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Inleiding 
Noordoost Polen is bekend van de oerbossen bij Białowieza en de rivier de Biebrza. Vele KNNV 
reizen zij al naar deze gebieden geweest. Maar er is nog zoveel meer moois in Noordoost-Polen! 
De bossen bij Augustow, het landschapspark van Suwalki, de rivier de Rospuda en nog veel 
meer. Natuurlijk, als je naar Noordoost-Polen gaat, ga je naar Białowieza en doe je het rivierdal 
van de Biebrza. Maar we wilden deze keer vooral het landschap, de natuur en de cultuur buiten 
de bekende gebieden bezoeken. Een uitgebreide beschrijving van het gebied is als bijlage 1 
toegevoegd. 
 
Feiko Prins 
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Programma 
 
zondag 14 juni 
Vertrek om 17.30 uit Utrecht met de ICE naar Keulen. Overstap in Keulen op de directe 
nachttrein naar Warschau.  
maandag 15 juni 
In Warschau overstappen in de minibusjes. Rijden naar Białowieza. 
dinsdag 16 juni 
Met een lokale gids naar het oerbos van het Nationaal Park Białowieza. 
’s Middags gaan we zelf op excursie in de verlaten akkertjes ten zuiden van Białowieza. 
woensdag 17 juni  
’s Morgens vroeg (3 uur) gaat een deel op zoek naar wisenten met een lokale gids. Na het 
ontbijt fietstocht door het zuidelijk deel van het grote bosgebied ten zuiden van Białowieza. 
donderdag 18 juni 
’s Morgens vroeg (3 uur) gaat een deel op zoek naar wisenten met een lokale gids.  
Via het Siemianowka reservoir rijden we vlak langs de Wit-Russische grens verder noordwaarts 
en brengen we onderweg een bezoek aan een uit de 17e eeuw stammende houten moskee. Aan 
het eind van de middag komen we in Wolka Karwowska aan, niet ver van de Biebrzamoerassen. 
We worden hier gastvrij ontvangen. 
vrijdag 19 juni 
Het regent. We blijven in de buurt van ons pension en verkennen de omgeving. 
zaterdag 20 juni 
We wandelen vanuit de boerderij naar het meer van Drestwo. Per kano varen we over het meer 
naar het riviertje de Jegrznia en varen deze rivier af. 
zondag 21 juni  
Bezoek aan het Wigry Nationaal Park.  
maandag 22 juni 
Suwalski landschapspark.  
dinsdag 23 juni 
Kanotocht over de rivier Rospuda, gelegen net ten westen van het uitgestrekte bosgebied van 
Augustow.  
woensdag 24 juni 
Naar het woud van Augustow. We rijden naar Piaska. Een deel van ons wandelt naar het dorpje 
Mikaszowka, een ander deel wandelt om het meertje van Piaska. 
donderdag 25 juni  
Rondrit om het zuidelijke bekken van de Biebrzamoerassen. 
vrijdag 26 juni  
Terug naar Warschau. Bezoek aan de binnenstad.  
Vertrek om half zes met de nachttrein naar Oberhausen. 
zaterdag 27 juni 
Na een voortijdige overstap in Duisburg wegens een versperring, stappen we over op de ICE 
naar Utrecht. 
 
 
Dagverslagen 
 
Zondag 14 juni Utrecht, Keulen, Warschau 
Om 15:30 uur vertrok ik met de taxi van huis naar het station van Culemborg. Ik nam ruim de 
tijd om eventuele vertragingen in verband met werkzaamheden te kunnen opvangen. Er was 
afgesproken om 16:45 uur op het perron vanwaar de intercity ICE naar Keulen zou vertrekken. 
Het was niet meteen duidelijk of dit wel het juiste perron was, want vanwege werkzaamheden 
aan de spoorbaan tussen Utrecht en Arnhem werd de ICE omgeleid over Den Bosch, Eindhoven 
en Venlo. Op het station trof ik Liesbeth Leusink aan, toevallig de enige deelnemer die ik al 
kende van een eerdere KNNV-reis. Zij zat al te wachten op een bank in de stationshal tussen de 
perrons 14/15 n 12/13. Zo langzamerhand kwamen er meer deelnemers de stationshal 
binnendruppelen. Ook Feiko Prins, de reisleider, meldde zich. Als leider begin je natuurlijk 
meteen de koppen te tellen. Op de afgesproken tijd ontbraken er nog enkelen, dus dan toch 
maar even kijken op perron 15. En ja, daar stonden de ontbrekende deelnemers te wachten. Het 
bord met de wagonstand werd bekeken om alvast op de goede plek te gaan staan voor het 
instappen. Op de aangegeven plaats stonden we even later allemaal keurig opgesteld.  



3 
 
Helaas bleek het toch weer helemaal anders te gaan. Toen de trein het station binnengleed, 
bleek hij andersom te rijden, zodat we in allerijl met al onze bagage de hele trein langs naar de 
voorste wagon moesten sjouwen. Eenmaal ingestapt bleken vele van onze gereserveerde 
zitplaatsen al bezet door reizigers die niet gereserveerd hadden. Enkelen van onze groep 
kwamen helemaal vooraan te zitten. Door het matglas kon je zelfs ook nog iets ontwaren van de 
twee machinisten en de spoorbaan. Via een ongebruikelijk route – de gebruikelijke via Arnhem 
was afgesloten - reden we via Venlo Duitsland in. Na een stop in München-Gladbach reden we 
om tien voor half 9 het station van Keulen binnen. De nachttrein naar Warschau zou pas om half 
11 vertrekken dus we hadden ruim 2 uur de tijd om iets te eten en te drinken. Dat bleek niet zo 
eenvoudig; gelegenheden genoeg maar geen enkele bood ruimte voor 15 reizigers met hun 
bagage. Dan maar buiten het station op zoek. Dat was natuurlijk helemaal niet verkeerd, want 
dan heb je een prachtig uitzicht op de imposante Gotische Domkerk, die vlak naast het station 
ligt. We dachten een mooie plek gevonden te hebben met ruimte voor iedereen, maar helaas 
konden we niet terecht. “Um dieses Uhr, kein Dienst” werd ons te verstaan gegeven. 
Verspreiden dus maar! En zo kwam het dat enkelen een plekje vonden op de trappen van de 
opgang naar de Dom en daar een biertje nuttigden.  
 
Met deze handeling gaven ze onbewust het woord “Trappist” een diepere betekenis. Anderen 
vonden bij een soort snackbar gezond wat van hun gading. Zo brak weldra de tijd aan om het 
station weer in te gaan en perron 7, vanwaar de nachttrein zou vertrekken op te zoeken. 
Feiko deelde de kaarten voor de slaapcoupés uit. Per coupé zaten drie of vier van onze groep bij 
elkaar. Ik kwam terecht samen met Mikkel en Jan U. ( een van de drie Jannen) in wagon 180 
met bednummers 51, 52 en 54, een driepersoonscoupé dus. Maar het duurde nog wel een tijdje 
voordat de trein naar Warschau arriveerde. Een paar minuten later dan in de dienstregeling was 
aangegeven was het zover dat iedereen kon instappen en zijn slaapcoupé kon betrekken. De 
coupé van ons drieën was krap, maar schoon. Er was zelfs een wastafeltje en voor iedereen een 
flesje water, een stukje zeep, een handdoekje en een croissantje. Het duurde niet lang of wij 
alle drie lagen in onze stapelbedden, onder, midden of boven. Het slapen in een rijdende trein is 
meer wat dommelen dan echt slapen. Je voelt dat je rijdt, vooral als je door een wissel gaat, 
maar je staat ook vaak geruime tijd stil. Zo gleden we de volgende dag in. 
 
Leo van der Kooij 
 
Maandag 15 juni van Warschau naar Białowieza 
Tot onze verbazing zagen we dat we de afgelopen nacht veel minder ver gereden hadden dan 
we dachten. Toen we merkten dat het al licht was en dat we bovendien al een hele tijd stil 
stonden, keek ik naar buiten en las toen “Berlin-Ostbahnhof”. Het hele stuk naar Warschau lag 
dus nog voor ons. Dat betekende wel dat we volop de gelegenheid hadden om het Poolse 
landschap aan ons voorbij te laten trekken, want we hadden nog 5 uur voor de boeg. 
Urenlang reden we door bossen en velden met af een toe een stop. Ik verbaasde mij over het 
drukke verkeer op de wegen. Toen ik samen met mijn vrouw in 1992 voor het eerst in Polen 
rondreisde, waren de wegen nog rustig, om maar niet te spreken van stil. In ieder geval wat dat 
betreft en zoals we in de loop van deze reis meer zouden ontdekken was Polen sterk veranderd 
in de afgelopen 23 jaar. Natuurlijk keken we ook uit naar vogels en andere dieren langs de 
spoorbaan.  

  
ooievaars en andere dieren 

 
Ik noem o.a. ooievaars, veel kauwen en roeken, eksters, buizerds, zwaluwen en zelfs een 
paartje grauwe klauwieren in een paar struiken vlak langs het spoor. Haas, vos en ree lieten zich 
ook zien. Mooi op  tijd arriveerden we in Warschau.  
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Warschau Warschau 

 
Daar stond onze tweede reisleider, Rikus Hulscher, ons al op het aankomstperron op te wachten. 
Hij zou met zijn busje de ene helft van onze groep vervoeren en Feiko reed het tweede busje, 
dat nog in Warschau gehuurd moest worden. Dat alles en pinnen, geld wisselen en nog meer 
regelzaken had zoveel voeten in de aarde dat we toch wat later dan gepland uit Warschau 
konden vertrekken. Bijna was ik nog mijn koffer kwijtgeraakt. Ik had de koffer bij alle andere 
van onze groep gezet en door het lange wachten, had ik er niet aangedacht die naar de 
parkeerplaats waar we in de busjes zouden stappen mee te nemen. Gelukkig waren de laatsten 
die van de bewuste “wachtplek” vertrokken zo oplettend dat ze de achtergelaten koffer maar 
meenamen en aan mij konden afleveren. Ja.... van zoiets kan je het behoorlijk warm krijgen! 
Wat een geluk... stel je voor dat.... enz. 
Nu moesten we Warschau nog uit zien te komen. Rikus, die als halve Pool de weg kende, zou 
voor rijden, maar dat duurde niet langer dan tot het eerste stoplicht – Er zouden er nog vele 
volgen-. Evenwel na veel gebel naar elkaar en goed op een plattegrond kijken kwamen we toch 
weer bij elkaar op de goede weg richting Białystok. Na een uurtje rijden over een deels 
vierbaans, deels tweebaansweg met veel vrachtverkeer stopten we bij een eenvoudig restaurant 
in het bos langs de weg. Wat bestellen om te eten en/of te drinken viel niet mee. De mevrouw 
aan het loket waar je je bestelling moest opgeven, sprak alleen Pools. Bovendien kon zij na de 
eerste bestelling geen wisselgeld meer teruggeven. Ieder van ons had alleen maar bankbiljetten. 
Gelukkig kon Rikus ons uit de brand helpen: ten eerste sprak hij Pools en ten tweede stelde hij 
voor al onze bestellingen in een keer te betalen en dat later met ieder apart af te rekenen.  
Na deze welkome rustpauze vervolgden we onze reis naar ons pension in Białowieza, eerst over 
een stuk van de snelweg en daarna nog 100 km over een kleinere weg . Dat betekende wel dat 
we geruime tijd achter een vrachtwagen moesten blijven hangen. Naarmate we het einddoel 
naderden werd het verkeer gelukkig steeds spaarzamer, zodat inhalen een stuk makkelijker 
werd. De laatste 20 km reden we al door het beroemde oerbos. Het viel op dat er aan beide 
zijden van de weg veel dode, kale sparren stonden van enorme afmetingen. 
Ik vroeg de volgende dag aan de gids, die ons door het beschermde gedeelte van het oerbos 
rondleidde, wat daarvan de oorzaak zou kunnen zijn. Zij antwoordde dat de letterzetter, een 
soort schorskevertje, dat zeer schadelijk is voor naaldbomen, hier zijn vernietigende werk had 
gedaan. 
Om half zeven stonden wij voor pension Gawra , ons verblijf voor de komende drie dagen.  
Een levensgrote houten beer verwelkomde ons bij de ingang.  
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pension Gawra 

 
Bij de verdeling van de kamers bleken enkele reisgenoten in een naastgelegen gebouw 
ondergebracht. Om kwart over zeven werden we al aan tafel verwacht voor het diner. Dus was 
er eigenlijk nauwelijks tijd om ons na de lange trein- en busreis op te frissen. Voor de drank bij 
het eten moesten we zelf zorgen en daar profiteerde een kleine “SKLEP” ( Pools voor winkel) om 
de hoek flink van. Na de maaltijd, die goed verzorgd en lekker klaargemaakt was, ook voor de 
vegetariërs, werd door Feiko en Rikus uit de doeken gedaan wat ons de volgende dag te 
wachten stond. We gaan de volgende dag al vroeg uit de veren om met een gids naar het 
Nationale park te gaan. Dat betekent dus vroeg naar bed, vroeg weer eruit, vroeg ontbijten en 
lunchpakket klaarmaken en om 10 minuten vóór zes bij de poort klaar staan.  
 
Leo van der Kooij 
 
Dinsdag 16 juni naar het oerbos van het Nationaal Park Białowieza 
De dag begint zonnig en vroeg. Om kwart over vijf, jawel in de ochtend… zit iedereen aan het 
ontbijt. We gaan vanmorgen naar het oerbos van Białowieza en we hebben een gids en 
vergunning tot 11 uur. We gaan vroeg op pad. We wandelen door het park en krijgen van onze 
gids , Yveta, uitleg over de geschiedenis van het park en de gebouwen die daarin staan.  
 
Na anderhalf uur wandelen door park en open veld bereiken we het bos. Dit bestaat 
voornamelijk uit haagbeuk, linde, fijnspar en eik en in de natte gedeelten zwarte els (het is dit 
jaar erg droog waardoor het ‘natte’ deel van het bos nu nauwelijks nat te noemen is).  
 
Wat opvalt is de rijke ondergroei. De kruidlaag is een lichtgroen tapijt door het hele bos voor 
zover wij dat kunnen zien. Zowel de bomen als het grootste deel van de kruiden zijn bij ons 
bekende soorten (zie lijst) maar het aanzien van het bos is totaal anders dan een bos bij ons. 
Sommige bomen zijn honderden jaren oud en hebben een enorme omvang en de ondergroei is 
erg gevarieerd. De variatie in planten herbergt ook een variatie aan dieren en voor het eerst zie 
ik op 1 wandeling zowel de kleine als de middelste en de grote bonte specht. Rond 10 uur wordt 
Yveta wat nerveus, we moeten om 11 uur het bos uit zijn, maar we zijn nog niet op de helft van 
de route.  Ze is blij met alle belangstelling, maar ze heeft om 11 uur wel weer andere 
verplichtingen. Als we het bos weer verlaten splitst de groep. Een deel blijft bij de entree om 
daar te pauzeren, een deel gaat terug naar het pension. Om drie uur ’s middags hebben we 
afgesproken nog een wandeling in de omgeving te maken. Enkele boeren hebben hun akkers 
opgegeven, omdat er met toerisme beter te verdienen valt en hier is een proces van spontane 
omvorming naar bos gaande. Hoog in de lucht volgen we een conflict tussen enkele 
schreeuwarenden en een bruine kiekendief. 
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Yveta maakt foto van binnenste van holle 
lindeboom 

 

 
Eenmaal terug in het pension eten we een lekkere maaltijd en daarna wordt er nog wat 
nagepraat en overlegd over het bijhouden van de lijsten met waarnemingen. Dan vroeg naar 
bed, want morgen is het weer vroeg dag, voor de helft van de groep heel vroeg. 
 
Hugo Hemelrijk 
 
Dinsdag 16 juni (2e verslag) naar het oerbos van het Nationaal Park Białowieza 
In tegenstelling tot de weersverwachting was het vandaag zonnig en droog weer. 
Met de Poolse gids Yveta vertrokken we om 6 uur richting het nationale park van Białowieza. 
In het park van het voormalige paleis van de Tsaar zagen we al veel. In de kleine stukjes riet in 
de vijver hoorden we de grote karekiet, wielewaal, de roodmus, de grote bonte specht, 
middelste bonte specht, de koekoek en de zwartkop. In de buurt van het mooie authentieke 
houten huis uit 1854 stonden een mooie bloeiende acacia, een Canadese hemlockspar en een 
weymouthden. 
 

 

 
 houten huis uit 1854 

 
In de velden stond o.a. gele morgenster, ratelaar, rolklaver, echt walstro. We zagen 
withalsvliegenvanger en hoorden kwartelkoning en fluiter. De schreeuwarend liet zich zien boven 
de velden voor de ingang van het park en er werden kwartel en paapje gespot.  
Na het passeren van het uit 1921 daterende houten hek traden we het Nationale Park binnen. 
Het bos is ca. 4000 jaar geleden ontstaan en er is nauwelijks onderhoud gepleegd door mensen. 
Er stond vooral haagbeuk, winterlinde, iep, esdoorn en es. In de kruidlaag vonden we zeer veel 
soorten. Veel voorjaarsbloeiers waren uitgebloeid, zoals bosanemonen. Er komen in het bos 
1000 planten-, 4000 paddenstoelen- en 10000 insectensoorten voor. Enkele typische bossoorten 
die we zagen waren christoffelkruid, bospaardenstaart, bosandoorn, verspreidbladig goudveil.  
We zagen een oude eik, die geschat werd op een leeftijd van 500 jaar.  In een nat gedeelte 
stond zwarte els en spar. De bomen stonden op een soort eilandjes die ze gemaakt hadden. 
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We zagen een enorme lindeboom die hol was van binnen. Het hout is zo zacht, dat de kern 
weggerot is.  
 
Er waren veel paddenstoelen te bewonderen, waaronder dodemansvingers en heksenboter, dat 
eigenlijk geen paddenstoel is, omdat het kan bewegen en zich met micro-organismen voedt. 
 

 
dodemansvingers 

 
We zagen een 300 jaar oude grove den van 45 meter hoog. Het woud was te donker voor de 
zaailingen van deze boom, waardoor hij zich niet verspreidde. In het bos hoorden we de 
wielewaal en de zanglijster. Om precies 11 uur waren we weer bij het houten toegangshek. 
In de weilanden voor het park hoorden we weer een kwartel en zagen een grauwe klauwier. In 
de rietbosjes liet de grote karekiet zich goed horen en zien. 's Middags hebben we een 
wandeling in de omgeving van het dorp gemaakt. We hoorden gelijk een roodmus en hebben 
diverse schreeuwarenden gezien. In het topje van een dennenboom zagen we een grauwe gors. 
Bij een woonhuis zagen we een ringmus en een ooievaarsnest op een schuur met 2 jonge 
ooievaars. Een aantal excursiegangers beëindigden de excursie op een terras met een Pools 
biertje. 
 
Karin Breeuwer 
 
Woensdag 17 juni op zoek naar wisenten en fietstocht door het zuidelijk deel van het 
bosgebied ten zuiden van Białowieza 
Vroeg opstaan, om 3.15 uur staan we met zijn achten voor ons pension in Białowieza, het 
schemert al. Onze fietsen hebben we gister uitgezocht en staan klaar. We moeten op de fiets 
naar de boswachter die in een dorp verder woont. Het is frisjes en de ochtend mist geeft een 
prachtig panorama over de velden. We boffen, net even buiten het dorp staan drie donkere 
silhouetten in de mist verderop in het veld. De boswachter wijst ons een achteraf weggetje waar 
langs we ongezien dichter bij kunnen komen, ook is er een hoogzit voor beter uitzicht. Het zijn 
drie grote wisenten stieren!  
 
Dan weer snel achter de boswachter aan een flink stuk door de velden en het bos op onze 
fietsen. Dan moeten we afstappen en heel stil een vaag pad langs naar een open plek. Hier staat 
een grote kudde wisenten. Koeien, ook met kalfjes, hoorde ik later. Om beurten mogen we even 
kijken. Onze gids is nerveus en wil maar kort blijven.  
Later horen we waarom: er waren heel jonge kalfjes bij die erg onberekenbaar zijn en de 
moeders doen alles om deze te beschermen....Dan weer terug naar het pension. Onderweg 
storen we nog een familie wilde zwijnen. We arriveren rond 6.30 uur, sommigen gaan terug naar 
bed. Om 8 uur ontbijten we met de rest van de groep.  
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wisenten 

 
We vertrekken om 9 uur voor een fietstocht door het bos en langs open plekken: in de zon 
lekker warm; in de schaduw fris!  We stoppen even bij een poel vol kikkers en libellen. Rikus 
stapt bijna op een zonnende ringslang die snel de poel in duikt en niet meer is te zien. Hier heeft 
ook een veldkrekel zijn holletje in de helling en we kunnen hem nog net bewonderen voor ook 
hij uit het zicht verdwijnt. Rond 12 uur vinden we een zonnige plek, waar we onze lunch 
nuttigen en ook een uiltje knappen (het was vroeg!) Hier staan fel gekleurde steenanjers. We 
vervolgen onze weg en komen pal langs de grens met Wit-Rusland.  We bewonderen even de 
kaal gemaakte grenszone en zien de rood/witte Poolse en groen/rode Wit-Russische palen staan. 
 

 
grenspost 

 
Onderweg zien we onderwater gezette stukken elzenbroekbos vol met dode bomen. Ook hier 
zijn kikkers en libellen in overvloed. We zien zelfs de mooie bosbeekjuffer en horen in de verte 
kraanvogels roepen. Dan trekken we een sprintje: er is ons koud bier in het vooruitzicht gesteld 
op het terrasje op de hoek bij ons pension! Na het avondeten verdwijn ik al snel onder de wol, 
morgen is de andere helft van de groep aan de beurt om met de boswachter op zoek naar 
wisenten te gaan! 
 
Mikkel Suijker  
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Donderdag 18 juni Op zoek naar wisenten en dan Via Siemianowka Reservoir, langs de 
Wit-Russische grens naar het kerkje van Mostowlany en via de 17e eeuwse houten 
moskee in Kruszyniany naar Wolka Karwowska  
Heel vroeg in de ochtend, om tien over 3 (!) vertrekken we met een groepje van 5 mensen 
(Karin, Wim, Hugo, Saskia en Liesbeth) om op wisentenexcursie te gaan. Op de fiets vertrekken 
we naar het huis van een Poolse man, Darek, die ons naar de plekken van de wisenten zal 
brengen. Wisenten komen in dit gebied nog in het wild voor, maar je moet heel vroeg zijn om ze 
te zien. In de vroege ochtend zoeken ze namelijk de weilanden op om te grazen en overdag 
trekken ze zich terug in de bossen om te herkauwen.  
Om half 4 is het al licht. We hebben speciaal de avond tevoren fietsen uitgezocht die geen 
lawaai maken, want de wisenten mogen ons natuurlijk niet horen aankomen. Het zijn oude 
fietsen uit Nederland en ik heb een soort mountainbike waarvan ik dacht dat hij goed was. Maar 
na een klein stukje fietsen schiet de ketting er ineens af. Gelukkig krijg ik hulp van Hugo en 
Karin en ligt de ketting er even later weer om. Voorzichtig verder fietsen maar, en niet meer 
schakelen, waardoor ik heel veel moet trappen. We zijn gelukkig op tijd bij onze boswachter, die 
een paar woorden Engels spreekt. Het eerste weiland waar we naartoe fietsten ligt aan een weg, 
met erachter bos. Vanuit het bos sluipen we, zonder geluid te maken achter Darek aan. Nog 
geen wisenten te zien. Terug naar de fietsen. We fietsen langs het weiland en zien boven de 
laaghangende mist de donkere gestalten van deze enorme oerbeesten. Prachtig! Het zijn er drie 
en we kunnen ze goed fotograferen. Heel indrukwekkend om te zien. We fietsen verder naar een 
tweede grasland, een beekdalgrasland met knikkend nagelkruid, waar de wisenten zich ook wel 
eens laten zien. Maar deze ochtend niet, dus gaan we weer verder. 
Darek weet nog een plek, een weiland ver het bos in, waar hij gisteren met de andere groep een 
hele kudde wisenten gezien heeft. Daar zitten ook jonge wisentjes bij en omdat de moeders zich 
dan wel eens agressief kunnen gedragen, moeten we extra voorzichtig zijn. We hebben heel 
voorzichtig gedaan en geen geluid gemaakt. We sluipen door het bos, om het weiland heen en 
zien de ligplekken, waar de wisenten geslapen hebben. Maar verder geen kudde te bekennen. 
Wel zien we in het gras de verse rijsporen van een auto. Darek zegt dat jagers, die op wilde 
zwijnen jagen, ons voor zijn geweest, en daarmee de wisenten weggejaagd hebben. Helaas! We 
gaan weer terug. Om half 8 bij het ontbijt kunnen we vertellen, dat we tòch wisenten gezien 
hebben. 
Vandaag reizen we naar onze tweede overnachtingplaats, in Wolka Karwowska. Om 9 uur 
vertrekken we, met onze bagage in de busjes gepakt. Onderweg stoppen we voor verschillende 
planten en dieren. Eerst voor de wilde riddersporen, die met hun diepblauwe bloemen volop 
bloeien in een droge greppel.  
 

 
 
 
 
 

 

 
wilde ridderspoor roggelelie 
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Daarna voor een veld met phacelia, waar ook het paapje mooi door een telescoop gezien is. Een 
bijzonder moment is de stop voor een koekoek op een paaltje in een weiland. Maar het is er niet 
één, het zijn er twee! Een mannetje en een vrouwtje. Het vrouwtje is duidelijk mooier van kleur, 
met prachtige roodbruine tinten, terwijl het mannetje meer grijzig is. Het is leuk om te zien hoe 
de twee vogels om beurten opvliegen en daarna weer terugkomen bij elkaar. 
Onze eerste echte stop is bij een uitkijktoren bij het moerasgebied rond het waterreservoir van 
Siemianowka. Het is ooit aangelegd als drinkwaterbekken voor de stad Białystok, maar is daar 
nooit voor gebruikt. Het meer is ondiep, en daardoor aantrekkelijk voor vogels om er te 
foerageren. Vanuit de uitkijktoren worden de grote zilverreiger, zwarte sterns en een 
witwangstern gezien. In de moerasvegetatie zit het spiegeldikkopje. De dijk rondom het meer is 
net gemaaid, waardoor we de Pontische plantensoorten geel duifkruid en paarse toorts, die er 
volgens de Crossbill-gids zouden moeten staan, niet meer kunnen waarnemen. 
We rijden een stukje verder, naar de visvijvers, en gaan daar even kijken. In de verte zien we 
een zeearend vliegen. We rijden ook nog even naar de noordzijde van het meer, om daar nog 
even te kijken. Er staat één roggelelie te bloeien tussen de schrale, droge graslandvegetatie. 
 
Er wordt op deze plek ook een kramsvogel gezien, die zijn jongen voert. Dat zien we in 
Nederland niet, want kramsvogels broeden niet in Nederland. 
We rijden zo’n 200 km over binnenwegen vlak langs de grens met Wit-Rusland en zien een 
lange rij met vrachtwagens bij een grensovergang. 
 

  
Kruszyniany houten moskee  Mostowlany orthodox kerkje 

 
Dan stoppen we om een orthodox kerkje te bezichtigen. Het is een klein kerkje, gewijd aan 
Johannes de Doper. De vrouw van de pastoor is er toevallig met haar kindje op de arm. Ze geeft 
ons uitleg en Rikus vertaalt. Ze vertelt over het leven in het dorp, dat door een 
grensverplaatsing in 1918 in tweeën is gedeeld. Dit werd op één dag beslist. Zo ontstonden er 
bijvoorbeeld situaties, dat Poolse mensen, wiens ouders op het kerkhof begraven lagen, deze 
graven ineens niet meer konden bezoeken, omdat het Wit-Russisch grondgebied was geworden. 
Het kerkje moet zelf in zijn onderhoud voorzien. De pastoor krijgt zijn inkomen door geld dat 
gegeven wordt bij doopdiensten, trouwerijen en begrafenissen. De gemeente is echter aan het 
vergrijzen. We rijden weer verder en stoppen bij een oude, houten moskee uit de 17e eeuw.  
In de 16e eeuw hadden zich in deze streek Tataren gevestigd, nadat ze hadden meegevochten 
aan de zijde van de Poolse koning. Die had hun grondgebied toegewezen om te gaan wonen. 
Nog steeds leven hier mensen van Tataarse afkomst. In de moskee krijgen we uitleg van een 
Tataar. Hij vertelt over de Tataarse gemeenschap, die hun religie heeft behouden, maar niet hun 
taal. Ze spreken nu allemaal Pools. Ook komen er huwelijken voor tussen moslims en 
christenen. Dan houden ze beiden hun eigen feestdagen aan en vieren dat gewoon samen.  
Er is ook een volksdansgroep voor de kinderen.  
 

 
traditioneel ingerichte yurt 
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Toen we weer buiten waren, zijn we naar het Tataarse restaurant aan de overkant van de straat 
gegaan en hebben daar Tataarse vruchtenthee of Tataarse koffie (met kaneel en kardemom) 
gedronken. Ook kunnen we in een traditioneel ingerichte yurt kijken. Daarna zijn we 
doorgereden naar Wolka Karwowska, naar de verbouwde boerderij van Rikus. Anja en Halina 
verwelkomen ons hartelijk en hebben heerlijk voor ons gekookt op houtgestookte fornuizen. 
 
We eten zuringsoep met gekookt ei erin, aardappelpuree met dille, met gehakt gevulde 
koolbladeren en bietensalade. En voor toe nog een soort perziksoufflé. Om ongeveer 22 uur 
gaan we naar bed. 
 
Liesbeth Leusink 
 
Vrijdag 19 juni Verkenning van de omgeving in de buurt van ons pension 
Na twee dagen vroeg opstaan kan iedereen nu uitslapen en ontbijten we pas om half negen. 
Vandaag is regen voorspeld. Omdat het na het ontbijt nog steeds regent, wordt voorgesteld om 
het vertrek een uur uit te stellen. Na een hoofdelijke stemming wordt uitstel met een uur 
besloten. Iedereen hult zich in regenpakken, poncho’s etc. Op het programma staat een 
dagwandeling in de buurt. We struinen langs de bosrand en langs roggeakkers en trotseren de 
regen. In de roggeakkers staan korenbloemen en wilde ridderspoor. Ook de moesdistel wordt 
gezien. Inmiddels wordt het droger. Op de lunchplek wordt de regenkleding uitgetrokken. In de 
verte worden kraanvogels gespot. De telescoop, die Lis voortdurend op haar rug heeft gedragen, 
komt nu goed van pas.  
 

 
de telescoop komt nu goed van pas 

 
Twaalf kraanvogels worden er geteld. We vervolgen onze wandeling. Het landschap is vlak met 
veel hooiland. We lopen over een pad met zwart veen. Er wordt een ontwateringproject 
uitgevoerd. Naast het pad is een paar maanden geleden een diepe sloot gegraven en het 
uitgegraven veen is op de kant gedeponeerd. Kennelijk wordt het gebied geschikt gemaakt voor 
intensievere landbouw. Door ontwatering zal het veen snel oxideren en inklinken. Hier en daar 
schiet al brandnetel op en verdwijnt de adderwortel. Massaal wordt in het open gebied een klein 
plantje gevonden. Het blijkt rozetsteenkers te zijn. Waarom dat zo massaal voorkomt is een 
raadsel. Inmiddels is ook de zon doorgekomen. Een hop vliegt langs en verderop beginnen 
vlinders en libellen te fladderen. Waargenomen worden de purperstreepparelmoervlinder en het 
grote dikkopje. Ook de Noordse nachtegaal laat zich zien en vooral goed horen. De fotografen 
doen het tempo aanzienlijk vertragen. Bij sommigen begint de vermoeidheid toe te slaan en 
besluiten de kortste weg naar huis te lopen. Het wordt struinen door hoge begroeiing. 
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De anderen nemen de route via onverharde wegen en langs akkers en weilanden. Een vos 
nadert argeloos, maar besluit toch om te keren.  
 

 

 

Liesbeth en Feiko werken plantenlijsten bij  
 
Thuis gekomen worden schoenen en regenkleding te drogen gelegd. Bij het diner hebben we een 
smakelijke Poolse bietensoep. Na het diner worden de vogel- en plantenlijsten bijgewerkt.   
 
Jan Uilenbroek en Jan Oostveen 
 
Zaterdag 20 juni Meer van Drestwo. Per kano over het meer naar het riviertje de 
Jegrznia 
Ik ben om half 7 op om op het nabijgelegen kerkhofje in de zon vogels te kijken. Het is stil met 
alleen de vogels en af en toe het geloei van een koe. Ik zie: kneu, groenling, ringmus, 
veldleeuwerik en hoor de boomleeuwerik. Wat verder weg klinkt ook de wielewaal. Mooi, mooi. 
Wat een heerlijk begin van de dag!  
Vandaag ontbijten we om 7.45 uur. Ik zoek weer een nieuw plekje aan tafel om de 
tafelschikking flexibel te houden. Maar eigenlijk is dat niet nodig, het gaat vanzelf. De Poolse 
vrouwen hebben heerlijke appelpannenkoekjes gebakken: ze zullen ons, zowel bij het ontbijt als 
het avondeten, elke dag met iets speciaals verrassen.  
 

 

 
 de Poolse dames 

 
Om half 9 gaan we te voet op stap vanuit de boerderij richting het meer van Drestwo, waar we 
in de Canadese kano's zullen stappen, maar we doen eerst die wandeling van 10,6 km. Tijdens 
deze tocht lopen we tussen akkers en door bos. In het bos zien we een prachtige, slanke, gladde 
ringworm op het pad. Het is een open bos met wat lage onderbegroeiing van o.a. bosbes. Het 
doet Scandinavisch aan. En het is niet erg dat we er bijna 3 uur over doen om bij de boten te 
komen, want het is een heel mooie en heerlijke wandeling.  
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Twee groepsleden zijn overigens niet meegegaan. Zij gaan een dagje fietsen. En 3 mensen liften 
mee met het busje dat de kano's wegbrengt. Even wat rust voor de benen: fijn dat dat kan.  
Degenen die liever niet zelf kanoën, verdelen zich over de boten en de rest sluit aan.  
Wij vormen met ons drieën een bemanning en stappen met zwemvesten aan het water in. Als 
iedereen zover is, varen we uit en volgen de oever van het meer totdat we de landtong ronden 
en uiteindelijk de inloop van het riviertje de Jegrznia vinden. Hier slingeren we letterlijk en 
figuurlijk tussen de rietkragen stroomafwaarts en verliezen elkaar af en toe uit het oog.  
 

  
we volgen de oever van het meer riviertje de Jegrznia 

 
Feiko heeft er een handje van om, bij zijn pogingen bijzondere planten op te sporen, met de 
neus vol de kant in te gaan. Voor plantjes moeten we toch meer op de oever zijn, lijkt hij te 
denken.  
Rikus is ondanks deze oeverescapades verbaasd over ons tempo als groep: dit ligt aanzienlijk 
hoger dan hij verwacht had, vooral gezien ons looptempo van 750 meter per uur. We zien 
knobbelzwaan, visdief, middelste zaagbek met jongen en horen de kleine en grote karekiet, 
rietgors en veldleeuwerik.  
Er is wel wat nijd over het tempo en ligging van ons bootje, maar onze man op de voorsteven 
vaart zo graag op kop dat hij niet te stuiten is: als een doelgerichte koning voert hij de vloot aan 
en ik zelf vind het ook wel leuk om mijn kano ervaring in te zetten en snelle stroompjes op te 
zoeken. Ik hoop dat het ons inmiddels vergeven is.  
Bij de aanmeerplek staat het busje al klaar en worden, voor zover nodig, droge schoenen aan 
getrokken om een deel van de terugweg lopend te kunnen afleggen. We sleuren de boten uit het 
water, kiepen ze leeg en tillen ze op de trailer. 
 
Ondertussen kijken we nog goed om ons heen en zie ik in een berg dode takken een tak met 
prachtig groot dooiermos erop.  
 

 
groot dooiermos 
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En op die tak zit een schitterende gaffellibel, maar wat zit hij stil en wat zit hij eigenlijk raar. Ik 
kijk nog eens goed en wat zie ik?: hij zit op de punt van de tak gespietst. Ik haal de anderen 
erbij: en ja, dat is dus het werk van de grauwe klauwier. Die legt op deze manier voorraadjes 
aan. En ach, ik had zo'n warm gevoel bij die mooie karakteristieke, scherp getekende vogel die 
we tijdens deze reis zo veelvuldig zien! Dat gevoel is even weg.  
 
 

 
 gaffellibel, op de punt van de tak gespietst 
 
We zijn rond half 5 terug in Wolka en worden door de vrouwen verwelkomd in de keuken, waar 
het tegelfornuis haar aangename warmte al weer verspreid. 
's Avonds na het eten gaan we met ons tweeën met Rikus mee naar de boer/bakker om brood 
voor de komende twee dagen te halen. Onderweg tanken we nog even en zien we de aanleg van 
een grote, nieuwe weg. Deze moet om het dorp heen gaan lopen. Nu denderen alle 
vrachtwagens er nog dwars door heen. Het is jammer dat het volgende dorp niet gerond kan 
worden, omdat aan de ene kant een meer en aan de andere kant veen ligt, en die vormen 
allebei geen goede basis voor een snelweg met zwaar verkeer. Vanuit de auto hebben we tegen 
negenen uitzicht op een prachtige zonsondergang: een rozerode lucht, wolken en donker 
afgetekende boompartijen: zo mooi! 
Bij de bakker is het warm en schoon, de wanden en vloer zijn wit betegeld.  
 
Tegen de muur staan twee grote badkuipen om in te spoelen of af te wassen en er is een grote 
mengton met nog een restje zuurdesemdeeg als basis voor het brood van de volgende dag. 
Rikus neemt wat mee in een pot voor onze kookvrouwen, want die hebben dat nodig voor de 
broodsoep. Onderweg zet het deeg vervaarlijk uit in het met een deksel afgesloten potje en gaat 
het dan ook linea recta de ijskast in als we weer in Wolka zijn. Later blijkt het veel te weinig 
deeg te zijn. Er wordt een van de drie met rode baksteen gemetselde ovens opgestookt en er 
staan vijftig bakblikken met deeg in diezelfde ruimte op tafels te rijzen. Het is er inmiddels flink 
warm. De oven wordt met loofhout gestookt en als de oven op temperatuur is, worden de as en 
het restmateriaal in een gat in de oven geschoven en kunnen de blikken er in. 
 

 

 

drie met rode baksteen gemetselde ovens  
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Het bakproces duurt anderhalf uur. Het brood is van geplet en gemalen roggemeel en levert 
twee broodsoorten. Het zwaarste weegt 1500 en het lichtere ca 1200 gram. Het zag er mooi en 
rijk uit. We kunnen morgen weer heerlijke boterhammen klaarmaken. 
Op de terugweg is nog steeds de lucht zo prachtig, maar veel donkerder. De zon gaat vandaag 
om 21.38 uur onder. Het was de op een na langste dag. Ik vind dat we hem goed geleefd 
hebben. 
 
Lis Stolp 
 
Zondag 21 juni Wigry Nationaal Park 
Na wederom een heerlijk stevig ontbijt met roggebrood en ei, verzorgd door Halina en Anja, 
vertrekken we met de beide busjes naar Wigry Nationaal Park. 
De weersverwachting voor vandaag is helaas niet zo goed en het ziet er ook een beetje grauw 
uit buiten. Onderweg zien we vanuit de auto kraanvogels, klapeksters en raven. En een veld 
helemaal vol slangenkruid, prachtig om te zien! 
In de ochtend stoppen we bij een paar plekken rond het grootste meer van Wigry en in de 
middag maken we een wandeling. Het gebied van Wigry is ontstaan in de laatste ijstijd en 
bestaat uit morene landschap met bos en vele meertjes. De meertjes variëren van heel klein tot 
heel groot en van voedselarm tot voedselrijk. Er zijn verschillende stadia van verlanding te zien. 
Ook stroomt de rivier Czarna Hancza door het park. Wigry is een van de jongste nationaal 
parken van Polen, gesticht in 1989 en ongeveer 15 hectare groot.  
De eerste stopplek is aan het grote Wigrymeer, centraal gelegen in het park.  
 

 
Infobord Wigry park 

 
We zien hier aalscholvers, futen, meerkoeten en een grote zaagbek met jongen. Het meer lijkt 
hier niet zo groot, omdat je tegen eilandjes aankijkt. 
Een klein stukje verder is er een uitkijkplatform (Bryzgiel). Hier zien we voor het eerst deze reis 
de pimpelmees en de gekraagde roodstaart. Ook de grote karekiet laat weer van zich horen. Er 
wordt een roofvogel gespot, de zwarte wouw? Echt met zekerheid kan het niet gezegd worden.  
De volgende stop aan deze zijde van het meer slaan we over, omdat hier net een treintje vol 
toeristen stopt. 
We rijden een stukje rond het meer en aan de andere kant pauzeren we vlakbij een uitkijktoren 
(Gawrych Ruda). Sommigen groepsleden duiken het restaurantje in voor een kop koffie en Hugo 
en ik gaan op zoek naar een cache, want naast liefde voor de natuur hebben we nog een andere 
hobby: geocachen (‘schat zoeken met de gps’). De grauwe klauwier laat zich bij de uitkijktoren 
goed zien en de vogelaars vermaken zich met uitzicht over het meer. Ook ontdekken we nog de 
mooi gekleurde rups van de Helmkruidvlinder. 
 

  
rups Helmkruidvlinder vlonderpad 
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Bij de volgende stop laten we de auto’s staan en gaan te voet verder. We lopen over een 
vlonderpad naar een verland meertje. Prachtige planten staan hier, eenarig wollegras, bloeiende 
kleine veenbes, ronde zonnedauw, waterdrieblad, diverse zeldzame zegges, veenmossen en 
veenbloembies.  
De plantenliefhebbers liggen op het vlonderpad om alles van nog dichterbij te kunnen zien en te 
fotograferen. Voor de vogelaars zijn hier weer andere vogelsoorten te horen en te zien zoals de 
fitis en de boompieper. De wandeling gaat verder het bos in en we komen bij een steiger bij een 
volgend meertje, vanwaar we een kolonie aalscholvers kunnen bewonderen. Het is bijna een 
surrealistisch landschap door de kale bomen. Er zijn ook veel zilverreigers en we zien 
oeverlopers. We vervolgen de wandeling en komen langs een oude boswachterslodge.  Een stuk 
verder splitst de groep zich. Het begint te regenen en Rikus en Feiko besluiten de busjes alvast 
op te halen. We spreken af op een bepaald tijdstip weer te verzamelen want het ene groepje wil 
wat sneller of verder lopen dan het andere. 
Wij lopen sneller door naar suchar Wielki. Een van de grootste suchars in het park. Suchars zijn 
voedselarme, ondiepe, soms deels droogvallende, veenmeren, omgeven door sparren, dennen 
en veenmossen. Het begint nu heel hard te regenen. Dat is wel jammer want dit is een hele 
mooie omgeving met weer hele andere planten dan bij de ander meertjes. Het meertje en de 
ondergroei is te bekijken vanaf een platform. We zien bloeiende slangenwortel, geurende 
moerasrozemarijn, rijsbes, en zonnedauw.  

 

  
slangenwortel Suchar Rzepiskowy 

 
Tien minuten lopen verderop is nog een zo’n suchar: Rzepiskowy suchar.  Dit meertje is wat 
kleiner en ligt in een soort holte tussen twee heuvels. Bij het platform bloeit veel moeraswederik 
en wateraardbei en op het water ontdekken we een vrouwtje brilduiker met drie jongen. De 
omgeving van de suchar staat vol stekende wolfsklauw. 
Gelukkig wordt het langzaam aan weer wat droger en besluiten we via een omweg door het bos 
terug te lopen naar de busjes zodat we nog even goed de benen kunnen strekken. 
Tegen een uur of zes zijn we weer terug bij de boerderij in Wolka. Hier worden de natte spullen 
gedroogd en de meegenomen planten gedetermineerd. We drinken een biertje en kletsen wat na 
en ’s avonds zorgen Halina en Anja weer voor een lekkere voedzame boerenmaaltijd. 
 

 
boerderij in Wolka Karwowska 

 
Saskia Holleboom 
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Maandag 22 juni Suwalski landschapspark 
We hadden om 7.30 uur een heerlijk ontbijt en vertrokken om 8.30 uur. Na een tocht van ca. 80 
km. met de busjes kwamen we via Augustow en Suwałki bij het Suwalski Nationaal Park.  
Onderweg hadden we een aangereden das gezien. 
Er waren 2 groepen: een wandelgroep voor een pittige wandeling en een groep die het wat 
rustiger aan deed. Aan het begin van de wandeling waren er veel bever sporen. Bouwsels van 
takken in het water, knaagsporen, een beverdam. 
 

 
 

beverdam vondst 
 
We zagen een ringmus die inwoonde in een ooievaarsnest, een jonge kramsvogel, een wielewaal 
en hoorden een draaihals. We zagen een bruine kiekendief en een grauwe kiekendief, grauwe 
klauwier, buizerd en veel planten, waaronder wondklaver, gele kamille, viltganzerik, slangekruid, 
ossetong, hokjespeul. Bij een zandwand met oeverzwaluwen hebben we even gepauzeerd. We 
zagen ze van heel dichtbij af en aan vliegen. 
We kwamen langs een kasteelheuvel uit de vroege riddertijd. Dit is een belangrijke 
archeologische locatie die zeer fraai in het landschap ligt (Gora Zamkowa ). Er waren o.a. 2 
wallen, wachttorens en een verbinding over het dal dat twee meren verbindt.  
Ook waren de meren verbonden. Er waren een paar mensen opgravingen aan het doen. Er zijn 
op de locatie ook opgravingen gedaan uit het stenen tijdperk. 
We hebben geluncht bij een meertje waar een leuke hond ons opzocht en besloot de verdere 
wandeling bij ons te blijven. Hij groef slakjes op uit het meertje en at deze op. Onderweg zagen 
we veel libellen en juffers, maar opvallend weinig hommels en bijen in de bloemrijke veldjes.  
 

 
route 
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Feiko en Rikus zijn vooruit gelopen om de busjes op te halen. Zij haalden ons op aan de oever 
van een meer. Wat een luxe! De snelle groep heeft een wandeling van ca. 18 km. gemaakt.  
 

  
houtovens opgravingen 

 
Het laatste stuk moesten ze een extra stuk omhoog, omdat ze fout gelopen waren. Het viel hun 
op dat er weinig vogels op de meren waren. Ze hebben wel veel libellen gezien, vooral 
oeverlibellen, veel vlinders, vooral kleine vos, veel platgereden padden, een hinde, een 
beverburcht en een sperwer met prooi die door een groep zwaluwen verjaagd werd. Aan het 
eind van de wandeling kwamen beide groepen bij elkaar bij een cafeetje waar we een biertje 
gedronken hebben. Na een tocht van ruim een uur kwamen we op de boerderij, waar ons een 
heerlijk avondmaal wachtte. 's Avonds ging er een groep met Rikus mee naar de bakker, waar 
ze de grote houtovens mochten bekijken. Het was een goed bestede en heerlijke dag. 
 
Karin Breeuwer 
 
Dinsdag 23 juni Kanotocht over de rivier Rospuda, net ten westen van het uitgestrekte 
bosgebied van Augustow 
Om 8.30 uur vertrekken we met onze busjes stipt op tijd naar Augustow, waar we eerst even de 
lokale markt bezoeken, diverse streekproducten: honing, waskaarsen, kersen, aardbeien , ook 
bosaardbei! Ook vrouwen met zelf gebakken koekjes en vers geplukte bosjes kruiden hebben 
een tafel. Het is te vroeg voor koffie als we weer vertrekken, we rijden naar de Rospuda vallei 
waar we gaan kanoën. Een deel van de groep heeft een ander programma Jan en Annemarie 
gaan fietsen en Jan en Leo zijn geblesseerd en kunnen niet mee kanoën. We komen bij een 
grasveld langs het riviertje de Rospuda met een oude watermolen (buiten gebruik), hier laten 
we de Canadese kano’s in het water. 
 

 

 
 Rospuda kano instap 



19 
 
Ik zit met Dorothé en Annie in een kano. Het water staat extreem laag en we lopen geregeld 
vast op de grindbanken (= uitstappen en duwen) en schuren ook over stenen die net onder het 
oppervlak verscholen liggen. Later wordt het dieper, maar door bochten, stroming en 
omgevallen bomen lastiger te sturen. We varen weer door een prachtige vallei met mooi 
begroeide waterkanten grote engelwortel en zwanenbloem (maar drie stuks?), en rietvelden. Het 
water is helder met fonteinkruiden en gele plompvelden waar we doorheen moesten varen. 
Onder weg zien anderen 4 wielewalen over vliegen (wij net te laat!) We stoppen om aan de kant 
te lunchen op een plek omringd met reuze bereklauw. Met recht ‘reuze’, Er staan exemplaren 
van zeker 4 m hoog! Er worden kersen uitgedeeld van de markt en al gauw ontspint zich een 
kersenpit-verspuugwedstrijd (leuk voor galgje). Rikus heeft duidelijk ervaring en bekend ook 
een Poolse dame te hebben ingewijd in deze kunst! Saskia en Hugo gaan verder lopen en 
vertellen dat er continu zwaluwen om hen heen vlogen die opgeschrikte vliegjes kwamen eten! 
(de zwaluwen vliegen laag…) Dan weer verder, het gaat onderweg toch steeds een beetje harder 
regenen en bij de volgende stop stappen we uit. Hier is een klein barretje dat zowaar open is!  
We drinken thee (Herbata) en koffie (Kawa), hier besluiten we gezamenlijk de kano tocht af te 
breken (nog 1.5 uur) het regent nu ook fors door. 
 

 

 

uitstappen en duwen  
 
De andere auto wordt opgehaald en we rijden naar huis terug. Na een vroeg avondeten gaat een 
groepje nog een avondwandeling maken (hier worden geen nieuwe meldingen gedaan) terwijl 
anderen aan het determineren en lezen slaan. 
 
Mikkel Suijker 
 
Woensdag 24 juni Het woud van Augustow. Een deel van ons wandelt naar het dorpje 
Mikaszowka, een ander deel wandelt om het meertje van Piaska 
Al weer de voorlaatste dag in Wolka Karwowska; daarom voor het ontbijt nog maar weer eens 
een wandeling gemaakt rond ons gastenverblijf. Een stralende zon aan een wolkenloze hemel 
toont het glooiende landschap in z'n volle glorie. De melodieuze klanken van de kraanvogels 
golven mij tegemoet. De alom aanwezige  ooievaars lopen te fourageren in de weilanden waar 
moderne machines het hooi tot immense wielen hebben geperst. Zwaluwen scheren over de 
velden en veldleeuweriken hangen met hun snelle gevarieerde riedels boven de akkers. Het pad 
naar ons pension wordt geflankeerd door een kerkhof waar spreeuwen met hun gekwetter de 
geesten proberen te bezweren. De grafzerken zijn rijk versierd met plastic bloemen waarvan de 
kleuren doen denken aan die van een Belgische kermis. Onder de fruitbomen grazen twee 
vaarzen geketend aan ketting met pin, cirkelvormen in het lange gras. 
Na het ontbijt rijden we richting Dworczysko. Ons doel is het woud van Augustow. Augustow is 
een middelgrote stad, centraal gelegen ten opzichte van de natuurgebieden die wij bezoeken. Er 
staat een grote crèmekleurige basiliek voorzien van twee vrijwel identieke torens. 

 
basiliek Augustow 
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Binnen het gebouw is een hoek gewijd aan de voorlopige Poolse paus, wiens naam mij even 
ontschoten is. Ik zou dat mogelijk goed kunnen maken door hier een paapje te offeren. Geen 
wonder dat dit vogeltje hier niet zeldzaam is. De gebrandschilderde ramen doen vrij modern 
aan. 
We arriveren in een gebied dat gedomineerd wordt door voedsel- en zuurstof arme veenmeren 
en dat op het eerste gezicht doet denken aan het Nationaal Park Naradowy, ook wel Klein 
Finland genoemd. Het type bos is gevarieerd; elzenbossen, die zijn afgedamd door bevers en als 
gevolg daarvan zijn overstroomd; bossen met loofbomen, een struiklaag en een rijk voorziene 
kruidlaag met daaronder tal van mossensoorten. Verder enorme oppervlakten naaldbos. 
Het eerste deel van de wandeling leidt ons langs een schaduwrijk zandpad evenwijdig aan een 
meer. Vele interessante vondsten maakt dat we ons voortbewegen met een snelheid van naar 
schatting 100 meter per uur. Sommigen onder ons vinden dat te traag en trekken hun eigen 
koers. In het water een brilduiker, bij een rietkraag aan de overkant staat een blauwe reiger te 
vissen en boven het water verschijnt een bruine kiekendief. Zo nu en dan passeert een 
aalscholver boven het water. Langs het pad zie ik een lichtbruin kleurige plant, die ik voor een 
bremraap verslijt, maar bij nadere determinatie blijkt het een orchidee te zijn: het vogelnestje; 
een saprofyt, die organische stoffen betrekt uit rottend hout. In ons land is deze plant zeldzaam. 
Verderop blijkt dat deze plant hier meer staat. De grote wolfsklauw met zijn soms meterslange 
kruipende stengels floreert hier. Het is een kosmopolitische plant die voorkomt in koude en 
gematigde streken van beide halfronden. Rechts van het pad aan de rand van een moerasbos 
hele velden met orchideeën. Bij een brug over een vernauwing van het langwerpige meer 
pauzeren we. Wat heet pauzeren; vele oplettende blikken zorgen er voor dat we ons 
lunchpakket nog even moeten laten rusten. Aan de rand van het meer liggen een paar 
ringslangen te zonnen; het ene exemplaar is niet minder dan 120 centimeter lang. Kennelijk een 
favoriete plek, want overal liggen huiden. Om groter te kunnen groeien ontdoen ze zich hier van 
het oude 'jasje'. Keek je toevallig de goede kant op dan zag je een boommarter de weg 
oversteken; geen alledaagse verschijning. Tussen de volop bloeiende gele plomp staat een grote 
egelskop. 
Intussen is de middag aangebroken en we slaan over de brug rechts af . Langs het pad overal 
bever sporen in de vorm van afgeknaagde bomen, waarvan de kegelvormige stompen naar 
boven steken. De vaak nog jonge bomen gebruiken de bevers om dammen te bouwen en om te 
kunnen profiteren van het jonge groen. 
We lopen terug richting brug en vervolgen onze zoektocht langs het meer. We zien veel bosbes, 
dalkruid en lelietjes van dalen, maar ook zevenster, christoffelkruid, rozetmos en eenzijdig 
wintergroen. 
We komen langs een oude schutsluis in een transportkanaal dat twee meren verbindt. De sluis 
wordt niet meer bediend, maar zo te zien wel onderhouden. 
 
 

 
 oude schutsluis 
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We wandelen nu door een gebied dat voor een groot deel bestaat uit moerasbos met els. 
Opnieuw veel waardevolle waarnemingen: een hazelworm, hele velden met stekende 
wolfsklauw, veel bosorchis, waaronder een aantal witte exemplaren en zowel de grote- als de 
kleine keverorchis. 
Veel vogels hebben we vandaag niet gezien, daarvoor moeten we het vrije veld in. De blikken 
waren vandaag voornamelijk naar beneden gericht. Rikus kent deze omgeving als zijn broekzak 
en daarom rijden we terug vanaf de hoofdweg nog wel eens langs een alternatieve route in de 
hoop daar nieuwe ontdekkingen te doen, hoewel sommigen dan al met de kin op de borst zitten 
te dommelen. 
Alles wat we vandaag gezien hebben was nog maar een flintertje van het immense woud dat 
zich uitstrekt tot ver over de Wit-Russische grens. Een woud dat zo groot is, dat een reiziger 100 
jaar geleden, toen topografische kaarten nog geen algemeen bezit waren, aan een boer vroeg: 
'Waar houdt dit bos op'. Het antwoord was: 'Nooit'. 
 
Wim van Bruggen 
 
Donderdag 25 juni Rondrit om het zuidelijke bekken van de Biebrzamoerassen 
Op het programma staat vandaag een rondtocht per auto om het zuidelijke bekken van het 
Biebzra Nationaal Park, met diverse stopmomenten op bijzondere plaatsen/uitzichtpunten. Onze 
route gaat met de klok mee. 
We vertrekken om 8.30 uur. De lucht is blauw met zon en wolken en de temperatuur is 
aangenaam. We stoppen even bij Zagroda Kuwasy om toegangskaarten voor het park te kopen 
en rijden door naar de overblijfselen van Fort II : “Zarzeczny” een fortificatie met grachten er 
omheen. Deze zijn onderdeel van Twierdzy Osowiec, door de Russen opgericht als 
verdedigingswerk in de 19e eeuw. Als we uitstappen zien we hoog in de lucht enkele zwarte 
ooievaars zweven.  Er is een uitkijktoren en een prachtig vlonderpad met zijterras waar we 
enige tijd doorbrengen. Mooie waarnemingen zijn verder een nest van de buidelmees, de hop, 
de blauwborst en de wielewaal.  
We stappen weer in de busjes en passeren de Biebrza, de ader in dit gebied en direct is er 
weidsheid. We maken een korte onderbreking bij het bezoekerscentrum in Osowiec-Twierdza en 
rijden de historische Tsarenweg (‘Carska Droga’) op de oost oever, voorzien van nieuw asfalt en 
verbreed tot 2 rijstroken. We rijden naar het zuiden. Aan de linkerzijde is het beeld nogal 
uniform met allemaal naaldbomen maar rechts is meer variatie in het bos. Ter hoogte van 
Dobraz zien we 2 kraanvogels. 
Onze volgende stop is ter hoogte van Krynicka Biel bij een uitkijktoren die uitzicht biedt over een 
eindeloze vlakte. Hier zien we o.a. schaduwhengel, een goudoogdaas, enkele grutto’s en 
kieviten, een vrouw bruine kiekendief, een man en vrouw grauwe kiekendief en ver weg, tegen 
de bosrand: een eland. 
We rijden door naar het Dluga Luka vlonderpad van 400m lang over een oneindig weids 
zeggenlandschap: een fantastische plek waar we meerdere waterrietzangers hebben gezien en 
gehoord! Heel bijzonder. Echter de populatie waterrietzangers heeft het moeilijk, omdat het 
zeggenmoeras ‘vergrast’: de boeren hooien niet meer omdat het te arbeidsintensief is. Er 
worden nu 1x per jaar maaiwedstrijden met de zeis georganiseerd om het belang van ‘moeras 
maaien’ onder de aandacht te brengen en zo te stimuleren. Andere waarnemingen zijn o.a. 
paardenhaarzegge, de vleeskleurige orchis in diverse kleuren, schaduwhengel, een rups van de 
rietvink en een schreeuwarend die een acrobatische show opvoert. 
 

 
vlonderpad Dluga Luka 
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We gaan weer ‘en route’ en zien onderweg o.a. raaf en grauwe klauwier. We passeren de Narew 
en komen nu op de westoever van de Biebrza. Ter hoogte van Rudkowski stoppen we voor een 
ortolaan op de elektriciteitsdraden. 
De uitkijktoren op een van de hoogste punten van de morene – bij Burzyn – is onze volgende 
stop. Hier is de riviervallei van de Biebrza op zijn breedst en biedt een heel weids landschap. 
Boeren zijn er aan de hooibouw en links wordt een verzakt geraakte tractor weggesleept. Vanaf 
de uitkijktoren zien we op niet al te grote afstand een edelhert en een eland met kalf. Een 
roerdomp vliegt over en valt in het riet. Op de grond staat bolderik in een roggeveld en op bont 
kroonkruid zitten voor ons uitzonderlijke vlinders als dambordje en morgenrood. Prachtig! 
 
We stappen weer in de busjes en stoppen iets noordelijker in Brzostowa bij een boerderij met 
een particuliere uitzichttoren. Hier zien we koeien die door de rivier naar de stal komen om 
gemolken te worden. De boerin probeert de terugkomst van de koeien nog wat uit te stellen 
door hen steeds terug te jagen. Ook ‘oude’ tractoren met zwaar beladen hooiwagens komen 
vanaf de overkant door de rivier: alsof we teruggaan in de tijd. We zien hier o.a. 4 zwarte 
ooievaars,  tureluur en paartje bruine kiekendief. 
 

 
koeienoversteekplaats bij Brzostowa 

 
Tijdens de 65 km lange terugreis naar Wolka Karwowska worden 40 ooievaarsnesten geteld 
langs de route. Tot nu toe hebben we nog geen paard-en-wagen gezien op de weg. Een ander 
verschil t.o.v. 1997 en 2007 is dat de huizen (veel) kleur hebben gekregen: er wordt minder 
steenkool gebruikt dat alles grauw kleurde.  
Na wederom van een uitstekende avondmaaltijd te hebben genoten, bedankt Leo Halina en Anja 
voor hun verzorging en vrolijkheid, met behulp van Rikus als tolk. Daarop neemt Mikkel namens 
de groep het woord en bedankt Feiko en Rikus voor hun begeleiding van deze vakantiereis.  
 
Dorothé en Jan Oostveen 
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Bijlage 1: Uitgebreide beschrijving gebied
 

 door Feiko Prins 

Noordoost Polen is bekend van de oerbossen bij Białowieza en de rivier de Biebrza. Vele KNNV 
reizen zij al naar deze gebieden geweest. Maar er is nog zoveel meer moois in Noordoost Polen! 
De bossen bij Augustow, het landschapspark van Suwalki, de rivier de Rospuda en nog veel 
meer. Natuurlijk, als je naar Noordoost Polen gaat, ga je naar Białowieza en doe je het rivierdal 
van de Biebrza. Maar we wilden deze keer vooral het landschap, de natuur en de cultuur buiten 
de bekende gebieden bezoeken. 

Inleiding 

 

In NO Polen heerst een continentaal klimaat dat afwisselend onder invloed staat van de 
Atlantische en Aziatische luchtmassa’s. Westelijke wind overheerst  in de zomer, die uit het 
oosten in de winter. De zomers zijn warm, de winters koud. De gemiddelde jaarlijkse neerslag is 
533 mm, hiervan valt 244 mm gedurende de zomermaanden. De winters zijn het droogst met 
gemiddeld 90 mm neerslag. De periode met een sneeuwbedekking schommelt rond de 100 
dagen. De gemiddelde jaartemperatuur is 6,8 ºC. De gemiddelde dagtemperatuur in juli, de 
warmste maand, is 17,8 ºC. De gemiddelde dagtemperatuur gedurende de drie wintermaanden 
december t/m februari is –3.3 ºC. Het groeiseizoen, het aantal dagen met een gemiddelde 
temperatuur van boven 5 ºC, is relatief kort, ongeveer 200 dagen. 

Klimaat 

 

Wie vanuit Nederland met trein, bus of auto naar NO Polen reist ervaart dat Polen een vlak land 
is. 54% heeft een hoogte van 0-150 m. De Pommerse en Mazurische meervlakten zijn iets 
hoger, tot ruim 300 m. Het grootste deel van het oppervlak van Polen behoort tot de grote 
Noord Europese laagvlakte, die al in de précambrische periode (4500-1500 miljoen jaar geleden) 
vorm gekregen heeft. Deze laagvlakte is bedekt met afzettingsgesteenten uit vele perioden. De 
ijstijden tussen 2.4 miljoen – 10.000 v. Chr. hebben 150 tot 190 meter dikke lagen met zand, 
keileem, grind, klei, stof en zwerfstenen als bovenste sediment achtergelaten over vrijwel geheel 
Polen. Tijdens de laatste IJstijd, 90.000 tot 14.000 jaar geleden, is het Scandinavisch ijs minder 
ver gekomen. Deze periode wordt het “Weichsel Glaciaal” genoemd naar de rivier de Weichsel. 
De ijskap stopte precies hier. Zuidelijk van de ijstong was toendra. 

Geomorfologie 

 
De zich voortbewegende en terugtrekkende gletsjers uit voorafgaande ijstijden hebben de 
ondergrond gestuwd, waardoor heuvels en dalen ontstonden. Het ijs van de gletsjers van de 
laatste ijstijd vulde die toen reeds bestaande dalen en laagten en schoof ook over de hogere 
delen heen. Het ijs was meer dan 100 m dik. Het hield gedurende een periode van enige 
duizenden jaren stand dwars over de noordelijke helft van wat nu de Puszcza Augustowska is. 
Deze gletsjer voerde voortdurend materiaal aan, voornamelijk zand en grind met zwerfkeien, 
dat aan het ijsfront als eindmorene bleef liggen. 
 
Daarna heeft de gletsjer zich in etappes teruggetrokken, waardoor, globaal oost west verlopend,  
meer dan 10 rijen van kleine frontmorenen ontstonden binnen een afstand van 4 km. Tussen 
Wysoki Most en Sarnetki is dit ritmisch patroon van min of meer parallel lopende tot 10 m hoge 
heuvels te zien. 
 
Tijdens de geleidelijke stijging van de temperatuur ontstonden allerlei smeltwater afzettingen. 
Zo verplaatste het water zand en grind en deponeerde dit als een spoelzandwaaier (sandr of 
sander) vlakte vóór het ijsfront. Deze sander zien we nu terug in de vlakte van  Augustowska 
(117.000 ha). De dikte van het zandige sediment is ongeveer 50 m. De bodem is onvruchtbaar 
en ongeschikt voor landbouw, zo’n 110.000 ha is bedekt met naaldbossen. 
 
Onder het stagnerende ijs ontstonden smeltwatertunnels. Langgerekte en slingerend verlopende 
zand- en grindruggen, die eskers genoemd worden, bleven daar als gletsjersediment achter, 
globaal in een noord zuid richting lopend, soms tot wel 20 m hoog en tientallen tot honderden 
meters breed. Twee eskers eindigen in de noordwest hoek van het Suwalki park en een esker 
begeleidt de Czarna Hancza rivier tussen het gelijknamige meer en Turtul. 
 
Steeds wijder wordende gaten en spleten in stagnerend ijs kunnen gevuld worden met zand en 
grind. Wanneer het ijs tenslotte is verdwenen blijven bulten of heuvels over van enkele meters 
hoog en tientallen tot honderden meters lang. Zo’n heuvel heet een kame. 
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Waar de gletsjers boven oneffen terrein in stukken opbraken ontstonden geïsoleerde reusachtige 
bonken ijs die tot “dood water” smolten. Hier vond geen sedimentatie plaats en na het afsmelten 
van het ijs bleven ter plekke depressies over, die  soms grote afmetingen konden aannemen en 
uiteindelijk meren werden. 
Snel stromende beken en rivieren gutsten uit spleten en tunnels onder het ijs en sleten soms 
diepe kloven uit. Rivieren, snel en langzaam stromend, en honderden meren en meertjes  
variërend van behoorlijk diepe (Hancza meer tot 109m diep) tot ondiepe completeren het zeer 
complexe en boeiende landschap van NO Polen. 
 

Hoewel vondsten uit de steentijd aantonen dat vanaf ongeveer 10.000 v. Chr. de mens in NO 
Polen gewoond heeft, heeft de mens pas de laatste paar honderd jaar een grote rol gespeeld in 
het aanzien van het landschap van nu en in de samenstelling van de plantengroei. De regio is 
erg nat en waarschijnlijk daarom betrekkelijk weinig ontgonnen. Zoals boven uiteengezet, 
bestaat de bodem uit lemig zand en sinds de ijstijd zijn in de beek- en rivierdalen veen 
afzettingen ontstaan. Het reliëf van het aardoppervlak en de mogelijkheid om bos te kappen 
waren bepalend voor het nederzettingspatroon: grillig verspreide gehuchten en afzonderlijke 
boerderijen. En dit heeft er weer toe geleid dat het landschap een grillige afwisseling laat zien 
van bouwland, weiland en bos. 

Het huidige landschap 

 

De plantengroei van N.O. Polen staat deels nog onder invloed van de Atlantische oceaan, maar 
continentale en boreale (noordelijke) plantensoorten, die in West Europa onbekend zijn komen 
hier al veelvuldig voor, terwijl een aantal West Europese soorten het hier vanwege de 
continentale invloeden laat afweten. De Puzscza Augustowska is een enorm woud van Grove 
Den (Pinus sylvestris) en Fijnspar (Picea abies) op de zand/grind vlakte van de Suwalki-
Augustow sandr. Zeer oude exemplaren komen nog veel voor. Dennen kunnen 300 jaar oud 
worden, Spar 150 jaar. Plekken met keileem, waar vocht beter vast wordt gehouden, verraden 
zich direct door gemengd loofbos met Haagbeuk (Carpinus betulus), Noorse esdoorn (Acer 
platanoides), Winter of Kleinbladige linde (Tilia cordata),  Ratelpopulier (Populus tremula), Es 
(Fraxinus excelsior), Ruwe iep (Ulmus glabra) en Zomer eik (Quercus robur). Waar naaldbomen 
op armere grond ontbreken groeien Ruwe berk (Betula pendula) en Zachte berk (Betula 
pubescens). Op vochtiger gedeelten komen de Zwarte els (Alnus glutinosa) en Grauwe wilg 
(Salix cinerea) veel voor. 

Flora 

 
De struiklaag wordt door meest ook in West Europa bekende soorten bepaald zoals: Wegedoorn 
(Rhamnus catharticus), Vlier (Sambucus nigra), Hazelaar (Corylus avellana), Lijsterbes (Sorbus 
aucuparia), Peperboompje (Daphne mezereum), Sporkehout of Vuilboom (Frangula alnus). De 
rood aangelopen takken van de Rode kornoelje (Cornus sanguinea) vallen vaak op. Bosranden 
worden uitbundig gesierd door Gelderse roos (Viburnum opulus) en Wilde kardinaalsmuts 
(Euonymus europaeus) en door de haast op porseleinen schaaltjes gelijkende bloemen van de 
struik Euonymus verrucosa, een boreale soort. De rode Kamperfoelie (Lonicera xylosteum) komt 
hier ook voor. 
 
Verder komen in sommige bossen, vooral in het heuvelige Suwalki Landschapspark gebergte 
soorten voor als de Reuzenpaardestaart (Equisetum telmateia), die een hoogte van 1 m kan 
bereiken, Lunaria rediviva, een soort Judaspenning, Laserpitium latifolium een schermbloemige 
en kranssalomonszegel (Polygonatum verticillatum). 
De kruidenlaag in de bossen is rijk aan soorten. In het vroege voorjaar zijn grote delen van de 
bosbodem veranderd in een bloemenzee van voorjaarsbloeiers. Veel planten, die in Nederland 
bekend zijn als stinzenplanten of daar op de pleistocene zandgronden zeldzaam geworden zijn, 
bloeien in NO Polen massaal in het voorjaar. Soorten die in Nederland niet (meer) voorkomen 
zijn o.a.: Leverbloempje (Hepatica nobilis), Grote schubwortel (Lathraea squamaria).  Her en 
der verspreid staat de Voorjaarslathyrus (Lathyrus vernus) met haar donker lila bloemen. Later 
in de lente volgen velden met Lelietje-der-Dalen (Convallaria majalis), Dalkruid (Maianthemum 
bifolium), Ranunculus lanuginosus (Duits: Wolliger Hahnenfuss). Ook Zevenster (Trientalis 
europaea), Eenbes (Paris quadrifolia), Heide zenegroen (Ajuga genevensis), Bospaardestaart 
(Equisetum sylvaticum), Schorseneer (Scorzonera austriaca), Mansoor (Asarum europeum), 
Dentaria (Cardamine) bulbiflora behoren tot de dagelijkse ontmoetingen. 
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Verspreid komen voedselarme meertjes voor (Pools: Suchar), landschappelijke juweeltjes, maar 
voor botanici uit Nederland en België nog eens extra bijzonder vanwege de bij hoogvenen 
behorende begroeiing eromheen. Een dichte struiklaag van Blauwe bosbes (Vaccinium 
myrtillus), Rode bosbes (Vossebes V. vitis-idaea), Rijsbes (V. uliginosum), Veenbes (Oxycoccus 
palustris),  Lavendel heide (Andromeda polifolia), Moerasrozemarijn (Ledum palustre) is heel 
gewoon. De Beredruif (Arctostaphylos uva-ursi) komt ook voor. Aan de oevers van vennetjes en 
op horsten zijn vele soorten Veenmos. Verder komen hier allerlei bijzondere zeggesoorten voor, 
ook  Scheuchzeria palustris, Eenarig wollegras (Eriophorum vaginatum), Veenpluis (E. 
angustifolium), Witte snavelbies (Rhynchospora alba), Ronde zonnedauw (Drosera rotundifolia), 
Lange zonnedauw (D. anglica) en nog veel meer bijzondere plantensoorten. 
 
De wat voedselrijkere meren en meertjes worden omzoomd door rietvelden en Galigaan 
(Cladium mariscus). Boven het open water uit groeit Mattenbies (Scirpus lacustris), op het water 
Gele plomp (Nymphaea lutea) en Waterlelie (N. alba). Uitgestrekte velden met Krabbescheer ( 
Stratoites aloides) komen voor en onder het wateroppervlak veel soorten kranswieren (Chara 
spec.), als ook Hydrilla verticilliata van de waterkaardefamilie en Gewoon blaasjeskruid 
(Utricularia vulgaris), om nog niet te spreken van allerhande soorten fonteinkruiden. De 
oeverlanden zijn in het vroege voorjaar goudgeel van de Dotterbloemen (Caltha palustris). 
 
Buiten de bossen en venen wordt het merendeel van het land ingenomen door kleinschalige 
boerenbedrijven. Het grootste deel van het grasland is in gebruik als hooiland. Helaas wordt nog 
maar een deel met de zeis gemaaid. Ook hier wordt de landbouw steeds grootschaliger! Vele 
kleurige kruiden sieren de vochtige weiden langs de beken, zoals Knikkend nagelkruid (Geum 
rivale), Jacobsladder (Polemonium caeruleum), Echte koekoeksbloem (Lychnis flos-cuculi), 
Ratelaar (Rhinantus spec.), Cirsium rivulare, een Centraal Europese soort, Noords walstro 
(Galium boreale), orchideeën soorten en vele zeggensoorten die vroeger algemeen waren in 
Nederland in vochtige hooilanden. 
De rijkdom aan akkeronkruiden tussen het graan en stoppels is groot: Bolderik (Agrostemma 
githago), Rood guichelheil (Anagallis arvensis), Gele ganzebloem (Chrysanthemum segetum), 
Akkerviooltje (Viola arvensis), Wilde ridderspoor (Consolida regalis), Gewone klaproos (Papaver 
rhoeas), Zwaluwtong (Polygonum convolvulus), Korenbloem (Centaurea cyanus) en nog veel 
meer! 
 

Dankzij de grote aaneengesloten natuurgebieden, de vele meren en de kleinschalige voor het 
merendeel milieuvriendelijke landbouw, komt in NO Polen een rijke variatie aan dieren voor. De 
Eland (Alces alces), de grootste soort, struint door een aantal moerassige gebieden en in 
aansluitende bossen met veel jonge dennen. Het Edelhert (Cervus elaphus) is betrekkelijk 
talrijk. Van de grote roofdieren zwerven er naar schatting ongeveer 30 Wolven (Canis lupus) 
rond in de Puszcza Augustowska en enkele exemplaren van de Lynx (Lynx lynx). Kleine 
roofdieren komen meer voor: Boommarter (Martes martes), Steenmarter (Martes foina), 
Bunzing (Putorius putorius), Wezel (Mustela vulgaris), Das, (Meles meles), Wasbeerhond 
(Nyctereutes procyonoïdes), Vos (Vulpes vulpes). Langs de rivieren en meren zijn Otter (Lutra 
lutra), Bever (Castor fiber) en Nerts (Lutreola lutreola) vrij algemeen. De Hermelijn (Mustela 
erminea) komt slechts hier en daar voor in de Puszcza Augustowska, evenals de Sneeuwhaas 
(Lepus timidus),  een boreale soort. De Haas (Lepus europaeus) is in open gebieden te vinden. 
Het konijn ontbreekt. Onder de knaagdieren vallen de Brandmuis (Apodemus agrarius), een 
continentale soort, en de Berkenmuis (Sicista betulina), een boreale soort ,op beide vanwege de 
zwarte streep over hun rug. Van de meer dan tien soorten vleermuizen hoort Nilssons vleermuis 
(Vespertilio nilssonii) in noord en oost Europa thuis. 

Fauna 

 
In de uitgestrekte bosgebieden komen ongeveer 230 soorten vogels voor, waarvan 170 er ook 
broeden. De meeste niet-broeders zijn overwinteraars, die in het hoge noorden broeden, zoals 
de Ruigpootbuizerd (Buteo lagopus), Pestvogel, (Bombycilla garrulus), Frater (Carduelis 
flavirostris), Keep (Fringilla montifringilla), Taigarietgans (Anser fabalis) en Kolgans (Anser 
albifrons). Veel broeders zijn ook broedvogel in noord oost Europa: Auerhoen (Tetrao urogallis), 
Korhoen (Tetrao tetrix), Hazelhoen (Bonasa bonasia), Notenkraker (Nucifraga caryocatactes), 
Appelvink (Coccothraustes coccothraustes), Ruigpootuil (Aegolius funereus), Koperwiek (Turdus 
iliacus), Kramsvogel (Turdus pilaris), Klapekster (Lanius excubitor), Witoogeend (Aythya 
nyroca), Brilduiker (Bucephala clangula) en Grote zaagbek (Mergus merganser). 
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Veel soorten zijn minder vaak standvogel, in vergelijking met in andere delen van Polen, zij 
broeden later en beginnen eerder met de najaarstrek. Opvallend veel soorten zijn ecologisch 
gebonden aan sparrenbossen. Binnen deze laatste groep vallen de meeste bovengenoemde 
boreale soorten alsook Vuurgoudhaan (Regulus ignicappilus), Goudhaan (Regulus regulus), Sijs 
(Cardualis spinus), Heggemus (Prunella modularis) en Kruisbek (Loxia curvirostra). 
 
Onder zeldzame roofvogels die in dit enorme natuurgebied broedgelegenheid vinden zijn de 
Zeearend (Haliaeetus albicilla), Schreeuwarend (Aquila pomarina) en Slangearend (Circaetus 
gallicus). De Sperwer (Accipiter nisus), Havik (A. gentilis), Wespendief (Pernis apivorus) en 
Boomvalk (Falco subbuteo) broeden in grotere aantallen. De Buizerd (Buteo buteo) spant de 
kroon met meer dan 100 broedparen. De Bruine kiekendief  (Circus aeruginosus) broedt 
veelvuldig in de moerasgebieden en de Blauwe kiekendief ( C. cyaneus) en in kleiner aantallen 
de Zwarte wouw (Milvus migrans) en Rode wouw (M.milvus) zijn te zien boven de akkers en 
weiden. Maar liefst zes soorten uilen broeden in de bosgebieden, waaronder de Oehoe (Bubo 
bubo) en de Ruigpootuil (Aegolius funereus). Tot de holenbroeders behoren negen soorten 
spechten. De Witrugspecht (Dendrocopus, leucotus) is voor Polen een bedreigde soort. 
Vermeldenswaard zijn nog de Grauwe Fitis (Phylloscopus trochiloides viridanus) en de 
Nachtzwaluw (Caprimulgus europaeus) onder de broedvogels. 
 
De meren herbergen een dertigtal soorten vissen. De Meerval )Silurus glanis), die een lengte 
van meer dan 1.50 m en gewicht van 50 kg kan bereiken is de grootste zoetwatervis van Polen. 
Naast soorten uit de poolstreken zoals De Kleine marene (Coregonus alba) en Grote marene (C. 
lavaretus) komen de meeste zoetwatervissen van West Europa hier ook voor. De beekforel 
(Salmo trutta) is zeldzaam. Vanaf meeroevers kan vaak de Amerikaanse zoetwaterkreeft 
(Orconectes astacus) gezien worden. Deze heeft de inheemse rivierkreeft Astacus astacus uit 
vrijwel alle wateren verdreven, uitgezonderd enkele geïsoleerde meertjes. 
Amfibieën zijn overduidelijk aanwezig, vooral in het voorjaar en in de voorzomer door hun – 
voor elke soort specifieke – geluiden. Knoflookpad (Pelobates fuscus), Gewone pad (Bufo bufo), 
Rugstreeppad (Bufo calamita), Geelbuikvuurpad (Bombina variegata) , Boomkikker (Hyla 
arborea), Bruine kikker (Rana temporaria), Heikikker (R. arvalis), Groene Kikker (R. esculenta), 
Kleine Groene Kikker (R. lessonae). Vooral in de avond en nacht weerklinken de kikkerkoren. 
  
Van de reptielen komen Zandhagedis (Lacerts agilis) , Levendbarende hagedis (Lacerta vivpara), 
Hazelworm (Anguis fragilis), Ringslang (Natrix natrix) en Adder (Vipera berus) het meest voor. 
Allerlei dagvlinders eigen aan bossen, vochtige hooilanden en niet-intensief bemeste akkers, 
waar bestrijdingsmiddelen niet of nauwelijks gebruikt worden, zijn hier nog algemeen te zien, 
waaronder vele soorten Parelmoervlinders, Blauwtjes, de Grote en Kleine vuurvlinder, 
Keizersmantel, Boswitje, Tauvlinder, Koninginnepage, alsook de zeer bekende soorten als Groot 
en Klein Koolwitje, Groot geaderd witje, Dagpauwoog, Gele Luzernevlinder, Citroentje, 
Zandoogjes en vele andere. Kenners merken misschien de Baltische toendravlinder (Oeneis 
jutta) een zandoogje, bij de moerassen op. Wie goed oplet kan allerhande rupsen vinden, de 
Rietvink en Hageheld laten zich wel het gemakkelijkst vinden. 
 
Afgezien van vlinders is er voer te over voor entomologen. Nieuw op iemands soortenlijst kan 
mogelijk de Taiga hommel (Bombus jonellus) worden. Langs de beken en meren fladderen 
talloze soorten Libellen, op de zandpaden liggen Mierenleeuwen onder in hun valtrechters op de 
loer, onder de wilgen “regent” het vanuit het schuim van de vele spuugbeestjes, onder de 
bomen liggen de paden veelal bezaaid met door insecten tot “sigaren” opgerolde bladeren, 
waarin hun larven te vinden zijn. Enorm veel soorten kevers komen in de bossen voor, waar het 
gevarieerde bomenbestand ook een gevarieerde leeftijd heeft, of waar het hout reeds 
afgestorven is. Ook de mieren, met grote mierenhopen, die beschermd worden, zijn talrijk. In 
juni hangen copulerende Meikevers bij honderden als appeltjes aan de wilgen. Op de 
aardappelakkers is (helaas) de Coloradokever niet uitzonderlijk. Tegen de avond kan in vochtig 
grasland het langdurig snorrend geluid van de veenmol gehoord worden! Kortom een gouden 
gebied voor insectenliefhebbers. 
 

De Slavische stam der Polanen, wat mensen van het veld betekent en waar de naam Polen van 
is afgeleid, vestigde zich in de 9de eeuw aan de oevers van de Warta nabij het huidige Poznan. 
In die tijd was het noordoosten van Polen, nu de provincie Podlasie, bedekt met haast 
ondoordringbare moerassen en wouden. Door de eeuwen heen heeft deze streek met haar 

Cultuur 
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ongerepte natuur, kennis gemaakt met een verscheidenheid aan bevolkingsgroepen en 
religieuze stromingen uit zowel het westen, noorden, zuiden als het verre oosten. Terwijl het 
tegenwoordige Polen voor 95% uit Rooms Katholieken bestaat, behoort de meerderheid van de 
bevolking in grote delen van Podlasie, waaronder de streek rond het oerbos van Białowieza, tot 
de Russisch Orthodoxe kerk. Maar ook Moslims, afstammend van de Tataren, wonen al eeuwen 
in deze prachtige en ongerepte streek van Polen. 
 

Tataren, afstammelingen van de Mongolen, trekken op hun rooftochten vanaf de 13de eeuw 
door delen van Europa waarbij ook Polen niet ongemoeid wordt gelaten. Wanneer in 1385 
Wladyslaw II Jagiello, groothertog van Litouwen, trouwt met de Poolse koningin Jadwiga, wordt 
de basis gelegd voor het Pools-Litouwse rijk. Met hulp van de Tataren, geroemd om hun militaire 
kundigheid te paard, wist Jagiello het grondgebied van Polen aanzienlijk uit te breiden van de 
Oostzee tot de Zwarte Zee. Wanneer in 1683 de Poolse koning met behulp van de Tataarse 
cavalerie de Turken bij Wenen verslaat, schenkt hij de Tataren als dank grote stukken land en 
de plaatsjes Bohoniki en Kruszyniany zodat ze daar hun islamitische gemeenschap kunnen 
opbouwen. Tot op de dag van vandaag vindt men in Noordoost Polen een moslimgemeenschap, 
afstammend van de Tataren en zijn de plaatsjes Bohoniki en Kruszyniany, met hun houten 
moskeeën hierdoor gekenmerkt. 

Tataren 

 

In de 14de eeuw, wanneer de Poolse koning Casimir III de Grote het dan uiteenvallende Poolse 
rijk weer bijeen raapt, worden gevluchte Joden uit Midden-Europa zonder problemen toegelaten. 
Ook aan het begin van de 16de eeuw worden veel uit Duitsland, Oostenrijk en Tsjechië 
verdreven Joden door de Polen opgenomen omdat ze zowel geld als kennis naar Polen 
meebrengen en daarmee de cultuur verrijken. 

Joden 

 
In Podlasie vestigt zich in 1522 een Joodse gemeenschap in het plaatsje Tykocin. Net als de 
Tataren krijgen ze eigen privileges en rechten. Het plaatsje, gelegen aan de rivier de Narew, 
bouwt een dominante handelspositie op met de havenstad Gdansk. In Tykocin vindt men 
tegenwoordig nog veel kenmerken terug van de Joodse geschiedenis en er bevindt zich een 
monumentale en volledig gerestaureerde synagoge. Tijdens de Duitse bezetting in de tweede 
wereldoorlog zijn zo goed als alle Joden uit Noordoost Polen omgebracht. 
 
Feiko Prins 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



28 
 
Bijlage 2: Beschouwing over vogels
 

 door Wim van Bruggen 

Vogels: Noordoost Polen rijk aan vogels 
Een natuurreis als deze is niet specifiek op vogels gericht, er is eerder sprake van toevallige 
ontmoetingen. Toch is de kans op verrassende ontdekkingen vrij groot daar wij natuurgebieden 
bezocht hebben waar flora en fauna nog veel te bieden hebben in de vorm van rust, ruimte, 
schone lucht en water en waar je nog kunt spreken van een biologisch evenwicht. 
Het meest opvallend aanwezig is de ooievaar.  
 

  
het meest opvallend aanwezig is de 

ooievaar 
waterrietzanger 

 
Op gebouwen, op telefoonpalen met daar bovenop speciaal gemonteerde rekken bouwen ze hun 
nesten. Overal hoor je hun geklepper en juist in deze tijd zitten er in elk nest twee, drie of zelfs 
vier jongen. Die nesten worden elk jaar een stukje hoger en bieden nestgelegenheid aan huis- 
en ringmussen. Ooievaars eten op zicht en daarom fourageren ze graag in pas gemaaide 
weilanden en lopen graag achter een grasmachine of een hooischudder waar ze zich te goed 
doen aan kikkers, reptielen, muizen, pieren of grote insecten. Een echte cultuurvolger. 
Een andere niet minder opvallende vogel, zowel door de alom aanwezig ver dragende roep en 
z'n rijzige gestalte, is de kraanvogel. Vaak te zien, samen foeragerend met ooievaars in het pas 
gemaaide gras. 
De zwarte ooievaar is minder prominent aanwezig, nestelt op afgelegen plekken in bossen. Zo 
nu en dan zie je ze zweven, vaak hoog in de lucht. We zagen deze vogel slechts één keer en dat 
was in het zuidelijke bekken van de Biebrza. Er bestaat een kans dat de zwarte ooievaar zich de 
komende  jaren in Nederland gaat vestigen, want hij komt als broedvogel steeds meer onze kant 
op. 
De eerste dag in Białowieza waren we al vroeg op weg naar het oerbos. In het plantsoen langs 
de waterrand in de brede rietkraag hoorden we direct al het geknars en de schrille falsetklanken 
van de grote karekiet, de grotere versie van de eveneens aanwezige kleine karekiet, met 
dezelfde kleuren en zelfde habitat. 
Verderop komen we langs bloemrijke hooilanden. Bovenin een distel zit een paapje en op een 
paal een grauwe klauwier. Tussen  het gras geheel in het verborgene komen de onmiskenbare 
klanken van de kwartel en de kwartelkoning  op ons af. 
In dit gebied werd ook de grijskopspecht gezien. Veldleeuweriken proberen ons met hun snelle 
gevarieerde riedels vanuit het hemelgewelf op te vrolijken. 
Onder geleide van een gids  betreden we het oerbos. Hier krijgen de bomen volop de kans om 
oud te worden en een langzame dood te sterven. Dat biedt nestgelegenheid, vooral aan 
spechten en spechtachtige vogels. De grote bonte specht is algemeen, maar ook zien we de 
kleine- en de middelste bonte specht, alsmede de zwarte. Boomklevers floreren hier. De 
witrugspecht, die een houtzwam graag gebruikt als afdak boven z'n nestingang en de 
drieteenspecht die in stammen van sparren gaten boort om sappen af te tappen krijgen we 
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helaas niet te zien. De draaihals die je hier ook kunt verwachten zagen we pas in het Suwalski  
Landschapspark, waar we in eerste instantie zijn gezang hoorden en hem even later konden 
bekijken. 
De withalsvliegenvanger, die lijkt op de bonte en waarvan het mannetje een brede witte ring om 
de hals draagt, is in het oerbos vrij algemeen. Hebben we op onze reis nog meer vogelsoorten  
gezien die bij ons niet voorkomen. Jazeker. Behalve de reeds genoemde grijskopspecht zijn dat 
de ortolaan, gezien en gehoord langs een weggetje geflankeerd door graanvelden op onze 
rondrit door het zuidelijke bekken van de Biebrza; de roodmus, in Nederland geen vaste voet 
gekregen, maar hier vrij algemeen; de grauwe gors en de Europese kanarie. 
Een hele bijzondere ontmoeting vond ik de waterrietzanger met z'n snipachtige koptekening 
langs een vlonderpaadje eveneens in het Biebrzabekken. Een uitermate kwetsbare vogel door 
zijn afhankelijkheid  van natte zeggenvegetaties. 
 
Twee maal zagen we een hop, een vogel  die zowel in z'n uiterlijk, z'n roep en z'n manier van 
vliegen onmogelijk te verwarren is met een andere soort. Toen er 70 jaar geleden nog op de 
ouderwetse manier geboerd werd, kwam deze vogel ook in Nederland voor en is heel, heel 
misschien op de terugweg. 
En dan de schreeuwarend, moeilijk te onderscheiden van de bastaardarend. We hebben hem 
herhaaldelijk gezien. De bastaardarend is in Noordoost Polen een schaarse broedvogel. Elke 
waarneming in de zomer van een bastaardarend moet  dan ook kritisch benaderd worden. Het 
onderscheiden van arenden is bepaald niet makkelijk. De zeearend die sinds tien jaar in ons land 
terug is hebben we één keer gezien. 
Nu we het toch over roofvogels hebben. De bruine kiekendief is algemeen; we hadden niet 
anders verwacht in dit waterrijke land met z'n rietvelden en rietkragen. Ook de grauwe 
kiekendief werd vaak gezien; niet een echte moerasvogel. De bij ons zo algemene torenvalk zie 
je hier weinig en waar was de boomvalk? Er waren toch libelles genoeg!  Wat mij nog meer 
verbaast,  is dat je nauwelijks ijsvogels ziet en dat terwijl er vis genoeg is in helder water langs 
steile oeverrandjes. Zouden strenge winters de oorzaak zijn ?  
Van de sterntjes zagen we het visdiefje, de zwarte-, de witvleugel- en de witwangstern. Die 
moerassterntjes zagen we veel te weinig. Er moeten in deze gebieden plekken zijn waar deze 
vogels massaal voorkomen. 
Voor weidevogels waren we te laat in het jaar. Hier en daar zie je een groepje kieviten, een 
kemphaan, een grutto of je hoort een tureluur. 
Algemeen is de bonte kraai, deze vervangt de bij ons bekende zwarte kraai. In de vorige eeuw 
was de bonte kraai bij ons een veel geziene wintergast. 
Wat zijn hier allemachtig veel wielewalen; bijna altijd in boomtoppen en daarom krijg je ze maar 
moeilijk te zien. Toch is dat een paar keer gelukt. Met z'n melodieuze klanken is het een echte 
sfeervogel. Schreeuwen kan hij ook en doet dan meer denken aan een gaai, die hier veel 
voorkomt. Regelmatig werd de noordse nachtegaal waargenomen. Zijn zang is wel hard en 
ritmisch, maar lang niet zo mooi als dat van de nachtegaal. 
Grote zaagbekken en brilduikers zijn in Polen broedvogels en nestelen in boomholtes en 
nestkasten. In Nederland zijn het wintergasten. 
Fluiters broeden in allerlei bostypen en hoor je elke dag. Huis- en boerenzwaluwen genoeg. 
Oeverzwaluwen; alleen kleine kolonies gezien. Of de gierzwaluwen het in Noordoost Polen goed 
doen kan ik niet beoordelen; daarvoor ben ik te weinig en op het verkeerde tijdstip in de 
bebouwde kom  geweest. 
Notenkrakers, niet gezien maar ze zijn er wel. De "explosieve" zweepslag van het porseleinhoen 
heb ik nergens gehoord; daarvoor waren we denk ik te laat, want deze vogel zou hier algemeen 
zijn. Eén keer waargenomen, maar hij zit dan ook niet boven in het riet te zingen zoals de overal 
aanwezige rietgors of de blauwborst. De grote zilverreiger is minder talrijk dan bij ons. 
Het opgewekte en gevarieerde liedje van de zanglijster klinkt overal en het barst hier van de 
geelgorzen. Algemeen zijn tevens de zwartkoppen, de raven en de buizerds. 
Andere bijzondere waarnemingen: klapeksters, appelvinken, een spotvogel, een  
boomleeuwerik, oeverlopers, een zwarte wouw en waterrallen. 
Samenvattend zijn we wat vogels betreft ruimschoots aan onze trekken gekomen. 
 
Wim van Bruggen 
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Bijlage 3: Lijst waargenomen
 

 vogels door Leo van der Kooij en Wim van Bruggen 

                                                                                                             DATA juni 2015 
nr. Nederlandse naam Wetensch. naam 15 1

6 
17 1

8 
1
9 

2
0 

2
1 

2
2 

23 2
4 

25 2
6 

1 Ooievaar Ciconia ciconia × × × × × × × × × × × × 

2 Roek Corvus frugilegus ×   ×        × 

3 Kauw Corvus monedula ×       ×   × × 

4 Grauwe klauwier Lanius collurio × × × × × × × ×  × ×  

5 Buizerd Buteo buteo ×    × × × × ×  × × 

6 Veldleeuwerik Alauda arvensis × ×  ×  × × × × × × × × 

7 Huiszwaluw Delichon urbicum × × × × × × × × ×  × × 

8 Zwarte roodstaart Phoenicurus ochrurus × × × × × × ×    × × 

9 Huismus Passer domesticus × × × × × × × × × × × × 

10 Witte kwikstaart Motacilla alba × × × ×  × × × × × ×  

11 Vink Fringilla coelebs × × × × × × × × × × × × 

12 Grote bonte specht Dendrocopos major  × × ×  × × × ×  ×  

13 Middelste bonte 
specht 

Dendrocopos medius  ×           

14 Zanglijster Turdus philomelos  × × × × × × × × ×   

15 Roodmus Carpodacus 
erythrinus 

 × × ×  ×     ×  

16 Visdiefje Sterna hirundo  ×  ×  ×       

17 Wielewaal                    Oriolus oriolus  × × × × × × × × × ×  

18 Grote karekiet Acrocephalus 
arundinaceus 

 ×  ×  × × × ×    

19 Wilde eend Anas platyrhynchos   ×  ×            × × ×  × × ×  

20 Putter Carduelis carduelis  ×  ×  ×     ×  

21 Merel Turdus merula  × × × × × × × × × ×  

22 Withalsvliegenvanger Ficedula albicollis  ×           

23 Groenling Chloris chloris   ×  ×  ×    ×   ×  

24 Fluiter Phylloscopus sibilatrix  × × × × × × ×  ×   

25 Schreeuwarend Aquila pomarina  × ×        ×  

26 Paapje Saxicola rubetra  × × × × ×  × ×  ×  

27 Kwartel Coturnix coturnix  × ×  × ×  ×   ×  

28 Kwartelkoning Crex crex  × × ×      ×   

29 Boomklever Sitta europaea  × ×    ×      

30 Boomkruiper Certhia brachydactyla  ×           

31 Kleine bonte specht Dendrocopos minor  ×           

32 Roodborst Erithacus rubecula  × ×  × × × ×  ×   

33 Zwarte specht Dryocopus martius   ×           

34 Winterkoning Troglodytes 
troglodytes 

 × ×   ×  ×     

35 Grauwe 
vliegenvanger 

Muscicapa striata  × × ×   ×    ×  
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36 Geelgors Emberiza citrinella  × × × × × × × ×  × × 

37 Koekoek Cuculus canorus  × × ×  ×  ×  × ×  

38 Boompieper Anthus trivialis  ×     × ×     

39 Boerenzwaluw Hirundo rustica × × × × × × × × × × × × 

40 Ringmus Passer montanus  × ×  × ×  × × × × × 

41 Klapekster Lanius excubitor  ×  ×   ×      

42 Grasmus Sylvia communis  × ×  ×   × ×  ×  

43 Grote lijster Turdus viscivorus  ×           

44 Gaai Garrulus glandarius  × × × ×  × × × ×   

45 Gierzwaluw Apus apus  × × × × ×  ×  × × × 

46 Bruine kiekendief Circus aeruginosus  × × × × × × × × × × × 

47 Kievit Vanellus vanellus  ×  × × ×   ×  ×  

48 Grauwe gors Emberiza calandra  ×  ×         

49 Goudhaantje Regulus regulus  ×        ×   

50 Grijskopspecht Picus canus   ×          

51 Zwartkop Sylvia atricapilla  × × × × × × × × × × × 

52 Raaf Corvus corax   ×   × × × × × ×  

53 Kraanvogel Grus grus   × × × × × × ×  ×  

54 Kuifmees Lophophanes cristatus   ×          

55 Koolmees Parus major   ×    ×   × ×  

56 Braamsluiper Sylvia curruca   × ×    ×    × 

57 Appelvink Coccothraustes 
coccothraustes 

  × ×         

58 Witgatje Tringa ochropus   × × × ×   ×  ×  

59 Europese kanarie Serinus serinus   × ×     ×    

60 Spotvogel Hippolais icterina   ×          

61 Kramsvogel Turdus pilaris   × ×  × × ×   ×  

62 Tjiftjaf Phylloscopus collybita   × ×   × × × × ×  

63 Gele kwikstaart Motacilla flava    × ×   × ×  ×  

64 Boomleeuwerik Lullula arborea    ×         

65 Zwarte stern Chlidonias niger    ×         

66 Kokmeeuw Chroicocephalus 
ridibundus 

   ×  × × × × × ×  

67 Zilvermeeuw Larus argentatus    ×   ×      

68 Knobbelzwaan Cygnus olor    ×  × ×   ×   

69 Krakeend Anas strepera    ×         

70 Witvleugelstern Chlidonias 
leucopterus 

   ×         

71 Grote zilverreiger Casmerodius albus    ×   × ×   ×  

72 Meerkoet Fulica atra    ×  × ×      

73 Blauwe reiger Ardea cinerea    × × × ×  × × ×  

74 Kemphaan Philomachus pugnax    ×         

75 Wintertaling Anas crecca    ×         
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76 Grutto Limosa limosa    ×       ×  

77 Zeearend Haliaeetus albicilla    ×         

78 Rietgors Emberiza schoeniclus    × × ×  × ×  ×  

79 Ekster Pica pica ×   × × × × × ×  × × 

80 Houtduif Columba palumbus   × × × × × × ×  × × 

81 Zwarte mees  Periparus ater    ×      ×   

82 Rietzanger Acrocephalus 
schoenobaenus 

   ×  ×     ×  

83 Kleine karekiet Acrocephalus 
scirpaceus 

   × × × × ×   ×  

84 Tuinfluiter Sylvia borin    × × ×  ×   ×  

85 Tureluur Tringa totanus    ×       ×  

86 Slobeend Anas clypeata    ×         

87 Bonte kraai Corvus cornix ×   × × × × × × × ×  

88 Spreeuw Sturnus vulgaris    × × × × × × × ×  

89 Witwangstern Chlidonias hybrida    ×         

90 Fuut Podiceps cristatus    ×  × ×  × ×   

91 Bosrietzanger Acrocephalus palustris    ×         

92 Dwergmeeuw Hydrocoloeus minutus    ×         

93 Kneu Carduelis cannabina    ×    ×   ×  

94 Torenvalk Falco tinnunculus ×           × 

95 Hop Upupa epops     ×      ×  

96 Matkop Poecile montanus     ×        

97 Noordse nachtegaal Luscinia luscinia     × ×  × ×    

98 Aalscholver Phalacrocorax carbo      × ×   ×   

99 Grote zaagbek Mergus merganser      × ×  ×    

100 Porseleinhoen Porzana porzana      ×       

101 Pimpelmees Cyanistes caeruleus       × ×     

102 Gekraagde 
roodstaart 

Phoenicurus 
phoenicurus 

      ×      

103 Fitis Phylloscopus trochilus       × ×   ×  

104 Oeverloper Actitis hypoleucos       ×      

106 Brilduiker Bucephala clangula       ×   ×   

107 Zwarte wouw Milvus migrans       ×   ×   

108 Watersnip Gallinago gallinago        ×     

109 Draaihals Jynx torquilla        ×     

110 Oeverzwaluw Riparia riparia        × ×  ×  

111 Grauwe kiekendief Circus pygargus        ×   ×  

112 Sperwer Accipiter nisus        ×     

113 Turkse tortel Streptopelia decaocto        × ×  × × 

114 IJsvogel Alcedo atthis         ×    

115 Waterral Rallus aquaticus           ×  

116 Blauwborst Luscinia svecica           ×  
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117 Zwarte ooievaar Ciconia nigra           ×  

118 Grauwe gans Anser anser           ×  

119 Waterrietzanger Acrocephalus 
paludicola 

          ×  

120 Ortolaan Emberiza hortulana           ×  

121 Roerdomp Botaurus stellaris           ×  

122 Snor Lucustella luscinioides           ×  

123 Fazant Phasianus colchicus            × 
 
Zo 14-06: Vertrek uit Nederland, geen waarnemingen 
Ma 15-06: Treinreis, aankomst Warschau, busjes naar Białowieza, pension Gawra.Bewolkt.  
Di  16-06: Wandeling paleistuin en oerbosreservaat, namiddag omgeving Białowieza. Zonnig. 
Wo 17-06: Wisentenexcursie, fietstocht zuidelijk gedeelte Puczsza Białowieza. Zonnig 
Do 18-06: Wisentenexcursie, vertrek uit Białowieza, via stuwmeer van Siemianowka naar 
      Wolka Karwowska. Bewolkt, slechts af en toe wat zon.  
Vr 19-06: Wandeling rond boerderij W.K. Eerste regendag , later in de namiddag   zonnig. 
Za 20-06: Wandeling naar meer van Drestwo, kanoën op meer en rivier. Zonnig, later meer    
                bewolking. 
Zo 21-06: Naar Wigry N.P.  Wandelingen langs meren,vennen en hoogveentjes.'s      
       Morgens  regenachtig, 's middags droog.  
Ma 22-06: Naar Suwałki Landschapspark. Hele dag gewandeld, droog weer en later zonnig. 
Di 23-06:  Kanoën op de Rospudarivier. Hele dag regen. 
Wo 24-06: Wandelen in het woud van Augustow ( Puczsza Augustowska) Droog weer af en toe 
                zonnig. 
Do 25-06: Rondrit langs het zuidelijk bekken van de Biebrza. Diverse stops, Mooi weer met veel  
                zon. 
Vrij 26-06: Vertrek uit W.K. Naar Warschau, nachttrein naar Oberhausen. 
                 Waarnemingen rond de boerderij, vanuit de busjes, in Warschau en vanuit de trein. 
Za 27-06:   Aankomst in Nederland, geen waarnemingen. 
Reisduur 14 dagen, waarvan 12 dagen waarnemingen genoteerd. 
 
Nederlandse en wetenschappelijke namen uit ANWB Vogelgids ( Svensson, Mullarney en 
Zetterström) 4e geheel herziene druk 2010. 
Met name bij de mezen en de meeuwen zijn veel wetenschappelijke geslachtsnamen gewijzigd. 
Bij “Goudhaan” en  “Witgat” heb ik de verkleinwoorden gehandhaafd, omdat ik het bizar vind om 
deze vogels het verkleinwoord af te nemen. 
In mijn lijst dus Goudhaantje en Witgatje. 
 
Leo van der Kooij en Wim van Bruggen 
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door Mikkel Suijker  (Waarnemingen bestaan uit identificatie van foto’s en duidelijke 
veldwaarnemingen.) 

Bijlage 4: Lijst waargenomen insekten/ongewervelden en zoogdieren 

 
Insekten/ongewervelden 
 
Naam Lat naam opmerking 
Wantsen/cicades http://www.ahw.me/indexwantsen.html  
Schuim cicade nr66 Philaenus spumarius Larve in schuimnest 
Pyama wants  Graphosoma lineatum (zwart/rood) 
Doorn cicade  Centrotus cornutus  
Zuring  wants  Coreus marginatus (bruin) 
Bessen wants   Dolycoris baccarum (groen/rose) 
Dovenetel wants  Tritomegas bicolor (Sehirus?)  (zwart/wit) 
Schaatsenrijder  Gerris lacustris  

Libellen   

Variabele Waterjuffer  Coenagrion pulchellum man 
Bosbeekjuffer  Calopteryx virgo man 
Gevlekte witsnuitlibel  Leucorrhinia pectoralis man 
Gewone oeverlibel Orthetrum cancellatum vrouw 
Platbuik  Libellula depressa man 
Bruine korenbout Libellula fulva vrouw 
Diversen 
 

  

Veldkrekel  Gryllus campestris  
Zwartbruine wegmier Lasius niger  
Rode bosmier Formica rufa  
Eiken roofvlieg Neoitamus cyanurus  
Kevers 
 

  

Kleine poppenrover  Calosoma inquisitor  
Russel rotdeck kafer (D Lygistopterus sanguineus  
Rothalsige Silphe (D)  Oeceoptoma thoracia  
Gouden tor Potosia aeruginosa  
Voorjaars Mestkever Geotrupes vernalis  
Rode smalbok Leptura rubra man 
Rozenkever  Phyllopertha horticola  
Penseelkever Trichius fasciatus Foto Jan O 
Zevenstip Lieveheersbeestje  Coccinella septempunctata  
Scheckhorn-Distelbock (D)  Agapanthia villosoviridescens  
Rolrond Vliegendhert Sinodendron cylindricum man 
Vierstip mierenzakkever Clytra quadripunctata  
Zwart soldaatje  Cantharis fusca  
prachtkever Agrilus spec.  
Rotbauchiger 
laubschnellkafer (D) 

Athous haemorrhoidalis  

Garten blattschnaber (D) Cionus hortulanus  
Elzenhaantje Agelastica alni  
Gewone meikever Melolontha melolontha  
Spinachtigen 
 

  

Komkommerspin  Araneus cucurbitinus Rode stip op achterlijf 
schapenteek Ixodes ricinus  
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Zoogdieren 
 
Rode eekhoorn Sciurus vulgaris  
Wissent Bison bonasus  
Edelhert Cervus elaphus  
Wild zwijn Sus scrufa  
Vos Vulpes vulpes  
Ree Capreolus capreolus  
Egel Erinaceus europaeus  
Bever Castor fiber Knaagsporen, dam, 

burcht 
Das Meles meles roadkill 
Eland Alces alces  
Haas Lepus capensis  
Boom Marter Martes martes  
Woelmuis   Spec. dood 
Bos Spitsmuis Sorex araneus dood 
Wolf  Canis lupus Sporen/uitwerpselen 
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door Jan Oostveen en Leo van der Kooij 
Bijlage 5: Lijst waargenomen dagvlinders en foto's 

 
Spiegeldikkopje Heteropterus 

morpheus  
 Purperstreepparelmoer 

vlinder 
Brenthis ino  

Groot dikkopje Ochlodes sylvanus  Zilvervlek Boloria euphrosyne  
Zwartsprietdikkopje Thymelicus lineola  Zilveren maan Boloria selene  
Geelsprietdikkopje Thymelicus 

sylvestris 
 Woudparelmoervlinder Melitaea diamina  

Groot geaderd witje Aporia crataegi  Oostelijke 
parelmoervlinder 

Melitaea britomartis  

Groot koolwitje Pieris brassicae     
Klein koolwitje Pieris rapae  Atalanta Vanessa atalanta  
Klein geaderd witje Pieris napi  Distelvlinder Vanessa cardui  
Citroenvlinder Gonepteryx rhamni  Kleine vos Aglais urticae  
Kleine vuurvlinder Lycaena phlaeas  Grote ijsvogelvlinder Limenitis populi 
Blauwe vuurvlinder Lycaena helle    
Grote vuurvlinder  Lycaena dispar  Tweekleurig hooibeestje Coenonympha arcania 
Morgenrood Lycaena virgaureae   Roodstreephooibeestje Coenonympha 

glycerion  
Rode vuurvlinder Lycaena hippothoe  Hooibeestje Coenonympha 

pamphilus 
Violette vuurvlinder Lycaena alciphron   Koevinkje  Aphantopus 

hyperantus  
Bruin blauwtje Aricia agestis   Bruin zandoogje Maniola jurtina  
Klaverblauwtje Cyaniris semiargus   Dambordje Melanargia galathea  
Wikkeblauwtje Polyommatus 

amandus  
   

Icarusblauwtje Polyommatus icarus   Totaal 34 stuks  
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Foto’s dagvlinders  KNNV-reis NO-Polen 14-27 juni 2015   

(Alle waargenomen dagvlinders zijn opgenomen in de soortenlijst. In de fotopresentatie zijn de 
(voor Nederland) wat minder algemene soorten opgenomen. De gepresenteerde foto’s zijn door 
Jan Oostveen gemaakt met uitzondering van de foto’s waarbij de naam van de fotograaf 
vermeld is.) 
  

   

 

 

 
Spiegeldikkopje – onderzijde 
(Biebzra – stopplaats Krynicka Biel ) 

 Geelsprietdikkopje – onderzijde 
(Biebzra – stopplaats Burzyn) 

 

 

 
Groot dikkopje – bovenzijde 
(reservaat Siemianowka) 

 Groot dikkopje – onderzijde 
(reservaat Siemianowka) 

 

  

Groot geaderd witje – onderzijde 
(rondwandeling rond Bialowiza) 
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Kleine vuurvlinder  
(achter de boerderij Wolka Karwowska) 

 Violette vuurvlinder  
(LP Suwalski, in wegberm nabij 
gekluisterd paard) 

 

 

 
Blauwe vuurvlinder – bovenzijde 
(aanloopweg oerbos Bialowieza) 

 Blauwe vuurvlinder – onderzijde 
(aanloopweg oerbos Bialowieza) 

 

 

 
Grote vuurvlinder – onderzijde 
(rondwandeling Bialowieza) 

 Grote vuurvlinder – bovenzijde 
(rondwandeling Bialowieza) 

 

 

 
Morgenrood – onderzijde  
(Biebzra – stopplaats Burzyn) 

 Morgenrood op bont kroonkruid  
(Biebzra – stopplaats Burzyn) 
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Rode vuurvlinder – onderzijde  
(LP Suwalski, in greppel met witte klaver) 

 Rode vuurvlinder – bovenzijde  
(LP Suwalski, in greppel met witte klaver) 

 

 

 
Klaverblauwtje – onderzijde  
(LP Suwalski, lunchplek) 

 Klaverblauwtje – bovenzijde  
(LP Suwalski, lunchplek) 

 

 

 
Wikkeblauwtje – bovenzijde 
 (Biebzra – stopplaats Fort II) 

 Wikkeblauwtje – onderzijde  
(Biebzra – stopplaats Fort II) 

 

 

 
Purperstreepparelmoervlinder – 
bovenzijde (rondwandeling bij de 
boerderij Wolka Karwowska) 

 Purperstreepparelmoervlinder – 
onderzijde (rondwandeling bij de 
boerderij Wolka Karwowska) 
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Zilvervlek – bovenzijde  
(LP Suwalski, rand van bos) 

  

 

 

 
Zilveren maan – bovenzijde 
(LP Suwalski, nabij het kalkgraslandje) 

 Zilveren maan – onderzijde 
(LP Suwalski, nabij het kalkgraslandje) 

 

 

 
Woudparelmoervlinder – bovenzijde 
(Rondwandeling Bialowieza) 

 Woudparelmoervlinder – onderzijde 
(Rondwandeling Bialowieza) 

 

 

 
Oostelijke parelmoervlinder – bovenzijde 
(reservoir Siemianowka) 

 Oostelijke parelmoervlinder – onderzijde 
(reservoir Siemianowka) 
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Grote ijsvogelvlinder – bovenzijde 
(omgeving Bialowieza, wisenten-
fietstocht) 
(foto Mikkel Suijker) 

 Dambordje  
(Biebrza, stopplaats Burzyn,  
op bont kroonkruid) 

 

 

 
Tweekleurig hooibeestje – onderzijde  
(tijdens autorit onderweg naar reservoir 
Siemianovka, in droge greppel) 

 Roodstreephooibeestje – onderzijde 
(LP Suwalski, in greppel met witte klaver) 
NB. foto gekanteld, vlinder hangt aan blad 

 

 

 
Koevinkje – bovenzijde  
(LP Suwalski, nabij de beverdam) 

 Koevinkje – onderzijde  
(LP Suwalski, nabij de beverdam) 
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Bijlage 6: Lijst waargenomen planten door Feiko Prins en Liesbeth Leusink 

Tijdens de reis zijn de waargenomen plantensoorten genoteerd per excursie. In onderstaande 
tabel is met een letter aangegeven tijdens welke excursie de betreffende soort is waargenomen.  
De determinaties zijn van Liesbeth Leusink en Feiko Prins. 
 
x: NP Bialowieza en het paleispark (16/6 morgen) 
a: Bialowieza, voormalige akkers ten Z. van het dorp (16/6 middag) 
z: Bialowieza, houtvesterij (17/6) 
w: omgeving huis in Wolka Karwowska ((19/6) 
k: wandeling naar de kanotocht en tocht over het meer van Drestwo en Jegrznia (20/6) 
m: Wigry NP, meeroever (21/6) 
v: Wigry NP, hoogveen en bos (21/6) 
s: Suwalki landschapspark (22/6) 
r: Rospuda kanovaren (23/6) 
p: Puszcza Augustowa, Perkuc reservaat en kanaal van Augustow (24/6) 
b: Biebrza, rondrit (25/6) 
 
Lijst  van waargenomen plantensoorten 
 

  
excursiegebied 

Gewone zilverspar  Abies alba xav 
Vederesdoorn Acer negundo w 
Gewone esdoorn  Acer pseudoplatanus x 
Kalmoes  Acorus calamus m 
Christoffelkruid  Actaea spicata xvp 
Zevenblad  Aegopodium podagraria xp 
Gewone agrimonie Agrimonia eupatoria w 
Bolderik  Agrostemma githago k 
Fioringras  Agrostis stolonifera w 
Kruipend zenegroen  Ajuga reptans z 
Slanke vrouwenmantel Alchemilla micans wv 
Grote waterweegbree  Alisma plantago-aquatica w 
Daslook  Allium ursinum x 
Zwarte els  Alnus glutinosa xwmvr 

Geknikte vossenstaart  Alopecurus geniculatus w 
Bleek schildzaad Alyssum alyssoides s 
Kromhals  Anchusa arvensis w 
Gewone ossentong Anchusa officinalis vsb 
Lavendelhei  Andromeda polifolia v 
Leverbloempje Anemone hepatica xp 
Bosanemoon  Anemone nemorosa xwv 

 
Anemone sylvestris xv 

 
Angelica archangelica r 

Grote engelwortel Angelica archangelica r 
Gewone engelwortel  Angelica sylvestris r 
Gele kamille  Anthemis tinctoria wsp 

Gewoon reukgras  Anthoxanthum odoratum w 
Wondklaver  Anthyllis vulneraria s 
Wilde akelei  Aquilegia vulgaris zw 

Rozetsteenkers  Arabidopsis arenosa kp 
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(=Cardamine arabidopsis) 

Torenkruid  Arabis glabra zwvp 
Engels gras  Armeria maritima mpb 
Mierikswortel Armoracia rusticana wk 
Glanshaver  Arrhenatherum elatius aw 
Absintalsem  Artemisia absinthium s 
Bijvoet  Artemisia vulgaris aw 
Mansoor  Asarum europaeum xz 
Hokjespeul Astragalus arenarius awv 

Hokjespeul Astragalus glycyphyllos a 
Grijskruid  Berteroa incana p 
Ruwe berk  Betula pendula b 
Bevertjes  Briza media ws 
Zwanenbloem  Butomus umbellatus km 
Hennegras  Calamagrostis canescens zs 
Duinriet  Calamagrostis epigejos w 
Slangenwortel  Calla palustris vp 
Dotterbloem  Caltha palustris zwb 
Weideklokje  Campanula patula xav 
Prachtklokje  Campanula persicifolia zvp 
Grasklokje  Campanula rotundifolia p 
Herderstasje  Capsella bursa - pastoris w 
Bolletjeskers  Cardamine bulbifera x 
Scherpe zegge  Carex acuta b 
Paardenhaarzegge  Carex appropinquata zb 
Zompzegge  Carex curta v 
Sterzegge  Carex echinata v 
Ruige zegge  Carex hirta a 
Slijkzegge  Carex limosa v 
Zwarte zegge  Carex nigra vb 

 

Carex oederi ssp. 
Oedocarpa b 

Bleke zegge Carex pallescens s 
Pluimzegge  Carex paniculata xmv 
IJle zegge  Carex remota x 
Snavelzegge  Carex rostrata mvpb 
Boszegge  Carex sylvatica x 
Haagbeuk Carpinus betulus 

 Korenbloem  Centaurea cyanus aws 
grote centaurie Centaurea scabiosa wp 
Akkerhoornbloem  Cerastium arvense m 
Stinkende gouwe  Chelidonium majus p 

Paarbladig goudveil  
Chrysosplenium 
alternifolium x 

Wilde cichorei  Cichorium intybus ws 
Waterscheerling  Cicuta virosa mpb 
Akkerdistel  Cirsium arvense w 
Moesdistel  Cirsium oleraceum zw 
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Kale jonker  Cirsium palustre w 
Oeverdistel  Cirsium rivulare xzsp 
Wateraardbei  Comarum palustre vsb 
Gevlekte scheerling Conium maculatum s 
Wilde ridderspoor  Consolida regalis xmwsb 
Lelietje van dalen Convallaria majalis wp 
Akkerwinde  Convolvulus arvensis xw 
Haagwinde  Convolvulus sepium x 
Hazelaar  Corylus avellana xw 
Moerasstreepzaad  Crepis paludosa z 
Kropaar  Dactylis glomerata w 
Bosorchis Dactylorhiza fuchsii xzsp 
Vleeskleurige orchis  Dactylorhiza incarnata b 
Rood peperboompje  Daphne mezereum xzp 
Sofiekruid  Descurainia sophia m 
Steenanjer  Dianthus deltoides ap 
Mannetjesvaren  Dryopteris filix - mas xp 
Slangenkruid  Echium vulgare mvs 
Kweek  Elytrigia repens w 
Harig wilgenroosje  Epilobium hirsutum w 
Moerasbasterdwederik  Epilobium palustre xb 
Brede wespenorchis  Epipactis helleborine vp 
Heermoes  Equisetum arvense aw 
Holpijp  Equisetum fluviatile b 
Bospaardenstaart  Equisetum sylvaticum x 
Zomerfijnstraal  Erigeron annuus w 
Veenpluis  Eriophorum angustifolium b 
Eenarig wollegras  Eriophorum vaginatum vp 
Wilde kardinaalsmuts  Euonymus europaeus w 

 
Euonymus verrucosus w 

Koninginnekruid  Eupatorium cannabinum w 
Cipreswolfsmelk  Euphorbia cyparissias z 
Reuzenzwenkgras  Festuca gigantea x 
Moerasspirea  Filipendula ulmaria wb 
Bosaardbei  Fragaria vesca xsp 
Es  Fraxinus excelsior w 
Glad walstro  Galium mollugo awp 
Lievevrouwebedstro  Galium odoratum x 
Moeraswalstro  Galium palustre zmb 
Geel walstro  Galium verum xap 
Robertskruid  Geranium robertianum xp 
Bloedooievaarsbek  Geranium sanguineum zw 
Knikkend nagelkruid  Geum rivale wsp 
Geel nagelkruid  Geum urbanum xvp 
Hondsdraf  Glechoma hederacea xw 
Mannagras  Glyceria fluitans w 

geel zonneroosje 
Helianthemum 
nummularium vp 
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Reuzenberenklauw  Heracleum mantegazzianum r 
Gewone berenklauw  Heracleum sphondylium w 
Kaal breukkruid  Herniaria glabra z 
Muizenoor  Hieracium pilosella s 
Dicht havikskruid Hieracium vulgatum vsr 
Lidsteng  Hippuris vulgaris pb 
Gladde witbol  Holcus mollis aw 
Waterviolier  Hottonia palustris xz 
Hop  Humulus lupulus aw 
Kikkerbeet  Hydrocharis morsus - ranae m 
Sint Janskruid Hypericum perforatum zvsp 
Groot springzaad  Impatiens noli-tangere xwr 
Gele lis  Iris pseudacorus x 
Zandblauwtje  Jasione montana s 
Pitrus  Juncus effusus x 
Jeneverbes  Juniperus communis vp 
Beemdkroon  Knautia arvensis xwksp 
Gele dovenetel s.l.  Lamiastrum galeobdolon x 
Akkerkool  Lapsana communis x 
Brede lathyrus Lathyrus latifolius s 
Moeraslathyrus  Lathyrus palustris w 
Veldlathyrus  Lathyrus pratensis zw 
Voorjaarslathyrus  Lathyrus vernus xzvp 
Moerasrozemarijn  Ledum palustre v 
Ruige leeuwentand leontodon hispidus as 
Hartgespan  Leonurus cardiaca m 

Roggelelie 
Lilium bulbiferum subsp. 
croceum m 

Turkse lelie  Lilium martagon zmp 
Vlasbekje  Linaria vulgaris w 
Geelhartje  Linum catharticum s 
Engels raaigras Lolium perenne w 
Moerasrolklaver  Lotus pedunculatus a 
Gewone veldbies  Luzula campestris x 
Echte koekoeksbloem Lychnis flos-cuculi w 
Stekende wolfsklauw  Lycopodium annotinum vp 
Grote wolfsklauw  Lycopodium clavatum p 
Wolfspoot  Lycopus europaeus x 

Penningkruid  Lysimachia nummularia zw 
Moeraswederik  Lysimachia thyrsiflora mvb 
Grote kattenstaart  Lythrum salicaria wb 
Dalkruid  Maianthemum bifolium xwvp 
Wilde appel + Eetappel  Malus sylvestris a 
Echte kamille  Matricaria chamomilla k 
Sikkelklaver  Medicago falcata wv 
Luzerne Medicago sativa 

 Hengel  Melampyrum pratense zp 
Schaduwhengel Melampyrum sylvaticum zwb 
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Eenbloemig parelgras Melica uniflora vp 
Watermunt  Mentha aquatica m 
Waterdrieblad  Menyanthes trifoliata vb 
Bosbingelkruid  Mercurialis perennis x 
Bosgierstgras  Milium effusum x 
Muursla  Mycelis muralis xp 
Ruw vergeet-mij-nietje Myosotis ramosissima z 
Moerasvergeet - mij - nietje Myosotis scorpioides xwb 
Borstelgras  Nardus stricta s 
Kleine keverorchis Neottia cordata p 
Vogelnestje  Neottia nidus - avis p 
Grote keverorchis  Neottia ovata p 
Gele plomp  Nuphar lutea kmr 
Witte waterlelie  Nymphaea alba m 
Watertorkruid  Oenanthe aquatica w 
Esparcette Onobrychis viciifolia s 
Eenzijdig wintergroen  Orthilia secunda p 
Witte klaverzuring  Oxalis acetosella xp 
Grote klaproos  Papaver rhoeas k 
Eenbes  Paris quadrifolia xzvp 

 
Parthenocissus inserta v 

Moeraskartelblad  Pedicularis palustris b 
Adderwortel  Persicaria bistorta w 
Melkeppe  Peucedanum palustre x 
Rietgras  Phalaris arundinacea aw 
Riet  Phragmites australis wmb 

Witte rapunzel   
Phyteuma spicatum subsp. 
spicatum zp 

Kleine bevernel  Pimpinella saxifraga zxp 
Grove den  Pinus sylvestris m 
Smalle weegbree  Plantago lanceolata w 
Grote weegbree + Getande weegbree  Plantago major xa 
Ruige weegbree  Plantago media wsp 
Moerasbeemdgras  Poa palustris b 
Kuifvleugeltjesbloem  Polygala comosa w 
Gewone vleugeltjesbloem  Polygala vulgaris s 
Gewone salomonszegel  Polygonatum multiflorum xzwp 
Ratelpopulier  Populus tremula w 

 
Potamogeton alpinus k 

Gekroesd fonteinkruid  Potamogeton crispus r 
Drijvend fonteinkruid  Potamogeton natans k 
Schedefonteinkruid Potamogeton pectinatus r 
Doorgroeid fonteinkruid  Potamogeton perfoliatus k 
Zilverschoon  Potentilla anserina aw 
Viltganzerik  Potentilla argentea x 
Gulden sleutelbloem  Primula veris zvp 
Amerikaanse vogelkers  Prunus serotina vp 
Ongevlekt longkruid  Pulmonaria obscura x 
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Klein wintergroen Pyrola minor vp 
Zomereik  Quercus robur w 
Scherpe boterbloem  Ranunculus acris xz 
Grote boterbloem  Ranunculus lingua wb 
Wegedoorn  Rhamnus cathartica v 
Sporkehout  Rhamnus frangula wp 
Grote ratelaar  Rhinanthus angustifolius kb 
Zwarte bes  Ribes nigrum p 
Gele waterkers  Rorippa amphibia xw 
Akkerkers Rorippa sylvestris x 
Dauwbraam  Rubus caesius w 
Framboos  Rubus idaeus xvp 
Krulzuring  Rumex crispus w 
Waterzuring  Rumex hydrolapathum wr 
Ridderzuring  Rumex obtusifolius x 
Pijlkruid  Sagittaria sagittifolia mr 
Grauwe wilg + Rossige wilg  Salix cinerea avb 
Gewone vlier  Sambucus nigra xr 
Zeepkruid  Saponaria officinalis kp 
Knolsteenbreek  Saxifraga granulata x 
Schurftkruid  Scabiosa ochroleuca k 
Veenbloembies Scheuchzeria palustris v 
Mattenbies  Schoenoplectus lacustris m 
Bosbies  Scirpus sylvaticus sb 
Eenjarige hardbloem + Kleine hardbloem  Scleranthus annuus s 
Knopig helmkruid  Scrophularia nodosa xwp 
Gevleugeld helmkruid  Scrophularia umbrosa m 
Blauw glidkruid  Scutellaria galericulata zwmpb 
Bont kroonkruid Securigera varia 

 Muurpeper  Sedum acre v 
Tripmadam Sedum reflexum m 
Avondkoekoeksbloem s.l.  Silene latifolia zw 
Nachtsilene  Silene nutans zp 
Blaassilene  Silene vulgaris zw 
Grote watereppe  Sium latifolium wm 
Bitterzoet  Solanum dulcamara xzwm 
Wilde lijsterbes  Sorbus aucuparia xr 
Moerasandoorn  Stachys palustris x 
Zeegroene muur  Stellaria palustris b 
Krabbenscheer  Stratiotes aloides kmp 
Gewone smeerwortel  Symphytum officinale w 
Boerenwormkruid  Tanacetum vulgare a 
Poelruit  Thalictrum flavum z 
Shining Meadow - rue Thalictrum lucidum 

 Moerasvaren  Thelypteris palustris pb 
Grote tijm  Thymus pulegioides p 
Winterlinde  Tilia cordata x 

Oosterse morgenster s.l.  
Tragopogon pratensis 
subsp. orientalis a 
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Zevenster  Trientalis europaea vxp 
Bochtige klaver  Trifolium medium av 
Kleine lisdodde  Typha angustifolia mb 
Ruwe iep  Ulmus glabra x 
Grote brandnetel  Urtica dioica xw 
Blauwe bosbes  Vaccinium myrtillus zvp 
Kleine veenbes  Vaccinium oxycoccos v 
  Vaccinium uliginosum v 
Rode bosbes  Vaccinium vitis - idaea zp 
Echte valeriaan  Valeriana officinalis wv 
Stalkaars Verbascum densiflorum k 
Zwarte toorts  Verbascum nigrum km 
Gewone ereprijs  Veronica chamaedrys z 
Lange ereprijs Veronica longifolia 

 Bosereprijs  Veronica montana x 
Gelderse roos  Viburnum opulus v 
Vogelwikke  Vicia cracca w 
Heggenwikke  Vicia sepium z 
boswikke Vicia sylvatica zv 
Witte engbloem  Vincetoxicum hirundinaria m 
Akkerviooltje  Viola arvensis z 
Moerasviooltje  Viola palustris s 
Bleeksporig bosviooltje  Viola riviniana xp 
Maretak  Viscum album w 
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Bijlage 7: Lijst waargenomen mossen, korstmossen en paddestoelen  
door Liesbeth Leusink 
 

  
  

Groot tauwtjesmos Anomodon viticulosus Bialowieza, oerbos 
Groot rimpelmos Atrichum undulatum bos van Augustov 
Gewoon puntmos Calliergonella cuspidata Donderdag, Biebrza (b) 
Glanzend etagemos Hylocomium splendens bos van Augustov 
Kussentjesmos Leucobryum glaucum Wigry NP (zondag) 
Groot kringmos Neckera crispa Bialowieza, oerbos 
Rond boogsterrenmos Plagiomnium affine bos van Augustov 
Bronsmos Pleurozium schreberi 

 Rozetmos Rhodobryum roseum bos van Augustov 
Pluimstaartmos Rhytiadelphus triquetrus Weigry NP 

Pluimstaartmos Rhytiadelphus triquetrus 
woensdag, Perkuc reservaat 
en kanaal van Augustow 

Hoogveenveenmos Sphagnum magellanicum Wigry NP (zondag) 

   Korstmossen 
  Gebogen rendiermos Cladina arbuscula houtvesterij 

   Paddestoelen 
  Heksenboter (een 

slijmzwam) 
 

Bialowieza, oerbos 

Paardenhaartaailing Marasmius androsaceus 
woensdag, Perkuc reservaat 
en kanaal van Augustow 

Zwavelzwam Laetiporus sulphureus Park Bialowieza en NP 
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Bijlage 8: Lijst waargenomen amfibieën en reptielen  door Leo van der Kooij 
                                      
 
                                                                                     

   data waarnemingen juni 2015 

Nr Nederlandse 
naam 

Wetenschappelijke naam 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

1 Gewone pad Bufo bufo × ×  × × × ×  × × 

2 Bruine kikker Rana temporaria × ×  × × × ×  × × 

3 Bastaardkikker Pelophylax ( Rana) kl. 
esculentus 

× ×  × × × ×  × × 

4 Roodbuikvuurpad Bombina bombina    ×       

5 Hazelworm Anguis fragilis     ×     × 

6 Levendbarende 
hagedis 

Zooteca vivipara × ×  × × × ×   × 

7 Zandhagedis Lacerta agilis   ×        

8 Ringslang Natrix natrix  ×  × ×  ×  × × 
 
 
Di  16-06:   Wandeling paleistuin en oerbosreservaat, namiddag omgeving Białowieza. Zonnig 
Wo 17-06:   Wisentenexcursie, fietstocht zuidelijk gedeelte Puczsza Białowieza. Zonnig 
Do  18-06:  Wisentenexcursie, vertrek uit Białowieza, via stuwmeer van Siemianowka naar 
                  Wolka Karwowska. Bewolkt, slechts af en toe wat zon. 
Vr 19-06:    Wandeling rond boerderij W.K. Eerste regendag , later in de namiddag zonnig. 
Za 20-06:    Wandeling naar meer van Drestwo, kanoën op meer en rivier. Zonnig, later meer 
                   bewolking. 
Zo 21-06:    Naar Wigry N.P.  Wandelingen langs meren,vennen en hoogveentjes.'s Morgens   
                   regenachtig, 's middags droog. 
Ma 22-06:    Naar Suwałki Landschapspark. Hele dag gewandeld, droog weer en later zonnig. 
Di  23-06:    Kanoën op de Rospudarivier. Hele dag regen. 
Wo 24-06:    Wandelen in het woud van Augustow ( Puczsza Augustowska) Droog weer af en toe 
                   zonnig. 
Do 25-06:    Rondrit langs het zuidelijk bekken van de Biebrza. Diverse stops, 
                   Mooi weer met veel zon. 
Zo 14, ma 15, vrij 26 en za 27 Reisdagen; geen waarnemingen 
 
Opmerkingen: Verschillende dode exemplaren op wegen en paden oa. Ringslangen, hazelworm 
en veel gewone padden ( vooral op 22 juni in het Suwałki landschapspark). 
Er is niet gericht naar soorten gezocht. Alleen toevallige waarnemingen en dood gevonden 
exemplaren zijn genoteerd. Behalve de roodbuikvuurpad zijn alle soorten minstens een keer 
gefotografeerd. 
 
Culemborg 2-07-2015, Leo van der Kooij 
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