
 

Weekexcursie naar de Warta-delta van Polen, 9 t/m 16 mei 2015 
 
 Renie van der Werf 
Voorwoord 

In deze week hielden we een excursie in het gebied van de Warta-delta in 
Polen. Arend de Jong was onze excursieleider, gesteund door Kees 
Roselaar. De groep bestond uit 17 deelnemers. Het vervoer vond plaats 
met twee busjes, gehuurd in Alkmaar. We logeerden in hotel ‘Pod Lasem’ 
in het dorpje Glisno. 

Van deze reis zijn twee verslagen gemaakt: (1) een zéér goed gedocu-
menteerd ‘vogelverslag’ door Kees Roselaar (van dit verslag wordt een 
aparte editie uitgegeven voor deelnemers en belangstellenden) en (2) 
onderstaand ‘sfeerverslag’, bestaande uit separate dagverslagen, door 
diverse deelnemers gemaakt. 

Afhankelijk van de te hanteren ‘spelregels,’ hebben we in Polen totaal 140 
vogelsoorten waargenomen. Dit aantal is wat lager dan dat van eerdere 
Polen-excursies. Kees zal, in zijn verslag, hier in meer detail op ingaan; 
een belangrijke oorzaak lijkt de zéér lage waterstand van de Warta (e.o.) te 
zijn, ten tijde van ons bezoek. Een klein beetje jammer, maar tóch…. 

Zaterdag 9 mei, dag van vertrek 
Jaap Olbers 

We zijn in Polen gearriveerd. 17 leden van de vogelwerkgroep hadden zich 
aangemeld voor deze vogelreis. Onze gidsen zouden Arend de Jong en 
Kees Roselaar zijn. Ik hoef niets te zeggen! Ons verblijf was het hotel ‘Pod 
Lasem’ in het kleine dorp Glisno niet ver over de Duitse grens/de Oder, en 
ruwweg 10 km van de zijrivier de Warta. Twee andere riviertjes spelen een 
bijrol; de Postomia en de Notec. 

In de buurt van Magdeburg hadden we te maken met Staugefahr, maar de 
entree in Polen verliep veel vlotter dan ik me van eerdere trips herinner. 
Onderweg waren we al druk bezig met vogels tellen; we zagen Kees im-
mers alles noteren wat hij in het vizier kreeg. Hij hoopte, dat er nog veel 
water in de Warta was; dat zou ons meer eenden en steltlopers opleveren. 
Dat de Oder zo laag stond, was geen goed teken. Een erg makke Krams-
vogel op de Raststätte Michendorf volgden we aandachtig. We zouden de 
genoteerde soorten niet voor de ‘echte’ lijst meetellen; alleen de in Polen 
waargenomen soorten.  



 

Om zes uur arriveerden we dus. Er hing een geur van houtgestookte 
kachels om ‘Pod Lasem’ die de cv bedienden. Aangenaam, maar onze 
badkamer was gelijk een sauna. Na een verzoek via Arend werd de cv 
spoedig getemperd. Er wachtte ons een goede maaltijd, een eerste ver-
kenning van de omgeving en nog veel prachtige waarnemingen. 

Zondag 10 mei 
Jaap Olbers 

’s Morgens zo rond half zeven werd ik wakker. Ed van Houten: “Man, wat 
kan jij slapen!”. Elke dag verder hetzelfde ritueel: de naaste omgeving ver-
kennen tot het ontbijt, meestal om acht uur. ‘Pod Lasem’ ligt tussen twee 
grote naaldhoutbossen in, grove dennen. Bij de naburige huizen loof- en 
fruitbomen en coniferen. Kuifmezen!! De grove dennen zijn kaarsrecht en 
dicht bij elkaar. Er is hier en daar een carré weggekapt. Achter het huis ligt 
een enorme stapel hout.  

Verderop beginnen de weiden, akkers en hier en daar ruig terrein. Het 
meest boeiend voor iedereen is de vogelrijke plas - halve hectare - waar ik 
nog aardige ontdekkingen deed. Een uitgestrekt hélgeel koolzaadveld ver-
licht de omgeving. Bij de huizen o.a. Zwarte- en Gekraagde Roodstaart en 
de Geelgors. 

Na het ontbijt gingen we op route met de 2 busjes. Hoewel ik in 2001 en 
2005 het gebied al leerde kennen, was het een verrassing. Een eind 
noordwaarts naar de Warta toe waren we in bos beland. Joop Zuiderwijk 
herkende de plek. Ik noteerde de Boomklever. De teller begon pas echt te 
lopen, toen - ook voor mij - een bekend dorpsgezicht voorbij schoof. Klaas 
Mudde zal daar meer over vertellen (zie zijn verslag van vrijdag 15 mei). 
Het was even na elf uur. De doelsoort vandaag: de Hop, eerst gehoord, 
toen gezien; twee Kraanvogels vlogen over; de Groene Specht in een do-
de boom; Witte Kwikstaart, Zwarte Roodstaart, Tapuit, Bruine Kiekendief 
(v), Grauwe Vliegenvanger, alles vlak bij de boerderij. In één beeld een 
knabbelende Eekhoorn en idem Appelvink! Rond de middag hoorden we 
de Wielewaal. Een Zeearend werd achternagezeten door een Raaf. 

 



 

 

Geelgors Foto:  

 

Na de lunch zwierven we verder door open weidegebied. De weg werd 
versperd door een koe. Een jonge boer slaagde er niet in het beest terug 
te drijven. Cees Baart en Marian van Leeuwen stapten toen uit. En weldra 
keerde het tij. Iedereen zag, hoe Cees als ervaren boer met grote passen 
achter de koe aanliep, een stevige stok in de hand. 

De verdere middag bleven we over smalle landwegen gaan en we zagen 
tientallen soorten. De Zwarte Wouw zal ik noemen, want die zag ik deze 
week niet meer. Het werd langzamerhand kouder en somber na een zon-
nige ochtend, een patroon dat deze week telkens terugkeerde. 

Rond half vier zochten we dichterbij huis Oeverzwaluwen. Joop wist, dat hij 
ze hier eerder gezien had, én de Draaihals. Maar, enfin, zie de lijst. Thuis 
wachtte ons weer een heerlijke maaltijd. 



 

Maandag 11 mei 
Femie de Jager 

Er is mooi weer beloofd, 20 graden! Hoera, na de kou van gisteren, maar 
alleen Joop durft in korte broek op pad te gaan richting betonpad ten zui-
den van de Warta. Eerst proberen we of we de Ortolaan kunnen spotten 
op een ontbijtplekje van Arend en Manda, maar helaas........Femie denkt 
een Zwartkop te zien, maar het blijkt een Glanskop te zijn.  

Wél horen we de eerste Nachtegaal bij een beekje. In het hellingbos tus-
sen Gorzow en Lubnowiece drinken we eerst koffie, horen en zien we o.a. 
de Fluiter, Zwartkop en Zwarte Specht met een rood petje tussen het 
groen. Aan de rand van het bos horen we de Grote Karekiet. Op de terug-
weg ziet Joop een Bruine Kikker, prachtig in camouflagekleuren. 

 

Fluiter Foto: Jan van Leeuwen 

In het estuarium van de Warta maken we een lange wandeling naar een 
uitkijktoren en helemaal achteraan een brug, vanwaar je een prachtig uit-
zicht hebt. Helaas is er de laatste tijd bijna geen regen gevallen en zijn er 



 

weinig steltlopers te zien, maar ik heb genoten: prachtig weer, kilometers 
ver kunnen kijken, geen verkeer, alleen vogelgeluiden. Ongeveer 20 Bos-
ruiters zien we, en als ik alleen met Marjorie ben zien we een mannetje en 
vrouwtje Gele Kwikstaart badderen: het mannetje heeft zijn staartje ge-
spreid en het is een prachtgezicht! Verder Visdieven, meer Gele- en Witte 
Kwikstaarten, Kleine Plevieren, Ooievaars en Boerenzwaluwen die hun 
nest onder de brug hebben. Vanaf de uitkijktoren ziet men heel ver wilde 
Everzwijnen en Kraanvogels. Terug bij de auto's drinken we koffie, de 
sfeer wordt uitheinig, en er is nauwelijks belangstelling meer voor de mooie 
Ooievaar vlakbij. Arend: "Waarom staat die Gele Kwik met een opgetrok-
ken poot? Nou, als hij twee intrekt lazert hij om". 

We gaan richting hotel, maar eerst naar een groot meer vlakbij Osno en 
Sulecin. 11 Zeearenden vliegen gelijk weg, gelukkig strijken enkelen neer 
in bomen aan de overkant. Met de telescoop en de verrekijker zijn de ja-
gende en rustende Zeearenden goed te zien. Een IJsvogeltje op een paal-
tje. Welk paaltje?? Paaltje gevonden, IJsvogel weg! Gelukkig zien we ook 
nog een Zwarte Wouw, Bruine Kiekendief, Pontische Meeuwen en Peter 
ontdekt van boven af tussen de keien dichtbij een Kraanvogel. In de sloot 
ligt een dode Wasbeerhond, we horen de Wielewaal weer. Opgetogen en 
rozig van de hele dag in de zon gaan we naar ‘huis’ om te eten. ‘s Avonds 
gaat een groepje weer de Ortolaan zoeken maar ik vind dat ik genoeg 
moois heb gezien en ga heerlijk douchen. 

Dinsdag 12 mei 
Marjorie Janse 

De meesten stonden al vroeg op om nog voor het ontbijt op stap te gaan. 
Met een flink groepje zijn we door het bos achter het hotel naar een plasje 
verderop gewandeld. Over een pad met aan de ene kant weidse velden 
waaronder een oogverblindend geel koolzaadveld, en aan de andere kant 
bos. Het pad liep over een beekje dat uitkwam in een plas. Later die week 
werd daar een Bever gezien, maar dan 's avonds. De IJsvogel liet zich ook 
zien, een prachtige felblauwe flits in het ochtendlicht. We ontdekten zelfs 
zijn nest in de wortelkluit van een omgevallen boom. 

In de bosrand was steeds het geluid van de Wielewaal te horen. Dan weer 
links, dan weer rechts, maar zien liet hij zich niet. Knap hoor, ongezien blij-
ven met zo'n geluid en zo'n opvallend verenpak. Ik ben op de rand van de 
akker gaan zitten, met de Hazen en de onophoudelijk tierelierende Leeu-
weriken achter me, de koekoekende Koekoek langs het plasje en nog 
zoveel andere vogelgeluiden om me heen. Maar deze dag liet de Wiele-



 

waal zich nog niet zien. Op de laatste dag heb ik hem gelukkig daar wel 
gezien maar deze dag speelde hij een spelletje met ons. 

Na het ontbijt gingen we naar een paar plekjes waar Arend de Ortolaan 
wist. Deze plekken waren prachtig, grote oude bomen (volgens Arend 
moeten de bomen zo'n 100 jaar zijn, dan zijn ze goed voor de Ortolaan) 
langs heuvelachtige akkers met fris groen graan en de eerste korenbloe-
men langs de rand in bloei. Maar helaas deze dag geen Ortolaan. Mis-
schien toch nog te koud. Dus verder langs bloeiende meidoornhagen en 
prachtig gekleurde seringen, door dorpen met vaak bezette ooievaarsnes-
ten. Aan een veld met langs de rand weer hele oude bomen (typische or-
tolanenplek), lekker even koffie gedronken. Overal boven en langs het veld 
de tierelierende vogels. 

Dan weer verder, richting het meer bij Osno Lubuskie. Op een veld zaten 
vijf Zeearenden te ontbijten. In een slootje vloog een IJsvogel uit zijn 
nest.Langs de weg bij Lubiën stonden oude hoogstamfruitbomen met 
verweerde stammen. Hier en daar Kraanvogels in het veld. 

De flats en huizen waar we langs reden hadden de meest opvallende vro-
lijke kleuren. Onderweg ook vaak bomen met afgekloven bast tot een hal-
ve meter hoogte. Het werk van Bevers. Al hobbelend door dorpjes met kin-
derhoofdbestrating gingen we naar een plek langs de zuidelijke Wartapol-
ders. 

Een verdronken stuk bos met dode bomen, overal bevervraat. Goed te 
zien in één van die bomen was een paartje Zomertortel. We genoten van 
alle vogels en andere dieren zoals Reeën die we tegenkwamen. 

De laatste plek die Arend ons wilde laten zien was bij een bezoekerscen-
trum van het Nationaal Park Warta Delta. Een pad door een enorm moe-
rasgebied met prachtige vergezichten. Nadat we weer heel wat vogels van 
allerlei pluimage hadden gezien zoals de Buidelmees en in de verte Zwarte 
Sterns en Zeearend hadden we wel trek in het avondeten. Terug via 
Krzeszyce. 

's Avonds ging een kleine groep nog naar een prachtig meer, hotseklot-
send over een stenig bospad vol kuilen. Er worden daar nu kweekvijvers 
voor Karpers aangelegd. Het begon te regenen, de enige regen die we 
daar gehad hebben. De Nachtzwaluw schichtte nog even voorbij, de kik-
kers en padden begonnen een koor, maar wij hielden het voor gezien. Een 
prachtige dag was voorbij, de nacht was voor de buien en onze wel-
verdiende slaap. 



 

Woensdag 13 mei 
Martine Kamminga 

Half zeven 's morgens met twee busjes naar het laantje net buiten Glisno, 
waar Arend de Ortolaan altijd zag. Het was tien graden koeler dan de dag 
ervoor en het waaide weer stevig. Wél scheen er een lekker zonnetje. 
Geen Ortolaan gezien. Wel een Grauwe Vliegenvanger en op hetzelfde 
dennentopje een Grauwe Klauwier. 

 

 

Grauwe Klauwier Foto: Marjorie Janse 

Na het ontbijt een kijkje genomen langs de Warta, op een geasfalteerde 
dijk. Enkelen van ons konden de Wielewaal prachtig zien overvliegen. 
Toen verdween hij snel tussen de wilgen. Er vloog een Zeearend over. 
Wat een indrukwekkend groot beest! We stonden hem met open mond na 
te staren. Later vloog er een Boomvalkje over. Nietig in vergelijking met de 
Zeearend, maar even indukwekkend door zijn snelle behendigheid. 



 

Koffie gedronken op een beschut plekje voorbij Klopotowo. Hetzelfde plek-
je waar we vijf jaar geleden twee Wielewalen hadden zien knokken. Nu 
waren ze er niet. Toen wij de auto's bij het water wilden parkeren, vlogen 
bijna alle Ganzen en Kraanvogels aan de overkant op.  

 

Kraanvogels en ganzen Foto: Marjorie Janse 

Dat was niet de bedoeling. Dus auto's ergens anders neergezet. Wij 
genoten van de zon en van de diverse vlinders die daar rondvlogen, 
waaronder Oranjetipjes. De Seringen stonden geurig in bloei. In de verte 
zingzeurden de Geelgorzen. Vlak voor vertrek naar het volgende doel, 
konden we nog een aantal jonge Zeearenden bewonderen. 

Onder het dak van het gemaal bij Slonsk zaten allemaal nesten van Huis-
zwaluwen. Af en toe stak er ééntje zijn koppie naar buiten. Op weg er 
naartoe hadden we al vier Zwarte Ooievaars in het land zien zitten, en was 
er een Havik overgevlogen. De lunch namen wij aan het pad naar de uit-
kijktoren. Dat pad was nu een stuk droger dan in 2010. Toen hadden we 
Joop nog uit de modder moeten trekken. Nee, zijn laarzensporen waren 



 

inmiddels niet meer te zien. Aan de zuidwestkant van het pad waren de 
bomen gekapt. Aan een zijpad, vlak bij de auto's, werden twee Klapeksters 
gezien. Maar zoals dat gaat, als je er in vol ornaat naartoe gaat om te kij-
ken zijn de vogels al gevlogen. Verderop in het riet zaten twee Baardman-
netjes, en we hoorden heel duidelijk de Roerdomp! Een wat macabere 
vondst vormde de schedel van een koe, in het hek langs het pad. 

De terugweg ging over de dijk langs het hellingbos waar we zondag waren 
geweest. In de wortels van een omgevallen Wilg nestelde een IJsvogel. Hij 
liet zich prachtig fotograferen toen hij even op een horizontale rietstengel 
ging zitten. Vlakbij vloog een paartje Grauwe Klauwieren heen en weer 
met prooi in de snavel. Eén van de weinige paartjes die we die week heb-
ben gezien. De Sperwergrasmus, waar we eigenlijk naar op zoek waren, 
was er niet. Was hem waarschijnlijk nog te koud. 

Omdat enkele mensen de vorige avond de Nachtzwaluw hadden gespot, 
bij de visvijvers vlakbij het hotel, gingen we er nu met meer mensen heen. 
Er werd gewerkt aan een nieuw watersysteem. Overal waren geulen ge-
graven en lagen er buizen. Er stond een graafmachine. Het pad langs het 
meer was weg. In 2010 hadden we daar Geelbuikvuurpadden gezien en 
gehoord. De bewoner van het huis aan de bosrand kwam even kijken wat 
voor vlees hij in de kuip had, maar toen hij onze toeters, kijkers en andere 
vogelparafernalia om ons heen zag bengelen, besloot hij dat het wel goed 
was. Wij konden ongestoord in een rijtje op krukjes in de gouden onder-
gaande zon wachten op de dingen die komen gingen. Ja, er zwommen 
Futen rond en wat ander watergevogelte. Geen Nachtzwaluw deze avond. 
Maar wij werden wel getrakteerd op het mooiste kikker- en paddenconcert 
dat je je maar kunt voorstellen. Een kakofonie van gekwaak, gekloek, ge-
krokkrok en gepliep. Bruine Kikkers, groene, dito padden, de droom van 
iedere amfibieënkenner. 

En zo gingen we tevreden terug naar het hotel. Moraal van deze dag, en 
nu leen ik iets van oude Oosterse wijzen: Als je het geluk zoekt, vind je het 
niet, maar komt het in een andere vorm wel op je pad. Welterusten. 

Over dezelfde woensdagavond: hieronder nog een leuke waarneming van 
Jaap Olbers. 



 

 

In afwachting van de Nachtzwaluw zagen een paar mensen een bijzonder 
tafereel: er liep een Haas een rondje om de vijver voor ons, eerst goed 
zichtbaar door het hoge gras links, aan de overkant zag je een snel ren-
nend donker bolletje en rechts, weer dichterbij alleen op zijn kop, weer-
spiegeld in het water. De Haas zat een moment rechtop, en keek over het 
water. Toen ging hij er weer pijlsnel vandoor. Kees Roselaar, naast me, 
opperde de volgende mogelijkheid: het was een moer die haar leger zocht, 
waar haar jongen wachtten om gezoogd te worden. Die vijver, die was er 
vanmorgen vroeg, toen ze eropuit ging, nog niet….     

Donderdag 14 mei 
Jaap Olbers 

In de vroegte trok iedereen zijn eigen plan, en er zijn dan ook heel verschil-
lende waarnemingen gedaan. Toen Ed en ik de gebroeders Baart een keer 
tegenkwamen, meldden ze dat ze een Fluiter opgespoord hadden in het 
mastbos. En Cees wilde ons er meteen weer heenbrengen. Het kostte een 
kwartier, en ja, daar trok het vogeltje rond van de ene tak naar de andere. 
En nu was ook voor ons de zang hoorbaar. 



 

Na het ontbijt begon er een bijzondere trip naar nog onbekend gebied. 
Achter de stad, over de Warta, stroomt de Notec. Tussen beide rivieren 
reden we eerst door een boeiend landschap met kleine heuvels. Aan de 
woningen te zien een geliefde plek. Al gauw kwamen we in vlak agrarisch 
gebied bij een gemaal. De omgeving: naar het oosten brede kreken, een 
boerderij, weiden; naar het westen hellingen, beboste oevers, een blauwe 
boogbrug in de verte, de stad. We keken er zeker een half uur rond. Over 
dijken reden we oostwaarts, we zochten en we luisterden. Iemand ving het 
geluid van Buidelmezen op. Al gauw zagen we ze en zomaar ook een 
nest, bungelend aan een wilgentak. 

Er vloog een Watersnip hoog in de lucht. Aan de andere kant van die dijk, 
in ruigte, riep een Grote Karekiet en een Tuinfluiter. Ik vond er binnen een 
uur drie Sperwers, twee adulte mannetjes, en ieder heeft ook de bruine 
juveniel gezien, laag wegvluchtend over sloot en wei. We installeerden ons 
op een plek die wat luwte leek te bieden. Het was weer erg fris. Met koffie 
in de hand tuurden we naar Zomertalingen in een kleine plas, een oude 
strang? 

Ik zocht Klaas Mudde op die verderop in het gras zat. Er vlogen drie Kauw-
tjes voorbij. Hij wees me een Rietgors aan en verderop een Grote Zilver-
reiger. Ik heb in de ruigte onder de dijk rondgelopen, Jan en Marjorie heb-
ben me nog gezien; ik liet me het gebied inlokken door een Wielewaal, ik 
hoorde het zachte roffeltje van een voerzoekende Grote Bonte Specht. Er 
zat van alles tussen de plukken wilgen en de hoge populieren. Voor mij 
een onvergetelijke ervaring. 

Intussen deden Marian, Kees (Roselaar) en Femie een prachtige 
waarneming verderop: ze hadden de Roodmus gezien. Femie markeerde 
de plek met een stok en brief midden op de dijk! Ik heb nog een poging 
ondernomen, zonder succes. De groep richtte de aandacht op de landweg 
linksaf. Er jaagde een Boomvalk en een Buizerd. Kees kwam ons vertellen, 
dat verderop de ideale plek was voor de Sperwergrasmus, waarschijnlijk 
had hij hem al gezien. Vooruit, daarheen. Een natte omgeving, waar we 
twee Matkoppen telden. Iemand ontdekte de Klapekster. 

Het gebied was ruig; hier en daar wat struiken, Meidoorn? Hoog gras, uit-
gestrekt, licht hobbelig terrein. Het deed me denken aan de leegte van een 
steppe. Thuis bekijk ik de kaart die ik van Marian van Leeuwen meekreeg 
en wat lees ik: we zitten op de rand van de ‘Pouszcza Notecka’, de poesta 
van de Notec. 



 

Terug bij het gemaal - ‘Stacja Pomp Górecko’ - bracht Arend ons nog naar 
de Draaihals die hij ergens gezien had. Hij zou niet op onze lijst komen. 
’s Avonds, bij een mooie lage zon, nog even naar het nabije moeras. Ah, 
een jonge Bever grazend op de wallekant en even eerder twee ruziënde 
Koekoeken in de populieren. Wat een gouden dag weer. 

Vrijdag 15 mei 
Klaas Mudde 

Vandaag alweer de laatste dag van ons verblijf in Polen. Het belooft weer 
een prachtige dag te worden. Zon en lichte bewolking lossen elkaar af. We 
hebben afgesproken vandaag enkele hoogtepunten van de afgelopen 
week opnieuw te bezoeken. Als eerste gaan we naar het ‘veldje’ in Brzo-
zowa waar we eerder deze week de Hop en Appelvink hebben gezien. 
Maar nee, geen Hoppen deze keer wel; Grote Lijster, Zwarte Roodstaart, 
Grauwe Klauwier en een Boomvalk in de lucht. Een Haas en een Ree ma-
ken dat ze wegkomen. Overal bloeien de Gele Brem, Sering en Meidoorn 
uitbundig. Onderweg van locatie naar locatie valt het grote aantal ooie-
vaarsnesten op. 

Op naar de tweede locatie waarvan ik de naam kwijt ben, ook na langdurig 
zoeken op Google Maps. Hier worden al snel vier Hoppen gehoord en later 
ook twee Hoppen gezien baltsend boven twee prachtig in elkaar gegroeide 
Meidoorn- en Seringenbomen. Het weiland staat vol met hekwerkpaaltjes 
waarvan er op een gegeven moment tegelijkertijd vier worden bezet door 
Paapjes, en één door een Tapuit. Verderop aan de dijk staat familie Kraan-
vogel, pa, moe en het jong dat als een veulen dicht bij zijn moeder blijft. 
Kortom, een aandoenlijk plaatje. Het vrouwtje heeft een bruinere of smeri-
ge rug omdat zij tijdens het broeden modder over haar rug smeert waar-
door zij vanuit de lucht minder opvalt, je kan maar beter niet gezien worden 
(bedankt voor de uitleg Kees R.). Ook hier weer een Boomvalk in de lucht. 
Een Vos sluipt door de wei, “als hij het jong maar niet te grazen neemt” 
denken wij. De Kraanvogels blijven er onverstoorbaar onder, een Vos 
kunnen zij wel hebben. 

Verder via de dijk, de derde locatie, naar de vierde locatie de ‘stuifduintjes’. 
Op de dijk, nog geen 10 meter van de auto, een Koekoek op een paaltje. 
Waar die paaltjes al niet goed voor zijn. Hij laat zich goed bekijken en 
vliegt pas na tijdje uit het zicht. Even verderop wéér een Koekoek, nu in 
een Els. Ook deze is goed waarneembaar. Een Grote Bonte Specht hakt 
er lustig op los. Het landschap doet denken aan de IJssellandschappen 
van de schilder Jan Voerman Senior (1857-1941). Zó mooi heeft het er bij 



 

ons dus ook uitgezien… Twee overstekende Wielewalen vliegen voor de 
auto langs. De Zomertalingen, die we ook bij ons eerste bezoek hebben 
gezien, zijn ook nu present. 

Op de vierde locatie aangekomen, uitkijkend over een prachtig coulissen-
landschap, eerst maar eens even lunchen. Vogelen maakt hongerig.  

 

 

Groep koffie drinkend Foto: Marjorie Janse 

De muziek wordt verzorgd door de aanwezige vogels waarvan de 
Geelgors zijn eeuwige vijfde ten beste geeft. In de verte stappen de 
Kraanvogels statig door het landschap ondertussen zich te goed doend 
aan…, ja aan wat eigenlijk? Even Googlen en: Kraanvogels zijn alleseters. 
Wanneer ze in hun broedgebied of in hun winterverblijf zijn, eten ze 
voornamelijk dierlijk voedsel zoals grote insecten, wormen en amfibieën. 
Wanneer ze op doortrek landen in akkerbouwgebieden eten ze 
achtergebleven maïskorrels, granen en aardappelen die op de velden zijn 
blijven liggen of eikels (vooral in Spanje waar combinaties van akkerbouw 



 

met schaduwgevende eikenbomen gangbaar is). Tot zover de 
Kraanvogels, want intussen verschijnt een majestueuze Zeearend en een 
Slechtvalk in de lucht. Hét sein voor de Kraanvogels en Grauwe Ganzen 
massaal op de wieken te gaan om naar veiliger oorden te vertrekken. Er 
vliegt een prachtig ‘Blauwtje’ (vlinder) rond. Even snel een foto maken voor 
latere determinatie. Het ‘Blauwtje’ blijkt dan een Bruine Vuurvlinder te zijn. 
Ook hier laat de Wielewaal zich weer horen en (aan sommige) zien. 

Op weg naar de vijfde locatie, het bezoekerscentrum van Park ‘Narodowy 
ç ‘Ujście Warty’, stoppen we even voor een korte wandeling langs een dijk-
je en een bospad. De Wielewaal wordt weer gehoord en langs het bospad 
in de Essen wemelt het van de Puttertjes. Een Spotvogel laat zich horen, 
verder niet veel bijzonders. Het bezoekerscentrum blijkt dicht te zijn. Dat is 
ons geluk. Iets terug hebben we vier Zwarte Ooievaars in de wei gezien, 
dus wij terug. Langs de drukke weg is maar matig parkeerruimte te vinden 
maar gelukkig, na het snoeien van wat struiken vlak bij een zebrapad, lukt 
het wel. Aan de overkant van de weg is een groot moerasgebied waar we 
verrast worden door een vlakbij jagende Visarend, heel indrukwekkend. In 
het water zwemt een Muskus- of Bisamrat. De Muskus- of Bisamrat is een 
knaagdier uit de onderfamilie der woelmuizen en, hoewel de naam dat 
suggereert, behoort de Muskusrat dus niet tot de ratten. Het dier wordt 
soms op de menukaart ook wel als Waterkonijn aangeduid, eet smakelijk. 
Wederom een Zeearend in de lucht en verderop ook een in een kale 
boom. Een Bonte kraai hakt een Zoetwatermossel open en slobbert de 
inhoud naar binnen. Een paar Kramsvogels doen hun ding. Twee Rood-
mussen vliegen vanuit het moeras richting de bomen langs de weg. Toch 
geen verkeerde waarneming zou ik zo zeggen. Weer terug aan de over-
kant van de weg vinden we een recent verkeersslachtoffer: een dode 
Braamsluiper. 

Om niet met een dode vogel te eindigen hier nog even de jagende Vis-
arend gememoreerd, dat is toch een mooie finale van deze geslaagde 
vogelexcursie in Polen. 

Zaterdag 16 mei 
Femie de Jager 

De lieve eigenaren van ‘Pod Lasem’ staan om 3.30 uur op om ons ontbijt 
klaar te maken! Ze hebben hun fooi meer dan verdiend! Om 5.55 uur ne-
men we afscheid en rijden weg. Een uur lang kunnen we nog afscheid 
nemen van onze prachtige vakantieplek ten zuiden van de Warta, met zijn 
uitgestrektheid, de rood en groene weiden, de kronkelende dijkjes, de vele 



 

knotwilgen van soms 1,5 m doorsnee, de uitgestrekte bossen en moeras-
sen, de zoet ruikende seringen die overal in het wild staan, het soms glooi-
ende landschap met de helgele koolzaadvelden, kleine dorpjes met rom-
melige boerenerven, de vele Zeearenden, Ooievaars en Kraanvogels. 
Waar we heel vaak de Wielewaal en Grote Karekiet hoorden, en waar lief-
hebbers heerlijk konden wandelen op de mooie dijkjes. We spotten de 
laatste Kraanvogel en steken om 7.00 uur de grens over naar Duitsland, 
we voelen het direct: de betonblokken! We zien nog drie Zwarte Wouwen, 
mannetje Blauwe Kiekendief, Reeën en bij de eerste koffieshop een Bonte 
Kraai. De reis gaat voorspoedig tot er om 10.45 uur een file is bij Han-
nover. Er is geen omleiding aangegeven en we belanden in de stad. 
Gelukkig geeft één TomTom uitsluitsel, en komen we weer op de snelweg. 
Om 12.15 uur kunnen we een pitstop maken. De nood is zó hoog dat de 
mannen het nieuwe spel ‘9 op een rij’ introduceren, waarom de achter-
blijvers heerlijk kunnen lachen. Daarna is er even geen chauffeur in een 
van de busjes.......?? Misverstand tussen Renie en Klaas. 

Het wordt koud en het regent hard! Wat hebben wij geboft met een 
hele week lekker en droog weer!! Kees, Arend en Manda, Marian, 
Renie en chauffeurs: nogmaals heel erg bedankt voor deze prachtige 
week, met zijn zeventienen hebben we enorm genoten. 



 

 



 

Onderstaand nog wat extra foto’s van de deelnemers: 
 

 
Gele Kwik Foto Marjorie Janse 
 



 

 
Grauwe Gors Foto: Klaas Mudde 
 



 

 
Groep Koffie drinkend Foto: Klaas Mudde 
 



 

 
Kijkpunt Betonpad Foto: Marjorie Janse 
 



 

 
Koekoek Foto: Jan van Leeuwen 
 



 

 
Visarend Foto: Klaas Mudde 
 



 

 
Zeearend tweedejaars Foto: Marjorie Janse 


