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VWG Alphen aan den Rijn

Maandag 21 mei

Maandagochtend 21 mei om 06.00 uur vertrokken we met 6 personen in 2 auto’s richting Polen voor een 
vogelreis naar de Oderdelta en Nationaal Park Warta, beiden gelegen in Noordwest-Polen, net over de Duitse 
grens. 

De eerste bestemming was het plaatsje Czarnocin, gelegen aan de Oderdelta op zo’n 900 kilometer afstand van 
Alphen. Het vroege vertrek zorgde ervoor dat we de Nederlandse files voor konden zijn en we ook nog tijd 
hadden om onderweg in Duitsland een mooie locatie op te zoeken voor wat leuke waarnemingen.

Natuurlijk werd er ook vanuit de auto al op vogels gelet en langs de N11 tussen Alphen en Zwammerdam 
leverde dat een purperreiger op. Na ca. 3 uur rijden was de eerste toiletstop in Duitsland,  waar o.a. geelgors, 
witte kwikstaart en braamsluiper werden genoteerd.  Qua vlinders was een bont dikkopje een leuke 
waarneming, een soort die in Nederland toch vrij schaars is.

Een tweede stop leverde een nachtegaal en een groepje putters op en langs de snelweg werden diverse 
roofvogels gezien.  Vooral vanaf midden-Duitsland kwamen er leuke soorten bij zoals rode en zwarte wouw.

Vervolgens was het tijd om de snelweg af te gaan en een stop te maken in het Havelland.  Tijdens de rit over de 
binnenwegen werden zwarte en gekraagde roodstaarten gezien en ook de eerste grauwe gorzen werden 
gehoord. In  het veld werd een paartje kraanvogels ontdekt en dat was wel een stop waard.  Naast deze 
kraanvogels hadden we hier ook meteen een jagende rode wouw en even later volgde een grauwe kiekendief 
die na even rondvliegen landde in het veld met koolzaad. Tijdens de waarneming vonden we het erg vreemd 
dat de vogel een opvallende gele plek op het lichaam had. Een foto van Wim zorgde ’s avonds voor een 
duidelijke verklaring. Het gele gedeelte was een clip die de vogel op de vleugel had zitten. De vogel ‘werkte dus 
mee’ aan een speciaal project. Op dezelfde plek noteerden we ook nog een grauwe gors en diverse geelgorzen.
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Rode wouw                        Bont dikkopje

We vervolgden de route naar de ‘belangrijkste’ stop voor vandaag, het Havelländisches Luch bij Garlitz. Dit is 
één van de drie gebieden in Duitsland waar de grote trap voorkomt. Van oorsprong komt deze vogel er voor, 
maar na een sterke afname van het aantal heeft men ervoor gekozen de soort een beetje te helpen om de grote 
trap voor Duitsland toch te behouden. Dit doet men door (een deel van) de eieren uit de nesten te halen en uit 
te broeden om zodoende te zorgen voor minder predatie en een beter broedresultaat. Dit is redelijk succesvol 
en in het gebied wat wij bezoeken moeten nog ca. 35-40 grote trappen leven.

Na wat zoeken naar de juiste locatie kwamen we terecht op een weggetje naar één van de uitkijkhutten over 
het gebied. Op de paaltjes naar de uitkijkplek zagen we diverse paapjes en grauwe gorzen. Onder bij de hut liet 
een spotvogel ons al zijn zangkunsten horen.  Eenmaal in de hut kijken we over een uitgebreid gebied met hoge 
begroeiing.  Met diverse verrekijkers werd het gebied afgezocht, maar de grote trap kwam niet in beeld. Maikell 
haalde toch maar even de telescoop en binnen enkele seconden was het raak en stond de kijker op een groepje 
van 4 grote trappen die af en toe weer in het hoge gras verdwenen.  Iets verderop bleken er nog 2 te lopen. Ook 
werden een mannetje blauwe kiekendief, vrouwtje bruine kiekendief, bonte kraai, de eerste grauwe klauwier en 
een ree gezien. 

Toen we weer tevreden met de waarneming op het pad stonden, werden we verrast door een volledig 
vrijstaande grote trap die ook nog eens aan het baltsen was, erg mooi! Ook kreeg Kees een jagende klapekster 
in beeld. Een paar honderd meter rechts van de grote trap liepen een aantal kraanvogels, wat later een groep 
van minstens 23 exemplaren bleek te zijn. Al met al een succesvolle stop.

Het was tijd om weer verder te rijden en tegen 17.00 uur maakten we een dinerstop langs de snelweg bij de 
Buckowsee in Noordoost-Duitsland. Op behoorlijke afstand boven de bosrand bleek een flink aantal roofvogels 
te vliegen met hierbij in ieder geval 2 visarenden, rode en zwarte wouw.

Snel door naar onze verblijfsplaats in Polen waar we tegen 20.00 uur arriveerden. Het dorpje Czarnocin stelt 
weinig voor met een paar huisjes, een grote vervallen fabriekscomplex, een sklep waar de lokale bevolking 
graag samenkomt en het Frajda gebouw. Een flink gebouw waar kinderkampen worden georganiseerd maar je 
ook als natuurliefhebber uitstekend terecht kunt.  Waar je niet om heen kon waren de huiszwaluwen die in 
honderdtallen rondom het gebouw vlogen. Met groen gaas voor de muren werd geprobeerd te voorkomen dat 
ze er zouden gaan nestelen. De huiszwaluwen probeerden het echter toch en hingen massaal aan het gaas en 
poogden daar hun nest te bouwen. Dit echter zonder succes.



Vogelreis Oderdelta en Warta

Huiszwaluw                       Kramsvogel

We werden vriendelijk ontvangen en kregen een groot appartement met woonkamer, grote keuken (zelfs groot 
genoeg om nog een matras neer te leggen als een kamergenoot snurkt), badkamer en 3 slaapkamers.  Het zag 
er keurig uit en was stukken beter dan wij vooraf hadden verwacht voor deze lage prijs.

Meteen werd gevraagd hoever de Oder van het complex af lag en dit bleek slechts 250 meter te zijn. Het pad af, 
een stukje door het bos en dan sta je aan het water. We kregen wel de waarschuwing dat de muggen erg 
agressief waren. Toch waagden Wim en Martijn zich ernaartoe en dat leverde inderdaad de eerste 
muggenbeten op echter ook de eerste grote karekieten en in de verte een zeearend. Op het complex zelf veel 
kramsvogels waarbij naast de ons bekende tjak-tjak roep ook regelmatig gezongen werd. 

Tijdens een drankje in het appartement werd ’s avonds ook nog een roepende roerdomp gehoord.

Dinsdag 22 mei

Even na 04.00 uur werd het al licht en enkelen onder ons waren dan ook al rond 05.30 uur buiten.  Wim en 
Martijn kregen weer een aantal muggen te verduren maar mochten ook o.a. noordse nachtegaal, grauwe 
vliegenvanger, gele kwikstaart, grauwe gors en kneu noteren.  Ook weer diverse kramsvogels, veel 
huiszwaluwen en roepende wielewalen.  Rond 07.00 uur was iedereen nog even buiten voor het ontbijt en liet 
een prachtige gekraagde roodstaart zich zien.

Gekraagde roodstaart                Zilvermeeuw

Een uitgebreid ontbijt stond voor ons klaar en we moesten opschieten want eigenaresse Magda stond al klaar 
om ons te begeleiden naar de haven van Stepnica waar een 3 uur durende boottocht over de Oderdelta 
gepland stond.  De schippers wilden op tijd vertrekken want er werd een temperatuur van 30 graden voorspeld. 
Vanuit de auto werden nog een aantal grauwe klauwieren gezien.
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In de haven maakten we kennis met de schippers van de twee bootjes, Janusz en Pjotre. Het doel van de 
boottocht was om in de buurt van de zeearenden te komen. De Oderdelta is voor de zeearend één van de 
belangrijkste locaties in Europa. Er broeden ca. 150 paar en in de herfst en winter komen er nog grotere 
aantallen voor. Het grootste gedeelte zit in gebieden waar je niet kunt komen maar een boottocht vanuit 
Stepnica moet in ieder geval altijd een aantal arenden opleveren. Magda en de schipper gaven echter aan dat 
door de warmte het aantal vandaag misschien wat lager zal zijn. Meestal lukt het wel om er 10 te zien, maar nu 
vrezen ze dat het er misschien iets minder zullen zijn.

We varen de haven uit en smeren ons goed in met zonnebrand, want om 08.00 uur is het al flink warm met felle 
zon. Binnen 10 minuten zien we in een dode boom al de eerste 2 zeearenden zitten maar de schippers varen de 
andere kant op en laten ons eerst een beverburcht zien. Daarna varen we richting de zeearenden, we blijven 
wel een stuk van de oever zodat ze niet meteen wegvliegen. De eerste foto’s worden gemaakt en met dode vis 
wordt geprobeerd de zeearenden te lokken. In de herfst schijnt dit erg goed te werken en komen ze de vis 
ophalen, maar nu tonen ze geen interesse en is het meer meeuwenvoer. Opeens gaan de twee arenden toch op 
de wieken en vliegen ze niet ver voor ons langs, een indrukwekkend gezicht!

Zeearend

Even laten zien we twee zeearenden op een ponton zitten en ook in een boom op het eiland zit een exemplaar. 
We zien veel grote groepen aalscholvers vliegen en ook worden we gevolgd door diverse zilvermeeuwen waar 
een enkele geelpootmeeuw tussen zit. Op een boei wederom twee zeearenden en twee vrouwtjes brilduiker 
vliegen over.

We varen verder, langs een groot fabriekscomplex en zien geen zeearenden meer. We gaan een zijtak in en het 
wordt rustiger met de vogels. In de bomen aan de oever zien we nog wel een jagende grauwe klauwier. Op de 
plekken waar het water wat smaller is hoor je vanuit de rietkragen diverse grote karekieten. Het geluid van de 
motor zorgt er verder voor dat je niet heel veel hoort.

Na een uur varen we weer terug naar de delta en al redelijk snel komt weer een zeearend in beeld. Hij blijft op 
afstand en heeft geen interesse in de vis die in het water wordt gegooid. Hij kan het veel beter zelf, want 500 
meter verder grijpt hij uit het water een verse vis. Jammer dat dit op afstand gebeurt. Hij landt in een boom 
maar als we zijn richting uitgaan vliegt hij meteen weg.
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We gaan een smal watertje in, het gebied waar we nu varen is wel een beetje te vergelijken met de 
Nieuwkoopse Plassen. Landschappelijk erg mooi en ook vliegen er vele libellen. Vooral viervlek, smaragdlibel en 
noordse witsnuit zijn in grote aantallen aanwezig. Andere soorten hebben we niet kunnen benoemen omdat we 
bleven varen en je geen details kon zien. Vanuit het riet klinkt ook het geluid van de snor, sprinkhaanzanger, 
rietgors en vooral veel rietzangers.

Eenmaal terug op de delta komen we na een minuut of 10 weer bij een zeearend. Oh nee, er vliegt er nog één 
en nog één. Uiteindelijk komen hier 7 zeearenden in 1 beeld. Erg gaaf! Eentje komt redelijk boven de boot, 
maar het licht is voor foto’s wat lastig en ook zijn er wat golfjes gekomen die het beeld wat minder stabiel 
maken. 

Na 10 minuten is het tijd om weer richting de haven te varen. Door de golfjes nu af en toe opspattend water, 
dus de camera even droog houden. Verder natuurlijk wel lekker met deze temperatuur.  De boottocht was 
uiteindelijk erg succesvol met minimaal 12 zeearenden.

Na terugkomst in de haven een drankje gedronken op een terras en een bank opgezocht om zloty’s te halen. 
Het duurde even maar uiteindelijk hadden we allemaal wat Pools geld op zak. 

De bedoeling was om een wandeling in een natuurgebiedje te maken ten zuiden van Stepnica maar dat wisten 
we niet direct te vinden. We kwamen op een weggetje dat eindigde bij wat volkstuintjes en het bos. Misschien 
dat het gebied erachter ligt dus hier maar even lopen en wat eten.  We zagen een aantal grauwe klauwieren, 
paapjes, geelgorzen en in het bos hoorden we veel fluiters. Een prachtig gekleurd mannetje wielewaal liet zich 
even goed zien om vervolgens weer te verdwijnen in de boomtoppen. In het veld een edelhert met een groot 
gewei. Dit pad bleek niet de juiste plek te zijn, dus op zoek naar de andere locatie.

Via wat zijweggetjes komen we op de plek die we zochten. Een dijkje met aan de ene kant de rietvelden langs 
de Oderdelta en de andere kant mooie bloemrijke graslanden.  Enkele zingende kramsvogels en diverse 
rietzangers en karekieten waren meteen bij het uitstappen te noteren. Tijdens de warme wandeling verder veel 
kwikstaarten, grauwe klauwieren, braamsluipers, grasmussen, een rode wouw en een stel raven. Ook de eerste 
krekelzanger en een roodmus lieten zich horen. Op afstand werd nog een rustende zeearend gezien. Qua 
vlinders: oranjetipje, atalanta, kleine vuurvlinder,  gele luzernevlinder en veel landkaartjes.
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Grauwe klauwier   Landkaartje

Eenmaal terug op ons verblijfsadres kon nog een koninginnepage aan de vlinderlijst worden toegevoegd. We 
zijn wat gaan eten in Stepnica. Hier kwamen we onze schipper Janusz en een vriend van hem tegen en ze 
konden vooral de ‘okon’ aanraden, een vissoort waarvan we niet wisten wat het was. Het bleek uiteindelijk om 
gefrituurde kleine baarsjes te gaan en degenen die dit hebben gekozen hebben er nog uren van ‘genoten’. 

Aangezien de tank van Kees aardig leeg begon te raken moesten we even aan bij een benzinepomp maar dat 
klinkt eenvoudiger dan het is, zie er maar eens één te vinden.  De lokale bevolking zag de Nederlandse auto’s 
wel als attractie maar je helpen is wat anders. Uiteindelijk kregen we wat Poolse tips en een dorpje verder 
moest het lukken. Maar nee hoor, een dorpje van tien huizen en dan weer bos. Ok, het volgende dorpje dan, 
maar hier hetzelfde resultaat.  Na enkele dorpjes toch maar vragen en nog steeds was het die kant op. Toen we 
het bijna op wilden geven kwam er dan toch eindelijk een benzinepomp. De rit leverde nog een bonte 
vliegenvanger op en op de terugweg wilde Maikell stoppen want hij hoorde een kwartelkoning. Natuurlijk bleef 
het toen stil en ook na het afspelen van het geluid geen reactie. Na 5 minuten begon de kwartelkoning toch 
weer te roepen en kon iedereen hem goed horen. De zoektocht naar de benzinepomp zorgde ervoor dat ons 
plan om het natuurreservaat ten noorden van ons appartement te bezoeken wat ingekort moest worden. Het 
was niet meer mogelijk om naar de uitkijktoren te lopen dus hebben we een deel van de wandeling gedaan. In 
het gebied loopt een groep van 80 konikpaarden en er werd ons al verteld dat ze nieuwsgierig zijn en wel op je 
afkomen. Tijdens de wandeling paapjes, grauwe klauwieren, grauwe gorzen en een aantal luid roepende 
kraanvogels. Verder een mannetje geelgors op een hek dat tot op een meter te benaderen was. 

Geelgors  Europese kanarie

Woensdag 23 mei

De laatste ochtend in het gebied van de Oderdelta. Omdat we gisteren het reservaat bij ons appartement maar 
voor een deel hebben kunnen zien  staat dit voor deze ochtend op de planning.  Natuurlijk hebben we voor het 
ontbijt ook al voldoende tijd om op het terrein zelf rond te kijken. De dag start met een Europese kanarie die 
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luid aan het zingen is vanaf een stroomkabel. Hij wordt omringd door witte en gele kwikstaarten, geelgorzen, 
kneutjes en huismussen.  Daarna gezocht naar de gekraagde roodstaart om een mooie foto te kunnen maken. 
Ze waren wat bewegelijk maar keerden vaak terug naar dezelfde plek nabij de plek waar ’s avonds vaak een 
kampvuur werd gemaakt. Wim en Martijn gingen hier ‘op wacht’ zitten met de hoop op een goede foto. Het 
geduld werd beloond met de gekraagde roodstaart maar een nog leukere waarneming was een kleine 
vliegenvanger die zich kortstondig aan de bosrand liet zien. 

Er stond weer een uitgebreid ontbijt voor ons klaar en ook was er ruim voldoende om een goed lunchpakket te 
maken. Na een paar minuutjes in de auto konden we het gebied ten noorden gaan verkennen. Meteen lieten de 
grauwe gorzen, geelgorzen, grauwe klauwieren en paapjes zich zien en horen.  We kwamen dichterbij de 
uitkijktoren en liepen over een pad langs een uitgestrekt rietveld. Er stond een flinke wind en dat zorgde ervoor 
dat de vogels zich niet heel veel lieten zien. Alleen de rietzanger en rietgors waren massaal aanwezig. Een 
blauwborst werd kortstondig gezien.  Toen we vlakbij de uitkijktoren kwamen dook opeens een prachtig 
gekleurd mannetje roodmus op, een verrassing. Wim liep met zijn camera wat verder achterop maar bleek een 
paar honderd meter ervoor op hetzelfde tijdstip ook al een andere roodmus te hebben gehoord en gezien.

Oderdelta   Huismus

Vanaf de toren een mooi uitzicht over de Oder en het natuurgebied. Op het water echter praktisch geen vogels. 
We hebben nog een stukje verder gewandeld en zagen vooral veel rietzangers en enkele gele kwikstaarten. Een 
koekoek was luid aan het roepen en twee mannetjes brilduiker vlogen over het water. Tijdens het 
terugwandelen hoorden we de roodmus en af en toe liet hij zich zien, maar hij zat op een behoorlijke afstand in 
het riet. Even verderop was een plek waar vroeger een boerderij had gestaan en waar iemand nog een stuk 
volkstuin onderhield. De omringende paaltjes werden dankbaar gebruikt als uitkijkplaats door een aantal 
tapuiten, paapjes en grauwe klauwier. Op het naastliggende veld liep een paartje kraanvogels parmantig rond.

Het was tijd om terug te gaan naar ons appartement, de boel op te ruimen, af te rekenen en te vertrekken 
richting de Warta. We werden allemaal ‘onderscheiden’ met een Frajda keycord met een paardje eraan, waarbij 
Lies natuurlijk de mooiste kreeg!

Op naar onze volgende bestemming, het Nationaal Park Warta, een gebied waar we met de vogelwerkgroep 
een aantal jaar geleden een schitterende vogelweek hebben beleefd. We hadden gekozen voor de kortste, maar 
niet de snelste route over niet alleen de hoofdwegen. De afstand was ca. 200 km en de aangegeven tijd was 
ruim 4,5 uur dus daar moest inderdaad wel wat binnenweg bij zitten.

De rit verliep voorspoedig en de kilometers vlogen voorbij. Eerst door bosgebied, later vooral door 
heuvelachtige open landschappen. Op enkele plekken zagen we wat kraanvogels, ook vlak langs de hoofdweg. 
Op een klein weggetje tussen de landbouwgebieden in maakten we een lunchstop. Het was erg warm en de 
weinige schaduw werd opgezocht. Achteraan het veld lag een klein plasje waar een dodaars zich liet horen. 
Toen we weer wegreden liet een grauwe klauwier zich vanuit de auto leuk fotograferen.
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Nog steeds liep het aantal nog af te leggen kilometers hard af, maar de tijdsduur voor het bereiken van de 
bestemming bleef nog wel hoog. Op een gegeven moment stond er nog 46 kilometer op de teller maar de 
tijdsduur voor deze afstand bedroeg nog 2 uur en een kwartier. Wat voor weggetjes zouden dat gaan worden? 
Dat wisten we snel genoeg want de routeplanner gaf aan ga hier rechts, maar dat was een hobbelpad met een 
doorgang van een meter. Niet echt een optie dus. Dus verder rijden en daar volgde een fatsoenlijke weg. Echter 
niet voor lang, want na het voorbij rijden van een vervallen boerderij volgde een onmogelijke weg waar je niet 
zonder schade op te lopen overheen kon. Even overleggen over een andere route leverde een groep van 15 
overvliegende kraanvogels, een bruine kiekendief en de libellensoort platbuik op. 

Ooievaar    Boerenzwaluw

Een route gericht op de grotere wegen leverde ca. 40 kilometer extra op, maar liever dat dan twee beschadigde 
auto’s. De warmte had inmiddels flinke stapelwolken laten ontstaan en tijdens het naderen van het 
Wartagebied trok de lucht volledig dicht en kwam er een flinke bui op ons af. Enige tijd leek het alsof we de bui 
zouden ontlopen maar op een gegeven moment begon het toch te rommelen en te regenen. De regen werd 
heftiger en ging over in flinke hagelstenen waarbij je af en toe dacht dat ze door de ruiten heen zouden komen.  
Op een bepaald moment leek het ons toch maar beter even stil te gaan staan nabij wat bomen zodat de ergste 
hagel ontweken kon worden. Na 10 minuten weer verder al bleef het stevig doorregenen. Al snel kwamen we 
aan in het gebied van de Warta en ons verblijfsadres was nog maar een kwartier rijden volgens planning. Dit 
zou inderdaad helemaal kloppen maar opeens stonden we voor de rivier en het pontje lag aan de andere kant 
en er was niemand te bekennen.  Ergens in de verslagen hadden we wel over een pont gelezen en die zou tot 
15.30 uur varen en ja hoor, wij waren er om 15.45 uur!

Een nieuwe route via de routeplanner wilde ons laten omrijden via het op de Duits-Poolse grens gelegen 
Kostrzyn dus werd de kaart van Dick erbij gehaald. Dit leverde een kortere route op, maar alsnog duurde het 
bijna een uur voor we opeens bekende punten van onze vorige reis zagen.  

Het was inmiddels bijna droog geworden en we besloten richting de Betonka te gaan. Dit is een pad van 
betonplaten middenin het gebied waarbij je een weids uitzicht hebt over de moerassige omgeving. De 
bedoeling was ooit dat het een weg door het gebied zou worden. Het stond echter in de winter en het voorjaar 
altijd onder water dus is het aanleggen van de weg destijds gestopt. Tegenwoordig is de Betonka het domein 
voor vogelaars die er een geweldig uitzicht hebben en ook vind je er veel vissers.

Het water bleek erg laag te staan, veel lager dan wij hadden gezien tijdens ons bezoek een aantal jaar geleden. 
Toen was het gebied beperkt toegankelijk en was er volop water. Nu was er al een groot gedeelte volledig 
drooggevallen. In de eerste plasjes zagen we vele blauwe reigers, grote zilverreigers en ooievaars. Even later 
vlogen de eerste twee witwangsterns voorbij. Het begon weer een beetje te regenen en dus zijn we niet de 
Betonka af gaan lopen maar richting Restaurant Hubertus gegaan.  De menukaart was nog onveranderd en bij 
elk gerecht staat ook een foto afgebeeld. In Nederland zijn we gewend dat het er op een foto altijd beter uitziet 
en het in het echt wat tegenvalt. Laat dat in Polen nou toch net andersom zijn. Van het zien van de menukaart 
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krijg je niet echt trek, maar we waren het er allemaal over eens dat het toch echt goed smaakte en er ook beter 
uitzag dan op de foto. De heren waren overigens allemaal verrast door het (af en toe) vloeiende Pools dat Lies 
sprak tijdens de bestelling. Maikell werd gebeld door de eigenaresse van het huis waar we zouden verblijven, ze 
moest dringend weg en kwam de sleutels wel even naar het restaurant brengen. 

Even later via het dorp richting de dijk naar het gemaal middenin het Nationaal Park Warta. Direct naast dit 
gemaal lag het huis waarin een klein informatiecentrum en 4 gastenkamers zijn. Twee van deze kamers zouden 
komende dagen onze uitvalsbasis zijn.  De ruimte hier was wat kleiner dan bij de Oderdelta en een aantal van 
de bedden waren wat eenvoudiger dan de anderen. Maar als je ziet wat je er voor betaalt en op wat voor 
locatie je zit, kun je niet anders zeggen dan dat het eigenlijk spotgoedkoop is.

De eigenaresse had ons vogels beloofd en die kregen we! Vanaf het huis kijk je uit over een vlakte, die tijdens 
onze vorige reis overigens grotendeels onder water stond.  In de winter en het voorjaar staat het gebied altijd 
onder enkele meters water maar nu was het al grotendeels droog met vele achtergebleven plasjes en poeltjes. 
Deze poeltjes vormden een eldorado voor vogels maar ook voor ons vogelaars.  Meer dan 100 grote 
zilverreigers, honderden blauwe reigers, aalscholvers, een tiental zwarte ooievaars, tientallen kraanvogels en ca. 
200 witwangsterns, een enkele witvleugelstern en flink wat eenden zorgden voor een onvergetelijke afsluiting 
van deze dag.

Warta – aalscholvers en ooievaars

Donderdag 24 mei

De zon kwam weer vroeg op en ook de eerste excursiegangers waren al vroeg uit de veren om zoveel mogelijk 
te kunnen genieten van de schitterende omgeving.  Martijn was rond 05.30 uur buiten en in de boom voor het 
huis hoorde hij een vreemd geluid wat hij niet kon thuis brengen. Dus maar verder gaan en een paar minuutjes 
lopen naar de locatie waar we gisteravond al zo hadden genoten van de vele vogels.  Aan de buitenkant van de 
dijk stonden meer dan 100 ooievaars in de met ochtenddauw benevelde weilanden dicht bij elkaar. 

Bij de plasjes wemelde het weer van de vogels en werd geprobeerd foto’s te maken van de witwangsterns en de 
zwarte ooievaars. Al snel kwam ook Wim erbij en zijn we de dijk een stuk verder gevolgd. De eerste 
zomertalingen werden ontdekt en een baltsende watersnip werd gehoord.  Verder volop grote zilverreigers, 
blauwe reigers en nog veel meer.  Ook Kees, Dick en Maikell waren inmiddels buiten, Lies hield een 
‘uitslaapochtend’ of lag het nou toch aan die kuil in dat bed dat ze er niet uit kon komen??? Maikell ontdekte 
dat het geluid uit de boom voor het huisje een draaihals was die zich ook nog even goed liet zien.  

Net voor het ontbijt liepen we met z’n allen terug naar het huis en keken we nog even uit over de omgeving 
toen van achter de tuin opeens een hop luid aan het roepen was. Helaas hebben we deze niet kunnen vinden, 
dagelijks hebben we hem gehoord, maar in beeld komen, ho maar! Ook hadden we vandaag een jarige in ons 
midden, Kees vierde ditmaal zijn verjaardag niet thuis maar tijdens onze vogelreis. Natuurlijk werd hij ’s 



Vogelreis Oderdelta en Warta

morgens tijdens het kijken naar alle mooie vogels meteen door de anderen al gefeliciteerd. Na het ontbijt 
hadden we de mogelijkheid een leuk cadeautje te kopen in het kleine bezoekerscentrum in onze 
bed&breakfast.  Als lid van onze uilenwerkgroep was de keuze voor een T-shirt met daarop kerkuilen natuurlijk 
al snel gemaakt.

 

Witwangstern               Ringmus

Na een goed ontbijt gingen we richting het bezoekerscentrum nabij Kostrzyn. Hier hadden we afgesproken met 
Corry Dierdorp, een actief IVN-lid die met haar man op doorreis richting de Baltische Staten was maar graag 
een dagje met ons mee wilde gaan om de vogels van de Warta te ontdekken.  Op de parkeerplaats werd er 
eerst gezellig gekletst en koffie gedronken en de eerste vogels lieten zich vanuit de tuin van het 
bezoekerscentrum al horen. De roodmus, wielewaal en groene specht waren enkele van de soorten die we 
meteen konden noteren. Een rode wouw vloog over.  Vervolgens de weg overgestoken en langs een mooi 
watertje gelopen. Hier veel jagende vissen en enkele zwarte sterns en witwangsterns. Op grotere afstand zagen 
we ook drie zeearenden rustig over het gebied vliegen. Vanuit het riet klonken de grote en kleine karekiet, 
rietzangers en rietgorzen en in de bosjes zongen vooral grasmussen, fitissen en drie roodmussen hun lied. Langs 
het water ook enkele libellensoorten waaronder platbuik, blauwe breedscheenjuffer en weidebeekjuffer.

Het was inmiddels alweer wat later op de ochtend en we besloten richting een wat droger gebiedje langs de 
weg te gaan waar ook een uitkijktoren staat.  Er zijn hier zelfs nog wat restanten van oude rivierduinen te 
vinden. Aan de toren werd gewerkt en deze was dus niet toegankelijk voor bezoekers maar ook vanaf de grond 
was het leuk vogelen.  Aan de bosrand was een sperwer aan het jagen en hoorde je in de verte de zomertortel. 
Tijdens de lunch hoorden we telkens een zacht geluid wat we moeilijk konden benoemen. Na lang zoeken bleek 
het te gaan om een jonge appelvink die even later door moeder werd gevoerd. 

Er vlogen ook twee grote witte vlinders die eerst zonder nadenken als groot koolwitje werden bestempeld maar 
Lies dacht al aders gezien te hebben en nadat ze eindelijk even wat minder hard vlogen bleek het inderdaad om 
groot geaderde witjes te gaan, die moesten natuurlijk wel even op de foto.
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Groot geaderd witje               Gele kwikstaart

Vanaf de bosrand staken we de weg over om te kijken wat er te ontdekken was in het bloemrijke grasland.  In 
de bosjes een aantal grauwe klauwieren, diverse zingende geelgorzen en braamsluipers. Vanuit het veld klonk 
de raspende roep van een kwartelkoning en ook liepen er een hert en een kraanvogel die beiden maar een 
stukje boven de begroeiing uitkwamen.

Aangezien we gisteren maar een stukje van de Betonka hadden gezien, besloten we er nu weer heen te gaan. 
Bovendien hadden we afgesproken dat de man van Corry aan het eind van de middag ook hierheen zou komen. 
De hoop was gevestigd op het zien van redelijk wat steltlopers maar deze waren er niet veel. Wel wat grutto’s, 
scholeksters en tureluurs, maar met veel moeite konden we een kemphaan en bontbekplevier aan de lijst 
toevoegen. Erg leuk waren de baltsende watersnippen die met hun staart een bijzonder baltsgeluid produceren. 

Langs het pad veel gele kwikstaarten, diverse bruine kiekendieven en in de plasjes een aantal geoorde futen en 
flink wat zomertalingen. Ook zagen we vier zeearenden, waarvan twee vliegend en twee naast elkaar zittend op 
de grond. Kraanvogels hoorde je regelmatig en enkele kleine groepjes vlogen op afstand langs. Toen we weer 
kraanvogels hoorden kwam een groepje van zeven exemplaren steeds meer onze kant opvliegen en dit keer 
hadden we echt geluk want ze kwamen pal over ons heen vliegen en dus werden de camera’s snel omhoog 
gericht. Ook een jagende boomvalk kwam mooi in de kijker.  Achteraan de Betonka ook weer veel 
zomertalingen en heel kort werd een dwergstern gezien. Vreemd dat we deze soort verder niet konden spotten, 
want in dit gebied broedden diverse paartjes. Naast de vogels werden qua vlinders een distelvlinder en een gele 
luzernevlinder gezien en qua libellen zag je vele honderden lantaarntjes, weidebeek- en bosbeekjuffers. 
Inmiddels stond de man van Corry al eventjes te wachten en dus moest zij er vandoor. Ook wij zijn even later 
gestopt aangezien we al aardig honger kregen. Het was heerlijk weer en dus konden we lekker buiten op het 
terras eten zodat een zingende Europese kanarie ons ook tijdens het eten kon vermaken. Kees trakteerde ons 
op een heerlijk etentje inclusief een lekker ijsje met fruit (of iets wat er op lijkt). De bestelling verliep echter niet 
vlekkeloos en de serveerster had niet helemaal begrepen hoeveel ijsjes we hadden gevraagd.

 

Kraanvogel               Zeearend

Na het eten terug naar het huis en daar nog even lekker gewandeld voordat de zon onderging.  De vogels waren 
nog volop aan het zingen, met name de nachtegalen maar ook een krekelzanger liet zich goed horen.  Ook de 
draaihals was kort aanwezig. Verder werd nog een jonge grauwe klauwier gevonden die later gevoed werd door 
de ouders. Met een roepende kwartelkoning eindigden we deze mooie vogeldag. 

Vrijdag 25 mei

Ook vandaag weer een schitterende zomerdag met veel zon en dus weer lekker vroeg uit bed en voor het 
ontbijt al even lekker vogelen in de omgeving.  Bij het dichtdoen van de deur klonk alweer de roep van de hop, 
helaas erg ver weg en dus onmogelijk om op te zoeken. Ook enkele kraanvogels lieten zich luidkeels horen en 
dansten in de wei. Een schitterend begin van de dag.  Via de dijk naar de plasjes gelopen en onderweg hoorde 
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je veel grasmussen en braamsluipers. Een stel bonte kraaien zat te schreeuwen vanuit een kale boom.  Bij de 
plasjes weer volop vogels en ditmaal ook een bergeend en een smient, soorten die je hier wat minder vaak ziet. 
Tussen de vele grote zilverreigers zat één exemplaar met zwarte snavel en feloranje poten, uiteindelijk blijkt dit 
het broedkleed van een grote zilverreiger te zijn.  Een van de zwarte ooievaars kwam overvliegen en dat was 
natuurlijk een mooi doel om wat foto’s van te maken. In de bosjes en langs het pad een flink aantal gele 
kwikstaarten en een door het veld lopende vos joeg wat vogels op.  Teruglopend voor het ontbijt liet de 
draaihals zich weer even kort zien en horen. 

 

Zwarte ooievaar                Grote zilverreigers

Vandaag stond een tocht door de omliggende bosgebieden richting de Oder op het programma. Langs het 
Wartagebied reden we via Kostrzyn richting het noordwesten. Een kleine zilverreiger werd vanuit de auto 
gespot. Net buiten Kostrzyn maakten we een eerste stop bij een klein meertje.  Langs de weg een dode 
wasbeerhond, een soort die hier in grote getale voorkomt en met regelmaat doodgereden wordt. Bij het 
meertje een aantal buizerden, zingende wielewalen en een grauwe klauwier die druk bezig was met nestbouw 
in een bosje vlak langs de weg.

Via kleine hobbelige weggetjes kwamen we bij het bos en lieten vooral de fluiters en matkoppen zich in flinke 
aantallen horen. Ook van de grote bonte specht hoorden en zagen we diverse exemplaren. Een stukje verderop 
volgden goudhaan, vuurgoudhaan, gekraagde roodstaart en zwarte mees. Verder was het qua zang vrij rustig en 
konden we niet alle geluiden op naam brengen. Tijdens het rijden vloog een roofvogel vlak voor de auto langs 
naar de andere kant van het bos. Waarschijnlijk een havik en het woordje waarschijnlijk kon meteen worden 
verwijderd toen een tweede exemplaar binnen 10 seconden precies dezelfde route volgde. Op diverse plekken 
nog gestopt, maar geen nieuwe soorten ontdekt. 

Het was inmiddels tijd voor de lunch en in het plaatsje Reczyce gingen we op zoek naar een leuk plekje langs 
een beekje. Helaas kon je niet echt bij het water komen, maar bij het gemaaltje en het naastliggende ruige 
veldje kon vooral Martijn wel even genieten van de diverse vlinders en libellen. Bij een soort vistrap vlogen vele 
tientallen bosbeekjuffers, waarvan ook enkele mannetjes en vrouwtjes een hartvormig paringswiel vormden. 
Jammer genoeg deden ze dat nou net achter een hek.  De cameralens werd snel vervangen door de macrolens 
want in het veld bleken diverse leuke vlinders te vliegen zoals groot dikkopje, bruine vuurvlinder , citroenvlinder 
en een bosparelmoervlinder. Qua libellen ook niks te klagen met platbuik, bruine korenbout en beekrombout.  
Tijdens het eten werd bovendien een overvliegende wespendief gezien. 
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Bruine korenbout                Beekrombout

Na ca. drie kwartier gingen we weer verder en omdat we het gebied niet kenden was het gewoon even 
afwachten of we nog wat leuke vogellocaties zouden tegenkomen. In een klein dorpje zagen we wat borden 
over een natuurgebied met wat hoogveen. Alleen jammer dat er niet stond waar het gebiedje te vinden was.  
Een Poolse man kwam naar ons toe fietsen want de Hollandse kentekens vond hij aanleiding om een gesprek 
met ons te beginnen en ons te helpen. Zijn zoon had in Nederland gestudeerd en hij had niks dan lof over 
Nederland.  Hij probeerde ons te helpen met een leuke vogellocatie, maar echt veel kennis had hij er niet van. 
Maar de kraanvogel wist hij wel, die kwam in het najaar met duizenden exemplaren hier voor en ook nu hoorde 
je ze op afstand roepen. Bij het einde van het gesprek gaf hij nog de tip dat hij een winkeltje had. 

De roepende kraanvogels maakten veel geluid, toch bleken het slechts twee stuks te zijn. Door richting de Oder, 
de rivier die de grens vormt tussen Duitsland en Polen. Hier was het weer echt genieten qua landschap. Je had 
eerst de rivier met het stromende water, vervolgens een moerassig gebied met vele wilgen en een paar 
honderd meter verderop rivierduinen met dennen en heide alsof je op de Veluwe was beland. Bijzonder om te 
zien dat op zo’n kleine afstand zo’n divers landschap te zien is. Het moerasgebied was schitterend en het kan 
bijna niet anders dan dat daar buidelmezen moeten zitten. Helaas hebben we deze niet kunnen vinden. Wel 
een aantal kleine bonte spechten, grauwe vliegenvanger en boomklevers.  Verder volop beversporen. Diverse 
keren zagen we een rode en een zwarte wouw en boven het water een aantal zwarte sterns. 

 

Grenspaal bij Oder               Zwarte wouw

Bij de rivierduintjes zagen we een vos en deze ging na ons even in de gaten te hebben gehouden toch maar het 
bos in. Een aantal van ons ging ook het gebied in en dat leverde nog een boomleeuwerik en een overvliegende 
en roffelende zwarte specht op.  Het was alweer laat in  de middag en nog wel een stukje terugrijden dus tijd 
om te vertrekken. De weg terug leverde ons een aantal lastig begaanbare weggetjes op met flinke kuilen maar 
met wat geduld kwamen we weer op de goed begaanbare weg richting Slonsk.
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Na het eten nog even gewandeld en dat leverde weer een roepende hop, grauwe gorzen en twee nijlganzen 
(hier nog lang niet zo algemeen als in Nederland) op. In het veld een groep van 20 kraanvogels die opvlogen 
door een naderende vos, of lag het toch aan ons? Ze vlogen weg tegen een schitterende lucht met avondrood. 

 

Kraanvogels bij avondlicht Grauwe gors

Zaterdag 26 mei

Vandaag nog een volle dag om volop van de omgeving van de Warta te genieten. De vroege ochtend leverde de 
voor ons inmiddels normale soorten en aantallen vogels op, maar nog altijd blijft het natuurlijk erg 
indrukwekkend om al deze soorten zo eenvoudig en massaal te zien.  Na het ontbijt vertrokken we voor 
nogmaals een bezoek aan het gebiedje nabij het bezoekerscentrum. Doel was om de roodmus nu wat beter in 
de kijker te krijgen en te fotograferen. We hadden er al best wel wat gezien en gehoord maar nog niet echt zo 
goed dat er mooie foto’s gemaakt konden worden.  Tijdens de wandeling weer de soorten die we vorige keer 
ook zagen zoals grote karekiet, bruine kiekendief, witwangstern en zwarte stern. Een erg fel gekleurd mannetje 
kneu hield ons even voor de gek door op afstand op een roodmus te lijken maar in de telescoop was het 
natuurlijk snel duidelijk. In een dode boom hadden twee zeearenden een goed uitzicht over het gebied en een 
zwarte ooievaar verdween in een plasje achter het riet. De roodmussen waren ook al snel weer gevonden door 
hun kenmerkende ‘pleased to meet you’ zang.  Net als vorige keer waren ze echter niet zo makkelijk te zien. Je 
kon wel dichtbij komen, maar de begroeiing maakte het lastig. Opvallend was dat ze vanuit de bosjes af en toe 
vlak voor je in het gras doken, maar ja dan valt een foto maken niet mee. Het bleef dus bij wat redelijke 
fotootjes en niet helemaal zoals gehoopt. Vlak aan de weg lieten twee matkoppen zich goed zien en horen. 

We hadden afgesproken om rond 09.30 uur te ontbijten en er was dus nog tijd over om een rit te maken over 
de dijk waaraan ook ons huis gelegen was. Een rode wouw hing in de lucht, kraanvogels vlogen over en je 
hoorde regelmatig grauwe gorzen.  Ook een aantal grote karekieten zong luidkeels hun lied en in het water 
zagen we een bergeend.  Na ca. twee kilometer hoorden we een roodmus zingen, ook hier waren ze dus 
aanwezig. Ze lieten zich mooi zien en Wim en Martijn konden nu dus wel hun foto’s maken. Af en toe wat heen 
en weer vliegend, maar telkens mooi in de kijker.
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Roodmus  Grauwe klauwier

Op de paaltjes aan de andere kant van de dijk liet een grauwe gors zich goed bekijken en even later kwam ook 
nog een appelvink langs vliegen. In de bomenrij ook een zeearend die af en toe riep, een bijzonder geluid 
waarbij je helemaal niet aan een grote roofvogel denkt. We hadden nog een half uurtje en we besloten een 
zijpaadje te nemen, dit bleek later toch een flinke opgave te zijn met enkele diepe kuilen waardoor de 
onderkant van de auto het af en toe flink zwaar had. Troost was dat de paaltjes langs het pad wel een eldorado 
bleken te zijn voor grauwe klauwieren en geelgorzen. Vooral de eerste 200 meter was het op bijna elk paaltje 
raak met één van deze twee soorten. Vanuit de auto waren ze perfect te benaderen en kwamen we op enkele 
meters afstand. De auto van Kees had nog extra veel mazzel en kreeg een draaihals mooi in beeld. Op de 
terugweg naar het huisje reden we over een gedeelte waar we nog niet geweest waren en Maikell en Martijn 
herkenden de plek waar de VWG-leden enkele jaren geleden een mooie wandeling hadden gemaakt en toen 
o.a. kruisbekken hadden gezien. Na het ontbijt gaan we daar zeker naar toe!

En inderdaad, na het ontbijt terug naar de plek die we net weer hadden ‘herontdekt’. We wisten dat we toen 
een bijna dagvullende wandeling hadden gedaan en twijfelden over de exacte route maar besloten om lekker te 
gaan lopen. Inmiddels was er in het gebied ook een wandelroute aangelegd die de spechtenwandeling werd 
genoemd, op diverse plekken stonden er informatieborden met mooie foto’s over wat er allemaal te zien was. 

We liepen het grootste deel door afwisselend bos met soms wat open plekken waar het zonlicht doorkwam. De 
weidebeekjuffers en bosbeekjuffers waren hier massaal aanwezig met vele honderden exemplaren. Ook de 
blauwe breedscheenjuffer zag je regelmatig en qua grote libellen was het vooral de platbuik die je zag.  

Grote bonte spechten lieten zich vooral horen net als goudhaantjes, boomkruipers en een enkele boomklever.  
Ook hier weer luid roepende kraanvogels en op een open stuk zagen we een wespendief langs vliegen.  Langs 
het water enorm veel beversporen en op twee plekken werd ook een burcht gezien.  Diverse reptielen konden 
ook aan de lijst worden toegevoegd met eerst kikkers als bastaard- en bruine kikker maar later ook twee 
ringslangen waarvan er één klein exemplaar dood op het pad lag. 

We wisten niet precies hoe de route liep en hoe lang deze was, maar het bleek toch langer dan gedacht en we 
dachten alweer terug aan de wandeling die we hier toen hadden gemaakt. Toen kwamen we bij een dorpje en 
liepen we aan de andere kant van het water terug. Maar hoe ver is dat dorpje nog??? Toch maar doorlopen 
want iedereen vond het een mooi gebied en lekker om eens flink te wandelen. In de verte zag je de kerktoren, 
maar het was toch nog weer langer lopen dan gedacht. Ook werd de wandeling wat lastiger door enkele flinke 
klimmetjes en agressieve muggen. Na bijna drie uur lopen waren we dan toch bij het dorpje en ja, dan moet je 
ook weer terug. De andere kant was echter over een dijk, dus sneller te lopen dan door kronkelende paadjes in 
het bos. Eerst maar eens wat eten, want die energie konden we wel gebruiken. Hoe toevallig dat we in het 
dorpje precies bij hetzelfde winkeltje uitkwamen waar we enkele jaren geleden Pools gebak en drinken hadden 
gehaald. De lokale bevolking hier ziet niet zo vaak toeristen en de Alphense vogelwerkgroep komt hier nu al 
voor de tweede keer hun zloty’s uitgeven.
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Geelgors               Beversporen

Via de kortste weg liepen we het dorp door naar de andere kant van het riviertje. Nu liepen we over de dijk en 
hadden we een vrij uitzicht over de velden. Drie rode wouwen kwamen tegelijk in één beeld en aan de bosrand 
werd één van hen belaagd door twee raven. Verder was het weer een komen en gaan van grauwe klauwieren 
waarbij er minimaal 25 geteld werden. Sommigen onder ons waren al die grauwe klauwieren bijna een beetje 
zat aan het worden, maar het blijven natuurlijk schitterende vogels. Ook grasmus, braamsluiper en geelgors 
waren in behoorlijke aantallen aanwezig. In het riet enkele grote karekieten en vanuit het veld klonk de 
raspende roep van een kwartelkoning. Een groepje jonge Duitse vogelaars liep ons tegemoet en vroeg hoe ver 
het nog lopen was en natuurlijk wisselden we wat informatie uit. In een dode boom hadden zij een middelste 
bonte specht met nest gezien en die wilden wij ook maar wat graag op de lijst krijgen. Omdat we al zo’n 4 uur 
hadden gewandeld was het tempo wat gezakt, maar na de melding van de middelste bonte specht ging het 
tempo opeens weer flink omhoog. Langs de bosrand werd gezocht naar de opvallende dode boom maar het 
duurde best lang voor we deze zagen, het was bijna aan het eind van de dijk op nog geen kilometer afstand van 
de plek waar onze auto’s geparkeerd stonden. We hoefden niet lang te wachten want al snel kwam de 
middelste bont specht met een bek vol met voedsel richting de dode boom gevlogen. Even om zich heen 
kijkend en vervolgens snel de nestholte in om de jongen te voeren. Na een tiental seconden kwam het kopje 
weer uit de holte en deze was dan of leeg of gevuld met uitwerpselen van de jongen. Het was een schitterend 
gezicht en we bleven dus een tijdje zitten om dit mooi te volgen. Tijdens een half uurtje kijken hebben we de 
vogel een keer of 6 zien terug komen om de jongen te voeren. Terug naar de auto en daar nog even bijkomen 
van de wandeling die toch langer was dan we hadden gedacht maar zeer zeker de moeite waard was. Ook het 
Duitse groepje kwam terug want het vooruitzicht om net zo lang te lopen als wij hadden gedaan zagen ze niet 
zo zitten. Zij hadden nog een sperwergrasmus, een soort die wij helaas gemist hadden.

 

Middelste bonte specht

Inmiddels was het alweer eind van de middag dus zijn we rustig richting het restaurant gegaan om een hapje te 
eten. Voor de laatste keer brachten we een bezoek een de Betonka, toch ook één van de mooiste plekken van 
het gebied. Leuk waren de baltsende watersnippen, de bruine kiekendieven en natuurlijk weer wat kraanvogels. 
Qua steltlopers grutto’s en tureluurs maar ook bonte strandloper en bontbekplevier werden gevonden.

Zondag 27 mei

Helaas de dag om naar huis te gaan was alweer aangebroken. De dag begon weer lekker vroeg en voor 06.00 
uur liep Martijn al buiten. Het was de eerste ochtend dat het zonnetje niet scheen en het wat grauw was. Eerst 
maar eens achter het huis kijken en proberen een grauwe gors vast te leggen. Het beestje speelde echter een 
spelletje en vloog telkens een paaltje verder. Terug naar de dijk waar inmiddels ook Wim al liep. We keken over 
het gebied en waren een beetje teleurgesteld, waar zijn alle vogels gebleven? De plasjes die zo massaal gevuld 
waren met vogels waren nu namelijk een stuk leger. Een roofvogel kwam aanvliegen en ging in de boom zitten, 
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het was een zwarte wouw. Omdat het zonnetje niet scheen was het licht erg slecht en was het meer een 
silhouet op de foto.  

We liepen de dijk af en opeens werden we verrast door grote op en neer slaande vleugels aan de rand van het 
eerste plasje. Vier zeearenden zaten daar aan de grond en schrokken van ons en vlogen een paar honderd 
meter verder. Zij waren dus de oorzaak dat de andere vogels in veel lagere aantallen aanwezig waren. Gaaf zeg, 
vier zeearenden, oh nee, verderop nog een paar en daar nog meer. En kijk eens in de ‘aalscholverboom’, ook 
daar zitten zeven zeearenden. Binnen korte tijden zagen we maar liefst 17 zeearenden in diverse kleden, van 
eerstejaars tot volwassen exemplaren. Erg indrukwekkend! Het was nog bewolkt dus lastig voor foto’s, maar 
voorzichtig kwam de zon erdoor. Een fotograaf had de zeearenden de avond ervoor waarschijnlijk al opgemerkt 
en was ’s nachts het veld ingegaan en had een schuilhutje geplaatst aan de rand van één van de plasjes. Hij zat 
echt perfect en had de zeearenden binnen enkele tientallen meters afstand. Voor ons natuurlijk een droom, 
maar ja we hadden niks te klagen natuurlijk! Ook kwamen we er erachter waarom de zeearenden opeens zo 
massaal aanwezig waren. Door het mooie weer daalde het waterpeil van de plasjes en een flink aantal grote 
karpers kon niet meer ontsnappen uit het ondiepe water en was gestorven. Er lagen vele tientallen dode 
karpers en dat was waarschijnlijk een uitnodiging voor deze zeearenden.

Ook de zwarte wouw verraste ons met een tweede bezoekje en viste twee voorns uit het plasje.  De rest van de 
groep was gelukkig ook uit bed en Kees zag meteen na het opendoen van het gordijn al een zeearend vanuit de 
slaapkamer. Dat is leuk wakker worden toch? De zeearenden waren weer wat meer verspreid maar iedereen 
kon nog wel een mooi aantal zeearenden zien op deze laatste ochtend. Wat een einde! Een laag overvliegende 
zwarte ooievaar, de roep van de wielewaal, hop en draaihals maakten het afscheid van dit schitterende gebied 
compleet.

 

Zeearenden op laatste ochtend

Na het ontbijt was het echt tijd om de koffers in de auto te zetten en richting Nederland te vertrekken. Wellicht 
onderweg nog een mooie stop in het Duitse Havelland.  Onderweg noteerden we nog wat grauwe klauwieren, 
Europese kanaries en rode wouwen. Helaas bleek de snelweg die we wilden nemen afgesloten en kwamen we 
vervolgens nabij Berlijn ook nog in een verkeersopstopping terecht omdat de weg tijdelijk werd afgesloten i.v.m. 
een ongeval. We stonden compleet vast en kwamen geen meter verder. Dan maar uit de auto en ach ja, die 
grauwe gors die langs de snelweg zat te zingen zetten we dan ook nog maar op het lijstje. 

Na ca. drie kwartier konden we weer verder maar door de andere wegafsluiting kwamen we niet bij het gebied 
waar we nog even wilden kijken. Via een omweg hebben we het nog geprobeerd maar het zat een beetje tegen 
en het werd ook al snel later. We hebben besloten om dan maar niet meer te gaan vogelen en de snelste route 
richting huis te kiezen en dit betekende dat we via de buitenste gedeeltes van Berlijn moesten rijden. We zijn 
dus geëindigd met een stukje cultuur snuiven in Berlijn. Eenmaal uit de stad reed alles weer lekker door en 
halverwege de middag hebben we nog eenmaal met z’n allen lekker gegeten in het zonnetje.  Tegen 20.00 uur 
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arriveerden we weer in Alphen en hebben we deze vogelreis naar Polen afgesloten. Het was een geweldige 
week met prachtig weer, een leuke groep en vooral schitterende vogelwaarnemingen!

Deelnemers vogelreis:

Lies van de Wege

Kees Smeding

Dick Warmerdam

Wim Kok

Maikell Verkade

Martijn de Jong

 

Ringmus                  Ooievaar 

 

Bruine vuurvlinder                   Bosparelmoervlinder
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Waarnemingslijst

Dodaars

Fuut

Geoorde fuut

Aalscholver

Roerdomp

Kleine zilverreiger

Grote zilverreiger

Blauwe reiger

Purperreiger

Ooievaar

Zwarte ooievaar

Knobbelzwaan

Grauwe gans

Grote Canadese gans

Brandgans

Nijlgans

Bergeend

Wilde eend

Smient

Krakeend

Zomertaling

Slobeend

Tafeleend

Kuifeend

Brilduiker

Rode wouw

Zwarte wouw

Buizerd

Wespendief

Zeearend

Visarend

Bruine kiekendief

Blauwe kiekendief

Grauwe kiekendief

Torenvalk

Boomvalk

Sperwer

Havik

Kwartelkoning

Fazant

Waterhoen

Meerkoet

Kraanvogel

Scholekster

Bontbekplevier

Kievit

Bonte strandloper

Kemphaan

Watersnip

Grutto

Wulp

Tureluur

Kokmeeuw

Kleine mantelmeeuw

Zilvermeeuw

Geelpootmeeuw

Visdief

Dwergstern

Zwarte stern

Witvleugelstern

Witwangstern

Houtduif

Holenduif

Turkse tortel

Zomertortel

Koekoek

Gierzwaluw

Huiszwaluw

Boerenzwaluw

Hop

Draaihals

Groene specht

Zwarte specht

Kleine bonte specht

Middelste bonte specht

Grote bonte specht

Boomleeuwerik

Veldleeuwerik

Graspieper

Boompieper

Witte kwikstaart

Gele kwikstaart

Winterkoning

Heggenmus

Roodborst

Nachtegaal

Noordse nachtegaal

Blauwborst

Zwarte roodstaart

Gekraagde roodstaart

Paapje

Tapuit

Merel

Kramsvogel

Zanglijster

Sprinkhaanzanger

Krekelzanger

Snor

Rietzanger

Bosrietzanger

Kleine karekiet

Grote karekiet

Spotvogel

Braamsluiper

Grasmus

Tuinfluiter

Zwartkop

Tjiftjaf

Fitis

Fluiter

Goudhaan

Vuurgoudhaan

Grauwe vliegenvanger

Bonte vliegenvanger

Kleine vliegenvanger

Baardman

Staartmees

Matkop

Zwarte mees

Koolmees

Pimpelmees

Boomklever

Boomkruiper

Klapekster

Grauwe klauwier

Gaai

Ekster

Roek

Kauw

Zwarte kraai

Bonte kraai

Raaf

Wielewaal

Spreeuw

Huismus

Ringmus

Vink 

Europese kanarie

Putter

Kneu

Appelvink

Roodmus

Geelgors

Rietgors

Grauwe gors

Grote trap
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Dagvlinders

Klein koolwitje

Klein geaderd witje

Groot koolwitje

Groot geaderd witje

Citroenvlinder

Gele luzernevlinder

Oranjetipje

Dagpauwoog

Kleine vos

Atalanta

Distelvlinder

Argusvlinder

Landkaartje

Groot dikkopje

Bont dikkopje

Kleine vuurvlinder

Bruine vuurvlinder

Hooibeestje

Bont zandoogje

Bosparelmoervlinder

Koninginnepage

Nachtvlinders

Boterbloempje

Vals witje

Groot avondrood

Sint-jansvlinder

Libellen

Viervlek

Platbuik

Smaragdlibel

Gewone oeverlibel

Noordse witsnuitlibel

Vroege glazenmaker

Glassnijder

Grote keizerlibel

Beekrombout

Bruine korenbout

Lantaarntje

Azuurwaterjuffer

Watersnuffel

Blauwe breedscheenjuffer

Weidebeekjuffer

Bosbeekjuffer

Reptielen

Ringslang

Meerkikker

Bastaardkikker

Bruine kikker

Gewone pad

Zoogdieren

Wild zwijn

Vos

Ree

Edelhert

Wasbeerhond (aangereden)

Haas

h


