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 Deelnemerslijst 
 
     
van Beek  Sjef     
Kuijper               Wim     
Ammerlaan  Marijke   
Plat               Gerard    
Marbus  Jan     
Marbus-Hotho Ina     
Vos               Akke     
Lankhorst  Renée     
Leyenaar  Ineke     
Kuipers  Ruud     
Spoormakers  Leo     
Koorengevel  Nel     

    Van Uchelen       Ad                       

    Van Uchelen    Edo( Reisleider) 

    Dima Shamovich Lokale gids   

    Waarnemingen ter plekke ingevoerd door Leo Spoormakers 

    Routekaarten samengesteld door                    ,,       ,, 

    Verslagen van verschillende deelnemers, opgemaakt door Ina Marbus 

    Foto’s van verschillende deelnemers 
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Voorwoord 

Wit-Rusland ligt in Oost-Europa, tussen Polen en Rusland. Het is een republiek, die in 1991 onafhankelijk is  

geworden van de Sovjet-Unie. Het land is ruim 6 keer zo groot als Nederland, maar er wonen slechts 10 miljoen  

mensen. Het merendeel van de bevolking woont in de (grote) steden, het platteland is zeer dun bevolkt.  

Ongeveer 70 % van het oppervlak bestaat uit bos en natuur.  

Wit-Rusland is een van de minst bekende landen in Europa en tot voor kort voor westerlingen nauwelijks  

toegankelijk. Recent heeft het regime de teugels wat laten vieren; privé initiatieven worden niet langer  

onmogelijk gemaakt en er is meer marktwerking. Ook het verkrijgen van een visum is eenvoudig geworden  

en ter plekke kan men vrij rondreizen. 

Ik bezoek het land sinds 1997 en ken het goed. Bijna 10 jaar geleden heb ik geïnvesteerd in een kleine lodge  

in het uiterste noorden van het land. Een renteloze lening heeft Dima Shamovich in de gelegenheid gesteld  

om een houten lodge te bouwen, met 5 tweepersoonskamers.  

Vorig jaar heb ik de KNNV overgehaald een reis te organiseren naar dit bijzondere land. Hier volgt het verslag  

van deze reis. Dit is ook de plek om alle deelnemers te bedanken voor de prettige reis! Zelden heb ik zo’n  

makkelijke groep meegemaakt, zelfs over de muggen en knoeten geen klacht gehoord…. 

 

Edo van Uchelen, reisleider 
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Excursiegebieden (zie kaarten)           

Krasny Bor 

 

 Lodge van Dima (Dimitry) Shamovich in het gehuchtje Sosnovyj Bor aan het riviertje de Niŝa. 

 Ochtendexcursie 7 juni Boĺšoj Moch, uitgestrekt hoogveen op steenworp afstand van de Russische grens. 

 Avondexcursie 7 juni Dwerguil.   

 Vroege ochtendexcursie 8 juni naar bevermeer en aangrenzende boreale bossen. 

 Ochtendexcursie 8 juni naar het dorp Juchoviči en omgeving. 

 Middagexcursie 8 juni naar hoogveentje bij Sosnovyj Bor. 

 Avondexcursie 8 juni op zoek naar groot wild. 

 Ochtendexcursie 9 juni 1
e
 excursiepunt dal van de Svoĺna. 

 Ochtendexcursie 9 juni 2
e
 excursiepunt veenmeer, overgangs- en hoogveen. 

 Middagexcursie 9 juni 1
e
 excursiepunt elzenbroekbos 

 Middagexcursie 9 juni 2
e
 excursiepunt bos en oever van riviertje Lonnica. 

 Middagexcursie 9 juni 3
e
 excursiepunt bevermeer. 

 

 

 

 

   



5 
 

Berezinsky Biosphere Reserve

 

 Hotel Sierhuč bij het dorpje Domžarycy 

 Middagexcursie 10 juni 1
e
 excursiepunt hoogveen en bebost ‘eiland’ met minerale bodem. 

 Middagexcursie 10 juni 2
e
 excursiepunt aan het Domžjerickoje-meer. 

 Middagexcursie 10 juni 3
e
 excursiepunt aan het Plavno-meer bij gelijknamig hotelcomplex. 

 Ochtendexcursie 11 juni 1
e
 excursiepunt beemden van de Berezina. 

 Ochtendexcursie 11 juni 2
e
 excursiepunt elzenbroekbossen langs het riviertje Buzyanka. 

 Middagexcursie 11 juni naar de kern van het Biosphere Reserve bij het riviertje Smolianka. 

 Ochtendexcursie 12 juni boreale bossen en overgangsveen. 
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Pripyat – Turov

 

 Hotel Turov in Turov  

 Vroege ochtendexcursie 13 juni bij het dorpje Kremnaje. 

 Ochtendexcursie 13 juni naar de pojma (uiterwaard) bij Zapiesočj́e. 

 Avondexcursie 13 juni naar de pojma met baltsplaats van Poelsnippen. 

 Ochtendexcursie 14 juni naar Eiken-, Linden-, Haagbeukenbos tussen Ozierany en Toniež. 

Pripyatsky National Park 

 Hotelcomplex bij het dorpje Dorošjeviči  

 Middagexcursie 14 juni naar onbedijkte pojma met eikenbossen in het National Park. 

 Ochtendexcursie 15 juni naar ‘Beloe’ visvijvers bij Borovaja. 

 Middagexcursie 15 juni. Boottocht op de Pripyat met vertrekplaats het dorpje Liaskavičy. 

 Ochtendexcursie 16 juni naar open pojma langs de Utvocha, zijrivier van de Pripyat. 
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Maandag 6 juni            Jan Marbus 

Op het gewenste moment – circa 9.45u- zijn alle deelnemers aanwezig bij de koffiecorner in vertrekhal 3.  

Na kennismaking en kopje koffie tijd voor de check-in. Voor het bagage afgeven stond een flinke rij 

wachtenden. Het passeren van douane en security ging gelukkig sneller. Dan aan de wandel naar gate D29, 

waar de boarding al gestart was. De KNNV’ers moesten wachten op reisleider Edo omdat hij over het 

groepsvisum beschikte, maar zijn bestelde broodjes lieten wat lang op zich wachten. Eenmaal in het vliegtuig 

duurde het nog weer enige tijd voordat we vertrokken. Mogelijk dat een bijzondere passagier voor deze 

vertraging zorgde. Na het opstijgen kregen we vaag wat te zien van Oostvaardersplassen en de IJsseldelta in 

reconstructie. Verder een rustige vlucht. 

Rond 16 uur landen we op Minsk en worden we met een rode bus met half geblindeerde ramen naar het 

luchthavengebouw gebracht. Als eerste moeten we daar een verplichte reisverzekering kopen à €13,-.  

Daarna volgt het passeren van de douane waarbij elke persoon en paspoort nauwkeurig gecontroleerd wordt. 

Een uur later staan we buiten met onze bagage en wachten we op Dima (onze local guide) en Edo die de busjes 

ophalen. En dan maar op naar het noorden van Belarus, zo’n 400 km. Het weer is goed: bewolkt, niet te warm 

en droog. In de buurt van de hoofdstad zijn de wegen 4-baans en van goede kwaliteit. Verder weg worden de 

wegen smaller en het wegdek soms minder vlak. Bij bushaltes is een zebrapad en dat impliceert 

snelheidsbeperking, evenals de aanduiding “bebouwde kom” van aanliggende dorpen. 

Na ongeveer 2 uur rijden draaien we een chauffeursstop op. Dat geeft ieder de gelegenheid voor een kop 

koffie, zak chips of toiletbezoek. Op het vliegveld heeft Edo al meegedeeld het geld wisselen over te slaan en 

alle inkopen aan het eind hoofdelijk om te slaan. Twintig minuten later rijden we weer- via de mobieltjes 

overleggen de chauffeurs even voor een korte stop bij het winkelcentrum van Polotsk voor de inkoop van wijn. 

Dat winkelcentrum met omgeving en de goed gevulde parkeerplaats biedt wel het beeld van een eigentijdse 

woonomgeving. 

Het landschap waar we door rijden is ondertussen geheel bebost geworden. Alleen bij dorpjes zijn wat open 

terreinen. In het dorp Klasticy verlaten we de verharde weg en gaan een zandpad op – nog 4 kilometer…. 

De locatie Krasny Bor ligt midden in het bos op de hoge oever naast een riviertje. Als we rond 22 uur uitstappen 

horen we op 4 plekken kwartelkoning roepen en zingende noordse nachtegaal, krekelzanger, roodmus en 

roepende raaf! 

Na het betrekken van de kamers staat er een warme hap voor ons klaar. Deze is bereid door een jonge kok uit 

Minsk die Dima speciaal voor ons verblijf heeft ingehuurd. Omdat Edo niet bekend is met de gebruikelijke gang 

van zaken op KNNV-reizen besluiten we zelf maar tot verslaglegging per dag bij toerbeurt. 
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Dinsdag 7 juni             Jan Marbus 

Na een goede nachtrust is ieder toch wel heel benieuwd in wat voor nederzetting we terecht zijn gekomen. Het 

buurtschapje bestaat uit 4 niet permanent gebruikte, op afstand gelegen woningen- type uitgebreide blokhut. 

Dina is ieder winterhalfjaar bezig om zijn woonhuis om te bouwen tot riant onderkomen met kamers met 

toilet/douche. Dat geeft een bizarre combinatie van oud en nieuw.  

Dus voor het ontbijt een rondje over het erf, met als nieuwe soorten grauwe klauwier, wielewaal en kievit. 

Omdat op 5 plekken permanent mistnetten staan opgesteld worden af en toe vogels naar het voorportaal 

gebracht om te worden geringd en opgemeten. Voor ons het moment om een close-up te maken van 

groenling, spotvogel, grauwe klauwier of appelvink. 

Om 8 uur is het tijd schuiven we aan voor het ontbijt  en 

krijgen een rijk voorziene dis. Het is even wennen aan de 

schakering en volgorde van ingrediënten, maar het is 

allemaal lekker. Dat geldt zeker ook voor het berkenwater! 

Tot de Wit-Russische gewoonten behoort het 3 x daags warm 

eten en dat betekent dus geen lunchpakket mee en tussen 

de middag terugkomen om te eten. 

Om 9 uur vertrekken de twee busjes voor onze eerste 

excursie in de omgeving. We gaan naar het Bolshoi Mok 

(=het grote veen). Een flink hoogveengebied vlakbij de 

Russische grens. Om er te komen rijden we door het dorp en 

houden noord aan. Na enkele kilometers stoppen we op een 

akker. Het is een voerakker die is ingezaaid met een mengsel 

voor het wild, dus kan als parkeerplek geen kwaad. Over een 

grasland lopen we naar een bosstrook die de scheiding vormt 

met het veen. Er ligt een plankier met veel verrotte en 

gebroken delen. In ganzenpas zien we een zee van bloeiende 

veenbes, hier en daar moerasrozemarijn en Scheuchzeria. 

Een groenpootruiter trekt alarmerend de aandacht. Wie 

naast de planken belandt kan flink wegzakken. Na enkele 

honderden meters eindigt de loopplank op een soort eiland. 

Een klein groepje loopt nog verder over het veenmos naar 

een meertje met broedende kok- en zilvermeeuwen. 

Langzamerhand wordt de bewolking wat minder  en warmt 

de zon de boel op. Prompt worden de vlinders en libellen 

actiever (in het bos ook de muggen!). Dankzij de 

aanwezigheid van Dennis kunnen we meer insecten goed 

bekijken en determineren. Rond 13 uur zijn we terug bij de 

auto’s en keren via dezelfde route terug naar ons 

onderkomen voor de warme lunch (om 14 uur). 
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De middag is vrij te besteden, maar 

liefhebbers kunnen met Dima mee op zoek 

naar een gezenderde auerhoen die nu 

vermoedelijk kuikens heeft.   

Om 15 uur vertrekken we met 6 personen 

met een busje naar een bosgebied op enkele 

kilometers t.n.v. onze verblijfplaats. Nu volgt 

een struintocht door open en gesloten 

bossen, onderbroken door peilingen met de 

antenne. Ondertussen noteren we grauwe 

fitis en kleine vliegenvanger. Als de laatste 

bliebjes goed door komen vliegt 10 meter 

verder een auerhoen op. Op de bosbodem 

bewegen kuikens en Dima pakt er razendsnel 

eentje. Na de foto’s terug naar de bus. Onderweg stoten we nog op een hazelhoen met 6 pullen die op de 

grond en op takken schuilen. Om half 6 zijn we weer bij het huis en horen van de thuisblijvers dat zij 

wespendief en visarend noteerden. In het grasland bij de rubberboot liggen steeds 2 zwarte adders te zonnen. 

Om 19 uur is het diner met daarna mededelingen over het avondprogramma. We gaan om 20 uur met de 

busjes naar een broedplaats van de dwerguil. De ruigpootuil laat zich niet zien maar de dwerguil komt wel 

tevoorschijn. Dima geeft een scala aan roepjes en loktonen, maar de uilen blijven op afstand. In de late 

schemer zijn bij het huis bever en bosrelmuis te zien. 

Woensdag  8 juni           Gerard Plat 

LAARZEN AAN? 

Dat was zo’n beetje de eerste vraag bij elke excursie. Vandaag staan er vier excursies op het programma, dus 

we kunnen flink aan de bak.  

De eerste excursie is nog voor het ontbijt, naar een beverdam op loopafstand van het huis van Dima. We gaan 

echter met de busjes. Deze keer stap ik voorin het eerste busje en heb geluk want na een bocht in de weg staat 

er een halve eland op het pad. De andere helft volgt al snel als de eland rustig even links en rechts gekeken 

heeft en langzaam oversteekt. Bij een beverdam zien we dat er sporen zijn van verse reparatiewerkzaamheden 

aan de dam: er zijn dus nog bevers. Met  

verse modder, vermengd met gras en takjes is 

er gewerkt aan het dicht maken c.q. ophogen 

van de dam. Een grote waterplas met een 

eilandje van afgestorven berken is hier het 

resultaat van. In die plas kan de bever zijn 

wintervoorraad opslaan en aan de rand zijn 

burcht bouwen. Deze heeft onder de 

waterspiegel zijn ingang.  Op den duur kan 

door successie alles weer dicht groeien en 

moet de bever op zoek naar een ander gebied 

om daar weer zijn eigen ideale leefomgeving 

te scheppen. 

In de afgestorven berken zien we de  

witrugspecht die echter zeer snel weer 

verdwijnt.  Dima (naast gids ook imitator 

gespecialiseerd in vogelgeluiden)  probeert 

hem terug te lokken maar hij laat zich niet 

meer zien. Wel zien we nog een paar keer een kleine vliegenvanger en een prachtige roodmus. Het 
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slangenkruid bloeit en aan zeggesoorten geen gebrek. We lopen door en komen in een bos met veel hoog 

opgaande ratelpopulieren  en ondergroei van o.a. lijsterbes.  Edo vertelt dat dit vrijwel ongerepte boreale 

bossen zijn en waar goed te zien is dat door onderlinge concurrentie de bomen een enorme hoogte bereiken. 

Op zoek naar het licht in de bovenste kroonlaag is het zaak om er voor te zorgen dat je boven je buurman uit 

komt. Je kunt ook goed zien dat de bladgroei zich voornamelijk beperkt tot het bovenste gedeelte.  In de 

ondergroei  is er maar weinig struiklaag van de al eerder genoemde lijsterbes en hier en daar wat braam. De 

kruidlaag bestaat uit veel planten die wij kennen uit de wat ijlere loofbossen, op leem. We zien o.a. eenbes, 

bosbingelkruid, zevenster, klaverzuring, rondbladig wintergroen en vele soorten varens. De eerste muggen 

weten ons ook al te vinden als we proberen nog een glimp op te vangen van de kleine vliegenvanger. Dus maar 

gauw terug voor het ontbijt.  

De tweede excursie gaat naar het dorpje iets voorbij 

de beverdam. Anders als bij ons schijnt het dat de 

dorpen een geschikte biotoop zijn voor de draaihals. 

Als we parkeren in het dorp wordt Dima aangesproken 

door een jongedame die ons graag iets wil laten zien 

van het kweekproject voor fijnspar. Op de grote open 

plekken in de bossen, wil  van nature geen fijnspar 

groeien. Door zaailingen uit een speciaal geplant bos 

op te kweken en later weer uit te planten op deze 

plaatsen, hoopt men de fijnspar weer terug te krijgen. 

Onder speciale zwarte netten, die de zaailingen 

moeten beschermen tegen direct zonlicht, staan 

potjes met planten van verschillende leeftijden. 

Onkruidvrij is het bepaald niet. Sommigen voelen een onbedwingbare drang om hier wat aan te doen en slaan 

aan het wieden. Het priegelwerk aan de liefhebbers overgelaten kijk ik om me heen om een draaihals op te 

sporen. Daarvoor waren we immers gekomen. … Dit lukt al vrij snel. In paar prachtige oude wilgen laat de vogel 

zich diverse malen zien. 

Een afgebrande schuur, iets verderop, ligt vol met een dikke laag fijn asbeststof. Geen waarschuwend lint er 

omheen of mannen in witte pakken. Gewoon laten liggen en niet meer aankomen kan hier blijkbaar nog. … 

Dat lijkt ook het geval met de restanten van een oude kolchoz. Ooit was het landbouwbedrijf van deze 

collectieve boerderijen, met een zelf gekozen bestuur, een zaak van het  hele dorp. Nu zijn ze vaak verlaten en 

worden de akkers en weidegebieden niet meer gebruikt. We zien hier veel  grote berenklauw - wat maar weer 

bewijst dat er zelfs in Wit-Rusland exoten voorkomen. Ruige weegbree staat langs het pad evenals de 

middelste ganzerik en een overvloed aan blauwe lupines. Er komt een schreeuwarend over en even later zien 

we er zelfs twee. Een slangenarend wordt er geroepen, ondertussen kijk ik naar een groepje ringmussen die 

een stofbad nemen en achter insecten aanjagen op het pad. Een bruine kiekendief zeilt prachtig over de velden 

door het beekdal met zijn natuurlijk kronkelende beek. Aan de stroomzijde de steile afgesleten kant.  

Er wordt nog even een bezoek aan de plaatselijke winkel gebracht, 

voordat we terugkeren voor de lunch.  

 

Direct na de lunch gaan Wim en ik naar een moeras iets verderop, om  

o.a. larvehuidjes van libellen te zoeken. We komen Dennis tegen met 

een vogel die hij net uit het net heeft geplukt. Hij moet de vogel ringen 

en de bijbehorende administratie afhandelen. Als hij daarmee klaar is 

komt hij ook, is de afspraak. Als we bij het grote ven zijn aangekomen 

is hij er ook al. Dat is wel handig want wij wagen ons niet in de groene 

strook vlak langs het water, maar het schijnt hem niet te deren dat je 

hier langzaam wegzakt en je laarzen vol water lopen. We vinden direct 

de eerste larvehuidjes en als eerste libel noteren we de dwergjuffer. 

Dwergjuffer 
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Daarna zien we nog de oostelijke witsnuitlibel en de venwitsnuitlibel, roodoogjuffer, noordse glazenmaker en 

de groene glazenmaker. De beekrombout en de tengere grasjuffer komen ook nog op mijn lijstje. Ondertussen 

verzamelt Wim een massa libellenlarvehuidjes waar hij volgens mij nog weken werk aan heeft om dat allemaal 

uit te zoeken. 

Er vliegen ook een aantal vlinders waaronder de 

veenluzernevlinder. Deze soort is nog wel op naam te krijgen 

maar bij de parelmoervlinders wordt dat al een stuk 

moeilijker. Tijdens de excursie later op de dag met de hele 

groep, zien we veel minder libellen en vlinders. Wel zien we 

nog de bruine korenbout die door zijn blauwe 

lijf enigszins op de platbuik lijkt. Maar het mannetje heeft donkere vleugeltippen en het achterlijf is aan het 

eind zwart en slanker. 

In de avond is er -voor de liefhebbers- nog een soort  wildspeurtocht per busje. We volgen een aantal 

zandwegen en zien al snel een paar elanden. Beter  gezegd, Dima ziet ze, en na diverse aanwijzingen zien wij ze 

ook enigszins verscholen in de bosjes staan. En zo gaat het verder die avond ook. Dima rijdt en speurt het wild 

op, trapt op de rem en wijst ons waar we moeten kijken. Op een gegeven moment rijden we een smal bospad 

in waar aan het eind een groot akker- en weilandcomplex is. We horen direct blaffende reeën. Volgens een 

kennis van Dima was hier kort geleden een wisentstier gezien en deze zou misschien nog aanwezig kunnen zijn. 

We doorkruisen lopend de velden en komen uit bij een grote jachthut. Dima belt geregeld met zijn kennis, 

maar wij ontdekken de wisent niet. Terug bij het busje begint het al behoorlijk te schemeren. We worden voor 

de keuze gesteld . Een korte of een lange route. We kiezen voor de lange. Nu wordt het helemaal bijzonder. 

Dima rijdt, kijkt en schijnt met de zaklamp 

langs de bosrand, stopt als hij wat ziet of 

hoort en wijst ons dan waar wij moeten 

kijken. Soms drukt hij op de claxon en dan 

zien we de ogen van het wild oplichten in 

het schijnsel van de zaklamp. Bij een 

heideterreintje horen we twee 

nachtzwaluwen. Een ervan laat zich 

prachtig zien in het licht van de lamp.  

Op het eind van de rit, tegen middernacht, 

zien we nog een eland moeder met jong 

bedachtzaam de weg oversteken. Zo 

eindigt deze dag zoals hij begon met een 

eland. 

 

 
Veenluzernevlinder 

 

 

 

 

 

 

 

Veenluzernevlinder  
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Donderdag 9 juni                                       Jan Marbus 

Na het ontbijt om 8 uur vertrekt de excursie rond 9 uur in de 

richting va een merengebied ten westen van ons verblijf. 

Verrassend is het om dan voor ons gevoel “in the middle of..” 

op een soort bouwplaats terecht te zijn gekomen en helemaal 

om te horen dat hier een kleiduivenschietbaan in aanleg is. Het 

oogt nu als afgevlakt terrein met gras ingezaaid, te midden van 

alle naaldbossen. We lopen langs de rand waar wat kruidenrijke 

ruigte is en vinden leuke planten en wat insecten. Verderop 

komen we bij een stroomdal met steilkanten van ruim 5 meter. 

Opvallende vondst is daar de zandanjer. Even verder toont 

Dennis de bruine glazenmaker. Ieder krijgt volop gelegenheid 

deze te fotograferen op pekbloem.  

 

Na de koffiestop proberen we langs de oever door ruige vegetatie terug te lopen, maar door graafwerk van 

bevers is het pad niet meer begaanbaar. Dus hetzelfde pad terug naar de auto’s.  We rijden dan door een 

opvallend luxe ingericht gebied met mooie asfaltwegen en fraaie houten bebouwing. Dima vertelt dat dit resort 

betaald wordt met geld van de oliemaatschappij. 

We stoppen aan de rand van een meer met brede venige oeverzone. Zonder laarzen is het pad niet 

begaanbaar. Half wegzakkend en op stammetjes stappend doorkruisen we dit stukje hoogveen tot de rand van 

het open water. In de verte drijven wilde zwanen met jongen en enkele brilduikers. Voor ons zit op 5 meter 

hoogte op een afgebroken stam een broedende stormmeeuw. De partner alarmeert bij het naderen van een 

zeearend en even later nog eens wanneer er een visarend overkomt. 

Na het benoemen en fotograferen van de orchideeën is het weer tijd om terug te gaan naar de auto’s en 

Krasny Bor voor de lunch om 13.30u. 

Om 15.00 u. vertrekken we weer voor een bezoek aan broekbossen. Na enkele kilometers rijden slaan we een  

bospad in tot bij de liksteen op een paal. We zien veel wroetsporen van zwijnen. In een wat lager deel komen 

we in een groot elzenbroekbos. Als ondergroei vinden we mansoor, goudveil,  eenbes en voorjaarslathyrus. Het 

is wat pruttig en levert niet veel nieuws op. We rijden iets verder en kijken bij een stroompje met hoge wal. 

Daar vinden we o.a. beverknaagsporen. 

 

Zandanjer
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Ondertussen zijn we weer bij een asfaltweg en rijden enkele kilometers zuidwaarts. Na een broekbos met hoge 

waterstand stappen we uit. We noteren watersnip en witgatje. Dima draait spechtgeluiden: even later 

verschijnt  de witrugspecht en vervolgens laat de drieteenspecht zich mooi zien. En dan is het na zessen en 

gaan we weer terug. Het diner is om 19.00 u. Dat is ook de gelegenheid om een bedankje te richten aan de kok, 

Natasja en Dennis die elk een envelop met inhoud ontvangen. Na het eten is er even gelegenheid om bij elkaar 

te gaan zitten en waarnemingslijsten samen te stellen, want de volgende dag verhuizen we naar een andere 

verblijfsplaats. Later op de avond vertrekt nog een groepje liefhebbers voor een nachtvogelexcursie.  

 

Vrijdag 10 juni                 Sjef van Beek 

Na het ontbijt verlieten we het huis van Dimytri Shamovich te Sosnovy Bor en vertrokken naar het tweede 

verblijf van deze reis, een hotel in het Berezina Biosfeerreservaat.  Voor ons vertrek hadden we de koffers 

gepakt, het ontbijt genuttigd en afscheid genomen van Noeska en haar 2 jonge wolfjes, de kok en Dennis. Onze 

bustocht zou ongeveer 2 uur duren, velen gebruikten deze reis om even bij te komen van de vermoeienissen 

van de afgelopen dagen in Krasny Bor.  

Om ongeveer 11.20uur meldde Dimitri ons aan bij de portier  van het Berezina Biosfeer reservaat, de portier 

opende de slagboom en we konden het Biosfeer Reservaat binnen rijden en een kwartier later arriveerden wij 

bij ons hotel, Serghushe’, al waar we de lunch gebruikten.    

Om 14.00 uur maakten we een excursie in het biosfeerreservaat met Jourrie, een medewerker van het 

reservaat. Jourrie hield een causerie over het biosfeerreservaat Berezinski, waarin hij vertelde, dat het 

reservaat gelegen is op ongeveer 300 km ten noorden van Minsk,  in de provincies Minsk en Vitebsk in Wit 

Rusland met als spil de rivier de Berezina, die 110 km lang is. 

De totale oppervlakte van het reservaat  is ongeveer 50.700 ha of 1.139,29 vierkante kilometer. Het gebied is al 

sinds 1925 een natuurreservaat, met als doel de ernstig bedreigde populatie bevers te herstellen. In het jaar 

1978 is het toegevoegd aan de lijst van biosfeerreservaten van de Unesco. Het gebied bestaat uit 80 % oude 

boreale bossen, 430  km² hoogveen, meren en graslanden, waarvan sommige nog steeds overstromen. De 

temperatuur is in de maanden juni en juli ongeveer 18 graden, van juni t/m september valt er veel regen. Vanaf 

december tot maart is er sneeuw. 

De flora en fauna van het gebied bestaat uit ruim 700 

plantensoorten , 400 soorten (korst-) mossen, 50 soorten 

zoogdieren en reptielen en ruim 210 vogelsoorten. .   

Sinds 1994 heeft het biosfeerreservaat Berezinski een coöperatief 

partnerschap met het regionaal natuurpark Voges du Nord in 

Frankrijk, voor uitwisseling van natuurspecialisten en veldstudies 

over  o.a. wolvenecologie, ornithologie, bosbeheer en 

ecotoerisme.  

Het biosfeerreservaat Berezina heeft een natuurmuseum voor 

publiek geopend en een natuurwetenschappelijk instituut alleen 

voor onderzoekers. Bij het bosbeheer wil men het zoveel op 

natuurlijke wijze laten verlopen door o.a. een jachtverbod,  dat er 

geen houtkap plaats vindt en dat het dode hout blijft liggen en 

niet wordt afgevoerd. Er word niet gemaaid en geoogst (bijvoor- 

beeld veenmos).  

Na deze interessante causerie gingen we met Jurrie  mee naar 

een boreaal bos en 2 grote meren in het reservaat. Jurrie reed voorop en onze busjes volgden. Na ongeveer 

een kwartier stopte hij om een rood/wit geschilderde slagboom- die toegang gaf tot een prachtige bosweg- te 

openen en direct na onze doorgang weer op slot te doen. Op dit bospad reden wij nog een kwartier en hier 

begon de excursie in dit boreale bos. In dit bijna ondoordringbare woud moesten we ons een weg banen 

tussen de vele omgevallen bomen en natte plekken… Er groeiden enkele orchideeën, zoals het venusschoentje 
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en het vogelnestje. Helaas was het venusschoentje  al uit gebloeid. Ons pad verliet het bos en ging over in een 

hoogveengebied met dennen en berken, en bereikten zo de rand van een enorm meer. Hier werd boven het 

meer een visarend gespot, op het meer een paar 

parelduikers en karekieten in de rietkragen. 

De terugweg naar de busjes werd een iets andere route,  

en we vonden veel gevlekte orchissen, een enkeling in 

bloei. Weer aangekomen in het woud stonden op enkele 

open plaatsen enorme dikke en hoge bomen. 

Het waren ratelpopulieren met stamdikte van 1.50 meter 

en hoogte van ongeveer 20 meter. Over de leeftijd van 

deze bomen was niets bekend. Na het boreale bos 

verlaten te hebben vervolgden wij onze excursie naar 2 

grote meren. Het eerste meer heette Admxepujkoe en 

het tweede meer Mnacho. Aan de rand van het eerste 

meer stond een vakantiehuisje, afdakje en steiger voor 

een boot. Het was een prachtige plaats voor vissers en 

vogelaars. De vissers die op het meer aan het werk 

waren, kwamen even polshoogte nemen, en spraken 

even met onze gids. Ze groeten vriendelijk en voeren 

weer naar hun stekkie terug. Dat het een visrijk meer 

was bleek uit het aan de steiger hangende visnet: dat zat 

vol met zeer grote vissen, echt kanjers.  

De vogelaars zagen en hoorden veel vogelsoorten, 

waaronder karekiet, rietzanger, blauwe reiger, grote 

zilverreiger en een visarend. We stapten in de busjes en 

reden naar het volgende meer . 

Hier stond een prachtig hotel met een fraaie tuin en 

mooi uitzicht op het tweede meer. Een botensteiger met 

een huisje erop verbond de tuin via een dam met het 

hotel. De dam was niet meer zoals hij wezen moest, de 

bevers hadden hem al vele keren ondermijnd..! 

Langs de beverdam en in de rietkragen groeiden onder 

meer gele lis, gele waterkers, grote lisdodde, 

koninginnenkruid, wateraardbei en witte waterlelie.  

Tot onze grote verwondering kon men zelfs in dit hotel 

met euro’s betalen ! We reden met onze busjes terug 

naar ons hotel om het diner te nuttigen. Afwachten maar 

. Aangekomen op de parkeerplaats van het hotel stapten 

wij uit. Er was nog wel even tijd om een bezoek te 

brengen aan het Natuurwetenschappelijk Instituut De 

Berezina . Men had namelijk gezien, dat een medewerker 

van dit instituut voor de deur stond en ons binnen liet  

en met veel enthousiasme een rondleiding gaf door het prachtige wetenschappelijk instituut. 

Na het heerlijke diner zijn wij nog even het dorpje gaan verkennen.   
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Zaterdag 11 juni__    Akke Vos 

 

Ochtend 

Volgens afspraak 

verzamelen we om 

8 uur ’s morgens 

voor het ontbijt. 

Geen ontbijt te 

bekennen. 

Misverstandje: we 

werden pas om 9 

uur verwacht. Het 

wordt snel 

geregeld: koolsla, 

witte 

boterhammen met 

kaas, twee gebakken eieren met 

spek. Dan vertrekken we met de 

busjes naar Brody, aan de westrand 

van het Berezina Reservaat, waar 

we natte uiterwaarden in zullen 

gaan. De busjes worden geparkeerd 

bij een smalle, lange houten brug 

over de Berezina. Het leger van 

Napoleon zou er op de heenweg 

naar Moskou in juli 1812 op 

ongeveer dezelfde plaats overheen 

getrokken zijn. We lopen de brug 

over naar de overkant van de rivier 

en volgen het pad van de rivier 

vandaan. Het ligt op een dijk, aan weerszijden een rij bomen en daaronder bermen met begroeiing die om 

nauwkeurige aandacht vraagt van een deel van de reisgenoten. Enkelingen en kleine groepjes blijven achter om 

details van bloemen en planten nader te bekijken en te bespreken en om foto’s te maken. Voorop leidt Dima 

ons van de dijk af, over de greppel naast de dijk de uiterwaarden in. Het hoge gras is net gemaaid. Het hooi is 

niet voor de kolchoz bestemd, maar voor de bewoners van het dorp. Vooral oudere mensen bezitten nog wat 

eigen vee, maar het veebezit neemt af. Jonge mensen vinden melk kopen gemakkelijker dan koeien houden.   

We struinen door de (droge) uiterwaarden, maar zijn inmiddels over een langgerekt gebied verspreid geraakt. 

Achterblijvers nog op de dijk, verdiept in wat daar in de bermen groeit. Dima voorop omkijkend, wachtend: 

“Sometimes you have these groups..., variety of  interests, very  slow…”  

Als iedereen midden op de uiterwaarde is aangekomen besluiten we terug te lopen, naar een stukje 

uiterwaarde in de buurt van de busjes waar meer te zien en te struinen is: natter, niet gemaaid, meer begroeid, 

struikgewas, hoge grassen, met verraderlijke pollen onzichtbaar eronder.  

Nadat we de eerste struiken doorgekropen zijn laat zich daar zelfs even een eland zien, komend uit het 

struikgewas zo’n 100 meter verderop. Hij trekt zich snel weer terug. We struinen verspreid verder. Niet 

gemakkelijk lopen. Hier en daar valt iemand, een ander verzwikt een voet, maar ieder vermaakt zich prima met 

wat er aan vooral flora te zien is. Determinatiediscussies. Dan is het tijd om terug te gaan naar de busjes. 

Sommigen zoeken steun bij elkaar om verder zwikken en struikelen te voorkomen.  
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We hangen een tijd rond in de buurt van de busjes. 

Ook daar genoeg te zien en te horen, vooral 

kwakende kikkers in een vijvertje. Het wachten is op 

Edo, die nog niet uit de struiken tevoorschijn is 

gekomen. Ieder scharrelt wat rond. Maar dan begint 

het wachten toch wat lang te duren en drukt 

iemand op de claxon van een busje. Even later duikt 

Edo op. Hij bleek in korte tijd flink  gedesoriënteerd 

geraakt te zijn en verdwaald in de wirwar van 

veldjes en plukjes bomen en struiken. Dankzij een 

kort straaltje zon èn het geluid van de claxon weer 

in de juiste richting gekomen.  Waarnemingen: o.a. 

slangenarend, en in het water een levende 

romboutlarve.    

We rijden naar een andere plek: over een breed pad langs een oud teunisbloemenveld naar een smalle rivier. 

Ook hier veel te zien in de bermen: klokjes, vreemde klaver, zandblauwtjes, pekanjer, steenanjer en een 

paapje, strategisch uitkijkend over het veld.  

Langs het water een elzenbroekbos, waar een witgatje paniekerig heen-en-weer vliegt, gealarmeerd door onze 

aanwezigheid bij het nest dat er ongetwijfeld in de buurt is. We besluiten hem met rust te laten en verlaten het 

bos. Maar Edo roept 

ons terug voor een 

mooi stukje 

elzenbroekbos met 

poeltjes en 

waterviolier. 

Sprookjesachtig. 

Daarna                                                                                              

lopen we over het 

pad langs het oude 

teunisbloemveld 

weer terug.  

 

Middag 

’s Middags gaan we in twee busjes van het reservaat op weg naar het kerngebied van het reservaat, o.a. op 

zoek naar de laplanduil. Er gaan gidsen van het reservaat mee. De mooie “eigen” busjes mochten niet gebruikt 

worden. Niet zo duidelijk waarom, maar misschien hing het 

samen met de weg erheen: over onverharde, smalle 

paden; de takken van de bomen krassen tegen de zijkanten 

en het dak van de busjes. En in ieder geval één van de 

busjes is al behoorlijk gebutst. We stuiten op een 

omgewaaide boom die ons de weg blokkeert. Een flinke 

boom, maar ratelpopulier = zacht hout, dus de weg 

vrijmaken duurt niet zo heel erg lang.  Vanaf de plek waar 

de auto’s geparkeerd worden is het zo’n 500 meter lopen 

naar de plek waar zich het nest van de laplanduil bevindt, 

hoog in een boom. In een andere boom de schuilhut van 

de fotografen. De uilen hebben het nest al verlaten, maar 

blijven in de buurt om het territorium te verdedigen. De 

uilen gezocht, maar niet gevonden.  
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Een natte middag: een pad met aan beide zijden vrij 

ontoegankelijk moeras, snel kniehoog in het water. Veel 

stilstaand water, dus ook veel muggen. Regenbuien. Maar 

mooie vegetatie: grote en kleine pyrola’s of wintergroen in de 

berm, slangenwortel in het water, waterviolier in het moeras 

naast het pad, poeltjes met glanzig fonteinkruid. Tekens van 

beveractiviteiten: afgeknaagde bomen en bevergaten in het 

pad, met stenen opgevuld. Op het keerpunt van de wandeling 

bevindt zich een oude eik, in de oorlog een ontmoetingsplaats 

voor partizanen. 

Bij terugkomst bij het hotel is een aantal van ons nog gastvrij 

ontvangen door de jongeman van het educatiecentrum.  

Avond 

Na het avondeten komen we nog even bijeen om de soortenlijst 

bij te houden. Fototoestellen en natuurgidsen gereed. Eerst de 

zoogdieren (vos, reebok, eland), dan de insectenlijst. Nog 

nieuwe juffertjes? Drie nieuwe soorten gemeld. Iemand krijgt 

een gids in handen gedrukt om “die met 

zo’n hartje” op te zoeken. Grotere 

libellen? Nieuwe dagvlinders 

(braamparelmoervlinder, 

veenluzernevlinder, Baltische 

toendravlinder) en nachtvlinders (bruine 

vuurvlinder). Vogels, planten. De 

determinatie van blauwtje en 

parelmoervlinder blijken de hersenbrekers 

van de avond.  
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Zondag  12 juni            Wim Kuijper  

 

Vandaag is de verplaatsing naar Turov in het zuiden van Belarus. Maar eerst is er een ochtend-excursie vanuit 

het Cerguch hotel complex. 

We bezoeken een oerbos. Het is weer de moeite waard: allerlei (bijzondere) planten en dieren. Door de soms 

dichte begroeiing en het liggende hout was het niet gemakkelijk om er te lopen. De grauwe fitis vloog er rond 

en van het auerhoen vonden we de uitwerpselen en een veer. Midden in het bos wees Dima ons een groot nest 

aan. Het was eerst in gebruik door een schreeuwarend, later broedde er een buizerd en dit jaar was het in ge-

bruik door laplanduilen. Later volgde nog een groot nest hoog in een boom. Dit was van een buizerd, op dit 

moment met jongen.  

Leo wees ons op een karakteristieke soort van bosbodems: de mooie plantjes van het struisveermos (Ptilium 

crista-castrensis). Aansluitend liepen we een open, groot moerasgebied in. Opvallend was het weinige voorko-

men van veenmos, er groeide vooral puntmos. Algemeen waren lage wilgen (tot ca. een halve meter hoog) en 

kleine berkjes (Betula humilus). Daartussen soms hele velden van waterdrieblad. Diverse andere planten groei-

den er, zoals water-

aardbei en orchideeën.  

 

In een overgangssitua-

tie van open veen naar 

bos was een concen-

tratie van orchideeën 

(o.a. de vliegenorchis – 

Ophrys insectifera) en 

andere leuke planten.  

Van zoogdieren zagen 

we verschillende plek-

ken in het veen waar elanden hadden gelegen en hun keutels. De verse uitwerpselen van een wild zwijn zorg-

den voor wat verwarring. We dachten eerst aan de bruine beer (‘bear’) - spannend ! -,  maar het was van een 

wild zwijn (‘wild boar’). Het Engels zorgde voor wat verwarring. Maar later zagen we toch nog de sporen van 

een bruine beer. Het waren grote pootafdrukken in modder.  

Na deze excursie was de lunch weer in het Cerguch 

hotel. Waarna we om 2 uur vertrokken naar Turov 

(Prypjat). Het was een lange rit, tegen 8 uur waren we 

in ons nieuwe hotel ‘Turov’. Onderweg kocht Dimo 

nog een flinke portie verse aardbeien. Langs de wegen 

stonden regelmatig mensen met een paar emmertjes 

om aardbeien te verkopen aan de passerende auto-

mobilisten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Struisveermos 

 

Puntmos  

Puntmos  
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Maandag 13 juni –          Marijke Ammerlaan  

Het is prachtig weer, als we om 6:00 uur vertrekken voor de vroege ochtendexcursie. Met de busjes gaan we 

naar een zijarm van de Prypjat op zoek naar de azuurmees.  

We komen aan bij een dijkje. Dyma zegt dat dit gebied enkele jaren geleden flink overstroomd is geweest; de 

houten huisjes vlak achter de dijk hebben het toen niet droog gehouden. Ook laat hij een boom zien waar het 

nestje van de azuurmees was, deels gecamoufleerd door dode takken.  Over het water vliegen krijsende vis-

diefjes heen en weer, af en toe strijken ze neer op de waterlelies. Na een paar keer het dijkje heen en weer 

gelopen te hebben, zie ik toch laag in  de bomen tegen het water,  een mees met witte kop en blauwgrijs op 

vleugels en rug, de azuurmees. Dat moet ‘m zijn, maar voor 10 tellen; daarna vloog hij naar de overkant. Bij-

zonder en mooi, nog nooit eerder gezien. Hierna lopen we verder de dijk af, naar een open gebied, ruig terrein 

met lage struiken. Hier hoor en zie je veel vogels: bosrietzanger, noordse nachtegaal, noordse gele kwikstaart, 

grauwe klauwier, grasmus, braamsluiper. In de verte vliegt er een bruine kiekendief.  

Rond half 9 gaan we weer terug naar hotel Turov voor het ontbijt, o.a. bakje havermoutpap, salade en brood  

met jam of kaas. 

 

 

 

 

 

 

 

Om 10:00uur vertrekken we weer, nu naar de uiterwaarden bij het dorpje Zapesoch’e even buiten Turov.   Hier 

slingert een zijarm van de Prypjat zich door een bijna Hollands landschap. Er vliegen witwangstern, dwergstern, 

zwarte stern. Aan de oever zien we kemphaan met mooie kraag, grote zilverreiger, grutto, scholekster, ture-

luur. Zwarte ooievaar, gewone ooievaar en zeearend vliegen over. In de wei loopt een kudde paarden. In de 

verte zie je Turov liggen met zijn kerk met opvallende glimmende torens. In het gras bloeit o.a. watertorkruid 

en genadekruid. We gaan weer terug naar het hotel voor de lunch. We hebben nog even een fotostop om van 

dat mooie kerkje een foto te maken , ook nog  een beeldje van 2 terekruiters  (nog niet gezien)-toch nog cul-

tuur! Om half 2 lunch: salade, soep, deegrolletjes, aardappelkoekje gevuld met groente.     

 

 

 

 

 
Noordse Gele kwikstaart 
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De middag hebben we vrij. Dan ga je natuurlijk iets doen. Met z’n zessen, Renée, Ineke ,Gerard, Sjef, Akke en ik, 

nog eens naar de dijk van vanochtend om de azuurmees te vinden. Nu eens luisteren of je ijl “tsieerr” hoort 

volgens het vogelboek. Nou ,dat duurde nog wel even. Ik had de moed al bijna opgegeven, toen er 3 vogels op 

het elektriciteitsdraad gingen zitten, een ervan was een azuurmees, die verdween al weer snel in een boom-

gaard. Niet meer gezien. Ook een nestje met kramsvogel en 2 jongen gezien met de bekjes wijd opengesperd 

vanwege de  warmte. Onderweg nog een raadselachtig geluid gehoord. Eerst denk je aan een uil, een hop of 

een duif. Blijkt het een roodbuikvuurpad te zijn. Nog nooit eerder gehoord. Terug naar hotel voor diner om 

19:00uur.                      

Om 20:00uur vertrek naar de baltsplaats van de poelsnip langs de rivier. Als we daar uitstappen , merken we 

dat Nel er niet bij is,( ze heeft het busje net gemist). Na een belletje met het hotel, wordt Nel alsnog door Dyma 

opgehaald.                              

Op weg naar de poelsnip zien we veel oeverzwaluwen (genoeg voedsel , muggen in overvloed) die in de oever-

wand hun nest hebben. Onderhand hoor je het raspend geluid van de kwartelkoning. Bij de baltsplaats van de 

poelsnip aangekomen, 

merken we dat er 

mistnetten uit staan, 

om de vogels te van-

gen, ringen, meten.

   

Bij een ondergaande 

zon, horen we het 

zachte geluid van de 

poelsnip, dat ze met 

de snavel maken. Je 

ziet ze af en toe op-

vliegen of springen. 

Door de verstoring van 

de ringers zien we er 

niet veel. Een paar 

keer komen de ringers 

in actie: ze drijven de poelsnippen met 4 personen de netten in. Er vliegen er 4 op, 2 belanden in het net, de 

anderen weten te ontkomen. Eén van de ringers komt langs om er een te laten zien. Hij vertelt dat ze in één ruk 

doorvliegen naar Congo in Afrika in ongeveer 2 dagen. Inmiddels is het donker geworden en gaan weer terug 

naar het hotel. Het was een lange dag, maar we hebben veel gezien. 

 

Dinsdag 14 juni                         Renée Lankhorst                      

 
Vandaag zullen we uit Turov vertrekken om naar ons laatste adres, een hotel/lodge, gelegen in het Pripyat Na-

tionaal park te gaan. Daar zullen wij de laatste drie nachten van onze reis verblijven. 

Vanochtend gaan wij hier in de buurt een wandeling maken en we vertrekken dan na de lunch uit ons hotel. 

Voor we in de busjes stappen wordt bij het hotel de europese kanarie weer gespot en dan rijden we weg rond 

9 uur. Bij de start van de wandeling staan diverse borden met informatie, ze zijn voor ons grotendeels onlees-

baar. Een bord vermeldt de ""tsar oak", die hier in de buurt staat. 

Het is hier een eiken-haag-beukenbos, een rijk bos met veel dood hout. Ook es, winterlinde, ruwe en gladde iep 

en noorse esdoorn groeien hier. Op droge stukken staat grove den. Er groeit mansoor. De waterstand in de 

winter is goed af te lezen aan de stammen van de bomen, het onderste gedeelte van de stammen is donkerder 

gekleurd. 

 
 

Terekruiter  
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Er zijn niet veel vraatsporen aan de iep te vinden, wat er op duidt 

dat hier niet veel reëen en edelherten zijn. 

Er loopt hier een natuurlijke beek, deels ondergronds, er zijn veel 

duidelijke vraatsporen van de bever te zien. 

We lopen over houten plankieren en bruggetjes, het bos is mede 

daardoor goed begaanbaar. Er groeit veel slangenwortel, bolletjes-

kers en wateraardbei worden gezien. 

Op een gegeven moment staan we bij een enorm grote grove den, 

het is de ""tsar pine"". Hoog in de boom zijn een paar authentieke 

houten bijenkasten geplaatst. Op deze manier konden beren niet bij 

de honing komen. 

De zwarte specht en de fluiter worden gehoord en de witrugspecht 

wordt gezien. Terug lopen we over een ""gewoon"" bospad en dan 

rijden we terug naar ons hotel voor de lunch. 

 

Om 14 uur vertrekken we uit ons hotel. We rijden in Turov weer 

langs de roekenkolonie. Het is bewolkt en onderweg valt wat 

regen. Na een klein uurtje stoppen we langs de weg om een 

wandeling te maken in het nationaal park. In de winter staat de 

weg hier onder water. 

Het is hier een hardhoutooibos ,waar we o.a. spechten kunnen 

zien. Twee oeverlopers en een middelste bonte specht worden 

gezien. Even later wordt een withalsvliegenvanger gezien. 

We zien boktorren op de stammen van de eiken. Een dode bok-

tor wordt uit de schors van een eik gepeuterd en later zien we een enorm grote levende boktor op de stam van 

een eik zitten. 

Ook wordt een witte krabspin op een witte klaver gezien. De spin houdt een hommel gevangen. Als we even 

niet opletten is de hommel verdwenen en we weten niet of de hommel heeft kunnen ontsnappen. 

Er groeit hier o.a.veel lange ereprijs en noors walstro. Er valt motregen als we teruglopen naar de busjes. 

Al snel komen we bij de rivier, de Pripyat. We moeten naar de overkant, waar we de veerboot zien liggen. 

Een aantal zwarte ooievaars vliegt op als we uit de busjes stappen. 

Als de boot gearriveerd is rijdt Dima de busjes achterwaarts de veerboot op. De oprit ziet er naar onze maat-

staven primitief uit, het is een oprit van zand. Maar alles gaat goed en na een korte oversteek kunnen de busjes 

vlot van de pont afrijden. Het is dan niet 

ver meer rijden en even later arriveren 

we in ons nieuwe onderdak: "Doroshe-

vichy Lodge"" .  

De lodge is mooi gelegen, ligt vlakbij de 

rivier, de Pripyat. Er staan nog meer hou-

ten gebouwen op het terrein, dat door 

hekken is omheind. Dichtbij staat een 

hoge uitkijktoren, die te beklimmen is 

door mensen zonder hoogtevrees. 

Alles is hier van hout, zowel de buiten- als 

de binnenkant. De eetzaal is imposant, 

geheel van hout gemaakt met een grote 

 Grove den met bijenkasten 
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houten tafel met houten banken er om heen en alles is versierd met veel houtsnijwerk. 

De meesten van ons kunnen een kamer uitzoeken op de eerste etage, alle kamers op de gang zijn daar identiek. 

Al snel blijkt het eten hier voortreffelijk te zijn. 

Morgenochtend zullen wij het vogelrijke visvijvercomplex gaan bezoeken. Op 12 juni was daar onderweg geen 

tijd voor geweest. 

 

Woensdag 15 juni           Ruud Kuipers  

 

Op deze broeierige dag met een voorspelde kans op veel regen met onweer, is het vóór het ontbijt magisch 

mooi en (wind)stil, met vogels die zich makkelijker laten zien: zo zag ik een tapuit en Marijke een ijsvogel, voor 

beide soorten de enige waarneming op deze reis. 

Bij het ontbijt wordt Akke toegezongen in verband met haar verjaring en ze krijgt het nieuwe boek van Edo 

toegezegd. De langs de weg gekochte aardbeien komen ook op tafel. In verband met de uitgebreide maaltijden 

vragen enkelen nu om halve porties... 

We rijden vervolgens naar een complex van viskweekvijvers. Deze maken een vrij natuurlijke indruk, met 

bredere rietkragen dan elders. Er zijn dan ook rietvogels: grote en kleine karekieten, blauwborsten. We zien 

tweemaal een vrouwtje brilduiker met halfwas pullen – in één geval 13 stuks: is hier sprake van een crèche?!  

En een rondvliegend vrouwtje nonnetje. Diverse eendensoorten. Sterns: visdiefjes en enkele witwangsterns. 

Regelmatig roofvogels : zeearenden, bruine kiekendieven, nadat we onderweg al een zwarte wouw zagen. 

Langs het pad verder nog een kleine adder en op een boomstronk ineengestrengelde zonnebadende 

ringslangen.   

Na de lunch en pauze maken we van 17 tot 20 uur een 

boottocht op de rivier. Het regent af en toe maar we zitten 

goed onder een overkapping en kunnen prima alle kanten op 

kijken. Het rivierlandschap maakt een behoorlijk dynamische 

indruk; bij hoge waterstand moet het er woest aan toe gaan. 

Er zijn meestal hoge uitgesleten oevers, met geregeld veel 

losgewoelde boomwortels en met omgevallen bomen, die 

overigens wel geoogst worden. We passeren meerdere 

oeverzwaluwkolonies. Er zijn dode rivier-armen, met 

weelderige begroeiing. Er zijn zand-banken: eenmaal vaart 

de boot zich vast. Er zijn lagere zandige oevers met een 

schaarse begroeiing met o.a. veel zwanenbloemen, en 

hogere rivierduinen met een kleurige begroeiing met 

buntgras, korstmossen, muurpeper,  droogbloemen. Langs de 

oevers veel waadvogels, vooral oeverlopers en verder 

witgatjes, bosruiter, wat pleviertjes, kievit, scholekster, en 

enkele malen terekruiters. Ook sterns, veelal jongen voerend: 

visdiefjes, ook zwarte sterns en dwergsterns. De hop en de 

wielewaal steken vliegend over. Zeearenden zien we vlak bij: 

op een kadaver in de rivier en in kale dode bomen vlak langs 

de oever. Verder reigers: 14 grote zilverreigers, enkele 

blauwe. Ook witte en zwarte ooievaars. Terug varend  zien 

we vlak voor de haven weer het grote met 

bewakingscamera's omhangen complex, dat een verblijf zou 

zijn van Loekosjenko. 
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Donderdag 16 juni      Nel Koorengevel 

 

Excursie uiterwaarden Prypjat Nationaal Park - Vertrekpunt coördi-

naat N 52o 06’29.5k  E 28o 04’ 27.34].     

Ja, ja, beste mensen, dit is onze laatste excursie dag en gaan we weer 

op avontuur.  Na een calorierijk ontbijt bewonderden we voor we in 

de bus stapten de vele zwaluwnesten met jongen onder de dakgoten. 

Ook zagen we in de tuin een mooie bontgekleurde Groene Pad. Edo 

gaf de mensen die een foto maakten tips om zo mooi mogelijk de pad 

op de foto te krijgen. Onderweg in de bus zagen we o.a.  3  jonge 

hoppen en  een klapekster.  

Nadat we uit de bus gestapt waren wandelden we- in het groot-

ste moerasgebied van Europa-  een stukje door het bos waar we 

een gratis concert kregen van de vinken en wielewalen.  Daarna 

liepen we over een bruggetje: wat een eldorado, zowel land-

schappelijk als de in het water groeiende planten en vooral 

mooie libellen.  Voor mij was de blauwe weidebeekjuffer weer 

een topper.  Wat verder liepen we over een karrespoor. Het weer 

was prachtig en de zon scheen uitbundig, waardoor het wel heel 

erg warm was. En ook de muggen en knutjes lieten zich niet on-

betuigd, maar de prachtige natuur om ons heen maakte alles 

goed. Iedere 10 stappen, die we maakten, was er wel weer een 

ander veldje met uitbundig bloeiende bloemen o.a. lange ere-

prijs, genade kruid, ratelaar, brunel, steenanjer, allium, walstro, 

te veel om op noemen! 

Tevens hoorden we veelvuldig de tuinfluiter, en ook de wiele-

waal, matkop, enz. en zagen we een ooievaar.  Op de weg von-

den we verschillende dode ringslangen, waarschijnlijk door de 

reigers gebeten. Edo vertelde, dat je per km2 vele dode ringsla-

gen zou kunnen vinden. Verder waren er voetsporen van reeën, 

ook een pootafdruk van een wolf, die niet langer dan 24 uur geleden gemaakt was.   

Ook hier en daar waren er geulen dwars over de 

weg  gegraven door bevers, zodat zij van de ene 

kant van het water naar de andere kant konden 

lopen…  

Na de prachtige wandeling en heerlijke lunch (on-

dertussen goot het en onweerde ’t  hard) konden 

we kiezen tussen: op excursie gaan of naar het mu-

seum. Ik koos voor het laatste samen met Renee, 

Ineke, Jan, Ina, Gerard en Sjef.  En ja, daar stonden 

we dan na uitleg van de gids,( Dima vertaalde) over 

de enerverende geschiedenis van dit gebied te luis-

teren en naar  de opgravingen te kijken. Daarna 

kwamen we oog in oog te staan met grote beren, 

vossen, wolven, en de gezochte ,maar niet  geziene 

uilen. Ook de grote roofvogels ontbraken niet. Een 

 

Weidebeekjuffer

 

 

Pootafdruk van wolf 

 

Figuur 1Pootafdruk van wolf 

 

pootafdruk wolf 1 

 

pootafdruk wolf 2 
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zeer verzorgd, modern museum.  

’s Avonds na het eten maakten we op deze laatste zomeravond een wandeling in de tuin, waar we  door op een 

verhoging te gaan lopen prachtig de meanderende, stromende Prypjat rivier konden bewonderen. Landschap-

pelijk niet te evenaren en sommigen wilden alsnog de mooie azuurmees bespieden, die daar aanwezig zou zijn. 

Wat een prachtige, zeldzame avond in het mooie avondlicht, dat  veel indruk op mij heeft gemaakt, zoals heel 

deze reis.   

Vrijdag 17 juni                                      Jan Marbus 

Om 3.45 uur staan vrijwel alle koffers bij de 

busjes en om 4 uur kunnen we rijden - volgens 

planning. Het is fraai vrijwel onbewolkt weer na 

het onweer van de vorige dag en dunne nevel 

boven open gebied. Het wordt steeds lichter en 

nog vrijwel geen verkeer op straat. Dat schiet 

mooi op! Nu valt wel op dat er doodgereden 

dieren te zien zijn- vermoedelijk twee keer een 

wasbeerhond. Voorbij Saltigorsk- in de buurt 

van een kalimijn –stoppen we bij een koffietent, 

vlakbij een rotonde, ook is er gelegenheid een 

ontbijt te maken. Voorbij Sluck  komen we weer 

op de snelweg (in aanleg) en voegen ons in de 

verkeersstroom richting Minsk. Volgens planning zijn we om half 8 bij het vliegveld. Eén van de busjes wordt 

weggebracht en we nemen afscheid van Dima.  

Het inchecken en bagage-afgifte verloopt vrijwel zonder wachttijd – zelfs de securitycheck kan gedaan worden 

met de bergschoenen aan! De paspoortcontrole is weer grondig en dan is er nog tijd voor een kopje koffie. Om 

9 uur begint de boarding en een rode bus brengt ons naar het vliegtuig: een boeiing 737. Achterin blijken nog 

enkele lege stoelen en daar maken we graag gebruik van.  

Na het opstijgen krijgen we even een blik op Minsk , maar al gauw verschijnen de wolken die centraal Europa 

bedekken. Een kort stukje turbulentie in een verder rustige vlucht. Na circa 3 uur vliegen komt er zicht op Lely-

stad en op de Marker Wadden als we beneden de wolken dalen. We zijn gelijk weer terug in de Nederlandse 

natuur.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edo en Dima worden bedankt voor hun inzet 
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Waarnemingen                   Vogels                          Leo Spoormakers  

 
Vogels Wetenschappelijke naam 

 
juni 

 
  

 
  

 
  

 
  

       6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1 Aalscholver Phalacrocorax carbo               x   x   

2 Appelvink Coccothraustes coccothraustes   x                 x 

3 Auerhoen Tetrao urogallus             x         

4 Azuurmees Cyanistes cyanus                x       

5 Blauwborst Luscinia svecica                   x   

6 Blauwe Reiger Ardea cinerea         x         x   

7 Boerenzwaluw Hirundo rustica           x   x       

8 Bontbekplevier Charadrius hiaticula               x       

9 Bonte Kraai Corvus cornix                 x     

10 Bonte Vliegenvanger Ficedula hypoleuca     x x x x           

11 Boomklever Sitta europaea           x     x     

12 Boomleeuwerik Lullula arborea   x                   

13 Boompieper Anthus trivialis   x     x             

14 Bosrietzanger Acrocephalus palustris   x x         x     x 

15 Bosruiter Tringa glareola             x         

16 Bosuil Strix aluco     x                 

17 Braamsluiper Sylvia curruca     x         x x   x 

18 Brilduiker Bucephala clangula         x         x   

19 Bruine Kiekendief Circus aeruginosus           x   x   x x 

20 Buidelmees Remiz pendulinus                   x   

21 Buizerd Buteo buteo           x x         

22 Dodaars Tachybaptus ruficollis                   x   

23 Draaihals Jynx torquilla     x     x     x   x 

24 Drieteenspecht Picoides tridactylus       x               

25 Dwergstern Sternula albifrons               x   x   

26 Dwerguil Glaucidium passerinum   x                   

27 Europese Kanarie Serinus serinus             x x   x x 

28 Fitis Phylloscopus trochilus           x           

29 Fluiter Phylloscopus sibilatrix   x x   x x x   x   x 

30 Fuut Podiceps cristatus         x         x   

31 Gaai Garrulus glandarius       x               

32 Geelgors Emberiza citrinella x x               x x 

33 Gekr. Roodstaart Phoenicurus phoenicurus         x             

34 Gele Kwikstaart Motacilla flava           x   x   x x 

35 Gierzwaluw Apus apus x       x             

36 Goudplevier Pluvialis apricaria   x                   

37 Grasmus Sylvia communis       x   x     x   x 

38 Grauwe Fitis Phylloscopus trochiloides     x     x x         

39 Grauwe Klauwier Lanius collurio         x   x x x x x 

40 Gr. Vliegenvanger Muscicapa striata               x     x 

41 Groene Specht Picus viridis                     x 

42 Groenling Chloris chloris     x         x       

43 Groenpootruiter Tringa nebularia   x     x x       x   

44 Grote Bonte Specht Dendrocopos major   x       x           
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45 Grote Karekiet Acrocephalus arundinaceus                   x   

46 Grote Zilverreiger Ardea alba         x     x   x   

47 Grutto Limosa limosa   x         x x       

48 Hop Upupa epops               x   x x 

49 Houtsnip Scolopax rusticola   x x   x             

50 Huismus Passer domesticus             x     x   

51 Huiszwaluw Delichon urbicum x       x     x   x x 

52 Kauw Coloeus monedula                 x     

53 Kemphaan Philomachus pugnax               x   x   

54 Kievit Vanellus vanellus   x           x       

55 Klapekster Lanius excubitor                     x 

56 Kleine Bonte Specht Dendrocopos minor           x     x x x 

57 Kleine Karekiet Acrocephalus scirpaceus       x x         x   

58 Kleine Plevier Charadrius dubius         x             

59 KleineVliegenvanger Ficedula parva     x                 

60 Kneu Linaria cannabina                   x x 

61 Koekoek Cuculus canorus x   x   x x       x   

62 Kokmeeuw Chroicocephalus ridibundus                   x   

63 Koolmees Parus major               x       

64 Kraanvogel Grus grus           x           

65 Krakeend Anas strepera                   x   

66 Kramsvogel Turdus pilaris                       

67 Krekelzanger Locustella fluviatilis x     x     x         

68 Kruisbek Loxia curvirostra   x                   

69 Kuifeend Aythya fuligula                   x   

70 Kuifleeuwerik Galerida cristata                   x   

71 Kuifmees Lophophanes cristatus     x       x         

72 Kwartel Coturnix coturnix     x         x       

73 Kwartelkoning Crex crex x   x         x     x 

74 Laplanduil Strix nebulosa           x           

75 Matkop Poecile montanus                 x   x 

76 Meerkoet Fulica atra             x     x   

77 Merel Turdus merula             x         

78 Middelste Bonte Specht Dendrocopos medius                 x   x 

79 Nachtzwaluw Caprimulgus europaeus     x                 

80 Nonnetje Mergellus albellus                   x   

61 Noordse Kwikstaart Motacilla flava thunbergi               x       

82 Noordse Nachtegaal Luscinia luscinia x       x x   x x x x 

83 Oeverloper Actitis hypoleucos                 x x   

84 Oeverzwaluw Riparia riparia               x   x   

85 Ooievaar Ciconia ciconia             x x   x   

86 Paapje Saxicola rubetra   x       x   x   x   

87 Pimpelmees Cyanistes caeruleus                 x     
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89 Pontische Meeuw Larus cachinnans               x     x 

90 Putter Carduelis carduelis               x       

91 Raaf Corvus corax   x         x x     x 

92 Regenwulp Numenius phaeopus   x                   

93 Rietgors Emberiza schoeniclus 
 

  x x   x   x   x x 

94 Rietzanger Acrocephalus schoenobaenus       x x     x x   x 

95 Ringmus Passer montanus               x       

96 Roek Corvus frugilegus               x       

97 Roodborst Erithacus rubecula                 x     

98 Roodhalsfuut Podiceps grisegena                   x   

99 Roodmus Carpodacus erythrinus   x x x   x   x     x 

100 Scholekster Haematopus ostralegus               x x     

101 Schreeuwarend Clanga pomarina     x                 

102 Slangenarend Circaetus gallicus     x                 

103 Spotvogel Hippolais icterina           x   x       

104 Spreeuw Sturnus vulgaris               x       

105 Stormmeeuw Larus canus   x                   

106 

Syrische Bonte 
Specht Dendrocopos syriacus                 x   x 

107 Tafeleend Aythya ferina                   x   

108 Tapuit Oenanthe oenanthe                     x 

109 Terekruiter Xenus cinereus               x   x   

110 Tjiftjaf Phylloscopus collybita       x               

111 Tuinfluiter Sylvia borin     x         x     x 

112 Tureluur Tringa totanus   x         x x   x   

113 Veldleeuwerik Alauda arvensis x             x       

114 Vink Fringilla coelebs       x     x x     x 

115 Visarend Pandion haliaetus   x     x             

116 Visdief Sterna hirundo   x     x     x x x   

117 Watersnip Gallinago gallinago       x     x x x   x 

118 Wespendief Pernis apivorus   x                   

119 Wielewaal Oriolus oriolus     x   x     x     x 

120 Wilde Eend Anas platyrhynchos         x         x   

121 Winterkoning Troglodytes troglodytes   x         x         

122 Wintertaling Anas crecca                   x   

123 Witgat Tringa ochropus       x x x   x   x   

124 Withalsvliegenvanger Ficedula albicollis                 x     

125 Witrugspecht Dendrocopos leucotos     x x         x     

126 Witte Kwikstaart Motacilla alba     x     x       x   

127 Witvleugelstern Chlidonias leucopterus                   x   

128 Witwangstern Chlidonias hybrida               x   x   

129 Wulp Numenius arquata             x         

130 Zanglijster Turdus philomelos               x     x 

131 Zeearend Haliaeetus albicilla                   x   

132 Zilvermeeuw Larus argentatus   x                   

133 Zomertaling Anas querquedula                   x   

134 Zwarte Mees Periparus ater       x         x     
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135 Zwarte Ooievaar Ciconia nigra     x         x   x x 

136 Zwarte Roodstaart Phoenicurus ochruros         x       x x   

137 Zwarte Specht Dryocopus martius           x     x     

138 Zwarte Stern Chlidonias niger               x x x   

139 Zwarte Wouw Milvus migrans                   x   

140 Zwartkop Sylvia atricapilla   x         x         

 

 
Insecten Belarus 

    DAGVLINDERS NACHTVLINDERS LIBELLEN 

1 atalanta gamma-uil azuurwaterjuffer 

2 Baltische toendravlinder roodband-beervlinder bosbeekjuffer 

3 bruine vuurvlinder vals witje blauwe breedscheenjuffer 

4 citroenvlinder veelvraat dwergjuffer 

5 distelvlinder   gewone pantserjuffer 

6 groot dikkopje RUPSEN grote roodoogjuffer 

7 groot koolwitje heidewitvlakvlinder lantaarntje 

8 hooibeestje grote beer tangpantserjuffer 

9 icarusblauwtje witvlakvlinder variabele waterjuffer 

10 klein koolwitje dagpauwoog watersnuffel 

11 kleine parelmoervlinder plakker weidebeekjuffer 

12 kleine vos grauwe borstel 
 13 kleine vuurvlinder   beekrombout 

14 knoopkruidparelmoervlinder   bloedrode heidelibel 

15 landkaaartje   bruine glazenmaker 

16 purperstreepparelmoervlinder   bruine korenbout 

17 Ringoog-parelmoervlinder   geelvlekheidelibel 

18 rouwmantel   gewone oeverlibel 

19 sleutelbloemvlinder   oostelijke witsnuitlibel 

20 steppeparelmoervlinder   smaragdrombout 

21 veenluzernevlinder   venwitsnuitlibel 

22 zilverstreephooibeestje   viervlek 

23 zilvervlek   vroege glazenmaker 

24 zwartsprietdikkopje   witpuntoeverlibel 

 
Reptielen en amfibieën 
adder 
groene pad 
hazelworm 
kikkersoorten  
ringslang 

 
Geleedpotigen 
rivierkreeft 
teek 

Diverse insecten 
heldenbok 
eitjes staafwants in een stengel van waterplant 
muggen 

Zoogdieren 
beer    (prent) 

bever  (prenten en knaagspo-

ren) 

eekhoorn 

eland 

otter   (prent) 

vos 

wolf 

 

 

Adder, jong 
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Weekdieren 
In de periode 8 – 16 juni werd op verschillende plaatsen op weekdieren gelet. Het resultaat staat in twee tabel-
len, 1: zoetwaterslakken en –mossels en 2: landslakken. 
Op alle plekken is niet uitgebreid gezocht, dus de soortenlijsten geven geen compleet overzicht van de fauna’s. 
Bij verder onderzoek komen zeker meer soorten te voorschijn. Zowel bij de waterdieren als de landslakken 
werden enkele soorten aangetroffen die in Nederland niet voorkomen of zeldzaam zijn.  
Opvallend vond ik de afwezigheid van weekdieren op diverse plaatsen in bossen die ogenschijnlijk wel geschikt 
waren (kalkrijk, vochtig). Mogelijk heeft dit te maken met extremen, zoals maandenlange overstromingen in 
rivierdalen. Ook op de rivierduintjes van de Prypjat bij o.a. Turov ontbraken landslakken. De rivieren, zoals de 
Prypjat, waren rijk aan watersoorten.  
Opvallend waren de kokers van kokerjufferlarven met veel schelpen daarop vastgekleefd. Bij de brug over de 
Berezina heb ik er een aantal verzameld. Zij lagen leeg in de drooggevallen oeverzone. Er zaten – bij onderzoek 
thuis – 15 soorten op. O.a. de kleine huisjes van de Geelvlekslak. Naast de brug (ontdekt in een bodemmonster) 
van de Berezina, leefden de Eeltslak en diverse erwtenmosselsoorten algemeen.  
Bij Turov werd een rijke rivierfauna in de Prypjat gevonden. Opvallend waren de vele mossels, o.a. Bolle 
stroommossel, Riviererwtenmossel, Rivierhoornschaal en een oostelijke soort, de Rivierpluimdrager. Op deze 
plek lagen op de oevers veel resten van kreeften. Bram Koese van Naturalis in Leiden determineerde ze als de 
Turkse rivierkreeft.  
 

Wim Kuijper 
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datum   8 juni 9 juni 9 juni 11 juni    

plaats   Krasny Bor Dobroplesy Svalna Stoedzjonka?    

    'achter huis' Diemja oever Berezina    

terreintype   rivier(oever) meer rivier rivier    

N  (circa)   55°59'21.19"          

E  (circa)   28°36'08.62"          

zoetwaterslakken Nederlandse naam            

Viviparus viviparus   stompe moerasslak - - - algem.    

Viviparus contectus   spitse moerasslak x weinig - algem.    

Bithynia tentaculata  grote diepslak x 1 - enkele    

Marstoniopsis insubrica  geelvlekslak - - - enkele    

Valvata piscinalis   vijverpluimdrager - - - 1    

Valvata cristata   platte pluimdrager - weinig - enkele    

Borysthenia naticina  rivierpluimdrager - - - -    

Lithoglyphus naticoides   eeltslak - - - weinig    

Physa fontinalis   bronblaashoren x algem. - 1    

Lymnaea stagnalis   gewone poelslak x - - enkele    

Radix ovata  ovale poelslak - 1 - -    

Radix auricularia  oorvormige poelslak - - - 1    

Stagnicola palustris  moeraspoelslak - - 1 -    

Planorbarius corneus   posthorenslak x - - -    

Planorbis planorbis  gewone schijfhoren - - - -    

Anisus vortex  draaikolkschijfhoren x weinig enkele enkele    

Anisus vorticulus  platte schijfhoren - weinig - enkele    

Anisus leucostoma   geronde schijfhoren - - - enkele    

Hippeutis complanatus   vlakke schijfhoren x enkele - -    

Gyraulus albus   witte schijfhoren - - - enkele    

Gyralus crista   traktorwieltje - - - 1    

Bathyomphalus contortus   riempje - weinig - -    

Acroloxus lacustris  kapslak - - - enkele    

zoetwatermossels              

Dreissena polymorpha  driehoeksmossel - - - -    

Sphaerium corneum   gewone hoornschaal - algem. - enkele    

Sphaerium lacustre   moerashoornschaal - - - -    

Sphaerium rivicola   rivierhoornschaal - - - 1    

Sphaerium solidum  stevige hoornschaal - - - -    

Anodonta anatina   vijvermossel - - - -    

Anodonta cygnea  zwanenmossel - enkele - -    

Unio tumidus   bolle stroommossel - - enkele -    

Unio pictorum   schildersmossel - - - -    

Pisidium amnicum   riviererwtenmossel - - - algem.    

Pisidium henslowanum  kleine erwtenmossel - - - enkele    

Pisidium div.sp.  erwtenmossels-nog determ - - - algem.    

w.j.kuijper@gmail.com  
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datum    13 juni 14 juni 16 juni 16 juni     16 juni 

plaats    Turov   Baklan Pry.Nat.P.     Pry.Nat.P. 

     Prypjat Pry.Nat.P. uiterwaard Prypjat     Prypjat 

terreintype    rivier ooibos plas rivier     rivier 

N  (circa)    52°04'10.4 52°04'21.24" 52°06'29.56"         

E  (circa)    27°46'24.29 28°09'31.25" 28°04'27.34"         

zoetwaterslakken Nederlandse naam                

Viviparus viviparus   stompe moerasslak  algem. - - algem.     algem. 

Viviparus contectus   spitse moerasslak  weinig - - 1     1 

Bithynia tentaculata  grote diepslak  - enkele enkele -     - 

Marstoniopsis insubrica  geelvlekslak  - - - -     - 

Valvata piscinalis   vijverpluimdrager  1 - - -     - 

Valvata cristata   platte pluimdrager  - - - -     - 

Borysthenia naticina  rivierpluimdrager  weinig - - -     - 

Lithoglyphus naticoides   eeltslak  algem. - - weinig     weinig 

Physa fontinalis   bronblaashoren  - - enkele -     - 

Lymnaea stagnalis   gewone poelslak  1 enkele enkele -     - 

Radix ovata  ovale poelslak  - - - -     - 

Radix auricularia  oorvormige poelslak  enkele - - -     - 

Stagnicola palustris  moeraspoelslak  1 enkele - -     - 

Planorbarius corneus   posthorenslak  weinig - enkele -     - 

Planorbis planorbis  gewone schijfhoren  weinig - - -     - 

Anisus vortex  draaikolkschijfhoren  1 - enkele -     - 

Anisus vorticulus  platte schijfhoren  - - - -     - 

Anisus leucostoma   geronde schijfhoren  - enkele - -     - 

Hippeutis complanatus   vlakke schijfhoren  - - - -     - 

Gyraulus albus   witte schijfhoren  - - - -     - 

Gyralus crista   traktorwieltje  - - - -     - 

Bathyomphalus contortus   riempje  - - - -     - 

Acroloxus lacustris  kapslak  - - - -     - 

zoetwatermossels                 

Dreissena polymorpha  driehoeksmossel  algem. - - weinig     weinig 

Sphaerium corneum   gewone hoornschaal  - - - -     - 

Sphaerium lacustre   moerashoornschaal  - enkele - -     - 

Sphaerium rivicola   rivierhoornschaal  weinig - - enkele     enkele 

Sphaerium solidum  stevige hoornschaal  1 - - -     - 

Anodonta anatina   vijvermossel  enkele - - enkele     enkele 

Anodonta cygnea  zwanenmossel  enkele - - -     - 

Unio tumidus   bolle stroommossel  algem. - - algem.     algem. 

Unio pictorum   schildersmossel  - - - algem.     algem. 

Pisidium amnicum   riviererwtenmossel  weinig - - enkele     enkele 

Pisidium henslowanum  kleine erwtenmossel  - - - -     - 

Pisidium div.sp.  erwtenmossels-nog determ.  - - - -     - 

w.j.kuijper@gmail.com  
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    Leo Spoormakers   juni                       

  Planten Belarus   6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

1 Absintalsem Artemisia absinthium               x         

2 Adelaarsvaren Pteridium aquilinum             x           

3 Akkerkool Lapsana communis                 x       

4 Akkerwinde Convolvulus arvensis                   x     

5 Alant spec. Inula spec.                     x   

6 Armbloemige zegge Carex pauciflora     x                   

7 Basterdklaver Trifolium hybridum                 x   x   

8 Bevertjes Briza media       x                 

9 Biezenknoppen Juncus conglomeratus                     x   

10 Bitterzoet Solanum dulcamara           x             

11 Blaassilene Silene vulgaris                     x   

12 Blaaszegge Carex vesicaria     x   x       x       

13 Blauw glidkruid Scutellaria galericulata     x       x   x       

14 Blauwe bosbes Vaccinium myrtillus   x         x           

15 Blauwe zegge Carex panicea         x               

16 Bleek+Donkersporig bosviooltje Viola reichenbachiana + Viola riviniana                 x       

17 Bleke zegge Carex pallescens     x               x   

18 Bochtige klaver Trifolium medium                     x   

19 Bolletjeskers Cardamine bulbifera                 x       

20 Bont kroonkruid Securigera varia                   x     

21 Bosaardbei Fragaria vesca           x     x       

22 Bosandoorn Stachys sylvatica                 x       

23 Bosanemoon Anemone nemorosa   x       x     x       

24 Bosbies Scirpus sylvaticus     x     x     x       

25 Bosbingelkruid Mercurialis perennis       x                 

26 Bosgierstgras Milium effusum             x   x       

27 Bosmuur Stellaria nemorum       x   x             

28 Bosooievaarsbek Geranium sylvaticum           x             

29 Bospaardenstaart Equisetum sylvaticum   x x     x x           

30 Boswalstro Galium sylvaticum                 x       

31 Boszegge Carex sylvatica                 x       

32 Brede lathyrus Lathyrus latifolius                   x     

33 Breed wollegras Eriophorum latifolium             x           

34 Brem Cytisus scoparius           x             

35 Buntgras Corynephorus canescens                 x       

36 Cipreswolfsmelk Euphorbia cyparissias                     x   

37 Dalkruid Maianthemum bifolium   x x       x       x   

38 Dotterbloem Caltha palustris         x   x           

39 Draadzegge Carex lasiocarpa         x   x           

40 Driedistel Carlina vulgaris           x             

41 Driekleurig viooltje Viola tricolor                     x   

42 Drienerfmuur Moehringia trinervia                 x       

43 Duinriet Calamagrostis epigejos                     x   

44 Duizendblad Achillea millefolium                     x   

45 Echte koekoeksbloem Silene flos-cuculi     x       x       x   

46 Eenarig wollegras Eriophorum vaginatum   x x   x               

47 Eenbes Paris quadrifolia     x   x       x       

48 Eenbloemig parelgras Melica uniflora         x               

49 Eenjarige hardbloem Scleranthus annuus subsp. annuus                     x   

50 Eenzijdig wintergroen Orthilia secunda   x     x x x           
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         juni 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

48 Eenbloemig parelgras Melica uniflora         x               

49 Eenjarige hardbloem Scleranthus annuus subsp. annuus                     x   

50 Eenzijdig wintergroen Orthilia secunda   x     x x x           

51 Egelboterbloem Ranunculus flammula               x     x   

52 Elzenzegge Carex elongata         x x x   x       

53 Fluitenkruid Anthriscus sylvestris     x                   

54 Fraai duizendguldenkruid Centaurium pulchellum               x         

55 Framboos Rubus idaeus           x             

56 Gebogen driehoeksvaren Gymnocarpium dryopteris         x               

57 Geel nagelkruid Geum urbanum   x             x   x   

58 Geknikte vossenstaart Alopecurus geniculatus               x     x   

59 Gele dovenetel s.l. Lamiastrum galeobdolon                 x       

60 Gele lis Iris pseudacorus         x x     x       

61 Gele plomp Nuphar lutea               x         

62 Gele waterkers Rorippa amphibia                     x   

63 Gele zegge Carex flava             x           

64 Genadekruid Gratiola officinalis               x     x   

65 Geoorde zuring Rumex thyrsiflorus               x         

66 Gevlekte orchis s.l. Dactylorhiza maculata           x x           

67 Gewone agrimonie Agrimonia eupatoria           x             

68 Gewone brunel Prunella vulgaris                     x   

69 Gewone dotterbloem Caltha palustris subsp. palustris     x                   

70 Gewone engelwortel Angelica sylvestris     x                   

71 Gewone ereprijs Veronica chamaedrys     x               x   

72 Gewone hoornbloem Cerastium fontanum subsp. vulgare                     x   

73 Gewone ossentong Anchusa officinalis                     x   

74 Gewone salomonszegel Polygonatum multiflorum                 x       

75 Gewone smeerwortel Symphytum officinale                 x   x   

76 Gewone steenraket Erysimum cheiranthoides               x         

77 Gewone vogelkers Prunus padus     x                   

78 Gewone waterbies Eleocharis palustris         x     x         

79 Gewone zandmuur Arenaria serpyllifolia                     x   

80 Gewoon reukgras Anthoxanthum odoratum       x                 

81 Gewoon varkensgras Polygonum aviculare                     x   

82 Gipskruid Gypsophila muralis               x     x   

83 Glad walstro Galium mollugo                   x     

84 Glanzig fonteinkruid Potamogeton lucens     x     x             

85 Grasmuur Stellaria graminea               x     x   

86 Greppelrus Juncus bufonius                     x   

87 Grijskruid Berteroa incana           x   x         

88 Groot blaasjeskruid Utricularia vulgaris                     x   

89 Groot heksenkruid Circaea lutetiana                 x       

 90 Groot springzaad Impatiens noli-tangere     x     x     x       

91 Grote bevernel Pimpinella major       x                 

92 Grote boterbloem Ranunculus lingua     x                   

93 Grote brandnetel Urtica dioica     x                   

94 Grote keverorchis Neottia ovata             x           

95 Grote muur Stellaria holostea           x     x       
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96 Grote ratelaar Rhinanthus angustifolius               x     x   

97 Grote vossenstaart Alopecurus pratensis                 x   x   

98 Grote watereppe Sium latifolium     x x x x   x     x   

99 Grote wederik Lysimachia vulgaris     x     x             

100 Grote wolfsklauw Lycopodium clavatum   x                     

101 Haagbeuk Carpinus betulus                 x       

102 Handekenskruid spec. Dactylorhiza spec.           x             

103 Hazenpootje Trifolium arvense                   x     

104 Hazenzegge Carex ovalis           x   x     x   

105 Heelkruid Sanicula europaea                 x       

106 Heggenwikke Vicia sepium     x                   

107 Hemelsleutel Sedum telephium                     x   

108 Hengel Melampyrum pratense   x x           x       

109 Hennegras Calamagrostis canescens     x         x     x   

110 Hoge cyperzegge Carex pseudocyperus           x             

111 Hokjespeul Astragalus glycyphyllos         x               

112 Holpijp Equisetum fluviatile     x   x   x           

113 IJle zegge Carex remota     x           x       

114 Jeneverbes Juniperus communis         x               

115 Kalkboterbloem Ranunculus polyanthemos subsp. polyanthemoides                     x   

116 Kamvaren Dryopteris cristata             x           

117 Kantig hertshooi Hypericum maculatum subsp. obtusiusculum     x                   

118 Keizerskaars Verbascum phlomoides                     x   

119 Kikkerbeet Hydrocharis morsus-ranae           x         x   

120 Klein wintergroen Pyrola minor         x x             

121 Kleine ratelaar Rhinanthus minor           x             

122 Kleine tijm Thymus serpyllum                     x   

123 Kleine veenbes Vaccinium oxycoccos   x x       x           

124 Kleine vlotvaren Salvinia natans                     x   

125 Knikkend nagelkruid Geum rivale   x x     x             

126 Knikkend parelgras Melica nutans           x     x       

127 Knolboterbloem Ranunculus bulbosus               x         

128 Knopig helmkruid Scrophularia nodosa                 x       

129 Kompassla Lactuca serriola               x         

130 Koningskaars Verbascum thapsus                   x     

131 Kraaihei Empetrum nigrum     x                   

132 Krabbenscheer Stratiotes aloides       x x           x   

133 Kruipend zenegroen Ajuga reptans           x         x   

134 Krulzuring Rumex crispus                     x   

135 Lange ereprijs Veronica longifolia   x       x   x     x   

136 Lange zonnedauw Drosera anglica   x x                   

137 Late stekelnoot Xanthium strumarium               x         

138 Lavendelhei Andromeda polifolia   x     x               

139 Lelietje-van-dalen Convallaria majalis                 x   x   

140 Leverbloempje Hepatica nobilis           x             

141 Lidsteng Hippuris vulgaris               x         

142 Liesgras Glyceria maxima         x     x     x   
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142 Liesgras Glyceria maxima         x     x     x   

143 Longkruid spec Pulmonaria spec.                 x       

144 Mannetjesereprijs Veronica officinalis                 x       

145 Mansoor Asarum europaeum     x   x       x       

146 Maretak Viscum album               x         

147 Melkeppe Peucedanum palustre             x           

148 Middelste ganzerik Potentilla intermedia                     x   

149 Moerasandoorn Stachys palustris               x     x   

150 Moeraslathyrus Lathyrus palustris       x             x   

151 Moerasrozemarijn Ledum palustre   x x   x               

152 Moerasspirea Filipendula ulmaria     x     x     x   x   

153 Moerasstreepzaad Crepis paludosa       x   x             

154 Moerasvaren Thelypteris palustris         x x x           

155 Moerasvergeet-mij-nietje Myosotis scorpioides subsp. scorpioides     x                   

156 Moerasviooltje Viola palustris     x     x             

157 Moeraswalstro Galium palustre             x           

158 Moeraswederik Lysimachia thyrsiflora         x x x           

159 Moeraswespenorchis Epipactis palustris             x           

160 Moeraswolfsmelk Euphorbia palustris               x x       

161 Moeraszegge Carex acutiformis         x               

162 Moesdistel Cirsium oleraceum       x                 

163 Muurpeper Sedum acre               x     x   

164 Muursla Mycelis muralis                         

165 Naaldwaterbies Eleocharis acicularis               x         

166 Nachtsilene Silene nutans       x                 

167 Noords walstro Galium boreale               x     x   

168 Noorse esdoorn Acer platanoides                 x       

169 Ongelijkbladige distel Cirsium heterophyllum           x             

170 Overblijvende hardbloem Scleranthus perennis     x     x             

171 Paardenhaarzegge Carex appropinquata             x           

172 Paarse hengel Melampyrum nemorosum   x     x x x           

173 Pekbloem Silene armeria       x                 

174 Penningkruid Lysimachia nummularia                 x   x   

175 Pijlkruid Sagittaria sagittifolia               x         

176 Pitrus Juncus effusus                     x   

177 Platte bies Blysmus compressus           x             

178 Platte rus Juncus compressus               x         

179 Pluimgipskruid Gypsophila paniculata                     x   

180 Poelruit Thalictrum flavum     x x   x   x     x   

181 Riet Phragmites australis             x           

182 Rijsbes Vaccinium uliginosum   x     x               

183 Robertskruid Geranium robertianum           x     x       

184 Rode bosbes Vaccinium vitis-idaea   x x       x           

185 Rode kamperfoelie Lonicera xylosteum         x               
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186 Rode klaver Trifolium pratense      x       

187 Rode schijnspurrie Spergularia rubra                x   

188 Rode waterereprijs Veronica catenata             x   x   

189 Rond wintergroen Pyrola rotundifolia       x x x         

190 Ronde zonnedauw Drosera rotundifolia   x x   x               

191 Rood peperboompje Daphne mezereum    x   x x          

192 Ruige veldbies Luzula pilosa        x          

193 Ruige zegge Carex hirta        x       x   

194 Rus spec Juncus spec.          x         

195 Ruw beemdgras Poa trivialis                     x   

196 Ruwe iep Ulmus glabra             x      

197 Ruwe smele Deschampsia cespitosa                x   

198 Schaafstro Equisetum hyemale             x      

199 Schapenzuring Rumex acetosella             x      

200 Schedefonteinkruid Potamogeton pectinatus                   x     

201 Scherpe fijnstraal Erigeron acer        x    x      

202 Scherpe zegge Carex acuta  x        x    x   

203 Siberische lis Iris sibirica  x                

204 Sierlijke vetmuur Sagina nodosa           x       

205 Sint-Janskruid Hypericum perforatum                     x   

206 Slangenwortel Calla palustris       x x x   x      

207 Slijkzegge Carex limosa  x x      x         

208 Smalle weegbree Plantago lanceolata           x    x   

209 Snavelzegge Carex rostrata    x   x   x         

210 Sofiekruid Descurainia sophia               x         

211 Sporkehout Rhamnus frangula        x          

212 Steenanjer Dianthus deltoides        x  x    x   

213 Stekende wolfsklauw Lycopodium annotinum  x     x          

214 Stijve waterranonkel Ranunculus circinatus           x       

215 Stinkende gouwe Chelidonium majus     x         x         

216 Strobloem Helichrysum arenarium                x   

217 Struikhei Calluna vulgaris          x         

218 Tengere rus Juncus tenuis           x    x   

219 Torenkruid Arabis glabra    x               

220 Tormentil Potentilla erecta           x x   x   x   

221 Turkse lelie Lilium martagon             x      

222 Vederdistel spec Cirsium spec.             x      

223 Veelbloemige veldbies s.l. Luzula multiflora        x          

224 Veelwortelig kroos Spirodela polyrhiza              x    

225 Veenbloembies Scheuchzeria palustris   x x   x               

226 Veenorchis Dactylorhiza sphagnicola subsp. phag.          x         

227 Veenreukgras Hierochloe odorata        x          

228 Veldereprijs Veronica arvensis                x   

229 Veldhondstong Cynoglossum officinale       x            

230 Veldlathyrus Lathyrus pratensis     x                   

231 Vergeten kruidkers Lepidium neglectum                x   

232 Vingerzegge Carex digitata     x             
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233 Vlasbekje Linaria vulgaris           x       

234 Vliegenorchis Ophrys insectifera          x         

235 Vogelwikke Vicia cracca               x     x   

236 Voorjaarslathyrus Lathyrus vernus     x       x      

237 Voszegge Carex vulpina           x    x   

238 Vrouwenschoentje Cypripedium calceolus       x            

239 Wateraardbei Comarum palustre    x   x x x   x      

240 Waterdrieblad Menyanthes trifoliata     x   x x x           

241 Watermuur Myosoton aquaticum             x      

242 Waterpeper Persicaria hydropiper                x   

243 Waterpostelein Lythrum portula                x   

244 Waterscheerling Cicuta virosa     x    x   x      

245 Watertorkruid Oenanthe aquatica               x     x   

246 Waterviolier Hottonia palustris        x    x      

247 Welriekende nachtorchis Platanthera bifolia       x   x   x      

248 Wikke spec Vicia spec.                x   

249 Wilde akelei Aquilegia vulgaris        x          

250 Wilde averuit s.l. Artemisia campestris           x             

251 Wilde bertram Achillea ptarmica        x          

252 Wilde cichorei Cichorium intybus           x       

253 Wilde kardinaalsmuts Euonymus europaeus             x      

254 Wilg spec Salix spec.                x   

255 Wilgenroosje Chamerion angustifolium           x             

256 Witte klaverzuring Oxalis acetosella       x            

257 Witte waterlelie Nymphaea alba           x       

258 Wolfspoot Lycopus europaeus          x         

259 Zandanjer Dianthus arenarius     x             

260 Zandblauwtje Jasione montana           x             

261 Zeegroene muur Stellaria palustris     x          x   

262 Zevenster Trientalis europaea  x    x   x   x      

263 Zilverschoon Potentilla anserina           x       

264 Zomereik Quercus robur                x   

265 Zompzegge Carex curta   x x   x   x           

266 Zwanenbloem Butomus umbellatus           x    x   

267 Zwart tandzaad Bidens frondosa                x   

268 Zwarte zegge Carex nigra       x x x         

269  Achillea cartilaginea           x x   x   

270  Betula humilis             x           

271  Chamaedaphne calyculata  x x    x          

272  Geum aleppicum        x          

273  Molinia caerulea agg. (L.)                x   

274  Scutellaria hastifolia           x x   x   

275  Thalictrum lucidum   x     x x             

276  Trifolium alpestre        x          

277  Trifolium monanthum     x             

278  Viola tricolor agg.             x      
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