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Inleiding 
Dit is het verslag van de KNNV-reis naar Noord-Oost Polen van vrijdag 5 tot en 
met zondag 14 mei 2006. Bij deze reis is het oerbos Bialowieza bezocht en het 
veengebied langs de rivieren de Biebrza en de Narew.   

Het reisgezelschap was zeer gemêleerd. Het bestond uit echte vogel- en 
plantenspecialisten, vlinder- en reptielenkenners en pure natuurgenieters. Deze 
reis bleek voor iedereen voldoende te bieden.  

Na deze inleiding volgt een hoofdstuk met algemene informatie over Polen, 
Bialowieza en het Biebrzadal. Daarna volgt het dagboek met de dagelijkse 
sfeerverslagen van deelnemers gevolgd door overzichten van de dagelijkse 
waarnemingen van vogels, planten, vlinders, libellen, reptielen, amfibieën en 
zoogdieren.    

 

Eén van de imposante bomen in Bialowieza

 

-

 

© Foto: Erwin de Hoop
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Algemene informatie 

Polen 

Polen heeft ongeveer 38,5 miljoen inwoners en is bijna 8 maal zo groot als 
Nederland. De 2e wereldoorlog eiste een enorme tol van de inwoners o.a. door 
Russische en Duitse bezettingen. Na die oorlog werden de huidige grenzen 
getrokken maar het land stond tot de omwenteling in 1990 onder invloed van de 
Sovjet-Unie. Voor de economie zijn de landbouw en veeteelt van belang en ook 
heeft Polen enorme voorraden steenkool, koper en zwavel die de basis voor de 
industrie vormen. Het noorden van het land bestaat overwegend uit een door 
rivierdalen doorsneden laagvlakte, in het zuiden ligt een middelgebergte. De 
economie van het land is nog weinig ontwikkeld, wellicht heeft het om die reden 
nog een rijke natuur. Vooral in het oosten is het nooit tot grootschalige ontginning 
of intensieve landbouw gekomen en juist daar worden grote natuurgebieden 
aangetroffen. Een deel van de wegen is er nog onverhard en je kunt er zomaar 
iemand met paard en wagen tegenkomen. 

Bialowieza 

Het Nationaal Park Bialowieza ligt 
in het grensgebied van Polen en 
Wit-Rusland en is een (oer-)bos 
met een oppervlakte van in totaal 
137.000 ha. De Wisent ofwel de 
Europese bizon, leeft hier nog in 
de vrije natuur. Het gebied is 
sinds de IJstijd altijd bebost 
geweest, om die reden noemen 
de Polen het 'Puszca - Oerwoud'. 
Eeuwenlang was het woud eigen-
dom van de Poolse koningen die 
het als jachtgebied gebruikten, 
onder andere voor jacht op de 
Wisent. Daardoor werd het bos 
tegen kaalkap beschermd. In 
1932 kreeg het de status van Nationaal Park. In het Wit-Russische deel is een 
enorm gebied Nationaal Park, maar de bescherming hiervan is minder duidelijk 
geregeld dan in het Poolse deel. Het strikte oerbosreservaat in Polen is het 

grootste en minst aangetaste oerbos in het laagland van West- en Midden-
Europa 

Biebrzadal 

Het dal van de langzaam stromende Biebrza-rivier in het noorden van Polen is 
het grootste weinig verstoorde laagveengebied in Europa. Het is het grootste 
Nationaal Park in Polen (ongeveer 60.000 ha). Het is aangewezen als 
internationaal Wetland. De Biebrza-rivier, waarvan de oorsprong op enkele 
kilometers van de Wit-Russische grens ligt, kronkelt hier ongestoord over een 
afstand van circa 80 kilometer richting Narew-rivier. Het gebied vertoont veel 
gelijkenis met het Drentse landschap uit voorbije eeuwen. Onverstoorde 
moerassen met daartussen bloemrijke weilandjes en bossen en op de hogere 
delen kleine pittoreske dorpjes, met nostalgische houten huisjes, paarden en 
wagens en kruidenrijke akkers. Het gebied wordt bevolkt door elanden, bevers, 
otters en zelfs nog enkele wolven. Vele ooievaars, watervogels en roofvogels 
sieren de lucht.   

Voor de tekst is gebruikgemaakt van teksten op de site van Biebrza Reizen, www.biebrzareizen.nl.    

 

Bialowieza Nationaal Park is alleen onder begeleiding 
van een gids te bezoeken

 

- © Foto: Erwin de Hoop

 

http://www.biebrzareizen.nl
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Dagboek 
In dit hoofdstuk de dagelijkse sfeerverslagen van de deelnemers aan de reis 
(cursief en tussen aanhalingstekens: “teksten uit het programmaboekje”). Eerst 
een overzicht van de locaties die op de verschillende dagen zijn bezocht.                                    

Dag 1 en 2: Van Arnhem naar Bialowieza 
vrijdag 5 en zaterdag 6 mei 2006 

“ ’s Avonds vertrekken we per nachttrein vanuit Arnhem naar Polen. We slapen in 
couchettes.”  

     Op de kennismakingsdag, twee weken geleden, werd ik geïnformeerd over 
wat ik tijdens deze reis kan verwachten. Het uitgereikte boekje met informatie en 
praktische tips gaf de aanvullende informatie op mijn voorbereiding, dus vol 
vertrouwen kon ik goed voorbereid op reis. 
     De trein en 5 mei zijn voldoende ingrediënten om de reistijd ruim te plannen. Ik 
reis samen met de reisleider en die moet zeker heel erg op tijd zijn. De koffer 
gepakt vertrek ik om 17.00 uit Markelo, ruim op tijd, met de fiets richting station in 
Goor. Om 17.30 vertrek in Goor, overstap in Zutphen en om 18.20 in Arnhem. 
Vlotter kan echt niet. Dit is een mooi begin. 
     In de zon op de stoep voor het station zoek ik een plekje, om de komst van de 
overige reisgenoten af te wachten. Al vlot zie ik meer bekende gezichten. 
Sommigen hebben toch wel omleidingen en  vertraging gehad, maar iedereen 
heeft  veel extra ruimte ingebouwd en op het afgesproken tijdstip is de groep 
compleet. Met onze groep reizen nog twee groepen naar Polen. Op het station en 
perron wordt het een hele uittocht van Polengangers. Om 20.45 vertrekken we  
vanaf Arnhem, bij Emmerich de grens over, richting Duisburg. Hier wordt er 
overgestapt op de nachttrein richting Berlijn, Frankfurt(Oder), Poznan en 
Warschau. We helpen elkaar met de bagage en het vlot in en uit te stappen. Maar 
dat is niet eenvoudig met zo’n grote groep. De couchettes voor de overnachting 
worden ingericht en bedden opgemaakt. Gelukkig hebben we wat extra ruimte 
met 4 personen per couchette in plaats van 6. Het is inmiddels 23.30 en ik heb 
mijn plaatsje ingenomen, hoog en droog. En geslapen heb ik ook nog heel 
redelijk.  
     De volgende morgen hebben we nog een lange reis voor de boeg en dan 
helpt het als we een beetje uitgerust zijn. Inmiddels hebben we wel 3 uur 
vertraging opgelopen. In plaats van 9.00 zijn we om 12.00 in Warschau en 
kunnen overstappen op de trein naar Bialystok. Ik krijg vanuit de trein al een 
goede indruk van de ruimte en de wijdheid van dit land, indrukwekkend. De 
eerste waarnemingen worden elkaar nu toegeroepen. Ook ik begin er helemaal in 
te komen. Zie een Vos lopen en de eerste Ooievaar. Het wordt tijd om mijn 
verrekijker uit de rugzak te halen. 

“Rond het middaguur komen we aan in Bialystok. De bus, die gedurende deze reis al onze 
transfers zal verzorgen, pikt ons hier op en brengt ons naar onze eerste accommodatie.” 

     Na 3 uur treinen komen we aan in Bialystok en daar staat een bus voor ons 
klaar met chauffeur en tolk Sylwia. De andere meereizende Polengangers kiezen 
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vanaf hier hun eigen weg. De KNNV - reisgenoten grijpen de gelegenheid aan 
nog even wat boodschapjes te doen, want nu vertrekken we echt naar de minder 
bewoonde gebieden. Met de bus rijden we vervolgens in anderhalf uur naar 
Bialowieska, de bestemming voor deze dag. Rond het avondeten komen we aan. 
Snel even de kamer opgezocht en dan aan tafel. Na het eten bespreken we met 
de groep de plannen voor de volgende dag en heb ik nog even tijd om buiten wat 
rond te neuzen. Laat maak ik het niet. Toch wel vermoeiend zo’n lange reis en 
mijn wekker moet voor morgenvroeg op 5.00. Een concert van boomkikkers 
besluit deze dag. 

Agnes Maas 

Dag 3: Bialowieza Nationaal Park 
zondag 7 mei 2006 

“ ’s Ochtends vroeg voor dag en dauw uit de veren, om vooral niets van de ochtendzang te 
missen” 

     Het is voor de gewone wekker te vroeg, die gaat niet af, maar dan is er 
gelukkig nog de biologische wekker. Precies om vijf uur worden we wakker. Snel 
wassen en aankleden. Er staat een uitgebreid ontbijt voor ons klaar. Meteen 
maken we een lunchpakket voor later op de dag.  
     De gids komt ons halen  bij het pension. Het is mooi weer en iedereen lijkt er 
zin in te hebben, ondanks de lange treinreis van gisteren. Slawek, zo heet de 

gids, neemt ons mee naar het 
Bialowieza National Park 
(NP). Eerst door een 
parkachtig landgoed met 
fraaie huizen uit de Russische 
periode. Daarna een open 
terrein als aanloop naar de 
poort van het oerbos dat 
alleen onder leiding van een 
gids mag worden betreden. 
De gids, die veel vogels en 
planten bij de Nederlandse 
naam weet te noemen, vertelt 
in de aanloop het een en 
ander over het gebied waar 
we door lopen en over 

uitkijken. Dan staan we voor de grote houten poort van het NP. Het KNNV-tempo 
ligt kennelijk lager dan de bedoeling is,want af en toe wordt met zachte dwang de 

groep verzocht toch vooral een beetje op te schieten. Er is ook zoveel te zien en 
te horen. Niet voor niets zijn we vroeg op pad gegaan om toch vooral  de vogels 
te kunnen horen. De ‘plantenkenners’ onder ons duiken tussendoor geregeld op 
hun knieën in de berm. We mogen niet van het pad af. De bomen zijn 
indrukwekkend. Er staan Zomereik, Wintereik, Grove den van 200 jaar oud en 
een Es met een diameter van 1 meter. We dalen af naar een riviertje waar we 
een koffiepauze houden. Heerlijk in de zon genieten we van een kop koffie. Toch 
kunnen sommigen hun 
nieuwsgierigheid niet 
bedwingen en zoeken aan de 
waterkant naar beestjes. 
Bloedzuigers worden uit het 
water gevist. Op een 
rietstengel kruipt een 
Ringelrups omhoog. Na de 
korte pauze lopen we in een 
hoger tempo dan heen, terug 
naar de ingang van het park. 
De gids wordt bedankt en 
loopt in zijn tempo terug naar 
huis, terwijl de groep het 
KNNV-tempo hanteert. 

“De rest van de middag is vrij te 
besteden. Er zijn legio mogelijkheden in en rond het idyllische dorpje Bialowieza.” 

     In de tuin van het pension eten we het klaargemaakte lunchpakket, en 
genieten na van een welbestede ochtend met een schat aan waarnemingen. De 
middag is vrij te besteden. Sommigen kiezen er voor een middagdutje te doen. 
De treinreis was lang en de nacht kort, dus slaaptekort kan worden ingehaald. 
Verder is er gelegenheid om lopend de omgeving te verkennen en een bezoek te 
brengen aan het natuurmuseum. Ook kan er gefietst worden. Er staan 
mountainbikes klaar. 
     Jan, Ina, Rien en Aartje kiezen voor een fietstocht door de bossen richting 
Narewka, ongeveer twintig kilometer verder gelegen. Eerst op ‘jacht’ naar 
ansichtkaarten en vervolgens over de verharde weg door het dorp tot de afslag 
naar Narewka. Hier wordt de weg onverhard, lang, recht en stoffig. Vooral als er 
een auto passeert is het even stofhappen. De bosbodem is bedekt met 
Bosanemoon. Af en toe staan we stil om te kijken naar planten en te luisteren 
naar vogels. Op de zandweg ligt een doodgereden Ringslang van 35 cm. Ook 
hier speelt het tempo of de afstand ons parten. Voordat we Narewka bereiken 

 

De grote houten poort van het NP -  © Foto: Henk Eggelte 

De ‘plantenkenners’ duiken geregeld op hun knieën -  
© Foto: Erwin de Hoop 
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besluiten we terug te keren en via een andere route fietsen we terug naar 
Bialowieza. We moeten het laatste stuk nog flink doortrappen om niet ‘de hond in 
de pot’ te vinden. Toch hebben we leuke waarnemingen gedaan op ons 
fietstochtje. Niet onvermeld mag blijven de Rouwmantel en de beverdam. 
     De heerlijke maaltijd bestaat uit: vooraf een salade, daarna soep. Vervolgens 
aardappelpuree, rauwkost-groente en gehaktbal(len). IJs, koffie of thee toe. Het 
gaat in een rap tempo, als een bord leeg is wordt het meteen weggehaald. Na het 
eten worden de streeplijsten bijgewerkt.’s Avonds is er gelegenheid voor een 
avondwandeling. Ongeveer de helft van de groep gaat mee. We zien bevers 
zwemmen, horen vogels zingen en niet te vergeten het massale geluid van de 
Boomkikker is duidelijk waarneembaar. Als je met je handen achter je oor de 
oorschelp naar voren duwt is het nog beter te horen. Een hele nieuwe ervaring 
om zo meer uit je gehoororgaan te halen. De Kwartelkoning, Houtsnip en 
Watersnip ontbreken vanavond niet op de waarnemingenlijst. Zo komt er een 
einde aan een enerverende dag en duiken we onder de wol. 

Aartje Boon & Rien de Vroome   

Dag 4: Meer van Siemianowka 
maandag 8  mei 2006 

“We laten het oerbos van Bialowiza achter ons……. We doen het meer van Siemianowk 
aan, een ondiep kunstmatig meer.” 

      Nog maar net in Polen aangeland verlaten we ons eerste adres alweer. De 
bagage gaat in de bus en om half negen vertrekken we. Na een vrij korte rit door 
een landschap met kleine huisjes en bloeiende vruchtbomen bereiken we ons 
eerste doel, de zuidoosthoek van het Siemianowka-meer. Een hoge houten 
observatietoren geeft uitzicht op een deel van het meer dat voornamelijk uit 
moeras bestaat, goed voor watervogels dus. Het is allemaal wel wat ver weg voor 
de gewone kijkers, maar Jan Marbus heeft zijn telescoop meegenomen. Om 
beurten mogen we een blik wagen. Kokmeeuwen zijn er, een Fuut, visdiefjes en 
ook sterns met een asgrijze bovenkant; dat moeten witwangsterns zijn. Eenden 
zijn er ook, maar die vallen niet goed te onderscheiden. Boven het moeras zweeft 
een  Bruine kiek, kraanvogels komen hees kroe-kroe roepend overvliegen, 
grauwe ganzen gakken en onze trommelvliezen worden even beroerd door het 
ge-hoemp van een Roerdomp. Intussen zingen de vogels in het bos achter ons 
hun hoogste lied.  
      Het volgende kijkpunt is verder naar het westen, dicht bij de spoordijk die het 
meer doorsnijdt. Slechts een kale watervlakte is hier, met alleen twee visdiefjes; 
we gaan verder. Het derde kijkpunt, waar ook de lunch gehouden wordt, is aan de 
noordwestzijde.  Tussen de oever en het open water ligt hier een strook moeras. 
Een paar witte stipjes in de verte worden in de kijker grote zilverreigers. Er zijn wat 
eenden, meerkoeten en een Waterhoen. In de lucht visdiefjes en sterns die 
duidelijk anders vliegen. Het zijn witvleugelsterns; één gemolenwiek van zwart en 
wit !  
      Laat ik niet het winkeltje vergeten waar we tevoren zijn aangestoken. Klein en 
donker is het, met een vrouw in een bonte schort achter de toonbank. Een paar 
kisten met wat tomaten en anderhalve komkommer staan op de grond en er zijn 
propvolle schappen langs de wanden. Eén wand is helemaal bezet met blikjes en 
flessen, van bier tot wodka toe. Sylwia heeft onze wensen vertaald en beladen 
met snoep en alcoholica zijn we weer in de bus gestapt.  
      Via Bialystok gaat de rit nu richting Goniadz. Terwijl ik  iets uit mijn tas pak 
glijdt het blikje bier dat ik gekocht heb op de grond. Het dunne aluminium is niet 
tegen de schok bestand, zodat het blikje begint te spuiten. Haastig druk ik mijn 
vinger op het gat en Sylwia komt al aanhollen met een dweil. Wat nu? Het blikje 
acuut leegdrinken ? Nee, ik giet het restant in mijn lege thermosfles. Het zal wel 
een beetje naar koffie gaan smaken.  

 

© Knipsels Aartje Boon 
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       Ons volgende doel is nu het informatiekantoor in het gebouw waar zich de 
directie van Nationaal Park Biebrza bevindt. Je kunt er kaarten, gidsjes, 
ansichten, houten lepels met ganzenkoppen en T-shirts met een opdruk van 
vervaarlijke elanden kopen. Een paar kilometer verder krijgen we alvast een 
stukje van het Biebrza-moeras te proeven. Het is hier de enige plek waar de 
lange, ontoegankelijke Biebrza-vallei zo smal is dat er van oudsher een doorgang 
naar de andere kant mogelijk was. Dat het hier een strategisch punt is blijkt uit de 
bunkers die er bij de brug staan en de forten verderop. Ook hier is een obser-
vatietoren, die uitkijkt over het moeras. Er hangt een kiekendief boven het riet, 
een Blauwe, meen ik me te herinneren, en grauwe ganzen zwemmen in een 
poeltje. Hoog in de lucht een grote vogel, een roofvogel, maar welke? 
Schreeuwarend? Bastaardarend? We zouden het graag willen weten, maar hij is 
te ver weg. Aan de overkant van de spoorbaan, die hier ook de rivier kruist – er 
komt juist een trein aan -, begint een vlonderpad, dat enige honderden meters 
door het moerasbos loopt. Net mooi om alvast even in een kort middag-
wandelingetje kennis te maken. Er zitten in de Biebrza bevers, veel zelfs, al zal er 
zich niet één aan ons vertonen, maar dat ze hier zijn valt te zien aan de 
knaagsporen; ze hebben hun tanden zelfs in de planken van de brug gezet. 
Rietvogels zijn er alom, karekieten, rietzangers, rietgorzen, een Grasmus en nog 
veel meer, en uit de verte klinkt hoep-hoep-hoep, de Hop ! Ook zo’n vogel die 
zich op de hele reis niet aan ons laat zien. Het merkwaardigste geluid is echter 

een continu, diep, helder, 
doordringend kloennng, 
kloennng, met een volume 
alsof het op afstand uit een 
luidspreker komt. Dat zijn de 
roodbuikvuurpadden weten 
we; vanmorgen in het moeras 
zaten ze ook, maar dat klonk 
toch heel anders. De 
wandeling eindigt bij het 
poeltje waar het geluid 
vandaan komt. We kunnen de 
padden in het water zien 
zitten, hun keelblaas en hun 
rode buiken gloeien op in de 
zon. Het zal de aarden wal 

van een vestingwerk achter de poel zijn, die maakt dat het geluid zo in onze 
richting wordt versterkt. De hele atmosfeer is vervuld van kloennng-kloenng-
kloenng, een allerwonderlijkste ervaring.  

      De bus pikt ons op; we moeten verder want Wolka Karwowska, ons volgende 
adres,  is nog tientallen kilometers rijden hier vandaan. Voorlopig gaat de tocht 
langs een rechte, vrij drukke weg evenwijdig aan de spoorbaan naar Grajewo. 
Het eerste gebouw dat we in deze stad tegenkomen is een immense, zo te zien 
nieuwe kerk, in het weiland. De stadswijk waarvoor hij is bestemd moet nog 
gebouwd worden. Een merkwaardig bouwsel is het. Engelen met betonnen 
vleugels staan er op de hoeken en in het midden troont een enorm Mariabeeld 
tegen een achtergrond van een ingewikkelde constructie die associaties opwekt 
met een schoorsteen-met-industriële-rookgasreiniging.  

“Tegen het einde van de dag komen we aan bij de boerderij in Wólka Karwowska. Een 
Noordse nachtegaal zorgt voor achtergrondmuziek.” 

      Vanaf Grajewo gaat de weg naar het oosten, die we na een aantal kilometers 
verlaten om een veel smallere weg in te slaan Deze loopt eerst door een bos en 
gaat dan bocht na bocht verder door kleinschalig open land met boerderijen. Er 
lijkt geen eind aan te komen, maar tenslotte stopt toch de bus, om achteruitrijdend 
een oprit in te gaan. We zíjn er, over zevenen is het al.  
      Het heeft uiterlijk iets van een klooster waar we nu terechtkomen, dikke, 
natuurstenen muren en een rij kleine ramen. De schoenen moeten uit en de 
pantoffels aan; anders mag je niet naar binnen. Beneden is de eetkamer, 
grenzend aan de keuken, waar gekookt wordt op een groot, met hout gestookt 
fornuis; een moeder en een dochter zwaaien er de pollepel. De kamers, twee- en 
driepersoons, liggen aan een lange gang boven. Nu had ik me logeren bij de boer 
een klein beetje voorgesteld als wassen bij de pomp en een plee buiten. Zo 
luxueus als op ons vorige adres is het weliswaar niet, maar er zijn wel WC’s en 
douches. Nadat de kamers zijn ingedeeld en de bagage naar boven gebracht is 
het tijd om te eten. Groentesoep, rijst met goulash, perensap en (granen)koffie 
met cake.  
      Na het eten bespreekt Ed het programma voor de volgende dag: een 
wandeling door het moeras, die vrij pittig kan worden; 
de waterschoenen moeten mee. Ik kies bij voorbaat 
voor de korte route; ik ben tenslotte de oudste.  
Besloten wordt met het “lijsten”, het opmaken van de 
lijst met waargenomen vogels, vlinders en andere 
dieren. Ik ga vroeg naar bed en mijn kamergenotes 
Gré en Merete komen niet veel later. Buiten zingt de 
Noordse nachtegaal.           
      Het was een lange, lange dag, en daardoor is het 
ook een lang verhaal geworden. 

Nettie  Gorter 

Naast de vele vogels ook weer planten en vlinders 
(Boswitje op Voorjaarslathyrus) -  © Foto: Jan en Ina Marbus 

 

“Buiten zingt de Noordse 
nachtegaal.” 
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Dag 5: Czerwone Bagno - het ‘rode moeras’ 
dinsdag 9 mei 2006 

“Na een goed en stevig ontbijt maken we ons op voor een zeer gevarieerde wandeling door 
het Czerwone Bagno, het ‘rode moeras.” 

      Het weer is evenals de vorige dagen prachtig, zon en een briesje. Na een 
goedverzorgd ontbijt in de stoere overnachtingsplaats Wolka Karwowska, 
vertrekken we om half negen per bus naar Grezdy. Ed koopt bij de ingang van het 
natuurpark de kaartjes en wij kijken nog even in een gerenoveerde schuur naar 
een expositie van oude gebruiksvoorwerpen (Ekspozycja Etnograficzna). 
      Het begin van de wandeling leidt over een breed bospad, met veel oude eiken 
rijk begroeid met korstmossen o.a. Trompetkorstmos. In de bermen staan 
Voorjaarslathyrus, Grootbloemmuur, witte Bosanemoon, Maarts viooltje volop in 
bloei. Een Pools herdenkingsmonument doet ons stilstaan bij de verschrikkingen 
die hier gedurende de wereldoorlogen hebben plaatsgevonden. Het is moeilijk 
voor te stellen dat in dit gebied waar het nu zo stil en prachtig is eens het front lag. 
Mensen van huis en haard  werden verdreven of nog erger.  
      Op een paneel bij een wildkansel, staat dat er in het Czerwone Bagno in 
2003 wolven, wilde zwijnen, vossen en reeën zijn uitgezet, verder schijnt er een 
Marterhond voor te komen. Achter het hek lopen een paar wilde tarpanpaarden, 
ze lijken op konicks. We gaan steeds dieper het gebied in en komen nu op een 
droog rivierduin. Tijd voor koffie. Op een informatiebord is te lezen dat op dit 
rivierduin zeer oude bewoningssporen zijn gevonden (8000-5000vC ). In de 
Tsarentijd  was dit de plek waar Poolse edelen verplicht moesten wonen. In de 

laatste oorlog  woonden er 200 
mensen, 60 gezinnen. Twee 
monumenten laten zien dat alle 
mensen door de Nazi’s zijn 
gefusilleerd. Pikant detail : 10 
elanden hebben het 
oorlogsgeweld overleefd.  
      We vervolgen onze weg en 
nu begint het echte natte werk, 
hoewel de waterschoenen nog in 
de rugzak kunnen blijven. Het pad 
is op de meest natte plekken 
bedekt met berkentakken. Het 
sompige land ziet geel van de 
dotter-bloemen.  

“Alleen de donkere rug van een Eland komt boven de vegetatie uit.  Een Grauwe kiekendief 
zweeft boven de rietpluimen.” 

      Te zien aan de keutels komen de elanden hier ook vaak langs. Deze dag 
houden ze zich schuil in het uitgestrekte gebied en zien we ze niet. 
      We komen nu bij breed open stuk, wijds uitzicht naar links en rechts. De 
Trollius komt hier net in bloei. We horen en zien later enige kraanvogels. 
Het natte gebied gaat over in een rivierduin met o.a. Berk en Grove den. Heel 
mooi  dat uitlopende tere groen 
van de berken aan de rand van 
het duin. In de onderbegroeiing 
staat Eenbes, Wildemanskruid 
en Hemelsleutel. Inmiddels is 
het tijd voor de lunch.  
     Na de lunch lopen Nettie en 
ik nog even door tot een 
richtingaanduiding en dan 
scheiden onze wegen zich. We 
lopen de heenweg nu terug. 
We zien onderweg nog aardig 
wat vlinders, Landkaartje, 
Gehakkelde aurelia en 
Dagpauwoog. We moeten nog 
stevig aanpoten om op tijd bij de bus in Grzedy te zijn, om half vier zijn we weer in 
Wolka Karwowska , waar de Noordse nachtegaal ons verwelkomt met zijn 
gezang. 
      Het weer lijkt om te slaan. De blauwe lucht is verdwenen, het koelt af, de wind 
steekt op en er vallen druppels. In de avond zal het flink gaan regenen, maar dan 
zitten we allang bij de open haard van ons gezellige onderkomen. 

Gré Stelling 

Dag 6: Kanotocht op Jegrznia  en Goniadz 
woensdag 10 mei 2006 

"Een geheel andere manier om de moerassen te ervaren is per kano. We maken een 
gevarieerd kanotochtje over het riviertje de Jegrznia. Er is geen kano-ervaring nodig..." 

      De weergoden zijn ons nog steeds goedgezind. Onder een strak blauwe 
hemel, gevoed met een welhaast copieus ontbijt en voorzien van ruim voldoende 
leeftocht voor de rest van de dag vertrekken we, vol verwachting van wat deze 
dag ons zal brengen, met de bus naar het riviertje de Jegrznia. Daar aangekomen 

… nu begint het echte natte werk … -  © Foto:  Fred Janssen 

  

Trollius -  © Foto: Erwin de Hoop 
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liggen de kano's al op ons te wachten. De kano's zijn van het type "Canadees" en 
al gauw  gaan allen scheep. De omstandigheden blijken niet gunstiger te kunnen 
zijn: we varen stroomafwaarts 
en hebben zowel de zon als 
een zachte bries in de rug. 
Kortom, de omstandigheden 
staan borg voor een 
ontspannen dagdeel. De 
vogelaars onder ons kijken 
hun ogen uit, want al gauw 
ontwaren ze een paartje 
zaagbekken, dat voor hen 
opvliegt, grote en kleine 
karekieten, rietzangers, 
rietgorzen en een jagende 
Bruine kiekendief. De 
omgeving is zo stil en 
vreedzaam dat het luide gezang van de karekieten de oren pijnigt. Al met al een 
sfeer, waardoor een aantal deelnemers lyrisch wordt en spontaan gedichtjes van 
Guido Gezelle begint te reciteren of iets murmelen van "O, hoe zachtkens glijdt 
ons bootje..." Na zo een tijdje te hebben genoten  van het ultieme vredesgevoel  
staan er plotseling twee 'lifters' voor ons in het water.  Al gauw blijkt, dat zij niet 
staan te liften, maar dat de stroming van de rivier, de stand van het riet en de 
handelingsnelheid van een kano(echt)genoot te veel is geweest voor de kano, 
waardoor deze is omgeslagen. Na de pas aangeschafte fotoapparatuur uit het 

water te hebben gevist, wordt 
het kanotochtje, met gemengde 
gevoelens, voortgezet. Om ca. 
kwart voor één worden we op 
de afgesproken plaats weer op 
het droge getrokken. Na onze 
benen wat gestrekt en de lunch 
genuttigd te hebben vertrekken 
we met bus naar het stadje 
Goniadz, waar we in de 
gelegenheid worden gesteld om 
te genieten van de vele 
prachtige uit- en vergezichten 
over het Biebzradal.   

"Aan het eind van de middag nemen we onze intrek in het idyllische dorpje 
Gugny, waar we in prachtig houten huisjes zullen slapen". 

Na uitgebreid te hebben genoten van de geweldige vergezichten, waarin 
baltsende kemphanen, zilverreigers en grote aantallen ooievaars, vertrekken 
we met de bus richting Gugny.  Onderweg stoppen we nog in een 
hoogveengebied, waar ditmaal de wilde plantenliefhebbers onder ons, hun hart 
kunnen ophalen aan Wolfsklauw, Lavendelheide en Moerasrozemarijn. Nadat we 
onze tocht met de bus weer hebben voortgezet, zien we nog een pechvogel, die 
in zijn auto op een onbewaakte spoorwegovergang de aanstormende trein door 
de inmiddels lage zonnestand niet had zien aankomen... 

"s Avonds bestaat er de mogelijkheid om nog naar poelsnippen te gaan kijken 
in het moeras bij Budy". 

Na vorstelijk te zijn onthaald met een overheerlijke avondmaaltijd treffen we tegen 
de schemering voorbereidingen om de poelsnippen te gaan bewonderen. Voor 
velen is het een eerste confrontatie met talloze soorten muggen. Unaniem wordt 
geconstateerd, dat de muggen dwars door de kleding heen kunnen steken. Maar 
de blik op baltsende 
poelsnippen zal dit leed 
alleszins vergoelijken. Echter 
de poelsnippen lieten zich 
horen noch zien. Wel worden 
"blatende hemelgeiten" (= 
baltsende watersnippen) 
gezien en gehoord, hetgeen 
voor velen slechts een 
schrale troost is. Toen de zon 
was ondergegaan, zijn we, 
enigszins teleurgesteld, 
huiswaarts gekeerd en is aan 
een prachtige dag een einde 
gekomen. Nadat we onze 
muggenbeten hebben 
geïnventariseerd en behandeld is een groep (jongere deelnemers) moe maar 
voldaan gaan slapen. Een andere (oudere) groep gaat druk in de weer met het 
omzagen van een heel oerbos....  

Fred Janssen 

 

“O, hoe zachtkens glijdt ons bootje…” -  © Foto: Erwin de Hoop 

  

Uitzicht over het Biebzradal -  © Foto: Erwin de Hoop 

 

Wachten op de poelsnippen -  © Foto: Erwin de Hoop 
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Dag 7: Diverse dagwandelingen 
donderdag 11 mei 2006 

“Met de bus doen we enkele mooie plekjes aan om vervolgens korte tochtjes in de directe 
omgeving te maken.” 

      We ontbijten in de buitenlucht aan de grote, overkapte houten tafel in het 
voormalige bosarbeiderskampement . Zoete lekkernijen voor het lunchpakket en 
de bus staat klaar om te vertrekken. 
      De eerste wandeling van vandaag bestrijkt vrijwel hetzelfde traject als dat van 
gisteravond, maar nu even verder, naar de tweede uitkijktoren. Het is het enige 
wandelpad aan de oostkant van het zuidelijke bekken van de Biebrza. Het gehele 
gebied is tamelijk desolaat. Er is maar een autoweg, de Tsarenweg, van noord 
naar zuid, en dan dit rondlopende pad in het veen. Het is stil, wijds, vlak en 
eindeloos. Vanuit het bos lopen we de openheid in. Eilanden van wilgenstruiken 
duiken op vanuit het veen. Nu en dan struiken langs het pad. De stilte is ver-
mengd met vogelgezang. De Noordse nachtegaal – als een diva -, uit de verte het 
getrompetter van kraanvogels, en voorts één en al hectisch vogelvliegverkeer 
langs en rond de struiken. Het is koel en mooi; ik blijf een beetje op afstand van 
de groep; de vogels zijn dan meer dichtbij. Ondertussen heeft de groep vanaf de 
tweede uitkijktoren twee elanden en een Zeearend gezien.  
      We rijden verder zuidwaarts op de Tsarenweg, soms door moeras, soms door 
struikgewas en bos, het is een stenen dijkweg door de wildernis.  De volgende 
stop is bij de grote uitkijktoren van de WWF over de Bagno Lawki. Je kijkt uit over 
een immens wetland, dat langs de rand onlangs door boeren is gemaaid en nu 
helgroen ligt te glinsteren in de zon , net als een sawa en met Sander soppend 
als een rijstboer, op zoek naar amfibieën. Dit gebied is bijzonder, zeggeveen, 
soortenarm en uitgestrekt, nauwelijks opslag van berken. Al snel vertrekken we 
weer, lunch in de bus en nu overgang naar kleinschalig cultuurland met 
weilanden, houtwallen en kleine boerenhoeven. We passeren de Narew-rivier, 
welke van oost naar west stromend de onderkant van het bekken afsluit. Nu 
rijden we naar het westen parallel met de rivier. Over ongeveer 10 km is de 
samenloop met de Biebrza  die vanuit het noorden in de Narew stroomt. De 
middagwandeling is dit laatste stuk, langs de Narew naar de stuwwal aan de 
westkant van het bekken. Hier ligt het stadje Wizna, bij de samenloop van beide 
rivieren in een uitgestrekt meanderend stroomgebied. 
      De wandeling is heerlijk, -op de dijk van de linker oever-, een rivierlandschap 
met ongerepte uiterwaarden. De groep vordert traag, te veel vogels, - een 
Boomvalk jagend op libellen, kemphanen, zwarte en witte ooievaars - tientallen 
zwevend op de thermiek -, leeuweriken in jubelzang, kikkers en hooibalen op een 
wei, Krabbescheer in het water ,rivierduintjes, een Arend en op het laatste stuk 

dwars over een zompig weiland een Kwartelkoning krakend in het hoge gras. Op 
blote, natte voeten en met de 
droge schoenen in de hand 
bereik ik de zandrug en 
lopen we verder in de berm 
langs de drukke autoweg 
no.64, over de Narew-brug 
naar de bus. Op het 
naastgelegen terras een 
koud Pools bier, dat drinkt 
lekker weg. We bewonderen 
Freds modderschoenen en  
-benen, ondanks zijn 
balletachtige sprongen in de 
drassigheid zit hij er 
helemaal onder. 
      Het is nog 15 km naar het dorpje Taraskowo ten westen van Wizna. 
Boerenland, achterland, oude houten woonhuizen en lage stalgebouwen van 
gasbetonblokken, kleine akkers, moestuinen en een bebost beekdal. In het 
dorpswinkeltje doen we eenvoudige boodschappen, bier en wijn, het 
wisselgeldprobleem wordt opgelost en een dove opa maakt luidkeels zijn mening 
kenbaar over dit ondorpse gezelschap. Het is nu laat en de vijf `vrije`mannen uit 
onze groep worden snel uit de bus gezet op het eerste slaapadres, een 
boerenhoeve.Buiten verwelkomd door de gehele familie inclusief drie grote en 
twee kleine meiden. Onze mannen kijken, zwaaien naar de bus en verdwijnen 
met hun bagage om de hoek van het woonhuis; weg zijn ze. De twee kleine 
meiden mogen meerijden in de bus, groot avontuur, maar al te snel zijn we bij de 
tweede boerderij. Nu geen tijd om de hoeve met een klein, traditioneel 
veebestand te bekijken, want we moeten voor het avondeten snel terug naar de 
eerste hoeve. Even later zitten we allemaal aan de dis in de kleine eetkamer; het 
is even wennen om zó privé te eten, met familiefoto’s en prenten van heiligen aan 
de wanden. Hoe het ook zij, onze maaltijd kan bogen op de zegeningen van 
menigeen. 
      Het eten is lekker, gevulde boekweitpannenkoeken, en op zijn Pools is er 
gedekt met de koffiekannen op tafel. De borden en het bestek worden even snel 
als vakkundig verwijderd door de rondlopende ‘meiden’. Bestek is weg als je het 
ook maar even loslaat. Dus, geen gehang aan tafel tot middernacht, en vanavond 
daarom een kampvuur op het erf.  

Merete Solhauge 

 

… over een zompig weiland -  © Foto: Erwin de Hoop 
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Genieten van een schilderachtig uitzicht -  © Foto: Jan en Ina Marbus 

Dag 8: Langs het Biebrzadal 
vrijdag 12 mei 2006 

“Voor de laatste dag hebben we één van de allermooiste en meest indrukwekkende plekjes 
bewaard.” 

      Na ons ontbijt te hebben genuttigd in het pension van het herenverblijf in ons 
dorpje Casa Kowo vertrekken we richting Wyzna voor een lange dagwandeling. 
Zelf heb ik me hierop enorm verheugd, omdat mijn vorige bezoek aan dit gebied- 
enkele jaren geleden-geweldig veel indruk heeft gemaakt.  

We lopen over de west-oever 
van de Biebrza en nadat we 
Wyzna en haar buitenwijken 
achter ons gelaten hebben 
wordt het steeds stiller en 
mooier. Het weer is fraai en 
we lopen al snel in korte 
broek.  Het pad gaat over de 
rand van een hoge wal die in 
de IJstijd is ontstaan uit 
eindmorenen. Af en toe lopen 
we laag, gelijk met het water, 
en soms klimmen we wat 
hoger om te genieten van 
een fraai uitzicht over de 

slingerende Biebrza met haar vele zijarmen. Onze eerste stop is tussen Rus en 
Sambory, waar we tijdens onze koffie stil genieten van dit schilderachtige uitzicht. 
Groepen kemphanen vliegen driftig heen en weer. Soms schiet er een stel 
schetterende witvleugelsterns dwars door heen. Een enkel vissersbootje zakt de 
rivier af. Eigenlijk is er helmaal niets veranderd vergeleken met mijn vorige 
bezoek: zelfs het storende autootje in het groene landschap staat er nog. 
      Bij Sieburczyn raken we het wandelpad kwijt en gaan we verder over de 
verharde weg. We lopen nu vrij hoog , links de akkers met Geelgors en 
ooievaars, rechts een langzaam glooiende helling waarachter de Biebrza stroomt. 
Bij een hoge Populier horen we een Ortolaan zingen. Hij wordt door velen 
gefotografeerd. Bij datzelfde punt loopt een leuk zandweggetje rechtsaf naar de 
Biebrza. We kunnen de verleiding niet weerstaan en gaan daarlangs om 
nogmaals koffie te drinken met het uitzicht op de rivier. De lucht begint wat te 
betrekken.  

“De meest fanatieke vogelaars zullen niet vooruit zijn te branden. Een telescoop is hier 
zeker de moeite waard.” 

      We lopen verder in de richting van 
Rutkowskie. Onderweg horen we nog een 
paar keer een Ortolaan en hebben we 
prachtig de Grauwe kiekendief kunnen 
waarnemen. Langzaam vliegt hij jagend over 
de akkers rondom ons. Sylwia vindt daar een 
gave Koninginnepage als verkeersslachtoffer. 
De lunch nuttigen we in Rutkowski, op de 
hoge wal in het dorp met het zicht op de rivier. 
      Nu begint het weer danig te veranderen en 
er tekenen zich dreigende onweersluchten af. 
Na de koffie lopen we verder over de verharde 
weg in de richting van Burzyn. Als de eerste 
druppen vallen trachten we de schuilen onder 
een afdakje. Een oud vrouwtje roept ons 
verder te komen en we mogen van haar schuilen in haar portiek. Daar hebben we 
een onvergetelijk gesprek met haar. Haar man is overleden, ze bemant huis en 
have alleen en ze demonstreert al pratende hoe de pomp werkt zodat ze haar 
eigen klompen vol water spuit. Het liefste zou ze ons allemaal mee naar binnen 
nodigen op de thee, denk ik. Nu komt ook de oplossing voor het raadsel van de 
opschriften die we eerder boven de voordeuren van huizen en stallen zagen. Na 
de mis met Driekoningen wordt er door de pastoor met krijt K+M+B 2006 

geschreven (Kaspar, Melchior 
en Balthasar) zodat deze wijzen 
als een soort beschermengelen 
functioneren. Ze vlucht naar 
binnen als we haar willen 
fotograferen. Als de regenbui is 
gepasseerd wuift ze ons allen 
uit. Met de toevallig  op dat 
moment passerende bus wordt 
de rit voortgezet naar het 
einddoel van onze wandeling: 
Burzyn, een heel klein dorpje. 
Terwijl we vanonder een afdak 
op een vogelkijkpunt over de 
Biebzra uitkijken passeert een 
stevige onweersbui. 

 

Vogels kijken -  © Foto: Jan en Ina Marbus 

 

Terwijl we over de Biebzra uitkijken passeert een stevige 
onweersbui

 

-

  

© Foto: Erwin de Hoop

 



   

KNNV-reis Noord-Oost Polen – vrijdag 5 mei t/m zondag 14 mei 2006                                13  

      We besluiten om met de bus terug te keren naar Wyzna. Het blijft lastig om 
winkels te onderscheiden van gewone woonhuizen. Soms moet je eerst met je 
neus tegen het raam naar binnen gluren om te zien wat voor soort winkel het 
is:Bakker? Slager? Super-markt? Het woord ‘sklep’ is een aanwijzing dat er een 
soort kruidenierswinkel is. Hier kopen we nog wat proviand voor onze lange reis 
terug morgen. Jan bezoekt daar nog even het adres van PTOP, de Poolse 
vogelbescherming, om te zien of zij nog info hebben. Verder dan wat vertellen 
aan de hand van een kaart kwam het niet. Dat is nog iets voor de Polen om uit te 
werken in de toekomst. Een goed bezoekerscentrum zou niet misstaan bij de 
Biebrza! De bus vertrekt nu wat later dan gepland want Fred is zoek! Met behulp 
van een geleende fiets wordt hij inmiddels opgespoord. Hij was de verkeerde kant 
op gelopen en kon de bus niet meer vinden… Jan verklapt nu pas dat het 
vandaag zijn zestigste verjaardag is en trakteert in de bus op een lekker koekje. 
      In ons onderkomen hebben we nog even tijd om wat te rommelen, foto’s te 
maken van het erf en het dorpje. De zandweg wordt binnenkort geasfalteerd…. 
De avondmaaltijd wordt in het souterrain gehouden van ons pension. We krijgen 
borsj, gevolgd door een heerlijke zuurkoolschotel, genaamd Bigos.   

Voor de koks onder ons (Joost met zijn Poolse achtergrond kende het recept en stuurde het toe): 

BIGOS (standaardrecept voor 4 personen) 

Nodig: 250 gr. zuurkool, halve kleine witte kool, 1 wortel, 500 gr. varkensvlees, 200 gr. 
zuurkoolspek, 250 gr. gemengde paddestoelen, klein blikje tomatenpuree, 2 laurierblaadjes, half 
theelepeltje kummel, snufje paprikapoeder, zout en peper (olie of boter voor aanbraden van het 
vlees en aardappelen om erbij te serveren). 

Bereiding: zuurkool uit laten lekken en met een beetje water op een zacht vuur zetten, witte kool 
en wortel in kleine stukjes snijden en toevoegen aan de zuurkool, samen met de tomatenpuree, 
laurier, kummel, zout, peper en paprikapoeder, alles ongeveer 30 minuten laten stoven en 
eventueel wat water toevoegen bij droogkoken, varkensvlees en spek in kleine stukjes snijden en 
in olie of boter aanbraden, het vleesmengsel bij de zuurkool voegen, evenals de paddestoelen, 
het geheel nog ruim 90 minuten laten sudderen. 

 

      Jan wordt door onze reisleider Ed gefeliciteerd en krijgt een fles heerlijke 
Twentse kruidenbitter. De chauffeur en tolk Sylwia worden bedankt en krijgen 
namens de groep een envelopje aangeboden. Na wat napraten en een korte 
terugblik op de reis gaan we toch maar vroeg slapen: de volgende nacht zal heel 
wat minder uurtjes tellen….. 

Ina Marbus  

Dag 9 en 10: Afscheid, Warschau en terugreis 
zaterdag 13 en zondag 14 mei 2006 

“Na het ontbijt verlaten we de Biebrzamoerassen.” 

      Met de dochter van onze boer 
heb ik voor het vertrek nog een 
heel gesprek. Ze werkt als 
ambulant psycholoog in de 
omgeving. Haar ervaring met 
paarden heeft ze verbonden met 
de organisatie van hippotherapie. 
Daaruit blijkt dat inmiddels ook 
beter opgeleide mensen op het 
platteland wonen. De stoffige 
zandweg van Taraskowo laten 
we vervolgens achter.   
      Onderweg naar Bialystok 
weer veel nesten van ooievaars. 
Ook brengen we een bezoek 
aan Tykocin. Het stadje ligt aan de Narew met een synagoge aan de ene kant en 
een kerk aan de andere. Zoals overal wordt nu ook het voormalig joodse 
deel bewoond door Polen. Grijze straten, rode daken, een plein en wat winkeltjes.  
      In Bialystok aangekomen haastte iedereen zich van de bus naar het perron. 
De chauffeur en tolk Sylwia blijven hier achter. In Warschau laten we de bagage 
achter op het station. We zien een Slechtvalk hoog rond de toren van het 
russische "suikertaart"-paleis. Enkelen komen uiteindelijk met de plaatselijke gids 
aan op het dak van de universiteitsbibliotheek. Tussen het groen en op het gras is 
het daar redelijk koel, met een mooi uitzicht over een deel van de stad. 
Gezamenlijk wordt in een restaurant het laatste diner genoten. Gevolgd door een 
mooie avondwandeling met wat regendruppels. We lopen langs verschillende 
monumenten terug naar het station. Een week later zullen we op televisie zien 
hoe de paus langs dezelfde plekken rijdt.  
      De bagage wordt weer opgehaald en we stapten op de trein naar Berlijn. Een 
matige nachtrust in de couchettes. In de vroege morgen een overstap met de  
S-Bahn in Berlijn. Even een blik op het binnenkort te openen nieuwe 
Hauptbahnhof. En weer een benauwde trein voor het laatste stuk naar 
Nederland. Vermoeid uitstappen en pas op het perron weer frisse lucht. Bijna 
thuis en nog steeds mooi weer. 

Ed Romeijn 

 

De stoffige zandweg naar Taraskowo laten we achter 
ons -  © Foto: Erwin de Hoop 
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Vogellijst 
Soort za 

6 
zo 
7 

ma 
8 

di 
9 

wo 
10 

do 
11 

vr 
12 

Dodaars      x  

Fuut   x  x   

Aalscholver   x   x x 

Roerdomp   x  x x  

Blauwe reiger   x  x x x 

Grote zilverreiger   x 16!    x 

Zwarte ooievaar x    x x x 

Ooievaar x x x x x x x 

        

Knobbelzwaan x  x  x x x 

Grauwe gans   x    x 

        

Smient     x   

Krakeend   x    x 

Wintertaling       x 

Wilde eend x x x x x x x 

Zomertaling     x x x 

Slobeend     x  x 

        

Tafeleend      x x 

Kuifeend   x  x   

        

Grote zaagbek   x  x   

        

Zeearend     x x  

        

Bruine kiekendief   x x x x x 

Blauwe kiekendief   x   x x 

Grauwe kiekendief x x      

Sperwer     x   

Buizerd  x x   x x 

        

Steenarend      x  

        

Torenvalk x x      

Boomvalk      x  

        

Patrijs x  x    x 

  
Soort za 

6 
zo 
7 

ma 
8 

di 
9 

wo 
10 

do 
11 

vr 
12 

Kwartel     x   

Fazant x  x     

        
Kwartelkoning  x   x x x 

Waterhoen   x  x x  

Meerkoet   x  x x  

        

Kraanvogel x  x x x x x 

        

Kievit  x x x x x x 

        

Grutto    x x x x 

Wulp      x  

        

Tureluur   x  x x x 

Witgatje    x  x x 

Oeverloper     x x x 

        

Kemphaan     x x x 

Watersnip  x x x x x  

Houtsnip  x   x   

        

Kokmeeuw   x x x x x 

Baltische mantelmeeuw       x ? 

        

Visdief   x    x 

Witwangstern   x  x   

Zwarte stern   x  x x x 

Witvleugelstern   x  x x x 

        

Houtduif x x x x x x x 

Turkse tortel  x x   x x 

Koekoek  x x x x x x 

        

Gierzwaluw x x x  x x x 

Hop   x  x  x 

        

Draaihals  x   x  x 
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Soort za 
6 

zo 
7 

ma 
8 

di 
9 

wo 
10 

do 
11 

vr 
12 

Grijskopspecht  x      

Zwarte specht  x   x   

Grote bonte specht  x x x x x  

Middelste bonte specht  x      

        
Boomleeuwerik x    x x x 

Veldleeuwerik x x x x x x x 

        
Oeverzwaluw      x x 

Boerenzwaluw x x x x x x x 

Huiszwaluw x x x x x x x 

        

Boompieper x x  x x x x 

Graspieper      x  

Gele kwikstraat   x x x x x 

Witte kwikstaart x x x x x x x 

        

Winterkoning      x  

        

Roodborst  x   x   

Noordse nachtegaal  x x x x x x 

Blauwborst  x      

Zwarte roodstraat x  x x x x x 

Gekraagde roodstaart   x  x x x 

        

Paapje  x x x x  x 

Tapuit      x  

        

Merel x x x x x  x 

Kramsvogel  x x x x x x 

Zanglijster  x x x    

Grote lijster    x x   

        

Sprinkhaanzanger     x   

Snor   x     

Rietzanger  x x  x x x 

Kleine karekiet   x x x   

Grote karekiet  x x  x  x 

Spotvogel     x   

        
Soort za 

6 
zo 
7 

ma 
8 

di 
9 

wo 
10 

do 
11 

vr 
12 

Braamsluiper x x x x x x x 

Grasmus x x x  x x x 

Tuinfluiter  x     x 

Zwartkop  x x x  x x 

        
Fluiter  x x x x x  

Tjiftaf x x x x x x x 

Fitis x x x x x x x 

Goudhaantje  x   x   

        

Grauwe vliegenvanger       x 

Withalsvliegenvanger  x      

Bonte vliegenvanger  x   x   

        

Buidelmees      x x 

Staartmees   x x x x  

Matkop  x      

Zwarte mees    x x x  

Pimpelmees    x x   

Koolmees  x x x x x x 

        

Boomklever  x      

Boomkruiper  x      

        

Wielwaal  x x  x x x 

Spreeuw  x x x x x  

        

Klapekster  x    x  

        

Gaai x x x  x   

Ekster x x x x  x x 

Kauw   x x x  x 

Roek x  x x   x 

Bonte kraai x     x x 

Zwarte kraai x      x 

Raaf  x  x  x x 

        

Huismus  x x x x x x 

Ringmus x x x x x x x 
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Soort za 
6 

zo 
7 

ma 
8 

di 
9 

wo 
10 

do 
11 

vr 
12 

Vink  x x x x x x 

Europese kanarie x x x x x  x 

Groenling  x x    x 

Putter  x x   x x 

Sijs  x  x    

Kneu x x   x x x 

Goudvink  x  x    

Appelvink  x     x 

        

Geelgors x x x x x x x 

Ortolaan       x 

Rietgors   x  x x  

Grauwe gors x       

Samensteller: Agnes Maas                                                          

 

Dagelijks werden meerdere ooievaars 
waargenomen -  © Foto: Jan en Ina Marbus 

 

Ortolaan -  © Foto: Jan en Ina Marbus 

  

Grote karekiet -  © Foto: Jan en Ina Marbus 
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Plantenlijst 
De hieronder gepresenteerde lijst van soorten moet worden gezien als een 
indicatie van wat er in de bezochte gebieden aan soorten gevonden zou kunnen 
worden want ongetwijfeld zijn er bij de vrij vluchtige bezoeken veel soorten 
gemist. Een complicatie was dat vele soorten tengevolge van het nog prille 
voorjaar nog slechts vegetatief aanwezig waren en voor soorten die men niet 
dagelijks ziet wordt determinatie dan lastig om het euphemistisch uit te drukken. 
Het grote aantal "nb-soorten" (niet-bloeiende soorten) ondersteunt deze 
bewering. Ook ontbrak nogal eens de tijd om meegenomen soorten rustig, bij 
goed licht te determineren. Kortom, de genoemde soorten zijn in ieder geval 
gezien, dat is wat uit deze lijst mag worden geconcludeerd en meer niet. De 
beperkte omvang zal voor volgende reizen een stimulans zijn om er soorten bij te 
vinden. 
Algemene soorten zijn niet altijd consequent genoteerd. Dat geldt ook voor 
herhaalde waarnemingen, zeker als het geen bijzondere soorten betrof.  

De overlap met de soorten die we in Nederland kunnen vinden is groot, zeer 
groot. In de lijst zijn de niet tot de Nederlandse flora behorende soorten vet 
afgedrukt. Het zijn er 9, dat is slechts 5%. Natuurlijk zijn er soorten die in 
Nederland (betrekkelijk) zeldzaam zijn en die we op onze excursies hebben 
gevonden. Dat zijn bijvoorbeeld de Gele anemoon, Rozetsteenkers, Bolletjeskers, 
Gebogen driehoeksvaren,  Stekende wolfsklauw, Lavendelheide, Middelste 
ganzerik. Een opvallend ontbrekende soort was de Beuk. We bevonden ons aan 
de rand van zijn verspreidingsgebied; het landklimaat verdraagt hij niet.  

In de tabel is aangegeven of een plant bloeide, uitgebloeid was etc. Het bleek dat 
naar schatting de natuur twee tot drie weken "achterliep": de Bosanemoon 
bloeide nog volop, terwijl die in Nederland was uitgebloeid; hetzelfde gold voor de 
Witte klaverzuring. Het Fluitekruid begon in Nederland te bloeien. Niet aldus in 
NO-Polen.  

Verklaring van de afkortingen: 
b bloeiend gevonden 

nb niet bloeiend 

bb begint te bloeien 

eb einde bloei: de bloei is vrijwel afgelopen 

x bloeisituatie niet genoteerd of niet van toepassing  

Wetenschappelijke naam  NL-naam  zo 
7 

ma 
8 

di 

 
9 

wo 
10

 
do 
11 

vr 
12 

Acer negundo Vederesdoorn     b       

Acer platanoides Noorse esdoorn b           

Acer pseudoplatanus Gewone esdoorn b           

Achillea millefolium Duizendblad     nb       

Actaea spicata Christoffelkruid     nb       

Adoxa moschatellina Muskuskruid b           

Aegopodium podagraria Zevenblad nb           

Agrimonia eupatoria Gewone agrimonie         nb   

Ajuga reptans Kruipend zenegroen b       b   

Alisma  sp Waterweegbree     nb       

Alliaria petiolata Look-zonder-look bb   bb       

Allium ursinum Daslook nb           

Alyssum saxatile Rotsschildzaad         b   

Anchusa arvensis Kromhals           b 

Anchusa officinalis Gewone ossetong           b 

Andromeda polifolia Lavendelheide       b     

Anemone nemorosa Bosanemoon b   b       

Anemone ranunculoides Gele anemoon b   b       

Angelica sylvestris Gewone engelwortel nb           

Anthriscus sylvestris Fluitekruid nb   nb       

Arabis arenosa Rozetsteenkers   b         

Armeria maritima Engels gras     b  

Artemisia sp   nb     

Asarum europaeum Mansoor     b       

Athyrium filix-femina Wijfjesvaren x           

Ballota nigra s 
meridionalis 

Stinkende ballote       nb nb   

Berteroa incana Grijskruid         b   

Calluna vulgaris Struikheide       nb     

Caltha palustris s idem Dotterbloem b           

Capsella bursa-pastoris Herderstasje   x         

Cardamine amara Bittere veldkers b           
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Wetenschappelijke naam  NL-naam  zo 
7 

ma 
8 

di 

 
9 

wo 
10

 
do 
11 

vr 
12 

Cardamine bulbifera Bolletjeskers b           

Cardamine pratensis Pinksterbloem   b         

Carex appropinquata Paardehaarzegge   b         

Carex arenaria Zandzegge   b         

Carex paniculata Pluimzegge b           

Carex riparia Oeverzegge   b         

Carex sylvatica Boszegge bb           

Carpinus betulus Haagbeuk nb           

Cerastium semidecandrum Zandhoornbloem           b 

Chamerion angustifolium Wilgeroosje   nb         

Chelidonium majus Stinkende gouwe b           

Chrysosplenium alternifolium Verspreidbladig 
goudveil 

b   b       

Convallaria majalis Lelietje-van-dalen     nb       

Cornus sanguinea Rode kornoelje  x     

Corydalis cava Holwortel eb   eb       

Corydalis solida Vingerhelmbloem     b       

Corylus avellana Hazelaar nb           

Cynoglossum officinale Veldhondstong   nb         

Daphne  mezereum Peperboompje   nb    

Daucus carota Peen     nb       

Dryopteris dilatata Brede stekelvaren     x       

Equisetum fluviatile Holpijp         x   

Equisetum hyemale Schaafstro           x 

Equisetum sylvaticum Bospaardestaart     x       

Eriophorum vaginatum Eenarig wollegras     b       

Erodium cicutarium s idem Gewone reigersbek     nb       

Euonymus europaeus Wilde 
kardinaalsmuts 

nb           

Eupatorium cannabinum Koninginnenkruid nb      

Euphorbia esula s esula Heksenmelk         b   

Filipendula ulmaria Moerasspirea nb           

Fraxinus excelsior Gewone es x      

Wetenschappelijke naam  NL-naam  zo 
7 

ma 
8 

di 

 
9 

wo 
10

 
do 
11 

vr 
12 

Gagea lutea Bosgeelster eb           

Galium album Glad walstro  
(zeer smalle bldrn)         

b   

Galium mollugo Glad walstro nb           

Galium odoratum Lievevrouwe-
bedstro 

bb           

Galium palustre Moeraswalstro   b         

Geranium robertianum Robertskruid     nb       

Geranium sylvaticum Bosooievaarsbek     b       

Geum rivale Knikkend nagelkruid bb       b   

Glechoma hederacea Hondsdraf b           

Gymnocarpium dryopteris Gebogen 
driehoeksvaren 

x   x       

Hepatica nobilis Leverbloempje b   nb       

Herniaria glabra Kaal breukkruid   bb     b   

Hieracium pilosella Muizeoor     nb       

Holosteum umbellatum Heelbeen         eb   

Hottonia palustris Waterviolier bb           

Humulus lupulus Hop   nb         

Hypericum perforatum St.Janskruid   nb         

Impatiens noli-tangere Groot springzaad     bb       

Iris pseudacorus Gele lis nb           

Isopyrum  thalictroides Isopyrum b           

Juniperus communis Jeneverbes   nb         

Lamiastrum galeobdolon s 
galeobdolon 

Gele dovenetel bb           

Lamium maculatum Gevlekte dovenetel     b       

Lamium purpureum Paarse dovenetel b           

Lapsana communis Akkerkool     nb       

Lathraea squamaria Bleke schubwortel b           

Lathyrus vernus Voorjaarslathyrus b           

Ledum palustre Moerasrozemarijn     b b     

Leonurus cardiaca Hartgespan       nb nb   
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Wetenschappelijke naam  NL-naam  zo 
7 

ma 
8 

di 

 
9 

wo 
10

 
do 
11 

vr 
12 

Linaria vulgaris Vlasbekje    nb   

Lithospermum arvense Ruw parelzaad         b   

Lupinus sp Lupine     nb       

Luzula campestris Gewone veldbies         b   

Luzula pilosa Ruige veldbies     b       

Lycopodium annotinum Stekende 
wolfsklauw     

x x     

Lycopus europaeus Wolfspoot nb           

Lysimachia nummularia Penningkruid       nb     

Lysimachia thyrsiflora Moeraswederik   nb     nb   

Maianthemum bifolium Dalkruid bb   bb       

Melampyrum sp Hengel     nb   x   

Menyanthes trifoliata Waterdrieblad   nb bb   b   

Mercurialis perennis Bosbingelkruid bb   bb       

Nuphar lutea Gele plomp nb           

Onopordum acanthium Wegdistel         nb   

Oxalis acetosella Witte klaverzuring b   b       

Paris quadrifolia Eenbes bb   b       

Pedicularis palustris Moeraskartelblad     nb       

Petasites hybridus Groot hoefblad eb           

Peucedanum palustre Melkeppe nb           

Phalaris arundinacea Rietgras     nb       

Picea abies Fijnspar x           

Pimpinella saxifraga Kleine bevernel      nb 

Pinus sylvestris Grove den nb           

Plantago major s idem Grote weegbree   nb         

Plantago media Ruige weegbree           nb 

Polygonatum multiflorum Gewone 
salomonszegel     

bb       

Polygonatum verticillatum Kranssalomons-
zegel     

nb       

Populus tremula Ratelpopulier     x       

Potentilla anserina Zilverschoon   nb nb       

Wetenschappelijke naam  NL-naam  zo 
7 

ma 
8 

di 

 
9 

wo 
10

 
do 
11 

vr 
12 

Potentilla argentea Viltganzerik   b b       

Potentilla intermedia Middelste ganzerik     b       

Potentilla palustris Wateraardbei   x      nb   

Primula elatior Slanke sleutelbloem b           

Primula veris Gulden sleutelbloem         b   

Pteridium aquilinum Adelaarsvaren     x       

Pulmonaria officinalis Gevlekt longkruid b           

Pulsatilla vulgaris Wildemanskruid     b       

Quercus robur Zomereik b           

Ranunculus auricomus Gulden boterbloem b   b       

Ranunculus ficaria s bulbilifer Speenkruid eb           

Ranunculus flammula Egelboterbloem     b  

Ranunculus lanuginosus Wollige * 
boterbloem 

b           

Ranunculus polyanthemos Bosboterbloem b           

Ranunculus sceleratus Blaartrekkende 
boterbloem   

b   b     

Rhinanthus  sp  Ratelaar         nb   

Ribes alpinum Alpenbes b           

Ribes rubrum Aalbes         b   

Rorippa amphibia Gele waterkers   nb         

Rorippa microphylla Slanke waterkers   b         

Rubus spectabilis Prachtframboos nb           

Rumex obtusifolius Ridderzuring nb           

Salix aurita Geoorde wilg   eb         

Salix triandra Amandelwilg   eb         

Sambucus nigra Gewone vlier nb           

Saponaria officinalis Zeepkruid   nb   nb     

Scirpus sylvaticus Bosbies nb           

Scrophularia nodosa Knopig helmkruid   nb         

Sedum acre Muurpeper   nb         

Sedum telephium Hemelsleutel         nb   

Senecio erucifolius Viltig kruiskruid  b b    
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Wetenschappelijke naam  NL-naam  zo 
7 

ma 
8 

di 

 
9 

wo 
10

 
do 
11 

vr 
12 

Senecio vernalis Oostelijk kruiskruid   b         

Silene nutans Nachtsilene         bb   

Sium latifolium Grote watereppe   nb         

Sorbus aucuparia Wilde lijsterbes nb   nb       

Stachys palustris Moerasandoorn   nb         

Stachys sylvatica Bosandoorn bb           

Stellaria holostea Grote muur bb   bb       

Stratiotes aloides Krabbescheer         nb   

Symphytum officinale Smeerwortel nb nb         

Taraxacum officinale Gewone 
paardebloem 

x           

Thalictrum flavum Poelruit         nb   

Thelypteris palustris Moerasvaren         x   

Thlaspi arvense Witte krodde           b 

Tilia cordata Winter(Kleinbladige) 
linde 

nb   nb       

Trollius  europaeus Trollius     b       

Ulmus glabra Ruwe iep b           

Urtica dioica Grote brandnetel nb           

Urtica urens Kleine brandnetel nb           

Vaccinium myrtillus Blauwe bosbes     nb       

Vaccinium vitis-idaea Rode bosbes     nb       

Valeriana officinalis Echte valeriaan nb           

Verbascum nigrum Zwarte toorts     nb       

Verbascum thapsus Koningskaars   nb         

Veronica beccabunga Beekpunge     nb       

Veronica chamaedrys Gewone ereprijs   b         

Veronica longifolia Lange ereprijs   x         

Veronica verna Kleine ereprijs     b       

Viburnum opulus Gelderse roos  nb     

Vinca minor Kleine maagdepalm b           

Viola arvensis Akkerviooltje   b b       

Viola palustris Moerasviooltje     b       

Wetenschappelijke naam  NL-naam  zo 
7 

ma 
8 

di 

 
9 

wo 
10

 
do 
11 

vr 
12 

Viola reichenbachiana Donkersporig 
bosviooltje 

b           

Viola riviniana Bleeksporig 
bosviooltje 

b   b       

Viscum album Maretak     x  

Aantal soorten: 186 * Geen erkende Nederlandse naam 

Samensteller: Henk Eggelte                     

 

Middelste ganzerik -  © Foto: Erwin de Hoop 

  

Lavendelheide -  © Foto: Erwin de Hoop 
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Overige waarnemingen 

Vlinders, libellen en overige insecten 
Soort za 

6 
zo 
7 

ma

 
8 

di 
9 

wo 
10 

do 
11 

vr 
12 

VLINDERS 

       
Groot koolwitje  x      

Klein koolwitje x x      

Klein geaderd witje   x x x x x x 

Citroenvlinder x x x x x x x 

Boswitje    x   x 

Oranjetipje x x x x x x x 

Luzernevlinder       x 

Atalanta    x    

Kleine vos  x x   x  

Grote vos     x x x 

Gehakkelde aurelia  x x x x x  

Landkaartje  x  x x x x 

Rouwmantel  x  x  x  

Dagpauwoog x x x x x x x 

Koninginnepage      x x 

Hooibeestje       x 

Bont zandoogje  x x x x   

Kleine vuurvlinder    x x x x 

Bruine vuurvlinder    x    

Boomblauwtje    x x x x 

Icarusblauwtje  x      

LIBELLEN 

       

Smaragdlibel      x x 

Agrion spec.   x     

        

OVERIGE INSECTEN 

       

Veenmol     x   

        

Samensteller: Jan Marbus  

Opmerkingen bij de libellen: 
Opvallend weinig waarnemingen, waarschijnlijk door het koude voorjaar. Maar… hierdoor hadden we 
ook geen last van muggen!                         

 

Oranjetipje-  © Foto: Erwin de Hoop 

 

Landkaartje -  © Foto: Erwin de Hoop 
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Amfibieën en reptielen 
Soort za 

6 
zo 
7 

ma

 
8 

di 
9 

wo 
10 

do 
11 

vr 
12 

Roodbuikvuurpad   x   x  

Gewone pad     x   

Boomkikker x x    x  

Bruine kikker   x x    

Heikikker      x  

Grote groene kikker     x  x 

Groene Kikker   x x    

Zandhagedis   x x  x  

Levendbarende Hagedis    x    

Hazelworm    x  x  

Ringslang  x  x    

Samensteller: Agnes Maas  

Zoogdieren 

Soort 

 

Bijzonderheden 

Bever   veel sporen; ’s avonds vanaf brug  in Bialowieza 

Boommarter  uitwerpselen 

Edelhert   uitwerpselen en prenten 

Eland   in Biezragebied elke dag enkele waarnemingen 

Haas  

Hermelijn  

Konijn  

Mink   vanaf brug bij Wyzna 

Mol  

Ree   zeer veel waarnemingen 

Vleermuis   opvallend weinig, ondanks mooie avonden 

Vos   meerdere waarnemingen, o.a. ’s avonds op Poelsnipbaltsplaats 

Wild zwijn   wroetsporen 

Wisent   uitwerpselen, prenten 

Samensteller: Jan Marbus                               

 

Bruine kikker -  © Foto: Erwin de Hoop  

 

Heikikker -  © Foto: Henk Eggelte 

 

Elandkeutels -  © Foto:  Henk Eggelte 
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Deelnemers 

Boon A. (Aartje) Hoorn 

Eggelte H.C. (Henk) De Steeg 

Gorter J. (Nettie) Oegstgeest 

De Hoop H. (Erwin) Leiderdorp 

Hotho A.J.M. (Ina) Zwaag 

Janssen A. (Fred) Zoetermeer 

Kazus J.J. (Joost) Amsterdam 

Maas A.C.M. (Agnes) Markelo 

Marbus J.A. (Jan) Zwaag 

Minnaard S.T. (Sander) Wageningen 

Solhauge W.M. (Merete) Teteringen 

Stelling G.G. (Gre) Alkmaar 

De Vroome M. (Rien) Hoorn                     

Kampvuur bij Wizna -  © Foto: Erwin de Hoop  
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Accommodaties 
We hebben hoofdzakelijk overnacht bij ecologische boeren, waar we zeer gastvrij 
zijn onthaald. De maaltijden waren uitstekend en bevatten veel eigen producten.  

6 – 8 mei 2006 
Pensionat Gawra 
ul. Gen. Michala Plecha 2 
17-230 Bialowieza 
tel.: 085-6812804 

8 – 10 mei 2006 
Familie Krawczynska 
Wolka Karwowska 10 
16-320 Barglow Koscielny 
tel.: geen 

10 – 11 mei 2006 
Eugeniusz Wiczewski 
Gugny 7 
19-225 Trzcianne 
tel.: 085-7385063 

11 – 13 mei 2006 
Kazimierz Kopacz 
Traskowo 7 
18-430 Wizna 
tel.: 086-2191623   

Vanuit Nederland bellen met Polen: 0048 ervoor (en de 0 van het netnummer 
weglaten).           

 

Pensionat Gawra - © Foto: Erwin de Hoop 

 

Fam. Krawczynska

 

- © Foto: Erwin de Hoop 

 

Eugeniusz Wiczewski - © Foto: Fred Janssen 

 

Kazimierz Kopacz

 

- © Foto: Erwin de Hoop 
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