten de talrijke Ooievaars en 
(gier)zwaluwen. 
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WANNEER GAAN ? 
De beste periode voor maximale natuurwaarnemingen is waarschijnlijk begin juni. Eind juni 
(ons bezoek) waren de hooilanden al uitgebloeid en deels gemaaid en was de vogelzang al 
een pak minder. Zo was er al geen zang meer van Noordse nachtegaal, en dat scheelt een 
pak decibels! April en mei zijn goed voor grote aantallen trekvogels (maar nog wat fris en 
wisselvallig), juni voor libellen en juli voor vlinders. Zo zal er dus altijd wel iets te rapen 
vallen. 
 
Het weer begin juni kan vanalles zijn, net zoals bij ons. Van regenachtig en 15°C tot hitte-
golven en alles er tussenin. De grootste aantallen steekgrage muggen komen voor in mei 
en opnieuw in september. Einde juni tijdens ons bezoek hadden we er niet noemenswaar-
dig veel last van. Gewoon inwrijven met muggenmelk, een lange broek en lange mouwen 's 
avonds en 's morgens vroeg waren voldoende. 
 
 
GEBIEDEN 
Van noord naar zuid som ik hier de belangrijkste gebieden op. In de meeste ben ik zelf niet 
geweest, of maar zeer kort. Hoedanook bulkt de regio van potenties voor een zeer kwalita-
tieve natuurvakantie ! 
 
Algemene info over de Natura 2000-gebieden vind je hier (kies regio Polesie): 
http://nature.poland.pl/regions/polesie/index.htm  
 
1) Bug Ravine Landscape Park (Park Krajobrazowy Podlaski Przelom Bugu) 
Landschappelijk aantrekkelijke zone met veel natuurlijke uiterwaarden tussen Janow Pod-
laskie en Terespol. Enige koppel Zeearend van de streek broedt in dit gebied. 
 
2) Oude forten rond Terespol en Brest  
Brest en Terespol waren vroeger één stad met een fortengordel errond. Nu zijn het twee 
steden in twee landen. De forten zijn gebouwd op basis van de alhier ook gekende Vauban-
vestingen: veel grachten dus en hier zagen we op een kort bezoek Woudaapje, Grote kare-
kiet en Buidelmees. De bunkers zijn beschermd als Natura 2000-gebied omwille van de 
overwinterende vleermuizen. Ze weten echter niet goed hoeveel het er zijn en over welke 
soorten het gaat, dus vrijwillige onderzoekers zijn welkom (alweer: contacteer Marek om 
de contacten te leggen). 
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3) Terespol - Kostomloty (kleine weg dicht langs rivier) 
Strook valleigebied waar we helaas snel doorgereden zijn. Mooie uiterwaarden. 
 
4) Kodén 
Klein stadje met veel godsdiensten. De joden werden uitgeroeid in WO II en zijn nooit te-
ruggekeerd, maar er zijn nog diverse soorten orthodoxen en een naar het schijnt unieke 
Uniatenkerk, naast de gewone katholieke kerken. Grote tuin achter de grootste basiliek, 
ideaal voor een picknick. Aan de noordrand van Kodén is een bungalowpark langs de rivier 
waar je makkelijk en rustig met een groep kan overnachten. Voor catering kan gezorgd 
worden, er is geen restaurant in Kodén. Zelf koken kan ook in een bungalow. Webadres: 
www.domkiwkodniu.nadbugiem.pl. De uitbater Dominik Nazaruk spreekt helaas geen En-
gels. De site is op wandelafstand van zowel de uiterwaarden als vogelrijk akkerland. In het 
aangrenzende stadspark broeden o.a. Kleine vliegenvanger, Middelste Bonte Specht en 
Bosuil. 
 

  
 
 
5) Tussen Kodén en Slawatycze 
Neem kleine weg door de uiterwaarden van Jableczna tot Nowosiolki. Zeer leuk landschap.  
Er is een orthodox klooster in Jableczna, bevolkt door vaak jonge paters, met een kerk die 
midden in de uiterwaarden staat. Door de overstromingen konden we er naartoe kajakken. 
Het is de moeite om eens af te draaien en te gaan kijken. Elk jaar op of rond 24 juni is er 
een groots evenement waar hun Griekse orthodoxe paus speciaal voor afkomt. Er staan 
ook enkele eeuwenoude eiken, misschien zie je er wel een leuke specht of vliegenvanger… 
In deze buurt zagen we af en toe een paar Witvleugelsterns en Zwarte sterns, mogelijk 
bevindt zich een kolonie in de uiterwaarden ten zuiden van het klooster, er staan hier veel-
belovende kleine waterpartijen op de kaart. Te onderzoeken! 
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6) Slawatycze 
Rustig dorp dat dienst doet als vertrekbasis voor kajaktochten. Goed hotelletje met ontbijt 
bij de goedlachse Marta Gorniak (spreekt vlot Engels) in Liszna 26a ten noorden van het 
hoofddorp (gehucht Liszna). Reserveren via martagor7@tlen.pl. Ook geschikt voor groepen. 
BBQ in tuin kan geregeld worden, van waar je 's nachts Kwartelkoning en Porseleinhoen 
hoort roepen… Webadres: www.zastronek.nadbugiem.pl  
Wil je in deze buurt wat meer vernemen over het dorpsleven, loop dan eens binnen op het 
gemeentehuis en vraag naar Arek. Hij spreekt goed Engels en kan wel iets regelen (melk-
dorp, uitleg over kolonie Nederlandse godsdienstvluchtelingen die er nadien de meersen 
hebben ontwaterd in de vorige eeuwen, dat soort dingen). Ook hier weer verschillende 
soorten kerken. 
 
7) Slawatycze tot Wlodawa 
Op onze trip hebben wij dit gebied niet bezocht. De topokaart laat een groot stuk natte ui-
terwaarden zien ten zuidoosten van het dorpje Hanna: grote natuurpotenties dus. 
 
20 km ten zuidwesten van Slawatycze liggen een paar meren, o.a. bij de dorpjes Mosty en 
Zahajki. Zeker het checken waard voor watervogels als Roodhalsfuut, Roerdomp, enzo-
voort. Kijkpunten te checken via Google Earth. 
 
8) Wlodawa tot Chelm 
Dit gebied heeft wel "wildernis"gebieden die de speciale soorten herbergen waar je anders 
voor naar de Biebrza of elders moet: Waterrietzanger, Poelsnip, Korhoen, Wolf, e.a. Er zijn 
verschillende nationale parken en reservaten met veengebieden (zowel zuur als kalkrijk!), 
zeggemoerassen, bossen, graslanden en meren. Zeer zeker een topbestemming maar nog 
heel onbekend. Regio is ook gekend voor de grote dichtheid aan Grauwe kiekendieven die 
in de zeggemoerassen broeden en boven de akkers gaan jagen. 
 
Check deze link voor info over de belangrijkste natuurgebieden in dit gebied : 
http://nature.poland.pl/regions/polesie/index.htm 
(alweer een link waar je wat moet rondneuzen, maar er is heel veel te vinden voor wie 
zoekt). 
 
Ook vind je hier goede info over de gebieden langs de "Cycling route along the Bug river" 
en klik op de Włodawa - Hrubieszów section: 
http://www.szlakirowerowe.lubelskie.pl/index.php?pname=716 
Je moet de fietsroute af en toe verlaten om bij de interessantste plekken te komen: check 
de kaart voor interessant lijkende plekken. 
 
Ontip: het Białe meer net ten zuiden van Włodawa is een supertoeristisch zwemmeer, het 
Zilvermeer in het kwadraat van Polen zeg maar. Te mijden voor de meeste natuurliefheb-
bers, maar de fietsroute loopt er wel langs. 
 
 
De belangrijkste 3 gebieden in deze regio die niet zo ver uiteen liggen, zijn: 
Sobiborski Landschapspark  
Net ten zuiden van Wlodawa, langs de Bug-vallei. Grote aantallen Elanden en de grootste 
populatie Moerasschildpad van Polen. Je kunt er ook een concentratiekamp uit WO II be-
zoeken, in het dorp Sobibor zelf. De fietsroute langs de Bug gaat door dit gebied. 
 
Poleski Nationaal Park en Landschapspark 
Ten westen van Wlodawa. Mix van bossen, meren en wat nog allemaal. 
 
Chelmski Landschapspark en natuurgebieden 
Grote kalkmoerassen tussen de stad Chelm en de Bug met o.a. populatie Waterrietzangers. 
Veel zeldzame planten, zelfs van kalkrijke steppe op sommige heuvels, en dat geldt onge-
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twijfeld ook voor bv. vlinders en libellen. Poelsnip, Velduil, Schreeuwarend, Korhoen, ze zijn 
er allemaal. Of en waar je deze kunt zien is mij vooralsnog niet bekend. 
Ligt niet langs de fietsroute en zal dus een ommetje vergen, maar ik zou het zeker probe-
ren. 
 
 
9) Ten zuiden van Chelm: Strzelecki Landschapspark 
Zeer grote boscomplexen. Wordt het beste gebied van Polen voor roofvogels genoemd in 
de uitleg bij de fietsroute. Ongetwijfeld ook goed voor andere bossoorten zoals spechten, 
Hazelhoen en vliegenvangers. Zeker te checken dus ! 
Hoe zuidelijker, hoe groter de kans ook dat Bijeneter en Syrische bonte specht op het lijstje 
komen. 
 
 
VOGELS 
Hieronder volgt een overzicht van soorten die werden waargenomen tijdens onze trip van 
21-25 juni 2010. Er was tussen de andere bezienswaardigheden, vergaderingen en diners 
door niet veel tijd om vogels te kijken, maar mijn radar stond permanent open van zodra 
we in de buitenlucht vertoefden. In totaal werden zo toch 95 soorten gedetecteerd. 
 
Een eerste indruk levert geen grote specialiteiten vergeleken met wat een reis naar de Bie-
brza kan opleveren. Het zijn vooral soorten van het kleinschalige cultuurlandschap die in 
het door ons bezochte stuk domineerden. Vele daarvan zijn we in West-Europa al lang kwijt 
maar zijn hier nog gewoon: Klapekster, Paapje, Kwartelkoning, Grauwe kiekendief, Grauwe 
klauwier, Hop, Ooievaar, Ortolaan, Wielewalen bij de vleet, … En natuurlijk zijn er ook een 
aantal Oost-Europese soorten die we helemaal niet hebben: Kleine vliegenvanger, Zwarte 
ooievaar, Noordse nachtegaal, Witvleugelstern, Krekelzanger, om nog te zwijgen van wat ik 
allemaal niet gezien heb. 
 
Opmerkelijk was de bijna afwezigheid van roofvogels behalve Buizerd en Grauwe kieken-
dief. Allicht heeft de periode (midden broedseizoen) er iets mee te maken. Ik heb veel ge-
zocht naar stipjes om Schreeuwarend te vinden, maar zonder succes. Veel kans echter dat 
die er wel zit. De hele lijst:  
 
� Knobbelzwaan: algemeen op 

meren 
� Wilde eend: af en toe 
� Meerkoet: af en toe 
� Kwartel: driemaal gehoord in 

akkers 
� Kwartelkoning: 2 zp Liszna (geen 

nachtexcursie gedaan) 
� Porseleinhoen: 1 zp Liszna 
� Fazant: enkele gezien 
� Woudaapje: 1m te Terespol (ou-

de vestingwallen) 
� Blauwe reiger: algemeen 

(10/dag) 
� Ooievaar: algemeen (3 à 10 

k./dorp) 
� Zwarte ooievaar: 2juv en 1ad 

over Bug-rivier 
� Buizerd: algemeen 
� Torenvalk: slechts 1 gezien 
� Bruine kiekendief: 4x gezien 
� Grauwe kiekendief: vrij alge-

meen, dagelijks 1 of meer te zien 
boven akkers, max. 4m boven 
één pas gehooide weide 

� Boomvalk: 3x 1 jagende vogel 
� [Schreeuwarend: niet gezien, wel 

te verwachten in dergelijke ge-
bieden] 

� [Zeearend: 1k broedt in bossen 
tussen Terespol en Janow Pod-
laski] 

� Kievit: schaars (5-tal per dag) 
� Oeverloper: algemeen langs Bug 

met ca. 1k/km tijdens kajaktocht 
� Witgatje: 1k langs Bug en 2 in 

valleiplas 
� Kokmeeuw: algemeen (tiental-

len/dag) 
� Witvleugelstern: schaars 

(10/dag) overvliegend vallei 
Bug; mogelijk een kleine kolonie 
ten zuiden van klooster van Ja-
bleczna? 

� Zwarte stern: onverwacht 
schaars: 1x 2 ex aan meander 
ten zuiden van Kodén 

� Visdief: 2x 1ex over Bug 
� Houtduif: vrij algemeen, voor-

namelijk nabij maïs (!) 
� Zomertortel: 2x 1ex 
� Turkse tortel: algemeen in dor-

pen 
� Koekoek: enkele keren gezien 
� Bosuil: 3juv gezien in park ten 

noorden van centrum Kodén 
� Ransuil: juv gehoord in park 

achter basiliek Kodén 

� Gierzwaluw: algemeen 
� Hop: vrij algemeen (dage-

lijks gehoord, 2x gezien 
buurt Kodén) 

� IJsvogel: aan Bug 
� Zwarte specht: 1 overvlie-

gend tijdens kajaktocht Bug 
� Groene specht: algemeen 
� Middelste bonte specht: 

algemeen in ooibos langs 
Bug (roepend); 1k. met juv 
in park aan bungalowpark 
Kodén 

� Veldleeuwerik: talrijk in 
akkers (min. 5 zp hoorbaar 
per luisterpunt komt vaak 
voor) 

� Boomleeuwerik: hier en daar 
1zp aan bosrand 

� Oeverzwaluw: 10-tallen 
langs Bug 

� Boerenzwaluw: zeer talrijk, 
er vliegen er overal waar je 
maar kijkt ! 

� Huiszwaluw: algemeen 
� Graspieper: enkele in hooi-

landen langs Bug 
� Boompieper: hier en daar 

1zp aan bosrand 
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� Witte kwikstaart: algemeen  
� Gele kwikstaart: (lijkt?) schaars 

in akkers 
� Roodborst: algemeen 
� Noordse nachtegaal: zit waar-

schijnlijk overal, maar slechts 
éénmaal roep gehoord 

� Gekraagde roodstaart: 1zp in 
tuin te Liszna 

� Zwarte roodstaart: algemeen in 
dorpen/tuinen 

� Paapje: echt algemeen in akkers 
(lijkt maar uit te komen na 8u 's 
morgens), dichtheid zoals Gele 
kwikstaart bij ons… 

� Zanglijster: algemeen 
� Kramsvogel: algemeen 
� Merel: algemeen 
� Tuinfluiter: algemeen 
� Zwartkop: algemeen 
� Grasmus: hier en daar 
� Braamsluiper: hier en daar 
� Kleine karekiet: hier en daar  
� Grote karekiet: meerdere zp 

Vestingen aan fort te Terespol, 
hier en daar zp langs Bug mean-
ders met riet 

� Krekelzanger: 1zp in moerasbos-
je te Liszna, 1zp langs Bug tij-
dens kajaktocht 

� Bosrietzanger: vrij algemeen 
� Spotvogel: algemeen, in elk 

dorp, vaak in tuinen 

� Fluiter: af en toe zp in (ge-
mengd) bos 

� Tjiftjaf: af en toe gehoord 
� Fitis: vrij algemeen 
� Grauwe vliegenvanger: alge-

meen in dorpen, ook in bos 
� Kleine vliegenvanger: 1vr met 

minimum 2 pas uitgevlogen juv 
in park aan noordkant centrum 
Kodén, vlakbij ingang naar bun-
galowpark 

� Koolmees: algemeen 
� Pimpelmees: algemeen 
� Glanskop: enkele gehoord 
� Buidelmees: gehoord Fort Teres-

pol + tijdens kajaktrip langs Bug 
� Boomklever: algemeen in bossen 

(lichtgekleurd) 
� Klapekster: niet zeldzaam: ver-

schillende tijdens heenrit onder-
weg, 1 in Liszna akkers, 1k met 
1 juv ten N van Kodén langs 
fietsroute en 1 in Kodén akkers 

� Grauwe klauwier: algemeen, 
vaak in tuinen (!) 

� Ekster: algemeen 
� Kauw: algemeen 
� Bonte kraai: schaars tot zeld-

zaam, enkel in steden of nabij 
maïsvelden en (dus) industriële 
veeteeltbedrijven… 

� Roek: algemeen in Warschau, 
maar elders weinig 

� Gaai: algemeen 

� Raaf: 2 ex. Kodén akkers 
overvliegend 

� Spreeuw: zeer talrijk, er 
hangen ook veel nestkasten 

� Wielewaal: algemeen, overal 
waar populieren staan, vaak 
overvliegend te zien 

� Huismus: algemeen 
� Ringmus: min. 1x 
� Vink: algemeen 
� Kneu: algemeen 
� Putter: af en toe 
� Groenling: algemeen 
� Europese kanarie: algemeen 

in dorpen 
� Appelvink: algemeen (dage-

lijks meerdere) 
� Rietgors: enkele gezien 
� Ortolaan: 1 zp ten N van 

Kodén, net buiten dorp 
voorbij tankstation en 1 zp 
ten W van Kodén in bosrand. 
Waarschijnlijk wel algemener 
want dit waren twee eerder 
banale plekken (minder zang 
op dit moment ?).  

� Geelgors: algemeen tot 
talrijk (max. 200 m tussen 
twee zangposten in geschikt 
gebied…), nog volop zingend 

� Grauwe gors: 2x 1zp in Bug-
vallei tijdens fietstochtna-
middag 

 
 
VLINDERS 
Er vlogen niet zo erg veel vlinders in deze periode, ook was het weer vaak niet goed ge-
noeg tijdens de excursies en bezochten we geen echt goede vlinderbiotopen. Toch werden 
gezien: 
� Koevinkje: talrijk 
� Bruin zandoogje: talrijk 
� Tweekleurig hooibeestje: enkele 
� Roodstreephooibeestje: min. 1 op schraallandje tussen akkers 
� Grote vuurvlinder: 1vr in Bug-vallei ten N van Kodén 
� Atalanta: enkele 
� Distelvlinder: 1 

 
LIBELLEN 
De Bug-vallei en de Chelm-moerassen zijn ongetwijfeld heel erg rijk aan soorten. Ook hier 
weer: niet genoeg tijd om te zoeken of geen geschikt weer op de geschikte plekken gehad. 
Toch: 
� Gevlekte witsnuitlibel: verschillende keren over krabbenscheervegetaties, o.a. klooster Jableczna 
� Vroege glazenmaker: 1 zelfde plek 
� Glassnijder: enkele 
� Platbuik: enkele 
� Breedscheenjuffer: algemeen langs de Bug 
� Weidebeekjuffer: duizenden op en langs de Bug ! 
� Rivierrombout: waarschijnlijk 1 tijdens kajakken op Bug (te snel weg) 
� Grote keizerlibel: algemeen 
� Azuurwaterjuffer: algemeen 
� Lantaarntje: algemeen 

 
AMFIBIEËN  
� Roodbuikvuurpad: vrij algemeen in poelen 
� Boomkikker: 1x 's avonds gehoord tijdens BBQ met toneel in Zeszcyn; is ongetwijfeld véél algemener 
� Rugstreeppad: juvenielen op natte plek akker ten N van Kodén 
� Groene pad: jong dier 's nachts aan basiliek Kodén 
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� Poelkikker: regelmatig gehoord 
� Bastaardkikker: zeer talrijk 
� Bruine kikker: algemeen, vooral in graslanden 

 
ZOOGDIEREN 
� Ree: 4 gezien, o.a. 2 tijdens kajakken langs Bug 
� Vos: 1 gezien 's morgens op gemaaid grasland 
� Bever: veel sporen langs Bug 
� Everzwijn: veel sporen, beetje overal 
Eland, Das en Otter komen voor volgens de locals, Wolf af en toe eentje 

 
PLANTEN 
In zo'n uitgestrekt gebied waar nog heel extensief wordt gewerkt en vele percelen nooit 
met herbiciden zijn bewerkt, vallen echt heel veel interessante planten te verwachten. Dit 
geldt zeker en vast ook voor de natuurreservaten en nationale parken, zoals de kalkmoe-
rassen en kalkhellingen (steppeachtige vegetatie) rond Chelm, al zullen de allerbeste plek-
ken ook niet dikgezaaid zijn. 
� Hooilanden in Bug-vallei al grotendeels uitgebloeid of soms gemaaid en helaas ook niet bezocht. Hier wel veel 

Grote ratelaar en Margriet, dus begin juni zeker uiterst bloemrijke toestanden te verwachten. 
� In meanders typisch: Krabbenscheer, Kikkerbeet, Gele plomp, blaasjeskruid sp., Mattenbies, Riet, Rietgras, 

Liesgras, soms Witte waterlelie, veel Watertorkruid, enz. 
� Langs Bug af en toe Lange ereprijs op oevers. 
� Heischrale graslandjes tussen akkers (gemene gronden?) met talrijke Zandblauwtjes, e.v.a. ! 
� In bermen is Beemdkroon vrij algemeen 
� langs bosranden af en toe een mooie soort paars-met-gele wilde weit (Melampyrum nemorosum) 
� in de bossen zelf veel lekkere Blauwe bosbes 
� Akkeronkruiden: Korenbloem en Grote windhalm zijn zeer talrijke onkruiden, klaprozen eerder schaars. Bolderik 

is schaars en meestal enkel in de rand te vinden. Eénmaal roggeveld met abundant Korensla in ondergroei. Eén 
veld met Kromhals. Zeer af en toe (een soort? Grote trosdravik in rogge (nog niet exact gedetermineerd). En 
een hele reeks ook bij ons algemene dingen. Ongetwijfeld nog véél andere soorten voor wie goed zoekt. 

 
 

  
 
 
CONCLUSIE 
De Bug-vallei kan qua soortenaanbod niet tippen aan het duo Bierbrza-Bialowieza, maar 
het is wel een prachtig gebied als aanvulling daarop of beter nog als iets helemaal anders.  
Het is ook een reis terug in de tijd tot net voor de grote landbouwintensivering bij ons. Veel 
rivierlandschapselementen en de bijhorende soorten hadden we vroeger ook maar nu niet 
meer.  
Voor wie eens wat anders wil en niet bang is om zelf zijn weg wat te zoeken, is de Bug-
vallei zeker een zeer waardevolle bestemming. Het is bij uitstek een bestemming voor pio-
niers en "zoekers",  en mensen die naar meer kijken dan naar vogels alleen, met een grote 
kans op leuke ontdekkingen achter elke bocht in de zandweg... 
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