Vakantie Polen, Letland en Litouwen, 2017
Arend de Jong
Door het koude voorjaar waren we pas op 3 mei onze caravan aan het
uitklappen in Lubniewice (Polen). Als toeschouwers waren er Koekoek,
Wielewaal, Appelvinken, Zwarte Specht, Geelgors en Kraanvogels. Ik kwam
de volgende dag erachter dat ik mijn rijbewijs thuis had laten liggen, geen
nood, even op laten sturen met post.nl. Dan heb je dat tussen de 3 en 5
werkdagen in Polen volgens hen.
De volgende dagen naar het reservaat Ujscie Warty gegaan met geregeld
Hop, Raaf, zo hier en daar een Klapekster waargenomen. Het water stond
hoog en we hoopten op veel sterns en meeuwen. Enkele Dwergmeeuwen
en Dwergsterns hebben we kunnen vinden. Een Kraanvogel zat te broeden
op een ondergelopen land nabij de brug over de Warta. Twee dagen later
was het verdwenen door het wassende water. Voor de rest viel het op dat
er weinig Grauwe Gorzen zongen en de Leeuwerik ook spaarzaam te vinden
was. De aantallen van Leeuwerik en Grauwe Gors gaan ook hier door de
mechanisatie hard achteruit. Gelukkig wel nog steeds overal Grote
Karekieten.
Zaterdag 13 mei zijn we ‘s avonds naar de uiterwaarden van de Warta
gegaan waar we mooi een Otter konden waarnemen, twee dagen later
hadden we hem daar weer. Op 16 mei nog steeds geen rijbewijs, maar wel
een baltsende Schreeuwarend met trillende vleugels boven de caravan. We
besluiten het rijbewijs door te laten sturen naar Wabnice om daar in het
visvijvergebied van Milicz vogels te gaan kijken. Het natuurgebied Dolina
Baryczy heeft veel overeenkomsten met La Brenne in Frankrijk: veel
visvijvers, vogelhutten en Witwangsterns. Ongeveer 1 km ten oosten van
Police vonden we een meer langs de weg nr. 448 met een Kokmeeuw
kolonie daarbij nesten van Witwangsterns in een natter gedeelte. Ook
broedde daar: een Fuut, twee Roodhalsfuten en drie Geoorde Futen. De
Fuut gedroeg zich territoriaal naar de Roodhalsfuten toe en deze viel de
Roodhalsfuut aan. De partner van de Roodhalsfuut ging van het nest en met
zijn tweeën gingen ze met hun speenvarken-geluid voor de grotere Fuut
baltsen. Deze dook onder en kwam een eind verderop weer boven. De
broedende vogel ging snel weer terug naar zijn nest en ik wist hoe de
Roodhalsfuten dit probleem oplossen. Op een wat grotere afstand van de
Futen ben ik over het meer gaan zitten kijken en buiten de Roerdomp die
daar overal zit te roepen vloog er ook een Woudaap naar me toe. Een familie

Wilde Zwaan met 4 grote pullen passeerde richting een ander meer wat
achter het bekeken meer ligt. Op vrijdag 19 mei zijn we op zoek gegaan naar
de Ortolanen. We hebben 3 zingende exemplaren gevonden op het fietspad
vanaf Dzierzgów naar Góry, ook daar dassensporen gevonden. In de tuin
van onze vrienden in Wabnice zagen we veel Ringmussen, Zwarte en
Gekraagde Roodstaart, Europese Kanarie die bij de buren broedde, Putters
en Kneutjes, daarbij elke dag wel Buizerd en Rode Wouw en soms
Zeearend, Bruine Kiekendief en Zwarte Wouw. Woensdag 24 mei stuurt
men mijn brief door in Polen, de volgende dag heb ik hem. Helaas het
verkeerde is verstuurd. Zaterdag is het rijbewijs verstuurd met DPD en
woensdag 31 mei ontvangen we het.
Die dag hadden we o.a. Roodmus, mooi mannetje Witoogeend en een
Ortolaan bij een klein kerkhofje. Drie dagen later staan we in Letland aan de
kust op camping Uci te Kolka. Tijdens de voorjaarstrek worden hier vogels
geringd en het gebied staat bekend als Kaap Kolka. Hier moeten de vogels
kiezen: noord de zee over of de kust volgen richting zuidoost. Naast onze
tent zit een soort Spotvogel te zingen die alleen de Boerenzwaluw kan
nadoen. Dat bleek de Kleine Spotvogel te zijn. Op de camping verder nog
Goudvinken en 50 Gele Kwikstaarten, waarvan de helft Noordse Gele
Kwikken, Roodmus, Boomvalk en Tapuit. Aan de kust hadden we enkele
IJseenden, een Grote Zee-eend, Grote Stern en Parelduiker.
De volgende dag omgeving bekeken en vonden vlakbij een nest van de
Kleine Vliegenvanger, Grauwe Klauwieren, Paapjes, Boomleeuweriken en
’s avonds een groot rondje gemaakt met Kwartelkoningen en in totaal
ongeveer 60 Edelherten. Bij het donker worden 2 Krekelzangers en ca 6
Nachtzwaluwen.
Op 6 juni vertrekken we naar de omgeving van het Kemeri, Nationaal Park,
30 km ten westen van Riga. Hier zien we veel Braamsluipers, Draaihalzen,
Roodmussen, Zwarte Sterns, Bonte Vliegenvangers, Grote Lijsters en een
Taigaboomkruiper. Op 9 juni rijden we verder naar camping Ezernieki in de
buurt van Lubana, onderweg enkele Schreeuwarenden en Visarend gezien.
Op plaats van bestemming Hop en de Tuinfluiter die we al een tijdje niet
meer gehoord hadden. Bij het Lubanameer hadden we een Witrugspecht,
Struikzanger, Visarend en Krekelzangers volop, heel veel Buidelmezen en
Rietgorzen. Ook soorten als Grutto, Tureluur, Kemphaan en Patrijs konden
we er waarnemen.

’s Avonds een rondje nabij Ezernieki gereden; na lang rijden vonden we
een Eland en met het donker worden veel Houtsnippen en 2 plaatsen met
Nachtzwaluwen vlakbij de camping. De volgende dag hadden we een
Havik en nog meer van wat we eerder gezien hadden. De dagen daarna
slecht weer, veel wind en regen en hebben Madona bekeken en een
hoogveengebied ten zuiden van het Lubana meer; daar een hoop leuke
vlindertjes zoals veel Bosparelmoervlinder en Oosterse Parelmoervlinders
plus een Schreeuwarend.
Een goede plaatselijke vogelaar vertelde dat daar alleen Steenarend zit. Ik
vond dat ik pech had gehad, 2 dagen later er weer heen en we vonden
vanaf een vogeltoren een baltsende Steenarend recht boven ons hoofd;
vanaf die hut ook een mooie Wespendief en een groepje Kruisbekken. Van
de Wespendief is mij bekend dat hij met een vlindervlucht baltst, maar dat
de Steenarend dat ook doet, wel minder uitbundig, was mij niet bekend. De
Schreeuwarend die we aan het begin van de vakantie zagen deed dat
vlinderen ook een klein beetje.
We zijn van daar naar Litouwen gereden en gekampeerd in Paluse. Van
daaruit naar de visvijvers Gelednės miško biosferos poligonas gereden, het
leek vergane glorie, maar was volop in bedrijf. Hier hadden we 3
Zeearenden, Smienten, Witgatje, Groenpootruiter en Citroenkwikken. De
volgende terug richting Polen gereden, onderweg had ik mijn rijbewijs
zowaar nodig. In Bialowieza een paar dagen rondgekeken. Overal worden
bomen gekapt, omdat het bos verdroogt, door water-onttrekking voor
bronwater. Een triest gezicht, maar het bos kan zich daardoor wel sneller
herstellen. We zijn naar de oostkant van het meer van Siemianowka
gereden en verder gegaan over het dijkje naast de spoorlijn vanaf de
noordoostkant. Erg veel Zwarte Sterns, wat Witwangsterns en eindelijk een
Witvleugelstern. Op de spoorrails zaten 3 juveniele Citroenkwikken, verder
veel Buidelmezen (met nesten). Het was jammer dat het die dag heel hard
waaide. Daarna weer terug naar Wabnice waar we zowaar een
Halsbandparkiet hadden, we voelden ons weer helemaal thuis. De vogels
hielden zich inmiddels rustig.
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