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Vrijdag 13 juni. Heenreis van Schiphol naar Letland, Valguma Pasaule
Leo van der Kooij
De eerste dag van de KNNV-reis naar Letland begon pas om 4 uur 's middags op Schiphol.
Daar troffen reisleider Henk, Willy, Els, Greetje, Geoske en ik elkaar bij de incheckbalie van
Baltic-Air. Lieuwe en Caecilia, de overige deelnemers, waren al in de ochtend vertrokken
naar Riga, zodat pas bij aankomst in Letland ons 8 personen tellend reisgezelschap compleet
zou zijn. Om 16:45 u. konden we inchecken. Met onze via internet gedrukte kaarten lukte dat
heel snel. Vanaf dat moment verliep alles zoals gewoonlijk. Na een hele lange rit in een
taxiënd vliegtuig stegen we op. Er waren veel wolken, maar zo nu en dan kon ik door een gat
in de wolkenlaag de aarde zien. De Noordoostpolder met Urk en zijn lange rij windmolens
was duidelijk herkenbaar. Eenmaal geland – om 22:30 u.- hadden we snel onze bagage van
de band te pakken. Laura van Baltic Wildlife, de organisatie die alles voor onze reis geregeld
had stond ons op te wachten met Lieuwe. Zij stelde ons ook voor aan onze gids Karlis en zijn
spaanse assistent Juan. Op de parkeerplaats maakten we ook kennis met Caecilia die in de
auto op ons was blijven wachten. Alle bagage paste mooi in het busje dat gedurende de hele
reis het vervoermiddel van 6 van onze 8 zou zijn. Juan volgde met Lieuwe en Caecilia in een
tweede auto.
De lange schemering van de noordelijke streken maakte dat het uurtje rijden naar het hotel
midden in het natuurpark Kemeri nog in langzaam verminderend daglicht kon verlopen. Vlak
voor we afsloegen naar de bosweg die naar het hotel leidde, zagen we nog een ree vlak naast
de weg.
Een aardige jonge dame die ook wat Nederlands kende verwelkomde ons in hotel “ Valguma
Pasaule“. Voor mij alleen kreeg ik een enorme kamer toebedeeld, maar dat bleek gelukkig
geen uitzondering, want alle kamers waren ruim bemeten. Nadat iedereen zich had
geïnstalleerd , praatten we nog wat na over deze eerste reisdag onder het genot van een glas
bier.

zaterdag 14 juni: van Valguma naar Guesthouse Sipoli , met excursies bij het
Valgumameer, Kemeripark en de visvijvers van Satinu
Leo van der Kooij
Het had die nacht flink geregend. Overal lagen grote plassen en de donkere wolken beloofden
nog meer nattigheid. Onze gids, Karlis stelde voor om in de ochtend een wandeling vanaf het
hotel te maken door het bos aan de hoge oever van het Valguma meer. Gelukkig zou het op
een enkel spatje na droog blijven. Het was een mooi gemengd bos waar we doorheen
wandelden. Loof-en naaldbomen van allerlei leeftijd met een mooie ondergroei van typische
bosplanten. We herkenden o.a. Bosanemonen, Leverbloempjes, Heelkruid, Dalkruid, Mansoor
en Eenbes. Bosbes bedekte hele oppervlakken. Gelukkig kon ik met de meeste deelnemers,
waaronder ik speciaal Els en Greetje wil noemen, veel mooie planten opmerken en noteren.
Maar tenslotte was het een reis met accent op vogels en onze gids was daar helemaal op
gefocust. Hij wees ons op het voor ons “nieuwe”geluid van de Kleine vliegenvanger.
Sommigen konden een glimp opvangen, maar het was toch wel verdraaid lastig om tussen al
die takken en bladeren iets te ontdekken. Zelf konden we wel de Vinken, Fluiters,
Zwartkopjes en Tjiftjafs uit onze eigen bossen herkennen.
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We hoorden de zang van de
Veldleeuwerik eerder dan dat we zijn
biotoop tegenkwamen. Dat bleek een
open veld te zijn vol met prachtige
wilde bloemen. Je zou dan ook
vlinders verwachten, maar die vonden
het kennelijk toch te fris. Vanaf de
rand van het veld viel onmiddellijk
een grote rood-paarse vlek in het oog.
Bij nadere beschouwing bleek het om
tientallen exemplaren van de Pekanjer
te gaan. Het hemelsblauw van de
Weideklokjes, het roze van de
Beemdkroon, het blauw van de
Ossentong en het geel van
Biggenkruid en Muizenoor maakten
de kleurensymfonie compleet.

Even later pikten het busje en de auto ons weer op om naar de volgende stop te rijden. Dit was
een kletsnat moerasbos van berken, elzen, essen en populieren even buiten de plaats Kemeri
midden in het Nationale Park. Hier maakten we kans om een Witrugspecht waar te nemen. De
gids wees ons op sporen van deze grootste soort van de bonte spechten. Van dode en
stervende bomen hakt hij hele lappen schors los en je kan dus duidelijk zien waar hij aan het
werk is geweest. Wie er ook aan het werk geweest waren, waren bevers. Overal zag je hun
knaagsporen. Helaas liet de specht zich niet verleiden zich aan ons te vertonen ondanks met
de app. ten gehore gebrachte geluiden. Bij een verlaten fabriek dronken we de door Juan
ingeschonken koffie met een heerlijke notenbiscuit. Vogels en planten waren er gelukkig wel
volop. Ik noem slechts Roodmus, Bonte en Grauwe Vliegenvanger, Noordse Nachtegaal en
heel veel Boeren-en Huiszwaluwen. De laatstgenoemden nestelden in de verlaten fabriek.
Van de planten vermeld ik de prachtige Melampyrum nemorosum – een soort Wilde weit - de
wilde Judaspenning, Schaafstro en Bosgierstgras.
De volgende etappe van deze dag bracht ons bij de visvijvers van Satinu bij de plaats Saldus,
halverwege de afstand naar ons hotel ten zuiden van Liepaja. Visvijvers, met name in Oost
Europa zijn altijd een eldorado voor vogelaars en ook nu bleek dat maar al te waar. We zagen
allerlei soorten eenden, Wilde en Knobbelzwanen met jongen, Zeearenden cirkelden rond en
de Visarend liet zich ook mooi zien. Profiterend van enige zonnige momenten gebruikten we
hier staande onze lunch. Alles was kletsnat en de wegen en paden modderig. Niet alleen wij
profiteerden van de zonnige momenten, maar ook de vlinders. Dikkopjes en Tweekleurige
hooibeestjes lieten zich zien. Helaas was de zon weer gauw verdwenen en er kwam een dikke
bui opzetten. We konden nog schuilen bij enkele roestige omgevallen silo's die hier hun
laatste “roestplaats” hadden.
4

Door de buien heen ging het verder naar Guest House Sipoli in Bernati. Het was een
verzameling huisjes op een groot terrein met gras, bomen, een grote moestuin en heel veel
molenstenen. We werden verdeeld over de diverse huisjes door een oudere dame die Duits
sprak. Nadat ieder zich geïnstalleerd had, kwamen we in een van de huisjes bij elkaar voor het
avondeten. Dat was uitstekend verzorgd en heel smakelijk met de producten uit eigen
moestuin. Omdat het flink koud was geworden met al die buien stak de eigenares op ons
verzoek de open haard aan. Zo konden we goed gevoed en opgewarmd onze enige nacht op
deze mooie plek ingaan.

Zondag 15 juni: van Sipoli, langs Liepaja Ezere en Rude, door Liepaja naar Kolka
Greetje Busman
Wat een ontbijt in ons verblijf in Sipoli. Zo mooi gedekt, met bloemen uit eigen tuin en zeer
uitgebreid en heerlijk. Maar vooral de liefde waarmee alles gedaan wordt! Niet ten onrechte
hebben ze een “groen”certificaat. Voor het ontbijt al even rondgewandeld over het terrein en
door de tuin en de kas. Overal molenstenen, verzameld in alle Baltische staten, fraai
gerangschikt en gigantische hoeveelheden keien in bakken, op hellingen en in rijen. De
verschillende huizen waar we sliepen staan verspreid over het terrein met vijvers en
speelgelegenheid. Binnen hangt kunst en staat de verzameling potten van de eigenares. Een
heel bijzondere overnachtingsplaats.
Na nog wat rondkijken stappen we in de bus en rijden naar de westkant van Liepaja Ezere.
Via een lang plankier bereiken we een uitzichtpost. Achter onze rug de niet zo fraaie Sovjet
flats die hier en daar al wat zijn opgeknapt.
Je hebt een schitterend uitzicht op het meer met langs de oever een brede strook Knopbies,
Schoenus nigricans en veel Moeraswalstro, Galium palustre.
5

De noordkant van het meer heeft een verbinding met de zee en is brak, naar het zuiden toe
wordt het steeds zoeter. Overigens is de zee ook lang niet zo zout als de Noordzee zoals we de
volgende dag ontdekken.

Daarna rijden we terug naar het zuiden en langs de oostkant een stukje naar het noorden tot in
de buurt van Rude.
Eerst een kopje koffie met een heerlijke notenkoek waarvan Juan een grote doos in de auto
heeft staan en dan langs het dijkje op zoek naar de Citroenkwikstaart. Die zien en horen we
niet, maar wel een paartje Paapjes dat de jongen aan het voeren is. Langs het dijkje o.a. een
prachtige pol Slangenkruid, Echium vulgare, en vooral ook veel Zevenblad, Aegopodium
podagraria, dat je trouwens overal ziet, mooi zolang het niet in je eigen tuin staat.
Tot slot nog naar de N.O. kant van het meer waar we eerst lekker in de zon en uit de wind
lunchen op de meegebrachte stoelen en daarna in de richting van het meer lopen. Er lopen
Konikspaarden en Heckrunderen. Het terrein is nu droog, maar je ziet wel aan het oude riet
dat er ligt dat het ook onder water kan staan. Hier en daar staat Eenarig wollegras,
Eriophorum scheuchzeri, dat ik alleen uit Noorwegen ken. Je hebt weer een mooi gezicht op
de stadsrand van Liepaja.
Als laatste gaan we in de stad op
een fabrieksterrein kijken of de
Kuifleeuwerik er zit en ja hij laat
zich midden op de weg prachtig
bekijken.
Bij het tankstation nog even naar de
wc en dan langs de kust op naar
Kolka op de punt van de golf van
Riga. Een mooie rit met heel veel
bos, een paar Reeën en een Vos
(niet door ieder gezien).
Ons derde onderkomen, Hotel Zītari, is eigenlijk ook wel bijzonder. Geen koud water, wel
koud maar geen warm water, veel druk, weinig druk etc. Maar wel heel veel Huiszwaluwen
die nestelen onder de dakrand van de “mooie” flats in het dorp. ‘s Avonds nemen we nog een
kijkje aan zee.
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Maandag 16 juni: naar de kaap bij Kolka; bezoek aan de vuurtoren in Slitere Nationaal
Park en een vergeefse elandenjacht
Els de Rue
We verblijven nog 2 dagen in Kolka, op het meest noordwestelijke puntje van west Letland,
in het enige hotel dat het plaatsje rijk is. Het is een redelijk centrumpje in dit schaars bevolkte
gebied, met een postkantoor, supermarkt en zelfs een kioskje met 'souvenirs'. Het laatste bleef
echter geheel gesloten tijdens die twee dagen... Er is zelfs een visfabriek die nog in werking
is, uit de sovjettijd, dus omringd door de nodige ruïnes en roestbalen en de onvermijdelijke
sovjetflats van oerlelijke, slecht gemetselde witte baksteen. De overige huisjes in het plaatsje
zijn van hout, met alleraardigste, goed onderhouden tuinen en moestuinen.
Ik word die morgen gewekt door een wat schorre Zwarte Roodstaart. We ontbijten copieus,
maar zijn niet zo okselfris als we misschien hadden gewenst: de douche en hier en daar zelfs
de wastafel produceert nauwelijks water. Nou ja. We wandelen naar de kaap, echt het uiterste
puntje, waar het schrale open grove dennenbos bijna direct aan de zee grenst, na eerst even
het uiterst bescheiden bezoekerscentrumpje te hebben aangedaan. Dat die zee blijkbaar ook
wel eens flink tekeer kan gaan, zien we aan de dode, neergevallen stammen. Een ervan is door
badgasten(??) vrolijk versierd met kleurige strandvondsten. Het bos levert ons Kuifmees en
Goudvink, het strand verre zeevogels (Eider, Zwarte Zeeëend, Aalscholver) die door een
gewoon mens met een gewone kijker bijna niet te identificeren zijn. Dan maar plantjes kijken:
Zeelathyrus, Vlasbekje, Dalkruid, Brede wespenorchis en een verlaten vrachtwagentje, wat
een dichte strandtent blijkt te zijn. We drinken de door Juan meegebrachte koffie met koek en
wandelen terug naar het dorp. Zowaar een beetje zon en even niet die koude, harde wind! En
een prachtige ondergroei, met Pyrola , Welriekende nachtorchis, Zevenster, Rankende
helmbloem, Prachtanjer en Grasklokje. We passeren en bekijken de Lutherse, de Orthodoxe
en, verstopt, de RK-kerk en kopen postzegels in het postkantoor. Goede ansichtkaarten zijn er
niet...
Na opnieuw een uitstekende lunch in het
hotel rijden we naar het Slitere Nationaal
Park met rode vuurtoren, vreemd ver weg
van zee, maar op een hoge richel gelegen:
het land is omhooggekomen en de zee heeft
zich teruggetrokken. Het uitzicht is op een
merkwaardige reeks parallelle richels tot
aan de zee, met bos alom, kenmerkend voor
deze streek. Het regent alweer. We nemen
nog een kijkje bij het educatieve
bomenproject in het aanpalende gebouwtje
(wat groeit er in en rond een woudreus?),
drinken maar weer een koffie en gaan in de
buurt op zoek naar de Zwarte Specht, die
zich helaas niet laat zien/horen, wat de
apparaatjes van onze reisleiders ook voor
verleidelijke geluiden laten horen. Maar de
flora is weer OK: Keverorchis,
Bolletjeskers, Gevlekte orchis, Primula
elatior... En twee alarmerende Fluiters. De
terugweg naar het hotel biedt nog een blik
op tweemaal twee Kraanvogels.
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Het is het WK voetbal en na alweer een uitstekende maaltijd krijgen we een vodka
aangeboden van drie Duitse fietsers, de inmiddels zijn aangekomen. Hun elftal speelt die
avond tegen Portugal, maar wij gaan op eland- en kwartelkoningjacht. We rijden en rijden
(langs de hoofdweg richting ZW en zijn al bijna in Ventspils), maar een Eland laat zich niet
zien. Wel een Vos en drie Reeën, voor de gelukkigen op de voorste autobanken die ze konden
zien...
Gelukkig is de Kwartelkoning allesbehalve afwezig. In een weiland niet ver van de vuurtoren
van die morgen horen we er wel een stuk of vier kraken.
Terug naar het hotel, waar we snel ons bed induiken. Morgen vroeg op: we gaan een
ochtendwandeling doen om 6:00 u!
Dinsdag 17 juni: van Kolka via Vidale (met Grauwe Fitis) naar Mersrags, wandeling
langs zee en over een orchideeënpad.
Geoske Sanders
Om 6 uur verzamelt zich zowaar de hele groep buiten, inclusief Juan en Karlis, voor een
vroege-ochtendexcursie. Karlis haakt echter snel af: " a call, one minute"..... De wandeling
gaat door naaldbos, veel Grove den, wat Fijnspar en hier en daar moerassige laagtes. De
ondergroei bestaat vooral uit bosbes en vossebes, maar we zien ook Moerasrozemarijn en
wolfsklauw. Naast de dominante Vinken zijn ook Kuifmezen en Boompiepers volop
aanwezig, waarbij de Kuifmees perfect reageert op de IPod van Henk en Boompiepers met
voer angstig piepen in de buurt van hun nest. Uit een klein moerassig veldje klinkt ineens een
majestueus getrompetter en twee Kraanvogels vliegen op. Daar zien we ook veel dassenpijpen
en een zwaar omgewoeld veldje ervoor: Wilde zwijnen of spelende jonge Dassen? Langs het
asfalt van de terugweg vinden we nog een dode Hazelworm. Om half 8 zijn we terug en om 8
uur schuiven we aan voor een heerlijk ontbijt met o.a. warme pannenkoekjes met jam.
Vandaag is Engures Ezes, in de buurt van
Mersrags, ons uiteindelijke reisdoel, maar
we besluiten een klein eindje om te rijden
voor broedende Grauwe Fitissen. Om 10
voor 9 vertrekken we. Het weer is vandaag
mooi: een blauwe lucht met witte wolken,
wel fris (ca. 15 graden) en een stevige
wind.
In de bus oefenen we alvast de zang van de
Grauwe Fitis. In de buurt van de plek van
de Kwartelkoningen van gisteravond gaan
we van de weg af en bij een begraafplaats
(Vidale) begint het luisteren. We horen en
zien van alles, o.a. Glanskop, Fluiter,
Roodborst en de Kleine Vliegenvanger!
Kleine Vliegenvanger
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En soms horen we heel zwak iets van de Grauwe Fitis. Maar tenslotte beginnen er twee
exemplaren vlak langs de weg te zingen, terwijl Karlis even verder een derde exemplaar
hoort! Het liedje heeft iets van de zang vanWinterkoning, Heggemus en Vink in zich; we
horen het nu langdurig en vlakbij. Dit is helemaal zijn habitat, legt Karlis uit: rijk loofbos met
wat reliëf. Hij is ook in Letland vrij zeldzaam, en onze drie zingende mannetjes zijn dan ook
een best leuke waarneming.
We kuieren een eindje langs de weg en even verderop is een bron met lekker fris water, naast
zandsteen rotsen. Een Lets paar stopt de auto, kijkt enigszins betrapt en begint een groot
aantal plastic flessen met het bronwater te vullen. Maar als ze klaar zijn, nemen ook wij een
slokje: heerlijk water. Even verder stappen we weer in de bus en auto en rijden weg. Maar wie
fietsen daar voor ons? Onze Duitse vrienden uit het hotel die ons gisteren op wodka
trakteerden ter ere van de voetbaloverwinning van Duitsland op Portugal in het WK. We
wuiven, roepen en laten deze dappere fietsers dan achter ons. De rit voert nu verder langs de
Golf van Riga, door Roja tot vlak voor Mersrags, Daar houden we een koffiestop en lopen
naar een uitzichttoren dicht bij zee. Onderweg weer de gebruikelijke drukte van vele Gele
Kwikstaarten, Rietzangers, Rietgorzen, Paapjes en allerlei zwaluwen. En dan komt de grote
verrassing: de Citoenkwikstaart laat zich prachtig zien, tot in de telescoop toe!

Gele Kwikstaart

Citroen Kwikstaart

Iedereen mag een kijkje nemen. Leo ziet nog een Dwergstern en Geoske een Baardmannetje.
Kortom: een rijke oogst. En de plantenmensen doen natuurlijk ook weer de nodige leuke
vondsten..
Het volgende punt is een plek aan zee, niet ver van de lunchplek. Hiervandaan zullen we zelf
langs de kust lopen tot een punt waar Karlis en Juan ons met de auto's opwachten. Dit wordt
een onvergetelijk mooie tocht. De harde wind maakt witte schuimkoppen op de hardblauwe
zee, dit alles onder een mooie blauwe lucht met witte wolken... Een Bergeend met jongen
wacht ons op. Op het smalle strookje half begroeide kust (met verderop veel Wildemanskruid)
liggen mooi gekleurde stenen, in zee liggen grote rotsblokken met daarop honderden
Aalscholvers en Kokmeeuwen. We zien onderweg nog veel andere vogels, o.a. veel
Knobbelzwanen, Kleine Plevieren, Brilduikers en Eidereenden. Karlis wacht ons op met in de
telescoop een Reuzenstern en een Pijlstaart.
Nu is het de hoogste tijd voor de lunch. Die eten we in de wind op aan tafels bij een camping
met uitzicht op zee. Het kost moeite de plastic dozen (met rijst, slaatjes, kip en omelet) niet
weg te laten waaien. Een Kokmeeuw kijkt begerig toe en zou er geen probleem mee hebben.
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lunch in de buitenlucht
Om kwart voor drie rijden we verder, door Mersrags heen en een eind verderop rechtsaf naar
het begin van een orchideeënpad (Engure). Dat blijkt een heel mooie wandeling, deels over
een knuppelpad. Overal orchideeën, zoals de Vliegenorchis, Rietorchis, Welriekende
nachtorchis en zelfs een Vogelnestje. Verder o.a.Vetblad, Eenbloemig en Eenzijdig
wintergroen.

Bij het meer aangekomen beginnen de meesten van ons toch wel te bibberen van de kou en
harde wind, zodat de vele vogels (o.a. Kokmeeuwen, Dwergmeeuwen, een Grutto) helaas niet
de nodige aandacht meer krijgen. Men is verzadigd en wil nu wel naar huis. De terugweg
verloopt vlot en om 17.10 bereiken we de bus. We rijden nu naar huis, comfortabel droog
terwijl de ruitenwissers heel wat regen weg moeten wissen.
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Om 19.15 is er dan weer een heerlijke maaltijd met een wijntje (van Leo) voor de liefhebbers.
Daarna nog even de lijsten van plantjes en vogels, alles heel geanimeerd. En daarna: tamelijk
uitgeteld (sommigen, anderen zijn onvermoeibaar!) naar bed.
Woensdag 18 juni – transfer Kolka – Madona
Willy Dommerholt
We hebben vandaag een forse rit van 320 km voor de boeg. Van het uiterst noordwestelijk
gelegen Kolka via Riga naar het zuidoosten, 20 km voorbij Madona. Het ontbijt is zeer
gevarieerd met brood, jam, worst, kaas, pannenkoeken. We vertrekken om 9.00 uur. We
volgen de kustweg langs de Golf van Riga. Direct buiten Kolka zien we een paartje
Kraanvogels met 2 jongen in de berm scharrelen. Het landschap is wisselend. Veel bossen,
soms bebouwing met vervallen of lege huizen, onlangs opgeknapte huizen.
Onze koffiestop om 10.30 uur op een parkeerplaats bij Ragacienis wordt opgeleukt met een
Gekraagde Roodstaart en een Boompieper, die hun jongen voerden. Daarna rijden we door
naar Riga waar we 2 stops maken. De eerste om de bestelde t-shirts bij de moeder van Karlis
te halen en de tweede voor een zakelijke afspraak van Karlis. De pauze wordt benut om
allerhande Letse versnaperingen te proberen en te kopen voor thuis. Om kwart voor twee
rijden we door en zoeken we onze lunchplek op.

Scharrelaar (prima schutkleur)
We komen terecht aan de rand van een bos en een groot heide/mosveld, waar Scharrelaars en
Boomleeuweriken broeden. Deze laten zich ook mooi zien. De echte show wordt gestolen
door een Duinpieper die op het digitale roepje van een soortgenoot afkomt. De fotografen
klikken en glunderen er lustig op los. Verder zijn de mosveldjes een waar eldorado voor de
mossen-liefhebbers.
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De lunch was overigens weer een koud geworden warme maaltijd
met aardappelen, boontjes en zalm. Goed verzorgd en voedzaam.
Het weer is de hele dag wat wisselvallig. Het is maar 12 graden, ’s morgens veelal droog,
maar ’s middags krijgen we veel regen. Na de lunch rijden we verder op de grote weg richting
St Petersburg en nemen dan de P30 richting Madona. Het wegdek is nogal hobbelig en de
stugge vering van het busje maakt de reis niet altijd prettig. We rijden aan een stuk door tot
Madona, waar we eerst bij een supermarkt wat bier en wijn scoren omdat we hier zelf voor
moeten zorgen de komende drie dagen. Verder staat het guesthouse Ezernieki geheel tot onze
beschikking en een catering-bedrijfje zal voor de maaltijden zorgen. Prima geregeld zo en we
zullen niets tekort komen. Om 18.15 uur bereiken we de accommodatie, die er nog vrij nieuw
uitziet en het hoofdgebouw is van een conferentie- en recreatiecentrum. Het ligt mooi aan een
meer. We worden hartelijk ontvangen en nadat we onze intrek op onze kamers hebben
genomen, wachten de dames van de catering ons met smart op om de maaltijd op te dienen.
Opnieuw weer rijkelijk voorzien van soepen, aardappelen, vlees en goed bereide
vegagerechten en met ijs toe. Karlis maakt zijn middagbreak goed met een fles wijn en een
doos Letse Black Riga Balsam bonbons, die we ons goed laten smaken. Na de maaltijd lijsten
we uiteraard en kunnen we weer een paar bijschrijvers noteren, zoals Scharrelaar,
Boomleeuwerik, Duinpieper en Tapuit.
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Donderdag 19 juni: naar het Lubans meer
Lieuwe Taekema
07 uur opstaan in Ezernieki (even ten zuiden van Madona). 08 uur ontbijt; weer overvloedig,
maar gelukkig wat minder dan de afgelopen dagen. Veel Huiszwaluwen en een aantal
Groenlingen aan de voorkant van ons prachtige guesthouse.
We vertrekken om 09 uur en een kwartier later spot onze chauffeur Juan al “something
moving in the sky”.Even verderop zit er een Buizerd op een (houten) elektriciteitspaal. Om
09.25 uur wordt er gestopt omdat er een Ooievaar in het veld wordt waargenomen. Ze komen
heel veel voor in Letland. Weer op weg zien we een mooi beeld (denkend aan Leonard
Cohen’s nummer ‘Bird on a wire’): “hobbit on a wire”, met koeien in de wei eronder.

Hobby = Boomvalk; werd op onze reis hobbit genoemd
09.40 uur: Een Schreeuwarend blijkt een Paapje. Tientallen Leeuweriken geven een prachtig
concert in de lucht boven braakliggend land. Er vliegen ook nog ‘ns drie Kraanvogels langs.
Helaas, drie keer stuiven er idioot hard rijdende auto’s over ‘onze’ onverharde weg.
Er wordt tóch een Schreeuwarend gespot!; De groep is gelukkig.
Om 10.15 uur weer verder; naar even verderop Degumnieki, een ruïne-gehucht met heel wat
houten huizen en schuren. We horen (en zien) de Wielewaal en hopen op een glimp van de

Kleine Spotvogel.
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“Stil nou”, wordt er verordonneerd. Door Karlis wordt de spotvogelapp ingezet en ja daar
antwoord hij. Terwijl Juan en ik teruglopen naar de auto’s kruist een Vos onze weg. Hij staat
even stil, kijkt onze kant op en racet daarna het naastliggende weiland in.
Koffiestop om 11.30 uur bij het Lubans mitrajs. De Zwarte Stern,zilverreiger en
Schreeuwarend worden gespot. Er lijken vier oranje badmutsen door het meer te zwemmen. Is
dat vanwege de 3-2 overwinning gisteravond van Nederland op Australië tijdens het WKvoetbal?

12.45 uur: Buidelmeesstop bij het riviertje de Rezekne.

Daar ook goed gezien: de Roodmus.
Eindelijk is er dan gelegenheid voor een broodlunch, waarvoor de tijd wordt genomen tot 15
uur. Er volgt een spotstop voor het Kleine Waterhoen (raak) en voor de Poelruiter (niet raak).
Voor de laatste keer lopen we dwars door het veld met de brandende zon boven ons. Tot nu
toe is dit de eerste dag zonder regen met als extraatje van tijd tot tijd heel mooie luchten.
16.30 uur zijn we terug bij het riviertje de Ica. Meteen wordt er weer omgedraaid omdat
Karlis, terwijl hij de bus rijdt en tegelijk aan het bellen is, een Krekelzanger hoort.
Als extraatje spot Willy voor ons de Noordse Nachtegaal.
Om 17.15 uur rijden we weer over de Rezekne; de stop levert geen Geoorde Fuut op, wel een
Zeearend. Tegen 18 uur valt de eerste regen van de dag. De flinke bui temt tijdelijk het
opstuivende stof op de ongeasfalteerde wegen in dit merengebied.
Weer thuis hebben we even de tijd om ons te verfrissen, waarna onze gehaaste ‘Madame’ het
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avondeten opdient. Aan tafel is er enige teleurstelling over de mededeling van Henk dat we
i.t.t. de plannen, morgenochtend ons onderkomen weer moeten verlaten: dubbele boeking.
Later op de avond horen we dat we overgaan naar een ‘second best’ guesthouse aan de andere
kant van Madona. We zijn benieuwd!

Vrijdag 20 juni: motregen, pittige buien en zon, witvleugelsterns en woudaapjes...
Caecilia Dil
8.00 uur: Ontbijt en afscheid nemen van de dames van de bediening én het prachtig gelegen
Ezernieki.
9.10 uur (jaja: .10, want waar blijft Karlis nou weer?): vertrek naar ……?, géén idee, niemand
weet ‘t , misschien Karlis, maar die is zoals wel vaker weinig mededeelzaam.
Dus de volgauto - inclusief mijzelf - rijdt achter het busje aan over de P82 in zuidwestelijke
richting, bij de kruising met de P84 linksaf richting Barkava e.v. tot aan de A12; daar rechtsaf
richting Jekabpils, maar bij Gobinas linksaf via Turki naar Jaunsilavas; daar linksaf de A6 op
richting Livana, alwaar wij linksaf de P63 inslaan om onmiddellijk halt te houden voor een
spoorwegovergang waar een ellenlange goederentrein passeert. Ergens langs die P63 stoppen
we voor de eerste keer, om 10.45 uur !, bij een aantal visvijvers: géén Woudaapje, géén Roodhalsfuut, géén …., wél - gehinnik van - Dodaars én koffie.
Om 11.45 uur rijden we terug naar Livani, waar wij linksaf de A6 richting Daugavpils
inslaan.
Af en toe is de Daugava, de rivier die even voorbij Riga in de Oostzee stroomt, ter rechterzijde te zien. Het landschap is grootschaliger dan we tot nu toe gezien hebben, ook staan er
meer koeien in de wei. Her en der liggen takkenstapels voor het grote Midzomerfeest (Jani).
Langs de A6 een aantal zeer opmerkelijke, grote kerken in the middle of nowhere.
Vóór Daugavpils slaan wij rechtsaf richting Svente en pikken ergens een collega van Karlis
op, die ons om 13.00 uur over een vreselijke hobbelweg naar een, achter een gehucht van
mooie en bouwvallige datsja’s verscholen meertje brengt. (Op de landkaart gelegen in de
westelijke oksel van de A6 en de - pakweg - A14, nog vóór de Daugava). Van het water van
het meertje is niets te zien, het is dichtgegroeid met Krabbenscheer.
Maar, en daar is deze lange tocht voor ondernomen, erboven scheren talloze

Witvleugelsterns!!
Ook een paar Zwarte Sterns; “in het groen” zijn de koppies van Wintertalingen te zien en
boven het groen steken Wilde Zwanen en Grote Zilverreigers uit. Een idyllische plek. Om
14.15 uur - eindelijk - lunchen bij de auto’s.
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Om 15.00 uur vertrek naar Daugavpils,waar
de collega van Karlis een plek vlak bij zijn
huis weet, waar Woudaapjes wonen. En
inderdaad, na opgejaagd te zijn door beide
heren (een actie waar niet alle leden van de
groep achterstaan) zien wij 3,4,5 maal een
Woudaapje over een zeer drukke weg
overvliegen. Ook zien wij Oeverzwaluwen
die geheel en al uit eigener beweging daar
vliegen.
Om 16.00 uur op weg naar ……? Wij rijden 150 km. (!) terug via de A6 naar Jekabpils e.v.
om ter hoogte van Mailupsala rechtsaf de P37 in te slaan. Om 18.15 uur arriveren wij, iets
ten zuidwesten van Madona bij “Smeceres Krogs” ons onderkomen voor de komende nacht.
Om 19.15 uur schuiven wij aan tafel aan voor het diner; een ieder kan, heel prettig, naar believen bestellen, hoewel voor sommigen de porties toch nog te groot bleken te zijn. Na het eten
wordt er onder het genot van een glaasje (nou….) wijn tot 22.30 uur gelijst.
Hierna volgt een nacht met weinig rust; de Krogs ligt nl. aan een behoorlijk drukke weg.
P.S. Net terug in Nederland hoorde ik in het programma “Vroege Vogels” dat er
Witvleugelsterns gebroed hebben/voorkomen in het Zuidlaardermeer!
Zaterdag 21 juni: naar Riga, via het Nationale Park Gauli en een houten trekpont
Henk Dommerholt
Het is de langste dag van het jaar, dat wordt in Letland gevierd, in dit geval met een lang
weekend. Eigenlijk is de nacht van 23 tot 24 juli de belangrijkste, ze noemen dat Janis. Een
wilde bloemen mengsel (van 9 verschillende bloemsoorten) om het hoofd van de vrouwen en
eikenbladeren om het mannenhoofd is traditioneel. Onze dag start zonnig, maar als we om 9
uur bij het hotel wegrijden beginnen regenwolken zich dreigend samen te pakken en we
houden het niet droog.
We hebben Karlis verzocht om niet weer naar het oosten te rijden om bij de vismeren te
zoeken naar de Geoorde Fuut e.d. Maar we willen richting Riga via het Nationale Park Gauli.
Het is fris en de temperatuur buiten zakt tot een graad of 6 C, vanwege de nog steeds
heersende noordelijke arctische stroming.
We rijden weer over de hobbelige P30;
Karlis houdt zich in, door een golvend
agrarisch landschap met hier en daar
een enkel erf en kleine dorpjes van
hout. Onderweg zien enkele deelnemers
een Eland staan, anderen denken dat het
een donkere Vos was.
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Om ca 11 uur maken we een stop bij de brug over de rivier Amata; een leuke plek om koffie
te drinken, waar de zon weer doorbreekt. In het fraai gelegen dorpje Ligatne; centraal in het
NP Gauli bezoeken we een klein bezoekerscentrum en maken een korte wandeling langs een
snelstromende beek met oa grotten en trappen omhoog langs een helling.
We zoeken de Waterspreeuw maar moeten genoegen nemen met de Grote Gele Kwikstaart;
ook een leuke soort die we nog niet op de lijst hadden. Ook de Kleine Vliegenvanger komt
weer duidelijk in beeld. Er zijn in het dorp diverse oude houten gebouwen en een papierwatermolen.
In het volgende dorpje Augsligatne kopen we broodjes voor de lunch en een kist met kersen,
die we ergens op een landweg gezellig opeten. Willy plukt daar een heus veldboeket en
eikentakken, die als verrassing ’s avonds in kleine Janis-boeketjes naast ons bord verschijnen.

We willen vervolgens door het Nationaal park naar het Raiskums-meer. Het is wel erg zoeken
om de overgang over de rivier de Gauja te vinden. De enige mogelijkheid is gebruik te maken
van het enige bestaande houten trek-veer ten noorden van Ligatne. Dit veer ligt aan een
onverharde weg en werkt volledig op handbediening; een bijzondere ervaring. Er kunnen net
2 auto’s op.
We maken een wandeling langs de rustige oostkant van het Raiskums-meer van ca een uur;
het is zonnig, maar het blijft fris. Hier wordt wel geïnvesteerd in nieuwe zomerhuizen langs
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de oever. Op weg naar Riga genieten we op een terras van heerlijke ijscoupes met chocola of
jam. Voor Riga vliegt weer een Scharrelaar (dezelfde) voor ons busje langs. Om 19.15 uur
bereiken we Hotel Tia in het centrum van Riga.
Als we om kwart voor 8 naar de eetzaal gaan krijgen we te horen dat de keuken om 8 uur
sluit. Het kost wat overredingskracht om toch een maaltijd te kunnen bestellen, we moeten
dan volgens de bediening wel 1 a 2 uur geduld hebben. We hebben geen keus en maken het
gezellig met de veldboeketjes, de evaluatie en een fles wijn die zich op wonderbaarlijke wijze
steeds weer vult onder tafel. Uiteindelijk hebben we prima gegeten. Henk bedankt Karlis voor
zijn uitmuntende vogelkennis, maar memoreert ook dat zijn onophoudelijke
telefoongesprekken, zijn sociale kant, rijstijl en kennis van andere natuur nog aandacht
vragen.
Zondag 22 juni: Wandeling door Riga en terugreis naar Nederland
Leo van der Kooij
Op het gebruikelijke tijdstip van 8:00 u. verzamelde onze groep zich in de ontbijtzaal van
hotel TIA in Riga om het lopend buffet te plunderen. Het was de eerste keer dat we tijdens
deze reis op deze manier ontbeten. Laura van Baltic Wildlife die deze reis georganiseerd had,
meldde zich enige tijd later aan onze tafel om met ons de invulling van de laatste uren van
deze reis te bespreken. Ook Juan was zeer tot ons genoegen bij ons gebleven. Zo konden wij
hem welverdiend in het zonnetje zetten voor de sympathieke manier waarop hij zich van zijn
taak als manusje van alles en chauffeur van de volgauto had gekweten. De envelop met
inhoud, die hij aangereikt kreeg nadat Caecilia hem namens ons alle lof had toegezwaaid, was
in alle opzichten op zijn plaats. Juan zou de hele ochtend ook bij ons blijven en ons om 14:00
uur naar het vliegveld rijden. Onze bagage werd alvast in het busje gezet en onder leiding van
Laura beleefden wij een culturele finale van onze natuurreis.
Vanaf een parkeerplek in de oude, historische binnenstad van Riga aan de oever van de
Westelijke Dwina - Daugava op zijn Lets- leidde zij ons rond in het “Parijs van het Noorden”.
Zij wees ons op een gloednieuw modern gebouw aan de overkant van de rivier. Het is de
nieuwe nationale bibliotheek, het conferentiecentrum voor alle bobo's van de Europese Unie.
Zij komen hiernaar toe omdat Letland het komende halfjaar de E.U. mag voorzitten. In een
rustig tempo liepen we door het kleine historische centrum en Laura vertelde ons overal het
nodige aan wetenswaardigheden. Zo leerden we ook nog wat over de turbulente geschiedenis
van dit door Duitsers, Zweden en Russen overheerste land dat pas sinds 1991 zijn
zelfstandigheid verwierf.
We zagen o.a. het beroemde “Huis van de Zwarthoofden”een prachtig gebouw in Hollandse
Renaissance stijl. In de tweede wereldoorlog was het compleet verwoest, maar het is weer
helemaal opgebouwd in 1999. Ernaast ligt een lelijke betonnen “doos” gebouwd in de
Sovjettijd. Het moest de “bevrijding” van Letland door de Russen verheerlijken, maar nu
wordt daar de onderdrukking van de Letten door de Nazi's en de Sovjets vanaf 1939 getoond.
Verder liepen we naar de Petruskerk met zijn mooie toren. Net als zoveel andere gebouwen in
1945 een puinhoop, maar weer uit de brokstukken herrezen.
Met de lift konden we omhoog om van het uitzicht over Riga te genieten. De lift werd
bediend door een somber kijkende jongeman. Evenwel, toen hij van enigen onzer wat munten
kreeg toegestopt, bleek hij toch over werkende gelaatsspieren te beschikken. Het uitzicht was
prachtig. Helaas wat somber door de dikke wolken waaruit af en toe een spat regen viel.
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We kwamen ook langs het nationale monument van de Letse onafhankelijkheid uitgebeeld
door een vrouwenfiguur op een heel hoge zuil. Bij het monument stonden twee lijfwachten
stram in de houding. Even later kwamen ze zowaar in beweging om stijf als twee aan elkaar
vastgemaakte houten poppen voor het monument heen en weer te paraderen.
Via het mooie stadspark met zijn oude bomen en een kunstmatige beek liepen we door een
straat met veel souvenirwinkels. In een van die winkels werden mooie linnen weefsels
verkocht. Hier ging menige reisgenoot voor de bijl. Bij de kassa ontstond zowaar een file. De
verkoopster had nauwelijks kennis van zowel het gebruik van de computer als van de Engelse
taal. Dankzij ingrijpen van Laura konden we eindelijk met onze aankopen het pand verlaten
en liepen we verder naar het plein waar we uitkeken op de Dom. Zowaar brak de zon even
door en dat stimuleerde ons om op een terras neer te strijken. De historische sfeer werd nog
verhoogd door een processie die passeerde met muziek en gezang, wierook en vaandels.
Na gedronken en wat gegeten te hebben, hadden we gelukkig nog wat tijd over om de
Jugendstilgebouwen in een paar straten even buiten het oude centrum te bekijken. Riga heeft
een flink aantal bijzonder indrukwekkende voorbeelden van deze weelderige bouwkunst, rijk
voorzien van allerlei ornamenten en beeldhouwwerken.
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Inmiddels was het tijd geworden om naar het vliegveld te vertrekken. Daar aangekomen
namen we niet alleen afscheid van Laura en Juan, maar ook van Caecilia en Lieuwe die nog
langer in Riga wilden blijven. Even zag het ernaar uit dat we lang moesten wachten, want er
stond een dik opeengepakte mensenmassa voor de incheckbalies waar wij ons achteraan
moesten sluiten. Verrassend snel loste de massa zich op en waren we aan de beurt. Hulde voor
Henk die tevoren al op internet had ingecheckt. Verder verliep alles tamelijk gesmeerd. Een
Boomvalk die een paar keer vlak over het platform zwierde, zwaaide ons uit als een gepast
afscheid van vogelrijk Letland.
Op Schiphol geland, hadden we snel onze bagage te pakken en namen we afscheid van elkaar.
Wellicht tot een volgende KNNV-reis ?
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Plantenlijst KNNV-reis Letland 2014

Melampyrum nemorosum
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--?? Zie foto ---

Melampyrum nemorosum

Aardaker

Lathyrus tuberosus

Adderwortel

Polygonum bistorta

Akkerereprijs

Veronica agrestis

Akkerwinde

Convulvulus arvensis

Avondkoekoeksbloem

Silene latifolia

Bastaardwalstro/Geelwit walstro

Galium×pomeranicum

Beemdkroon

Knautia arvensis

Beemdooievaarsbek

Geranium pratense

Bergklaver

Trifolium montanum

Bevertjes

Briza media

Bijvoet

Artemisia vulgaris

Bitterzoet

Solanum dulcamara

Blaartrekkende boterbloem

Ranunculus sceleratus

Blaassilene

Silene vulgaris

Blauw glidkruid

Scutellaria galericulata

Blauwe bosbes

Vaccinium myrtillis

Bosandoorn

Stachys sylvatica

Bosanemoon

Anemone nemorosa

Bosgierstgras

Milium effusum

Bosooievaarsbek

Geranium sylvaticum

Bosorchis

Dactylorhiza fuchsii

Bospaardenstaart

Equisetum sylvaticum

Boswikke

Vicia sylvatica

Brede ereprijs

Veronica austriaca

Brede wespenorchis

Epipactis helleborine

Chimaphila

Chimaphila umbellata

Dagkoekoeksbloem

Silene dioica

Dalkruid

Maianthemum bifolium

Dotterbloem

Caltha palustris

Echte guldenroede

Solidago virgaurea

Echte karwij

Carum carvi

Echte valeriaan

Valeriana officinalis

Eenarig wollegras

Eriophorum vaginatum

Eenbes

Paris quadrifolia

Eenbloemig parelgras

Melica uniflora

Eenjarige hardbloem

Scleranthus annuus

Eenzijdig wintergroen

Orthilia secunda

Elsbes

Sorbus torminalis

Esparcette

Onobrychis viciifolia

22

*2

*3

*6

*8

Fluitenkruid

Anthriscus sylvestris

Geel nagelkruid

Geum urbanum

Geelhartje

Linum catharticum

Gele ganzenbloem

Chrysanthemum segetum

Gele lis

Iris pseudacorus

Gele morgenster

Tragopogon pratensis

Gele plomp

Nuphar lutea

Gevlekte rietorchis

Dactylorhiza praetermissa

Gewone agrimonie

Agrimonia eupatoria

Gewone berenklauw

Heracleum sphondylium

Gewone brunel

Prunella vulgaris

Gewone engelwortel

Angelica sylvestris

Gewone ereprijs

Veronica chamaedrys

Gewone ossentong

Anchusa officinalis

Gewone pastinaak

Pastinaca sativa

Gewone rolklaver

Lotus corniculatus

Gewoon biggenkruid

Hypochoeris radicata

Gewoon reukgras

Anthoxanthum odoratum

Gewoon vetblad

Pinguicula vulgaris

Grijskruid

Berteroa incana

Groot springzaad

Impatiens noli-tangere

Grote centaurie

Centaurea scabiosa

Grote keverorchis

Listera ovata

Grote klit

Arctium lappa

Grote lisdodde

Typha latifolia

Grote pimpernel

Sanguisorba officinalis

Grote ratelaar

Rhinanthus angustifolius

Grote veldbies

Luzula sylvatica

Grote watereppe

Sium latifolium

Grote waterweegbree

Alisma plantago-aquatica

Grote wederik

Lysimachia vulgaris

Haagwinde

Calystegia sepium

Harig wilgenroosje

Epilobium hirsutum

Hartgespan

Leonurus cardiaca

Heelkruid

Sanicula europea

Heermoes

Equisetum arvense

Hengel

Melampyrum pratense

Hopklaver

Medicago sativa

Jeneverbes

Juniperus communis

Kale jonker

Cirsium palustre
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*4

Kikkerbeet

Hydrocharis morsus-ranae

Klein springzaad

Impatiens parviflora

Klein wintergroen

Pyrola minor

Kleine bevernel

Pimpinella saxifraga

Kleine lisdodde

Typha angustifolia

Kluwenklokje

Campanula glomerata

Knikkend nagelkruid

Geum rivale

Knolspirea

Filipendula vulgaris

Knoopkruid

Centaurea jacea

Knopbies

Schoenus nigricans

Knopig helmkruid

Scrophularia nodosa

Koninginnekruid

Eupatorium cannabium

Koningskaars

Verbascum thapsus

Korenbloem

Centaurea cyanus

Krabbenscheer

Stratiotes aloides

Kropaar

Dactylis glomerata

Lange ereprijs

Veronica longifolia

Laurierwilg

Salix pentandra

Lelietje-van-dalen

Convallaria majalis

Leverbloempje

Hepatica nobilis

Lievevrouwenbedstro

Galium odoratum

Liggende vleugeltjesbloem

Polygala serpyllifolia

Mannetjesereprijs

Veronica officinalis

Mansoor

Asarum europeum

Maretak

Viscum album

Margriet

Leucanthemum vulgare

Mattenbies

Scirpus lacustris

Melkeppe

Peucedanum palustre

Moerasooievaarsbek

Geranium palustre

Moerasrozemarijn

Ledum palustre

Moerasspirea

Filipendula ulmaria

Moeraswalstro

Galium palustre

Moeraswolfsklauw

Lycopodium inundatum

Moesdistel

Cirsium oleraceum

Muizenoor

Hieracium pilosella

Muurpeper

Sedum acre

Noordelijke waterlelie

Nymphea candida
of N. tetragona

*5

*7

Noords walstro

Galium boreale

Noordse rus

Juncus arcticus subsp. balticus

Ongelijkbladige distel

Cirsium helenoides ( heterophyllum)

24

Pekbloem

Silene armeria

Pijlkruid

Sagittaria sagittifolia

Pitrus

Juncus effusus

Poelruit

Thalictrum flavum

Prachtanjer

Dianthus superbus

Reukgras

Anthoxanthum odoratum

Reuzenberenklauw

Heracleum mantegazzianum

Riet

Phragmites australis

Ringelwikke

Vicia hirsuta

Rode klaver

Trifolium pratense

Rond wintergroen

Pyrola rotundifolia

Ruige weegbree

Plantago media

Schaafstro

Equisetum hyemale

Scheuchzers wollegras

Eriophorum scheuchzeri

Schijfkamille

Chamomilla suaveolens

Sint-janskruid

Hypericum perforatum

Slangenkruid

Echium vulgare

Slangenwortel

Calla palustris

Smal fakkelgras

Koeleria macrantha

Stinkende gouwe

Chelidonium majus

Struikhei

Calluna vulgaris

Teunisbloem sp.

Oenothera sp.

Tormentil

Potentilla erecta

Tuinanjer

Dianthus caryophyllus

Veldlathyrus

Lathyrus pratensis

Verspreidbladig goudveil

Chrysosplenium alternifolium

Viltganzerik

Potentilla argentea

Vlasbekje

Linaria vulgaris

Vliegenorchis

Ophrys insectifera

Vogelnestje

Neottia nidus-avis

Vogelwikke

Vicia cracca

Voorjaarslathyrus

Lathyrus vernus

Vossenbes/ Rode bosbes

Vaccinium vitis-idaea

Wateraardbei

Potentilla palustris

Waterscheerling

Cicuta virosa

Waterviolier

Hottonia palustris

Wegdistel

Onopordum acanthium

Weideklokje

Campanula patula

Wilde judaspenning

Lunaria rediviva

Wildemanskruid

Pulsatilla vulgaris
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*1

Wilgenroosje

Chamerion angustifolium

Witte boterbloem

Ranunculus platanifolius

Witte honingklaver

Melilotus alba

Witte klaverzuring

Oxalis acetosella

Witte rapunzel

Phyteuma spicatum

Wofspoot

Lycopus europaeus

Wondklaver

Anthyllis vulneraria

Zandblauwtje

Jasione montana

Zandhaver

Leymus arenarius

Zandraket

Arabidopsis thaliana

Zeelathyrus

Lathyrus japonicus

Zeepkruid

Saponaria officinalis

Zeepostelein

Honckenya peploides

Zeeraket

Cakile maritima

Zevenblad

Aegopodium podagraria

Zilverschoon

Potentilla anserina

Zwarte toorts

Verbascum nigrum

Opmerkingen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

* 1 : Soort niet vastgesteld; er zijn veel bastaarden van de kleine en de middelste
teunisbloem. De Grote teunisbloem was het in ieder geval niet.
* 2 : Geen Nederlandse naam voor deze soort kunnen vinden
* 3 : In “De geïllustreerde Flora” staat deze bastaard vermeld als Geelwit walstro
* 4 : Niet exact gedetermineerd. Er is een kleine mogelijkheid dat het een andere soort
Ratelaar is ( Minor of Alectorolophus)
* 5 : Wij hebben deze soort als Aarereprijs genoteerd. Dit is onjuist het moet Lange
ereprijs
zijn. Aarereprijs ziet er heel anders uit en groeit in tegenstelling tot V. longifolia
op droge, grazige standplaatsen.
* 6 : Dactylorchissen zijn heel moeilijk op naam te brengen. Er is veel hybridisatie en
er is bovendien veel variatie in de soorten zelf. De determinatie is dus onzeker.
* 7 : Volgens “De Geïllustreerde Flora” (pg 104/105) komen in Noord en Oost Europa
waterleliesoorten voor met kleinere bloemen dan die bij ons groeit.
Het zijn de Noordse Waterlelie (Nymphea candida), bloemen enige cm. kleiner,
en Nymphea tetragona met bloemen die nog niet half zo groot zijn.
Welke wij waargenomen hebben is nu niet meer na te gaan.
*8 : Dit dwergheestertje viel ons op tijdens de wandeling over het knuppelpad van de
Orchideeënroute. Er zijn foto's van gemaakt.
Leo van der Kooij 30-06-2014
gecontroleerd en aangevuld door Greetje Busman en Els Oosthuizen.
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Lijst van vlinders KNNV-reis Letland 2014.

Tweekleurig hooibeestje

opgesteld door Leo van der Kooij en Geoske Sanders
Groot dikkopje

Ochlodes sylvanus

Kleine vos

Aglais urticae

Atalanta

Vanessa atalanta

Distelvlinder

Vanessa cardui

Klein geaderd witje

Pieris napi

Violette vuurvlinder

Lycaena alciphron

Geelsprietdikkopje

Thymelicus sylvestris

Icarusblauwtje

Polyommatus icarus

Heideblauwtje

Plebejus argus

Wikkeblauwtje

Polyommatus amandus

Koevinkje

Aphantopus hyperantus

Hooibeestje

Coenonympha pamphilus

Tweekleurig hooibeestje

Coenonympha arcania

Bosparelmoervlinder

Mellicta athalia

Purperstreepparelmoervlinder

Brenthis ino

Boszandoog

Lopinga achine

Zuringspanner

Lythria cruentaria

Klaverspanner

Chiasmia clathrata

Bonte bandspanner

Epirrhoe tristata

Vals witje

Sionia lineata

Geelbandlangsprietmot

Nemophora degeerella
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Vogellijst KNNV-reis Letland 2014
Nr.

Engelse naam

Nederlands

wetenschappelijk

gezien&

1

Greylag Goose

Grauwe&Gans&

Anser anser anser

1&

2

Dark-bellied Brant Goose

Rotgans&

Branta bernicla

2&

3

Mute Swan

Knobbelzwaan&

Cygnus olor

3&

4

Tundra Swan

Kleine&Zwaan&

Cygnus columbianus bewickii

4&

5

Common Shelduck

Bergeend&

Tadorna tadorna

5&

6

Gadwall

Krakeend&

Anas strepera

6&

7

Mallard

Wilde&Eend&

Anas platyrhynchos

7&

8

Northern Shoveler

Slobeend&

Anas clypeata

8&

9

Northern Pintail

Pijlstaart&

Anas acuta

9&

10

Eurasian Teal

Wintertaling&

Anas crecca

10&

11

Common Pochard

Tafeleend&

Aythya ferina

11&

12

Tufted Duck

Kuifeend&

Aythya fuligula

12&

13

Common Eider

Eidereend&

Somateria mollissima

13&

14

Velvet Scoter

Grote&ZeeHeend&

Melanitta fusca fusca

14&

15

Common Scoter

Zwarte&ZeeHeend&

Melanitta nigra

15&

16

Common Goldeneye

Brilduiker&

Bucephala clangula

16&

17

Common Merganser

Grote&Zaagbek&

Mergus merganser

17&

18

Black-throated Loon

Parelduiker&

Gavia arctica

18&

19

Little Grebe

Dodaars&

Tachybaptus ruficollis

19&

20

Red-necked Grebe

Roodhalsfuut&

Podiceps grisegena

20&

21

Great Crested Grebe

Fuut&

Podiceps cristatus

21&

22

Black Stork

Zwarte&Ooievaar&

Ciconia nigra

22&

23

White Stork

Ooievaar&

Ciconia ciconia

23&

24

Great Cormorant

Aalscholver&

Phalacrocorax carbo sinensis

24&

25

Eurasian Bittern

Roerdomp&

Botaurus stellaris

25&

26

Little Bittern

Woudaapje&

Ixobrychus minutus

26&

27

Grey Heron

Blauwe&Reiger&

Ardea cinerea

27&

28

Great Egret

Grote&Zilverreiger&

Ardea alba alba

28&

29

Osprey

Visarend&

Pandion haliaetus

29&

30

Black Kite

Zwarte&Wouw&

Milvus migrans

30&

31

White-tailed Eagle

Zeearend&

Haliaeetus albicilla

31&

32

Western Marsh Harrier

Bruine&Kiekendief&

Circus aeruginosus

32&

33

Eurasian Sparrowhawk

Sperwer&

Accipiter nisus

33&

34

Common Buzzard

Buizerd&

Buteo buteo buteo

34&

35

Lesser Spotted Eagle

Schreeuwarend&

Aquila pomarina

35&

36

Greater Spotted Eagle

Bastaardarend&

Aquila clanga

36&

37

Common Kestrel

Torenvalk&

Falco tinnunculus

37&

38

Eurasian Hobby

Boomvalk&

Falco subbuteo

38&

39

Corn Crake

Kwartelkoning&

Crex crex

39&

40

Little Crake

Klein&Waterhoen&

Porzana parva

40&

41

Eurasian Coot

Meerkoet&

Fulica atra

41&
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42

Common Crane

Kraanvogel&

Grus grus

42&

43

Northern Lapwing

Kievit&

Vanellus vanellus

43&

44

Little Ringed Plover

Kleine&Plevier&

Charadrius dubius curonicus

44&

45

Common Sandpiper

Oeverloper&

Actitis hypoleucos

45&

46

Green Sandpiper

Witgatje&

Tringa ochropus

46&

47

Spotted Redshank

Zwarte&Ruiter&

Tringa erythropus

47&

48

Wood Sandpiper

Bosruiter&

Tringa glareola

48&

49

Common Redshank

Tureluur&

Tringa totanus

49&

50

Eurasian Curlew

Wulp&

Numenius arquata

50&

51

Black-tailed Godwit

Grutto&

Limosa limosa

51&

52

Ruff

Kemphaan&

Philomachus pugnax

52&

53

Black-headed Gull

Kokmeeuw&

Chroicocephalus ridibundus

53&

54

Little Gull

Dwergmeeuw&

Hydrocoloeus minutus

54&

55

Mew Gull

Stormmeeuw&

Larus canus

55&

56

(European) Herring Gull

Zilvermeeuw&

Larus argentatus

56&

57

Lesser Black-backed Gull

Kleine&Mantelmeeuw& Larus fuscus

57&

58

Great Black-backed Gull

Grote&Mantelmeeuw& Larus marinus

58&

59

Little Tern

Dwergstern&

Sternula albifrons

59&

60

Caspian Tern

Reuzenstern&

Hydroprogne caspia

60&

61

Black Tern

Zwarte&Stern&

Chlidonias niger

61&

62

White-winged Tern

Witvleugelstern&

Chlidonias leucopterus

62&

63

Common Tern

Visdief&

Sterna hirundo

63&

64

Arctic Tern

Noordse&Stern&

Sterna paradisaea

64&

65

Sandwich Tern

Grote&Stern&

Thalasseus sandvicensis

65&

66

Parasitic Jaeger

Kleine&Jager&

Stercorarius parasiticus

66&

67

Common Pigeon

postduif&

Columba livia

67&

68

Common Wood Pigeon

Houtduif&

Columba palumbus

68&

69

Eurasian Collared Dove

Turkse&Tortel&

Streptopelia decaocto

69&

70

Common Cuckoo

70&

Tawny Owl

Koekoek&
Bosuil&

Cuculus canorus

71

Strix aluco

71&

72

Common Swift

Gierzwaluw&

Apus apus

72&

73

European Roller

Scharrelaar&

Coracias garrulus

73&

74

Great Spotted Woodpecker

Grote&Bonte&Specht&

Dendrocopos major

74&

75

Red-backed Shrike

Grauwe&Klauwier&

Lanius collurio

75&

76

Great Grey Shrike

Klapekster&

Lanius excubitor

76&

77

Eurasian Golden Oriole

Wielewaal&

Oriolus oriolus

77&

78

Eurasian Jay

Gaai&

Garrulus glandarius

78&

79

Eurasian Magpie

Ekster&

Pica pica

79&

80

Western Jackdaw

Kauw&

Corvus monedula

80&

81

Rook

Roek&

Corvus frugilegus

81&

82

Hooded Crow

Bonte&Kraai&

Corvus cornix

82&

83

Northern Raven

Raaf&

Corvus corax

83&

84

Bearded Reedling

Baardmannetje&

Panurus biarmicus

84&

85

Crested Lark

Kuifleeuwerik&

Galerida cristata

85&
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86

Eurasian Skylark

Veldleeuwerik&

Alauda arvensis

86&

87

Woodlark

Boomleeuwerik&

Lullula arborea

87&

88

Sand Martin

Oeverzwaluw&

Riparia riparia

88&

89

Barn Swallow

Boerenzwaluw&

Hirundo rustica

89&

90

Common House Martin

Huiszwaluw&

Delichon urbicum

90&

91

Marsh Tit

Glanskopmees&

Poecile palustris

91&

92

Willow Tit

Matkopmees&

Poecile montanus borealis

92&

93

Coal Tit

Zwarte&Mees&

Periparus ater

93&

94

European Crested Tit

Kuifmees&

Lophophanes cristatus

94&

95

Great Tit

Koolmees&

Parus major

95&

96

Eurasian Blue Tit

Pimpelmees&

Cyanistes caeruleus

96&

97

Eurasian Penduline Tit

Buidelmees&

Remiz pendulinus

97&

98

Eurasian Nuthatch

Boomklever&

Sitta europaea

98&

99

Eurasian Wren

Winterkoning&

Troglodytes troglodytes

99&

100 Common Goldcrest

Goudhaan&

100&

101 Willow Warbler

Fitis&

102 Common Chiffchaff

Tjiftjaf&

103 Wood Warbler

Fluiter&

104 Greenish Warbler

Grauwe&Fitis&

105 Booted Warbler

Kleine&Spotvogel&

Regulus regulus
Phylloscopus trochilus
acredula
Phylloscopus collybita
abietinus
Phylloscopus sibilatrix
Phylloscopus trochiloides
viridanus
Hippolais caligata

106 Icterine Warbler

Spotvogel&

Hippolais icterina

106&

107 Sedge Warbler

Rietzanger&

Acrocephalus schoenobaenus

107&

108 Eurasian Reed Warbler

Kleine&Karekiet&

Acrocephalus scirpaceus

108&

109 Blyth's Reed Warbler

Struikrietzanger&

Acrocephalus dumetorum

109&

110 Marsh Warbler

Bosrietzanger&

Acrocephalus palustris

110&

111 Great Reed Warbler

Groete&Karekiet&

Acrocephalus arundinaceus

111&

112 River Warbler

Krekelzanger&

Locustella fluviatilis

112&

113 Savi's Warbler

Snor&

Locustella luscinioides

113&

114 Eurasian Blackcap

Zwartkop&

Sylvia atricapilla

114&

115 Garden Warbler

Tuinfluiter&

Sylvia borin

115&

116 Barred Warbler

Sperwergrasmus&

Sylvia nisoria

116&

117 Common Whitethroat

Grasmus&

Sylvia communis

117&

118 Lesser Whitethroat

118&

120 European Pied Flycatcher

Braamsluiper&
Sylvia curruca
Grauwe&
Muscicapa striata
Vliegenvanger&
Bonte&Vliegenvanger& Ficedula hypoleuca

121 Red-breasted Flycatcher

Kleine&Vliegenvanger& Ficedula parva

121&

122 European Robin

Roodborst&

Erithacus rubecula

122&

123 Thrush Nightingale

Noorse&Nachtegaal&

123&

124 Black Redstart

Zwarte&Roodstaart&

Luscinia luscinia
Phoenicurus ochruros
gibraltariensis

119 Spotted Flycatcher

125 Common Redstart
126 Northern Wheatear

Gekraagde&
Roodstaart&
Tapuit&
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Phoenicurus phoenicurus
Oenanthe oenanthe

101&
102&
103&
104&
105&

119&
120&

124&
125&
126&

127 Whinchat
128 Common Blackbird

Paapje&

Saxicola rubetra

127&

Merel&

Turdus merula

128&

129 Fieldfare
130 Song Thrush

Kramsvogel&

Turdus pilaris

129&

Zanglijster&

Turdus philomelos

130&

131 Mistle Thrush
132 Common Starling
Western Yellow Wagtail (Blue133 headed)
134 Grey-headed

Grote&Lijster&

Turdus viscivorus

131&

Spreeuw&

Sturnus vulgaris

132&

Gele&Kwikstaart&

Motacilla flava flava

133&

Noordse&Kwikstaart&

-M. f. Thunbergi

134&

135 Citrine Wagtail

Citroenkwikstaart&
Grote&Gele&
Kwikstaart&
Witte&Kwikstaart&

Motacilla citreola

135&

Motacilla alba

137&

Duinpieper&

Anthus campestris

138&

139 Meadow Pipit
140 Tree Pipit

graspieper&

Anthus pratensis

139&

Boompieper&

Anthus trivialis

140&

141 Yellowhammer
142 Common Reed Bunting

Geelgors&

Emberiza citrinella

141&

Rietgors&

Emberiza schoeniclus

142&

143 Common Chaffinch
145 Brambling

Vink&

Fringilla coelebs

143&

Keep&

Fringilla montifringilla

145&

146 Common Rosefinch
147 European Greenfinch

Roodmus&

Carpodacus erythrinus

146&

Groenling&

Chloris chloris

147&

148 Red Crossbill
149 Eurasian Siskin

Kruisbek&

Loxia curvirostra

148&

Sijs&

Spinus spinus

149&

150 European Goldfinch
151 Common Linnet

Putter&

Carduelis carduelis

150&

Kneu&

Carduelis cannabina

151&

152 European Serin
153 Eurasian Bullfinch

Europese&Kanarie&

Serinus serinus

152&

Goudvink&

Pyrrhula pyrrhula

153&

154 House Sparrow
155 Eurasian Tree Sparrow

Huismus&

Passer domesticus

154&

Ringmus&

Passer montanus

155&

136

Grey Wagtail

137 White Wagtail
138 Tawny Pipit

Motacilla cinerea

136&

samenstelling vogellijst Henk Dommerholt

viervlek
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