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Wulle gaot 
 

Zondagochtend zes uur vroeg 
een nieuwe vogeltrip voor de boeg. 
De koers is oost, 
een weekje zonder vrouw en kroost. 
 
Een uurtje later 
de kim kleurt roder. 
ver weg nog is het water 
dat stroomt naar de delta van de Oder. 
 
Hoog gespannen onze verwachting 
pas na de vijfde overnachting. 
zullen we weten 
wat er zoal outdoor werd gegeten. 
 
Welke vogels in struweel en riet waren verscholen 
in Oostelijk Duitsland of in Polen. 
Voorlopig zijn we nog “en route” 
de stemming is weer onveranderd goed. 

 

 
 

Dichter -vogelaar Erik Murris  in Stara rudnica 
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Zondag 28 mei: 6.00 uur vertrek uit Vaassen 

 

Samenvatting 

Van  zondag 28 mei tot en met vrijdag 2 juni 2006 waren leden van de vogelwerkgroep van 

de KNNV afdeling Epe/Heerde en de vogelwerkgroep Zwolle in het Unteres Odertal. Onze 

uitvalsbasis was Criewen waar wij in pension Storchennest bij mevrouw Elke Bartsch 

verbleven. Dit pension is een prima basis voor excursies in het Unteres Odertal. Het kantoor 

van het nationaal park is ook in Criewen gevestigd, alsmede het natuurinformatiecentrum en 

niet onbelangrijk het restaurant Zur Linde.  

Het bezoek aan de nationale parken in dit deel van de Oder was gericht op het waarnemen van 

vogels in min of meer natuurlijke uiterwaardlandschappen. Gemiddeld bezoeken wij per dag 

vier tot zes gebieden.  Circa 50 % van de tijd besteden wij aan het waarnemen van vogels in 

het Unteres Odertal en Schorfheide-Chorin en de overige 50 % aan het bezoek van de 

uiterwaarden op Pools grondgebied en aan inclusief het Haff-gebied in de omgeving van 

Stepnica. De waarnemingen van de Roodmussen in de omgeving van Swieta en Kamieniska 

waren erg interssant. 

Iedere dag zagen wij Zeearenden, Boomvalken en Zwarte ooievaars en s’avonds hoorden wij 

Kwartelkoningen en ook het Porseleinhoen. Vrijwel in ieder gebied met enig waterriet 

hoorden en zagen wij Grote karekieten, zelfs in visvijvers met kleine strookjes riet. In 

Schorfheide-Chorin zagen drie Schreeuwarenden wij samen met Buizerd en Zeearend  .  

Wat zeker niet onvermeld mag blijven is het naar onze beleving grote aantal Krekelzangers 

die wij op veel locaties hoorden.  
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Interessant waren ook de waarnemingen van Roodhalsfuut, Geoorde fuut, Dodaars en 

Brilduikers, waarbij de Felchowsee zeker genoemd mag worden als bijzonder gebied om 

vogels waar te nemen. 

Het aantal waargenomen vogelsoorten per dag liep uiteen van 71 tot 100. 

In totaal werden 138 vogelsoorten genoteerd, waarvan in dit reisverslag aan enkele soorten 

meer aandacht wordt besteed.  

 

Zusammenfassung 

 

Von Sonntag 28 Mai bis zum Freitag 2 Juni 2006 waren Mitglieder van der 

Vogelarbeitsgruppe von der KNNV – Verein für Veld-Biologie und Mitglieder von der 

Vogelgruppe aus Zwolle in dass Unteres Odertal. Unseres Pension “Storchennest” von 

Familien Bartsch war in Criewen im mitten dass National Park. In Crieuwen is auch das 

Besuchers Zentrum und das Kantor van der Naturparkverwaltung. Unseres Ziel war um jeden 

Tag Vögel zu beobachten in die Auen von der Oder. Jeden Tag besuchten vier bis sechs 

Gebieten. Einige Tagen wahren wir auch an die Polnische Seite van der Ode rund auch 

wahren ein Tag in dass Haff-gebiet in die Umgebung von Stepnica. Die Beobachtungen von 

Karmingimpel in die Umgebung von Swieta und Kamienska wahren wertvoll. Jeden Tag 

beobachten wir Seeadler, Baumfalke und Schwarz-Storch und Abends hörten wir 

Wachtelkönig und Tupfelsumfhuhn. In viele Gebiete mit Riet sahen wir Drosselrohrsangers 

In Schorfheide-Chorin sahen wir drei Schreiadler, zusammen mit Mausebuzzard und 

Seeadler. 

Wir hörten viele Schlagschwirls. Interessant wahren auch die Beobachtungen von 

Rothalstaucher, Schwarzhalstaucher, Zwergtaucher und Schellente; sicher ist das der 

Felschowsee für diese Vögelarten sehr wertvoll ist. 

Wir haben insgesamt 138 Vögelarten gesehen und in dieses Reisebericht haben wir über 

mehrere Arten geschrieben. 

Das unteres Odertal ist sicher ein sehr interessant gebiet um Vögel zu beobachten. 
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Inleiding  

Jaarlijks organiseert de KNNV afdeling Epe en Heerde vogeltrips voor leden van de 

vogelwerkgroep en andere belangstellende vogelaars. De laatste week van mei is gereserveerd 

om gebieden in de voormalige DDR te bezoeken. Tussen 1999 en 2004 bezochten wij het 

Midden-Elbegebied. In 2005 bezochten wij Havelland voor een bezoek aan de gebieden waar 

de Grote trap beschermd wordt. Tijdens deze reis in 2006 besloten wij de Oder te bezoeken. 

Aanvankelijk lag de Oderdelta in het verschiet, maar in een later stadium werd het nationaal 

park Unteres Odertal als uitvalsbasis 

gekozen. Via internet hebben wij heel wat af 

gesurfd, maar we konden geen reisverslag 

vinden met tips over te bezoeken gebieden. 

Via de bestudering van kaartmateriaal en 

enkele sites hebben wij een globaal schema 

opgesteld voor te bezoeken gebieden.  

Tevens is literatuur aangeschaft via de 

Duitse website Amazone.de. Extra 

informatie hebben wij gekregen van de 

beheerder van het natuurinformatiecentrum 

in Criewen dat wij direct op zondag 28 mei 

aan het eind van de middag bezochten. 

 

In dit reisverslag dat inhoudelijk hetzelfde stramien volgt als de vorige reisverslagen is in de 

bijlage weer een overzicht opgenomen van waargenomen vogels en overige diersoorten. Onze 

dichter-vogelaar Erik Murris heeft dit reisverslag weer “opgeleukt” met rijmelarijen.  

Het reisverslag is geschreven voor de deelnemers en kan ook anderen aanmoedigen om de 

uiterwaarden langs de Oder te bezoeken. Wij bezochten de Oder slechts vijf dagen en zijn nog 

lang niet verzadigd en zullen zeker nog een keer in Criewen of omgeving neerstrijken.  

Deze trip was niet meer dan een verkenning! Vooral de beschermde gebieden op Pools 

grondgebied hebben onze belangstelling. Interessant is dat Staatsbosbeheerders uit regio Oost 

een week na ons verblijf de monding van de Warta, het Hafflandschap boven Stettin en Park 

Norodowy hebben bezocht en van die natuurreis ook een reisverslag zal verschijnen. 

De beschrijvingen in dit reisverslag zijn fragmentarisch, aangezien niet van alle gebieden die 

wij bezochten informatie in het Engels of Duits beschikbaar is. Een reisverslag  moet 

enthousiasmeren om gebieden te bezoeken die inspiratie leveren voor de bescherming van 

gebieden in Nederland. Het Unteres Odertal levert veel inspiratie voor gebiedsbescherming in 

Nederland. Alleen al vanuit de invalshoek waterberging en retentie in uiterwaarden en 

uiterwaarden waar vijftig jaar geen beheer is uitgevoerd is een bezoek aan het Unteres Odertal 

zeker de moeite waard (geen beheer is ook beheer)! Wij hebben vijf dagen bezoeken gebracht 

aan de drie grote parken langs de Oder en ook het nationaal park Schorfheide-Chorin bezocht.  

Natuurlijk was het waarnemen van vogels ons belangrijkste doel en dat doel is ruimschoots 

bereikt. 

 

In dit reisverslag is een aantal gebiedsbeschrijvingen opgenomen van de gebieden die wij 

hebben bezocht. Wij vinden het van belang om in een reisverslag informatie over de 

samenhang te geven en een koppeling te leggen tussen de bescherming van het landschap en 

de vogelsoorten die zich in diverse landschappen aanwezig zijn.  

Ook is in dit reisverslag informatie opgenomen over de categorieën en de status van 

beschermde gebieden, omdat deze per park zeer verschillend zijn.  

Na de hoofdstukken over de gebieden zijn de excursies beschreven en geven een inzicht in de 

waarnemingen per gebied.   
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De informatie van de status en de bestandsontwikkeling is slechts van algemene aard, 

aangezien wij niet beschikken over jaarlijkse populatiegegevens. In de bijlage zijn alle 

waarnemingen gegroepeerd per dag en per gebied.  

Het laatste deel van dit verslag bevat informatie over interessante websites, nuttige adressen 

en geraadpleegde bronnen. 

 

Deelnemers en logistiek 

Deelnemers vogel- en natuurreis 2006 

Erik Murris    Vaassen  

Matthijs Bootsma   Heerde   

Rudie Heideveld   Hoorn   

Gert Prins    Epe   

Jan van Dijk    Zwolle   

Adrie Hottinga   Vorchten  

 

Evenals in 2005 stelden Gert en Adrie hun Peugeot ter beschikking als vervoermiddel. Op 28 

mei vertrokken wij om 5.15 uur uit Vorchten, waarna omstreeks 6.00 uur vanuit Vaassen 

koers werd gezet richting Berlijn. Wij besloten om niet rechtstreeks richting Criewen te rijden 

maar via Polen te reizen om de beschikbare tijd zo goed mogelijk te benutten. Via Bad 

Freienwalde en vervolgens Hohenwutzen (wegnr. 158) maakten wij de oversteek over de 

Oder naar Osinów Dolny ( Niederwutzen).Vervolgens toerden wij door park Cedynski 

Krajobrazowy (Landschaftsschutzpark Zehden) richting het noorden en absorbeerden wij 

nieuwe landschappen gelardeerd met vogelwaarnemingen. Via kleine Poolse nederzettingen 

zijn wij via Schwedt de Oder weer overgestoken en waren wij rond 16.00 uur in Crieuwen. 

Na een hartelijke begroeting van de eigenaren van het Storchennest en een zeer kortstondig 

verblijf in het pension vertrokken wij richting het natuurinformatiecentrum waar wij literatuur 

en kaarten aanschaften en goed geïnformeerd werden over gebieden waar we vogels konden 

waarnemen.   

Pension 

Storchennest ligt 

tussen de dorpsweg 

en het 

Friedrichskanaal. 

Het pension heeft 

een groot erf met 

een tabaksschuur 

die typisch is voor 

deze landsstreek. 

Vanaf het pension 

is het een korte 

afstand naar de 

uiterwaarden en kun 

je via paadjes langs 

moestuintjes veel 

waarnemen. 

Op enkele minuten afstand ligt het Lenné-Park met het landhuis en de laatgotische kerk. In 

het landhuis is het kantoor van het nationaal park gevestigd. In een voormalige schapenstal is 

het natuurinformatiecentrum gevestigd dat zeer goed geoutilleerd is. 
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Reisroute 

Vorchten, Hoorn, Heerde, Epe, Vaassen, Apeldoorn, Deventer, Hengelo, Osnabrück, 

Hannover, Braunschweig, Magdeburg, Potsdam, Berlijn, Eberswalde, Bad Freienwalde, 

Hohenwutzen, Osinów Dolny, Cedynia, Dolny, Bielinek, Piasek, Maly Radun, Krajnik 

Gorny, Krajnik Dolny (Niederkränig), Schwedt, Zützen, Criewen.  

Een afstand van circa 750 km waarbij na het oversteken van de Poolse grens we gefascineerd 

werden door de “ruimte”; verschillende landschappen, interessante nederzettingen met 

culturen uit ons verleden en bijzonder interessante boscomplexen. 

 

 

Programma? 
 
Een groep ornithologen 
zal in onbekend gebied 
soms moeten gedogen 
dat je lang niet alle soorten ziet. 
 
’t Gaat dan om keuzes en ambities. 
Is er historie? Zijn er notities? 
Waar moeten we ons verschansen? 
Waar zijn de beste kansen? 
 
Waar gaan we voor? 
Wat gaan we doen? 
Willen we iets zien of gaat het ook om het gehoor, 
zoals bij roodbuikpad of porseleinhoen? 
 
Wordt het de hop 
of toch de kleine vliegenvanger? 
Waar maak je dan de goede stop? 
Waar is het goede bos en zoek je daar dan ook wat langer? 
 
En uitleg in de Duitse taal 
over wat en waar in het Unteres Odertal, 
wordt snel verteld 
maar pas in het veld 
zal blijken of de soort te vinden is, 
of dat je ’m toch nog hebt gemist. 
 
Maar dan ineens een boomkruiper die anders klinkt, 
die duidelijk afwijkend zingt. 
Dan weet je in dit specifiek domein, 
dat zijn snavel kort zal zijn. 
 
Uiteindelijk blijkt na iedere dag, 
die je al vogelend beleven mag, 
dat steeds weer goed gekozen werd. 
Al werd symbolisch soms de weg versperd. 
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Want in de buurt van Schwedt 
klonk de gevleugelde kreet: 
“Haben sie waffen?” 
en met de tele’s in de koffer dacht je dan… “Wat heet”… 
en zei je: “Nein, wir haben keine waffen”. 
 
Wat volgde was in schemerlicht 
de avondzang 
van snor en krekelzanger.  
Onafgebroken rietmoerasbericht. 
Zo’n avond duurde nooit te lang, 
de muggen bleven ook wat langer. 
 
Overdag zorgden de kranen, sterns en wielewalen 
voor  prachtige vogelverhalen. 
Om van oude bijenwagens nog maar niet te spreken, 
die vol bewondering werden bekeken. 
 
Programma? Ja…, als richting, 
maar wat boeit is de verrassing. 
Het onverwachte geeft de kwaliteit, 
als je langs brede uiterwaard en rijke bossen rijdt. 
 
Een oude spoorbrug in de regen, 
een zwarte ooievaar of vuurgoudhaan, 
iedere dag leidde weer langs nieuwe wegen, 
iedere dag bracht ons een zinvol vogelaarsbestaan. 
 
 

 
De trabi's zijn er nog  
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Uckermark 

Het gebied tussen het Unteres Odertal en Oberen Havel, de Brohmer Bergen in het noorden 

en de Schorfheide ten noorden van Berlijn is bekend als de Uckermark. Dit gebied behoort tot 

één van de dunbevolkste gebieden van Duitsland met een hoge natuurrijkdom (biodiversiteit 

en soortenrijkdom). Het is natuurlijk niet verwonderlijk dat hier grote beschermde gebieden 

aanwezig zijn; het Biosphärenreservat Schorfheide-Chorin, het natuurpark Uckermärkische 

Seen en het nationaal park Unteres Odertal.  

 

Impressie Criewen en natuurinformatiecentrum 

Criewen is een klein dorpje dat in het vlakke deel van het nationaal park Unteres Odertal ligt. 

Wij hebben als uitvalsbasis voor Criewen gekozen, aangezien hier een klein pension met de 

toepasselijke naam “Storchennest” is, dat aan de rand van de uiterwaarden ligt.  

Het pension was vroeger een bakkerij. De woning naast het pension is ook een pension en 

heet “Zur Mühle”. Voorheen was hier een graanmolen gevestigd die elektrisch werd 

aangedreven. Het graan dat hier tot meel werd gemalen, werd onder andere gebruikt in de 

bakkerij. Het pension Storchennest is nu 10 jaar in gebruik. Volgens Elke Bartsch bevindt 

zich het ooievaarsnest al meer dan 40 jaar op de schoorsteen. 

In Criewen is een restaurantje Zur Linde waar je goed kunt eten en dat op loopafstand ligt van 

het pension. In dit deel van het Oderdal zijn nog veel tabaksschuren van de vroegere 

tabakscultures. Crieuwen leent zich in meerdere opzichten als uitvalsbasis voor zowel 

wandelen, fietsen of tochten met de auto. Criewen is logistiek gezien een prima locatie voor 

een bezoek aan de uiterwaarden aan zowel de Duitse als de Poolse zijde van de Oder. 

 

 
 
Pension Storchennest in Criewen 
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Nationaal park Unteres Odertal  

 

Natuurinformatiecentrum 

Het natuurinformatiecentrum is gevestigd in de voormalige schapenstal van het koetshuis bij 

het in 1820 herbouwde landhuis waar het kantoor is van het nationaal park Unteres Odertal. In 

het bezoekerscentrum wordt veel informatie gegeven over het nationaal park en er is goed 

kaartmateriaal verkrijgbaar. In het midden van het centrum is een aquarium waarin 20 soorten 

inheemse vissoorten uit de Oder aanwezig zijn. De informatievoorziening is boeiend; op de 

informatiepanelen zijn nummers aanwezig die verwijzen naar een folder. Bij de balie krijg je 

na betaling van twee euro een mapje waar je de folders in kunt verzamelen, terwijl je de 

informatiepanelen bekijkt. Een interessant informatiesysteem dat in Nederland navolging 

verdient! Wij kregen van de beheerder veel informatie over gebieden en vogels 

De naam van het plaatsje Criewen stamt uit het Slavisch en heeft een verwantschap met het 

begrip priester dat weer refereert aan een oud Slavisch heiligdom. Als je Crieuwen 

binnenkomt verwacht je dat de kerk in het centrum staat. In Criewen dus niet! De dorpskerk 

staat in het midden van het in1820 aangelegde Lenné-park. Maar dat was niet altijd zo. 

Oorspronkelijk lag het dorp rond een 13e eeuwse kerk.  

Ten westen van de kerk, waar thans enkele woonhuizen aan de rand van het park aanwezig 

zijn, was een Slavische nederzetting met vissers.  
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Maar in 1816 kocht ritmeester Otto von Arnim het grondgebied van Criewen. Hij liet het 

landhuis herbouwen en gaf aan de beroemde landschapsarchitect Lenné de opdracht om een 

landschapspark te ontwerpen. Hiervoor moest de oude nederzetting wijken en werd oostelijk 

van het park een nieuwe nederzetting gebouwd. Thans bevindt zich een interessant 

landschapspark aan het eind van de dorpsweg en in het park bevindt zich oud geboomte met 

bijzonderheden als Moerascipres en Reuzenlevensboom. 

 

Tabaksteelt 

Iedere streek heeft zijn eigen specifieke elementen, bebouwing en teelten. In de omgeving van 

Schwedt heeft na 1700 de teelt van tabak een grote vlucht genomen. Na het opengaan van de 

grenzen is de tabaksteelt, die toch al in areaal was afgenomen,vrijwel verdwenen uit dit 

landschap. Thans rest nog circa 80 ha tabaksteelt in de omgeving van Schwedt. De vele hoge 

zowel gemetselde- als houten schuren herinneren nog aan de florerende tabaksteelt die zich 

voornamelijk richtte op de sigarettenindustrie. In Vierraden ten noorden van Schwedt zijn nog 

zeer fraaie in rode baksteen opgetrokken tabaksschuren aanwezig. Die zijn goed zichtbaar  

wanneer je richting Gartz rijdt. Op diverse locaties hebben wij de akkertjes met de 

tabaksplanten gezien. 

 
 
Tabaksschuren in Criewen – eertijds erg belangrijk voor het drogen van tabaksbladeren 

 

Lanen 

Zeer karakteristiek zijn de lanen langs de deels nog met kinderkopjes belegde wegen. Wij 

hebben al veel lanen in de voormalige DDR bewonderd. In Müritz en het Midden-Elbe gebied 

zijn veel bermen beplant met fruitbomen en in Havelland met esdoorns. In het Unteres 

Odertal zijn erg veel oude lanen die uit paardenkastanjes en linden bestaan. De lindenlanen 

springen er echt uit, niet alleen in ouderdom maar ook in 

lengte, gaafheid en verschillende snoeivormen. Veel 

lindenlanen zijn decennia geleden geknot en vervolgens 

doorgegroeid wat bijzondere landschapsbeelden oplevert. 

Ook zagen wij tussen de verschillende dorpjes oude 

fraaie lanen met Acacia. Vrijwel alle oude lanen zijn in 

Brandenburg beschermd als cultuurmonument (bekende 

“Denkmalen”). 
         Denkmal  
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Bever 

Bevers zijn door de mens uitgeroeid, vanwege velerlei belangen en daarnaast ook veel 

vooroordelen. Het vlees was een lekkernij, het vel was in trek en vooral het bevergeil stond 

hoog in aanzien tegen allerlei kwalen. In 1765 gaf Frederik de Grote de beverjacht volledig 

vrij en hiermee was het lot bezegeld van de Bever. In de navolgende decennia verdwenen de 

Bevers uit het Unteres Odertal; de laatste vrijlevende bevers werden in 1782 gedood; in 

februari bij Gatow en in maart bij Greifenhagen (Gryfino). Het lijkt op de geschiedenis van de 

Bever in Nederland, waar in 1853 de laatste vrijlevende Bever in Zalk werd geschoten.  

Omstreeks 1935 werd gestart met een reïntroductieprogramma in Schorfheide van waaruit 

langzamerhand Bevers “uitzwermden” in de naburige gebieden. Eind zestiger jaren werden de 

eerste Bevers weer gezien in het Unteres Odertal. De terugkeer van de Bever in het Unteres 

Odertal verliep vanuit drie invalswegen. De Bevers kwamen vanaf het westen uit Schorfheide 

via de Welse, vanuit het noorden uit de leefgebieden bij Stettin en vanuit het zuiden uit Polen 

via de Warta. In het Unteres Odertal komt het grootste Europese knaagdier tegenwoordig 

overal voor. In 1999 waren in het Poolse deel ongeveer 20 burchten en in het Duitse deel 13 

burchten. In 2004 werden 44 territoria met meer dan 100 dieren vastgesteld. Een 

bijzonderheid van de aanwezigheid van bevers in het Unteres Odertal is dat naast elkaar twee 

ondersoorten van de Europese Bevers voorkomen; uit het oosten de wijdverbreide Elbebever 

(Castor fiber albicus) en de Woronesh bevers (Castor fiber vistalanus) die uit het 

aangrenzende Polen komen.  

In Brandenburg leven inmiddels meer dan 2000 Bevers en in heel Duitsland is een bestand 

van circa 10.000 dieren, waarmee het voortbestaan van dit interessante knaagdier 

veiliggesteld is. 

Wanneer wij s’avonds in Criewen nog een wandeling maakten, konden wij de klok erop gelijk 

zetten, wanneer wij Bevers zagen vanaf de brug over de Friedrichsstrasse (Friedrichsthaler 

Wasserstrasse en de Hohensaaten-Friedrichsthaler Wasserstrasse). 

 

Definities natuurbescherming 

Aangezien wij in veel gebieden met een 

verschillende beschermingsstatus zijn 

geweest, willen wij in dit reisverslag 

enige aandacht schenken aan de 

verschillende beschermingsregiems. 

 

 

 

Naturpark 

In een begrensd natuurpark gaan 

natuurbeschermingsdoelen en herstelmaatregelen samen met de omgeving en afgestemd 

landgebruik met mogelijkheden voor economische ontwikkelingen. 

In het natuurpark worden voor de grondgebruikers geen ge- of verboden afgeleid. Aan de 

hand van een verzorgings- en ontwikkelingsplan worden beschermingsmaatregelen en 

economische ontwikkelingen voorgesteld die echter zonder wettelijke grondslag. 

Biosphärenreservat 

De Biosphärreservaten zijn internationaal belangrijke cultuurlandschappen die bestaan uit  

zowel natuurlijke- als ook sterk door de mens gevormde gebieden. Er zijn drie zones 

ingesteld: kernzones (ongestoorde ecosystemen met veelal een status als natuurreservaat); 

bufferzones (natuur- en landschapsbeschermingsgebieden) en overgangszones.  
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Van de twaalf door de UNESCO aangewezen Duitse Biosphärenreservaten liggen Spreewald, 

Schorfheide –Chorin en Flusslandschaft Elbe-Brandenburg in Brandenburg. Het Unteres 

Odertal is geen Biosphärenreservat, hoewel hier wel voor geijverd  is (wordt). 

Nationalpark 

Nationale parken zijn grootschalige landschappen met een unieke natuurinrichting. Het 

merendeel bestaat uit natuurreservaten en door mensen zo weinig mogelijk beïnvloede 

gebieden. Van de vijftien Duitse nationale parken beslaat het nationaal park Unteres Odertal 

twee % van de Duitse Bondsrepubliek. 

Naturschutzgebiet  

In de natuurreservaten staat biotoop- en soortbescherming op de voorgrond. In deze gebieden 

gelden ook beperkingen voor het landgebruik. Door het Bundesamt worden financiële 

regelingen getroffen die voortvloeien uit de beperkingen van het landgebruik en 

beschermingsmaatregelen.  

Landschaftsschutzgebiet 

Circa een kwart van het Duitse grondgebied is als Landschaftsschutzgebiet aangewezen. Het 

belangrijkste doel in deze gebieden is om de landschappelijke kenmerken te behouden, te 

versterken en te herstellen. Landbouw, bosbouw, visserij en jacht zijn zonder grote 

beperkingen mogelijk. 

 

Flussauen 

Een ander begrip dat we nader willen toelichten zijn de Flussauen! 

Het nationaal park Unteres Odertal is Duitslands enige uiterwaardennationaalpark. Wat 

betekent eigenlijk Flussaue. 

Oorspronkelijk waren in grote delen 

van de Midden -Europese rivieren 

natuurlijke uiterwaardlandschappen 

aanwezig. Grote delen van deze 

landschappen werden sterk beïnvloed 

door het rivierregiem. Omdat dit type 

landschappen zo bijzonder is, werd in 

het Hoog Duits hiervoor het woord 

“Aue” geïntroduceerd dat in feite 

weide betekent.  
              

 

F

Flussauen – Poolse zijde – Krajnik Gorny 

 

Bepalende elementen van natuurlijke Auen zijn de kracht van stromend water met in de loop 

van het jaar sterk wisselende waterstanden en periodiek overstromingen. Water en land 

hebben geen vaste grenzen en zijn in de tijd constant in beweging.  

De dynamiek die hier aanwezig is heeft tot gevolg dat een zeer gevarieerd ecosysteem met 

een hoge biodiversiteit aanwezig is. In het Unteres Odertal zijn in de Auen op korte afstand 

zeer interessante ecotopen aanwezig, uiteenlopend van laag gelegen zeggenmoerassen tot op 

de flanken hardhoutooibossen met in de overgangszones interessante elzenbroekbossen. De 

uiterwaarden hebben tijdens hoogwaterperioden een belangrijke functie als 

waterberging/retentie en als filter voor waterzuivering via biologische reiniging. Veel 

uiterwaarden in het Duitse deel verloren deze belangrijke functies door waterhuishoudkundige 

maatregelen die als verder gevolg hebben dat het rivierwater zo snel mogelijk afgevoerd 

wordt om landbouw mogelijk te maken. Stedenbouw is vrijwel niet meer aan de orde en de 

landbouw leidt in veel uiterwaarden een terugtredend bestaan. 
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Veel voormalige inrichtingsmaatregelen in uiterwaarden van de grote rivieren hebben in 

Europa geleid tot grensoverschrijdende internationale problemen met de waterbeheersing en 

hebben de uiterwaarden de status gegeven van meest bedreigde landschappen. Het Unteres 

Odertal is één van de laatst overgebleven, natuurlijke uiterwaardlandschappen in West-

Europa. Het behoud van de biodiversiteit in het Unteres Odertal, het behoud en de 

ontwikkeling van de vele functies van de rivier de Oder is een ambitieuze opgave die in deze 

“Flussauen” samen met Polen grootschalig ingevuld wordt.  

 

Oder 

De Oder is één van de grootste 

rivieren van Midden-Europa; 

vanaf de bron in het Tsjechische 

Odergebergte tot aan het 

Stettiner Haff een lengte van 854 

km. Het intrekgebied heeft een 

oppervlakte van 118.861 

vierkante km. Hiervan ligt 89 % 

in Polen, 6 % in Tsjechië en 

minder dan 5 % in de 

Bondsrepubliek Duitsland. Over  

een lengte van 178,8 km vormt 

de Oder de grens tussen Polen en 

Duitsland. 
               Grindwinning bij Bielinek 

 

Ten noorden van Frankfurt aan de Oder ligt het bekende Oderbruch (840 vierkante km), 

eertijds een omvangrijk moeras dat in 

opdracht van Frederik de Grote 

ontgonnen is. Ten noorden van Schwedt 

verdeelt zich de Oder in een westelijke- 

en een oostelijke arm die in weer in één 

stroom in het Stettiner Haff uitmondt. 

Uit het Haff monden vervolgens drie 

stromen uit in de Oostzee. 

In de zomer van 1997 is ongewild de 

Oder in het nieuws verschenen in 

verband met de hier en daar catastrofale 

overstromingen die in Polen en Tsjechië 

mensenlevens hebben geëist.  
               Uiterwaarden Crieuwen:  polder A - retentiegebied 
 

Daarentegen was de schade in Brandenburg in het Unteres Odertal zeer gering. 

Het Unteres Odertal heeft langs de Oder een lengte van 60 km (tussen Hohensaaten en 

Stettin). Landschappelijk is het Unteres Odertal bijzonder interessant: uiterwaarden, polders, 

zeggenmoerassen, zacht- en hardhoutooibossen, hellingbossen en overstromingsvlakten. Het 

is allemaal aanwezig in een zone van circa twee tot vier kilometer breed. 

Het Unteres Odertal functioneert als één groot retentiegebied dat voorkomt dat 

benedenstrooms landbouwgebieden en bewoonde gebieden tijdens hoogwaterperioden 

overstromen. Het is bijzonder interessant dat uit ecologische studies blijkt dat het Unteres 

Odertal in vergelijking met de andere grote rivieren in Midden-Europa, zoals de Rijn of de  
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Elbe, Rhone, Loire en de Donau behalve de retentiefunctie een grote biodiversiteit heeft. Na 

de tweede wereldoorlog was dit gebied op basis van de grenssituatie vrijwel gesloten. 

Gecoördineerd onderzoek vond vrijwel niet plaats en alleen op eigen initiatief kon onderzoek 

plaatsvinden. Het onderzoek naar broedvogelpopulaties en watervogeltellingen werd door een 

groep ornithologen wel uitgevoerd, maar van andere diergroepen is in de naoorlogse periode 

tot omstreeks 1990 weinig gepubliceerd. Na de Wende begin jaren negentig is een 

voortvarende start gemaakt met de monitoring en bescherming van grote gebieden.    

 

Klimaat 

Klimatologisch kan het Unteres Odertal gerekend worden tot het gematigd continale klimaat 

van oostelijk Midden-Europa. De wintermaanden zijn bijzonder koud: 44 dagen ijsgang op de 

Oder geldt als een gemiddelde winter. Tijdens het voorjaar kunnen door ijs, neerslag en 

smeltwater bijzonder hoge waterstanden voorkomen. In vergelijking met andere delen van 

Duitsland valt in het Unteres Odertal minder neerslag. 

 

Polders 

Van het grote Oderbruch is bekend dat de bedijkingen, en cultivering omstreeks 1747-1753 

één van de grootste was in Brandenburg. Ook in het Unteres Odertal is heel wat “gepolderd”; 

kanalisatie van de Oder, de aanleg van een parallel lopend kanaal en de bedijkingen van het 

zuiden naar het noorden. Al eind 1800 werd het noordelijke gelegen graslandengebied door 

dijken beschermd, waardoor de Criewener- en Schwedterzomerpolders (Polder A und B) 

ontstonden. De noordelijke uiterwaarden van Schwedt bleven vrij lang ongemoeid. Begin 

1900 werden weer enorme inrichtingswerken uitgevoerd, evenals waterbouwwerken ten 

behoeve van de landbouwkundige exploitatie. Begin jaren dertig werd een politieverordening 

aangenomen die de bediening van de 

waterbouwwerken voor de landbouw 

regelde.  

De graslanden worden in de winter 

geïnundeerd tijdens hoge waterstanden op 

de Oder, zodat het slib als bemesting benut 

wordt.  

Vanaf 1 april worden vervolgens de 

polders weer drooggemalen. Het 

waterschap beroept zich thans nog op deze 

verordening uit 1931 om in de twee 

polders een voor de natuurbescherming 

ongunstige situatie te handhaven.  
        Inlaatwerk voor retentie: noordzijde polder A/B bij      
       Schwedt 

 

Vanuit agro-economisch handelen is dit in feite een volslagen achterhaalde situatie. 

Door de bedijkingen en de inlaatwerken en sluizen zijn de “voorlanden” enorm in oppervlakte 

afgenomen. Bij Stolpe ligt zo’n winterpolder die door de bedijking niet meer kan 

overstromen. Tevens zijn er nog diverse kleine polders die ook bedijkt zijn ten behoeve van 

de landbouw. 

Op Pools grondgebied zijn vrijwel alle polders als landbouwgebied verlaten, terwijl aan de 

Duitse zijde de landbouwkundig exploitatie, hoewel gekoppeld aan retentie, nog krampachtig 

wordt omarmd.  
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Overzicht beschermde gebieden 

Landschaftsschutzgebiet Nationalparkregion Unteres Odertal                   17.775 ha      D 

Nationalpark Unteres Odertal                                                                     10.500 ha      D 

Landschaftsschutzpark Unteres Odertal   6.009 ha      P 

Schutzzone Landschaftsschutzpark Zehden 53.120 ha      P 

Landschaftsschutzpark Zehden 30.850 ha      P 

 

Uiterwaard onderzoek 

De universiteiten van onder andere Berlijn, Greifswald en in Polen en de directies van de 

Nationale parken beijveren zich om onderzoek te verrichten naar; 

 Hoe hebben de uiterwaardlandschappen er uit gezien voor de ingrijpende veranderingen 

door de aanleg van dijken, kanalisering en droogleggingen ten behoeve van de landbouw 

en vanuit veiligheidsaspecten?; 

 Op welke wijze kunnen voorwaarden geschapen worden dat uiterwaarden zich weer op 

natuurlijke wijze kunnen ontwikkelen, een deel van het natte karakter weer terugkeert? 

Veel onderzoekers zijn van mening dat het Unteres Odertal zich bij uitstek leent voor 

grootschalig onderzoek, aangezien grote delen nog als natte uiterwaard intact zijn en ook de 

gevolgen van inundaties bestudeerd kunnen worden. In feite hebben we met een unieke 

situatie te maken: 

 Trockenpolder – polders die volledig bedijkt zijn en landbouwkundig in gebruik zijn; 

 Nasspolder – (Flutungspolders) polders die gedurende de periode 1 november tot 1 april 

kunnen overstromen, polders A/B en 10; 

 Zwischenstromland -  sinds 50 jaar natuurlijk systeem met vrij in- en uitstroom van water 

uit de Oder; 

 Vorländer – onbedijkte percelen langs de Oder die meefluctueren met Oderwater. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
      Geen beheer is ook beheer! 
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Interessante vragen zijn of het climaxstadium een gesloten, samenhangend ooibos is, wat 

veelvuldig aangenomen wordt, of daartoe ook  natuurlijke open biotopen en weidse vochtige 

graslanden behoren. Hoe heeft het ooibos er ooit uit gezien? 

Het voert te ver om hier een wetenschappelijk betoog te ontrafelen, maar tijdens het verblijf in 

het Unteres Odertal houden deze vragen je wel bezig. Waren de weidevogels die nu op 

boerenland broeden al aanwezig voordat het bos in de  

uiterwaarden zich kon ontwikkelen of zijn de in grasland broedende soorten 

gelegenheidsbroeders die zich aanpassen aan de situatie en geen Heimatrecht hebben? 

Uit diverse wetenschappelijke publicaties blijkt dat gesloten landschappen niet aanwezig 

waren in de uiterwaarden, aangezien Oerossen en Bevers in staat waren om gedeelten bosvrij 

te houden en mozaïekachtige landschappen langs de rivieren domineerden. Voor het 

formuleren van streefbeelden voor natuurlijke landschappen in de uiterwaarden met of zonder 

maatregelenpakketten is het noodzakelijk dat veel onderzoeksvragen nog beantwoord worden.       

 

Nationaal park Unteres Odertal 

Oppervlakte: ca. 11.775 ha (enige uiterwaarden nationaal park in Duitsland). 

De beneden Oder is in tegenstelling tot de meeste Duitse riviersystemen nog relatief natuurlijk 

en heeft een buitengewoon hoge biodiversiteit. Hoewel grote delen van de uiterwaarden 

bedijkt zijn, is de ontwikkeling van de vegetatie afgestemd op overstromingen die jaarlijks 

plaatsvinden. De bedijkte polders tussen de Hohensaaten-Friedrichstaler Wasserstrasse en de 

Oder worden extensief geëxploiteerd, aangezien in veel polders gedurende eind november en 

begin april tijdens hoogwaterperioden waterberging plaatsvindt. Ook vinden wel 

overstromingen plaats gedurende de zomermaanden, zoals in 1997 toen grote delen door 

dijkdoorbraken overstroomden.  

Het nationaal park Unteres 

Odertal is in drie delen te 

onderscheiden. 

Het zuidelijke deel beslaat een 

bedijkte polder (Trockenpolder) 

met een oppervlakte van 1.680 

ha.  

 

 

 

 

 

 
Rietmoeras, oude rivierarmen en zachthoutooios wisselen elkaar 

af in onbeheerde uiterwaarden 

 

Dit gebied is tegen overstromingen beschermd door dijken. Het middengedeelte bestaat uit 

twee polders met een oppervlakte van 4.400 ha. (Nasspolder) die via inlaatwerken vanaf eind 

november als waterberging fungeren. Het noordelijke deel is Pools grondgebied en was tot 

1945 overstromingsgebied. De waterbouwkundige voorzieningen zijn vervallen en na de 

tweede wereldoorlog heeft zich hier een natuurlijk uiterwaardenlandschap ontwikkeld.  
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Door de inrichting van de 

uiterwaarden voor 

waterberging doen zich hier 

geen problemen voor tijdens 

perioden van overstromingen 

zoals bijvoorbeeld in 1997. 

De Oder stroomt over een 

lengte van 60 km langs het 

beschermd vogelgebied 

(Natura 2000 status) en is 

tevens grensrivier met Polen. 

De breedte van de 

uiterwaarden varieert van 2 

tot 4 km. De vervuiling 

veroorzaakt door industrieën, 

dorpen en woningen en 

landbouw ligt binnen 

aanvaardbare grenzen, zodat bij de binnenkomst van het Oderwater in Duitsland de 

waterkwaliteit in klasse II is ingedeeld. Door deze lage klasse is de Oder erg belangrijk voor 

talrijke vissoorten. In 1844 tot 1848 is de Oder gekanaliseerd en is de Friedrichstrasse 

aangelegd, zodat Stettin het hele jaar bereikbaar is voor de scheepvaart. Als het ware is het 

beschermd gebied (SPA) een eiland tussen de Wasserstrasse in het westen en de Oder in het 

oosten. 

Overstromingsvlakten in de uiterwaarden dienen als filter voor de reiniging van verontreinigd 

rivierwater. Dit geldt met name in de uiterwaarden met zeggenmoerassen en rietvelden. 

Tevens zijn delen van de uitgestrekte uiterwaarden langs de Oder ingericht als 

retentiebekkens die tijdens hoogwaterperioden benedenstrooms gelegen gebieden vrijwaren 

van overstromingen. De zomeroverstromingen in 1997 hebben duidelijk gemaakt dat de 

veerkracht van de uiterwaarden groot is en in feite geen dure waterbouwwerken noodzakelijk 

zijn, mits de uiterwaarden als riviersysteem beheerd worden.   

Aan de Poolse zijde liggen ook enkele beschermde natuurgebieden die samen met het 

nationaal park een grote landschapseenheid vormen. In het Duitse deel die vrijwel geheel 

beschermd gebied zijn is het beheer vrij extensief en gericht op laat in het seizoen hooien en 

beweiding met zoogkoeien.Visserij is ook een niet onbelangrijke bron van (neven)inkomsten. 

Met 40 soorten zoogdieren, 19 soorten amfibieën en reptielen en 39 soorten vissen zijn de 

gebieden langs de Oder een refugium voor gewervelde diersoorten. Visotters en Bevers zijn 

algemeen. De soortenrijkdom van insecten is enorm; 1353 soorten zijn vastgesteld. De 

uitgestrektheid van waterplantengemeenschappen, vochtige grote vossenstaartgraslanden, 

rietvelden, zeggenmoerassen en zachthoutooibossen is zeer indrukwekkend. Op de droge 

flanken zijn botanisch interessante droge schraallanden met veel bijzondere plantensoorten. Er 

zijn 1732 lagere en hogere plantensoorten vastgesteld. Van de 1063 hogere plantensoorten 

zijn 303 (28,6 %) op de Rode Lijst geplaatst van de deelstaat Brandenburg. Van deze 303 

soorten worden 38 soorten met uitsterven bedreigd. Van de hoger ontwikkelde diersoorten 

zijn 400 soorten vastgesteld, waarvan 235 vogelsoorten. 

 

De betekenis voor vogels die in vochtige habitats voorkomen is bijzonder groot. In de natte 

delen van de uiterwaarden met zeggenmoerassen waren in Duitsland de hoogste aantallen 

broedende Waterrietzangers. De laatste jaren is het aantal Waterrietzangers als broedvogel in 

het Unteres Odertal drastisch afgenomen.  
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In 2006 werden 1 a 2 territoriumhoudende paren waargenomen. Het aantal broedende Zwarte 

sterns en Kwartelkoningen is fantastisch. Met circa 200 Kwartelkoningen herbergt het 

Unteres Odertal een kwart van het totale broedbestand in Duitsland. Wij hoorden regelmatig 

tijdens onze avondexcursies meerdere Kwartelkoningen. De zeggenmoerassen en vochtige 

hooilanden zijn ook een belangrijk broedbiotoop voor Porseleinhoentjes. Maar ook Noordse 

nachtegalen, Rietzangers, Buidelmezen, Blauwborsten, Sprinkhaanzangers, Snorren en 

Krekelzangers werden vrijwel iedere dag waargenomen. Het Unteres Odertal is voor deze 

soorten erg belangrijk. Interessant zijn de broedende Witvleugelsterns die in polder A/B 

broeden in een Kokmeeuwenkolonie. In de graslanden met struwelen broeden 

Sperwergrasmussen, Grauwe klauwieren, Buidelmezen en Noordse nachtegalen; alle vier 

soorten hebben wij waargenomen. 

 

Het Unteres Odertal is gedurende de wintermaanden belangrijk voor grote aantallen 

overwinterende Brandganzen, Pijlstaarten, Wintertalingen, Krakeenden en Slobeenden. 

Vrijwel jaarlijks worden aantallen van circa 200.000 gedurende de herfst- en voorjaarstrek 

vastgesteld; tot wel 45 soorten watervogels kunnen aanwezig zijn. In totaal zijn 235 

vogelsoorten waargenomen, waarvan 161 soorten sinds 1961 als broedvogel genoteerd zijn en 

waarvan 141 soorten regelmatig broeden. 76 soorten staan op de Rode Lijst van Brandenburg; 

40 soorten staan op de Rode Lijst van Duitsland, 31 soorten zijn met uitsterven bedreigd en 30 

soorten staan op de lijst van de Vogelrichtlijn. Bijzonder is de aanwezigheid van een 

broedpopulatie van Grote zaagbekken. Samen met broedpopulaties in andere gebieden langs 

de Oder en deelpopulaties in Sleeswijk-Holstein is een stabiele broedpopulaties in dit deel van  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          
 Zeggenmoeras; biotoop voor Kwartelkoning (uiterwaarden bi Sierkierki) 
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Oost-Europa aanwezig. Wij noteerden bij Criewen ook enkele paren Grote zaagbekken.  In de 

hellingbossen broeden Zeearenden, Rode wouwen en Zwarte wouwen, Buizerd, Wespendief 

en Middelste bonte spechten. De roofvogels zagen wij iedere dag, maar voor de Middelste 

bonte spechten waren wij te laat in het seizoen; 30 % van het Duitse broedbestand van Zwarte 

sterns bevindt zich in het Unteres Odertal. De Noordse nachtegaal, Krekelzanger en Roodmus 

broeden hier aan de westgrens van hun verspreidingsgebied. 

De polders die gedurende de periode van eind oktober tot begin april geïnundeerd worden, 

hebben een internationale betekenis voor trekvogels. In het voorjaar zijn circa 100.000 

trekvogels aanwezig; Rietganzen, Kolganzen (80.000 ex) Wilde zwaan, Kleine zwaan en 

Knobbelzwaan, Pijlstaarten, Smienten, Slobeenden, Winter- en Zomertalingen, Kuifeenden, 

Tafeleenden en Brilduikers. Vooral in het voorjaar zijn de droogvallende graslanden van 

belang voor doortrekkende steltlopers zoals Kemphanen, Bokjes, Kieviten, Zwarte ruiters, 

Groenpootruiters, Bosruiters, Tureluurs, Bontestrandlopers en Temminck strandlopers. De 

aantallen Kemphanen kunnen oplopen tot circa 2300 ex. 

De Poolse zijde van de Oder is voor vogels van evident belang; wij hebben ook veel 

interessante waarnemingen gedaan in de Poolse uiterwaarden. Tijdens de trek van de 

Kraanvogels pleisteren circa 15.000 ex. in het Unteres Odertal die tevens foerageren op de 

akkers.  Gedurende de wintermaanden is het midden Oder gebied en het noordelijk gelegen 

Haffgebied het belangrijkste gebied voor overwinterende Grote zaagbekken en Nonnetjes. 

Tijdens de wintermaanden worden regelmatig 60 Zeearenden waargenomen. 

 

 

Doelstellingen en herstelopgaven 

nationaal park Unteres Odertal:  

- Het Unteres Odertal als een 

Middel-Europees belangrijk 

laaglandstroomgebied en 

uiterwaardenlandschap 

beschermen; 

- Stimuleren van vrij 

overstromende uiterwaarden 

met ontwikkeling van 

zeggenmoerassen, 

watervegetaties, rietmoerassen  

en ooibossen; 

- Waterbeheer dat is afgestemd op de natuurlijke ontwikkeling van uiterwaarden; 

- Waterdynamiek afgestemd op natuurlijke oeverontwikkeling; 

- Ontwikkeling van bossen met een zelfregulerend systeem; 

- Extensief beheer van graslanden en rietlanden; 

- Ruimte bieden voor opvang voor pleisterende vogels; 

- Beheer van de zeggenvegetaties; 

- Extensief beheer van de vochtige graslanden ten behoeve van broedende steltlopers. 

 

De ambities van dit relatief nog jonge nationaal park zijn hoog. Zeker gelet op de ambities om 

de helft van alle landbouwgronden in het beschermd gebied binnen vijftien jaar in 

natuurbeheer om te zetten.  

In geen ander nationaal park is zoveel grond dat nog in landbouwkundig gebruik is. Het 

private eigendom is nog vrij hoog ten opzichte van andere gebieden in Duitsland die als 

beschermd gebied zijn aangewezen. Vooral bij de agrarische bevolking worden deze ambities 

met argusogen gevolgd.  
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Na tien jaar bestaan van het park eind 2005  is nog niet gelukt om met de bevolking een 

afgestemd toekomstconcept te realiseren. 

Naast de ambities voor de ontwikkeling van beschermde gebieden buiten de uiterwaarden is 

ook een aantal studies afgerond naar de mogelijkheden om in de polder A/B en  polder 10 

dijken te verleggen, extra geulen aan te leggen en het water in het voorjaar langer vast te 

houden. Veel maatregelen zijn gunstig voor waterberging en voor verbetering van de 

waterkwaliteit in de Oder en oude zijarmen. Vooralsnog blijft het bij plannen, aangezien de 

uitvoering gevolgen heeft voor de (extensieve) landbouw in deze polders. Het is interessant te 

vernemen dat voortdurend wordt gestudeerd op een optimalisering van biotopen in de 

uiterwaarden en verbetering van de waterkwaliteit van de Oder in combinatie met 

veiligheidsaspecten. 

 

In Polen zijn de beschermde gebieden vooral gefocust op beschermd landschap, maar door de 

beperkingen van het landgebruik in de uiterwaarden in feite ook beschermd natuurgebied. 

Samen met het Poolse landschapspark Zehden (Cedynia) beslaat het internationale park 

Unteres Odertal ruim 118.000 ha.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    Ooibos met Pluimes bij Siekierki 

 

Het internationaal park Unteres Odertal is een grensoverschrijdend beschermd natuurgebied 

met kerngebieden die strikt beschermd zijn en beschermde landschappen waar een minder 

strikt beschermingsregiem wordt gehanteerd.  

De Oder is steeds minder een strikte scheiding tussen twee landen, maar vormt een groen-

blauwe band, aangezien in de twee landen dezelfde natuurbeschermingsdoelen nagestreefd 

worden. 
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Landschaftsschutzpark Unteres Odertal 

Polen, Wojwodschaft Szczecin – 6009 ha + voorzone 1149 ha 

Het Zwischenstromland is het kerngebied van het landschaftsschutzpark. 

Het landschaftsschutzpark Unteres Odertal herbergt het grootste Niedertorfmoor van West- en 

Middeleuropa. Langs andere grote rivieren in Europa vinden we moerassen van deze omvang 

niet meer. In het park ligt een dicht netwerk van oude rivierarmen, kanalen en sloten met een 

gezamenlijke lengte van 200 km. Gedurende de periode tussen de twee wereldoorlogen 

werden grote waterhuishoudkundige ingrepen verricht om het “Zwischenstromland” 

landbouwkundig te kunnen gebruiken. De resultaten waren erg onbevredigend, aangezien 

door de lage ligging ten opzichte van het peil van de Oder regelmatig overstromingen 

plaatsvonden. Na de Tweede wereldoorlog werd het landbouwkundig gebruik beëindigd en 

raakten de technische voorzieningen voor waterbeheer in verval. Vanwege de situering langs 

de grens, was het gebied vrijwel ontoegankelijk voor bezoekers. 
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Zwischenoderland aan de noordzijde: de verbinding tussen Mescherin en Gryfino 
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De natuur in het “Zwischenstromland” heeft zich ongehinderd kunnen ontwikkelen. 

Inundaties treden vrijwel jaarlijks op, aangezien geen waterbeheersing meer plaatsvindt. De 

ontwikkelingen die vele decennia plaatsvonden hebben tussen de beide Oderarmen geleid tot 

zeggenmoerassen, rietvelden, wilgenstruwelen, zachthoutooibos met wilgen en populieren en 

ook elzenbroekbos en enkele kleine gedeelten met hardhoutooibos met hoofdzakelijk els en 

es. Er zijn 268 plantensoorten in 65 verschillende plantengemeenschappen vastgesteld; 80 % 

van de oppervlakte is boomvrij: 4 % is bedekt met zachthoutooibos. Faunistisch is vooral de 

rijkdom aan libellen en vlinders vermeldenswaard. 168 vogelsoorten kunnen waargenomen 

worden; Zeearend, Zwarte wouw, Roerdomp, Kraanvogel, Slobeend, Bruine kiekendief en 

Blauwe kiekendief, Blauwe reiger, Kemphaan, Pijlstaart, Ransuil, Roodmus, Waterrietzanger, 

Blauwborst en Buidelmees. Circa 9000 kraanvogels en 26.000 ganzen pleisteren hier tijdens 

de voorjaars- en najaarstrek.Van de zoogdieren zijn natuurlijk Bever en Visotter de meest 

aansprekende soorten. Het gebied is beperkt toegankelijk; vanuit Gryfino worden kanotochten 

georganiseerd en het is ook mogelijk om rond het gebied te wandelen of te fietsen. Op 

woensdagavond bezochten wij dit bijzonder interessante gebied (zie ook de dagbeschrijving). 

 

Landschaftsschutzpark Zehden 

Oppervlakte 30.000 ha – kern van het gebied 

Het Zehdener Landschaftsschutzpark bevindt zich in het zuidwestelijke deel van het Oderdal 

op Pools grondgebied. Dit park grenst op Pools grondgebied in het zuidoosten aan het Duitse 

Unteres Odertal. Naast de polder Letzterer en de Cedynia polders met grootschalige 

akkerbouw is landschappelijk het park erg fraai vanwege de heuvels die een hoogte van 100 

meter bereiken.deze op het zuiden geëxponeerde heuvels vormen de hoofdstandplaatsen van 

talrijke “xerotherme” (steppevegetaties) plantensoorten in Polen. Karakteristieke xerotherme 

plantengemeenschappen zijn vooral aanwezig in de omgeving van Bielinek, Lubichow Dolny, 

Cedynia, Kostrzynek, Stara Rudnica, Radun en Zaton Dolna. Hier bevinden zich op de 

zuidhellingen ook uitgestrekte heidevelden; 60 % van dit Landschafstschutzpark bestaat uit 

bos; in het kerngebied is het aandeel bos zelfs 80 %. 

In het landschaftsschutzpark zijn zeven beschermde natuurgebieden: 

Bielinek; beschermd bosgebied, Olszyna Zrodliskowa pod Lubiechowem Dolnym; 

elzenbroekbos, Dabrowa Krymowska; honderdjarig eikenbos, Olszyny Ostrowskie; 

beschermd 

elzenbroekbos, 

Dolina 

Swiergotki; 

Wrzosowiska 

Cedynskie; en 

Jeziora 

Siegieniewskie.  

Het park wordt 

beheerd vanuit het 

kantoor in 

Gryfino. 

Wij bezochten 

meerdere keren 

dit park, 

aangezien hier 

veel gebieden zijn 

die bijzonder 

interessant zijn. 
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Bielinek 

Op zondagmiddag en ook later in de week waren wij meerdere keren in de boscomplexen bij 

Bielinek op Pools grondgebied. Het boscomplex behoort tot één van de bekendste beschermde 

natuurgebieden van West-Pommern. Het is bekend vanwege de vele plantensoorten die hier 

op de hellingen groeien. Er wordt al vanaf 1927 wetenschappelijk onderzoek verricht en de 

beschermde status geldt al vanaf 1957. De heuvels zijn circa 70 meter hoog met hellingen tot 

85 graden en zijn erg leemachtig (rijk aan calciumcarbonaat). Het overgrote deel is begroeid 

met gemengde loofbossen met Zomereik, Beuk en ook Quercus pubescens (Donzige eik). We 

vinden hier eiken van 300 jaar oud met hoogten variërend tussen 30 en 40 meter. Het is de 

enige standplaats in Polen circa 500 km van de oorspronkelijke standplaatsen. 

 

 
Landschaftsschutzpark Zehden; hellingbos met linde en in de kruidlaag Lieve vrouwebedstro 
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Landschaftsschutzpark Zehden – bijzonder interessante boscomplexen 
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Zulawy Cedynskie 

Op dinsdagmorgen waren wij na een stop in de lindenlaan en het bos ter hoogte van de 

uiterwaarden van Zulawy Cedynskie (Zehdener polder), aan de westzijde van de nederzetting  

Lubiechów Dolny. In dit interessante 

uiterwaardengebied met aan de oostzijde de 

hellingbossen zijn 400 plantensoorten 

vastgesteld. Waarvan zeer zeldzame planten 

in de hellingbossen; Flaum-eiche (Quercus 

pubescens, Purperblaue Steinsame 

(Lithospernum purpurocaeruleum), 

Deutscher Alant (Inula germanica), Astlose 

Graslilie (Anthericum liliago), Grosses 

Federgrass (Stipa spec.), Elsbeere (Sorbus 

torminalis), Gold-aster (Aster linosyris) en 

een aantal xerotherme orchideëensoorten. 
Oud loofbos met Beuk, Winterlinde, Haagbeuk, 

Acacia, Esdoorn en lokaal Fijnspar; biotoop van 

Vuurgoudhaant en Kortsnavelboomkruiper 

Köstriner Flutgebiet  

Dinsdagmiddag waren wij rond de middag in het Köstriner Flutgebiet in de gemeente 

Cedynia. Dit uiterwaardengebied ligt in het meest westelijke deel van het Pools grondgebied. 

Vanaf Stara Rudnica is een doodlopende weg die tot aan de Oder loopt en vrij toegankelijk is 

en waar je diverse oude rivierarmen passeert. Het gebied kenmerkt zich door 

wilgenstruwelen, maar ook relatief veel Liesgras- en zeggengemeenschappen. Tot aan het 

eind van de jaren tachtig werd dit gebied nog intensief door de landbouw gebruikt. In het 

landschap is dit nog goed te zien aan de vele dichtgegroeide slootjes, kunstwerken en 

restanten van afrasteringen. Kenmerkend zijn nu verruigd moeras met rietvegetaties, grote 

zeggenmoeras, wilgen, populierenstruweel en elzenbroek. Ook hier zijn circa 400 planten 

gedetermineerd. Het waterpeil in de uiterwaarden volgt hier de Oder, aangezien geen 

bedijking aanwezig is. Tijdens hoge waterstanden is deze uiterwaard volledig overstroomd. 

De wisselende abiotiek is voor steltlopers, watervogels en roofvogels bijzonder gunstig. In dit 

gebied kunnen 200 soorten vogels waargenomen worden. Ook voor amfibieën en reptielen is 

dit een belangrijk gebied. Voor Witte ooievaar, Zwarte ooievaar, Zeearend, Visarend en 

wouwen is het Flutgebiet een belangrijk foerageergebied.   
 

Stara rudnica: uiterwaard zonder beheer sinds 50 

jaar 
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Uiterwaarden bij Stara Rudnica  – interessant voor Zeearend en Zwarte ooievaar 

 

Slonsk 

De laatste dag van onze vogeltrip hebben wij even genoten van het national park Narodowy  

bij Slonsk. Wij reden de weg van Kostrzyn naar Slonsk en zijn enkele keren gestopt. Op de 

bebording staat vermeld park Narodowy, maar in Duitse literatuur wordt het nationaal park 

aangeduid met Warthemündung. Het is een uitgestrekt moerasgebied dat regelmatig 

overstroomt aan de monding van de Warta in de Oder. Ook zijn hier in het verleden pogingen 

ondernomen om het gebied landbouwkundig in te richten. Net als in het Unteres Odertal is het 

nationaal park Untere Warthe een voorbeeld op welke wijze natuurbescherming samen met 

waterberging/retentie de veiligheid dient. In dit gebied broeden vier soorten sterns: 

Dwergstern, Witwangstern, Witvleugelstern en Zwarte stern en ook Roerdomp en Woudaap. 

Gedurende de wintermaanden pleisteren hier circa 300.000 ganzen en 3000 Wilde zwanen. 

Zelfs voor een land als Polen is dit nationaal park uitzonderlijk.  
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Stepnica - Oderdelta 

Stepnica ligt ten noorden van Szczecin (Stettin) bijna aan de monding van de Oder. Dit deel 

van Noordwest-Polen bestaat uit een Haff-landschap. De bevolkingsdichtheid is zeer laag; de 

dorpjes liggen verspreid in het landschap en er zijn grote oppervlakten extensief beheerd 

hooiland. Het landgebruik is zeer wisselend, naast de extensief beheerde hooilanden zijn er 

grote oppervlakten die intensief beheerd worden, maar daarentegen ook veel percelen die niet 

worden beheerd. Op diverse locaties zijn ook visvijvers waar vis voor de consumptie wordt 

gekweekt. Aan de noordzijde van Stettin zijn ook tuinbouwgebieden. Vooral na 1945 is met 

financiële impulsen onder het Russisch regiem intensieve landbouw gestimuleerd. Na de 

éénwording zijn de financiële bijdragen weggevallen en zijn op veel plaatsen in het landschap 

vervallen schuren.  

Stettin is een belangrijke havenstad met tegenwoordig ook veel chemische industrie. 

Het hele gebied van de Oder-delta en de lagune van Stettin is aangewezen als Natura 2000 

gebied. De kust is zeer variabel; er zijn zandduinen, dijken maar ook veel graslanden zonder 

bedijking. Doordat al het water van de zijvieren via de Oder wordt afgevoerd is in de lagune 

brak water aanwezig, wat van belang is voor pleisterende vogels. Vooral ten noorden van 

Stepnica kunnen grote aantallen vogels waargenomen worden en zijn evenals in het Unteres 

Odertal  > 240 soorten waargenomen. De Oder-delta en de lagune van Stettin vormen het 

belangrijkste vogeltrekgebied (West-Palearctische trekroute) van de zuidelijke Oostzee en zijn 

van groot belang voor soorten als Zeearend, Kraanvogel, Kemphaan en Kwartelkoning. 

Inmiddels is een Kustvereniging EUCC opgericht die de Oder Delta en de Zeearenden wil 

beschermen; er zijn inmiddels > 150 broedparen van de Zeearend in de Poolse Delta; dit is 

een kwart van de totale Poolse populatie. In Stepnica is een vissershaventje aan het eind van 

een pittoresk straatje met een bijzonder restaurant dat geïmporteerd lijkt uit een ander 

werelddeel.  

Wij hebben slechts een middag doorgebracht in de omgeving van Stepnica en beseffen ons na 

dit bezoek dat de natuurbescherming hier enorme impulsen nodig heeft voor de bescherming 

het Europese Natura 2000 netwerk. Natuurmonumenten heeft de afgelopen jaren een enorme 

bijdrage geleverd aan de totstandkoming van de bescherming van een deel van de Oder delta. 

 

 
Haven van Stepnica: vissersactiviteiten 
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Kaartbeeld Swieta en Stepnica 

 

Biosphärenreservat Schorfheide-Chorin  

Schorfheide-Chorin werd in 1990 door het nationaalparkprogramma van de DDR als 

beschermd gebied verklaard. Met een oppervlakte van 129.161 ha is het één van Duitslands 

grootste beschermde gebieden met een SPA (Vogelschutzgebiet) oppervlakte van 64.610 ha.  

Het Vogelschutzgebiet kent drie deelgebieden in het Biosphärenreservat. Grofweg ligt 

Schorfheide ten noordoosten van Berlijn, en wordt omzoomd door de steden Templin, 

Prenzlau, Angermünde en Bad Freienwalde. 

In het noordoostelijke deel van Brandenburg herbergt dit Biosphärenreservat een 

indrukwekkend cultuurlandschap met circa 240 meren.  
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Grote oppervlakten moeras, uitgestrekte bossen, weiden en akkers. Vanwege belangrijke 

jachtbelangen zijn veel bossen ontsnapt aan hercultiveringsdrang. Met ruim 35.000 inwoners 

en slechts 30 inwoners per vierkante kilometers is Schorfheide-Chorin één van de 

dunbevolkste gebieden in Duitsland. 

Het akkerland en de weiden, nederzettingen en een deel van de meren ligt in de Schutzzone 

III. Met een gezamenlijke oppervakte van 101.410 ha is dit het grootste gedeelte dat als 

landschapsbeschermingsgebied is aangewezen. In deze ontwikkelingszone is het 

landschapsbeheer gericht op natuurvriendelijk landgebruik. Circa 25 % van de agrarische 

ondernemers bedrijft biologische landbouw. Biologische producten worden geteeld en tevens 

wordt een bijdrage geleverd aan de verbetering van de grondwaterkwaliteit. Uiteraard 

profiteren tal van diersoorten van deze economische doelstelling. Evenals in Nederland 

worden tal van streekproducten gepromoot. 

In Schutzzone II, die als natuurbeschermingsgebied is aangewezen, heeft de biotoop- en 

soortbescherming op een oppervlakte van 24.103 ha de hoogste prioriteit. 

Alle vormen van landgebruik richten zich op behoud en bescherming. 

Een oppervlakte van 3648 ha is als Schutzzone I ingedeeld en richt zich volledig op 

natuurlijke ontwikkeling zonder menselijke beïnvloeding (natuurbosontwikkeling en 

natuurlijke ontwikkeling van moerassen en meren). 

Door de aanwezigheid van vele habitattypen is een hoge soortenrijkdom aanwezig; er zijn 

1024 hogere plantensoorten vastgesteld, 36 soorten vissen komen in de meren voor, bedreigde 

soorten als Roodbuikvuurpad en Boomkikker zijn nier nog in behoorlijke dichtheden 

aanwezig. Dit geldt ook voor de aanwezigheid van diverse soorten reptielen. Er komen 13 

soorten vleermuizen voor.  

Net zoals in het Unteres Odertal zijn Bevers en Visotters op tal van locaties aanwezig.  

De verscheidenheid aan landschapstypen vertaalt zich in de aanwezigheid van veel 

vogelsoorten. In totaal zijn jaarrond 300 vogelsoorten vastgesteld tijdens de doortrek, 

broedseizoen en winter. De actuele broedvogellijst kent 167 soorten.  

Dat is 61 % 

van de voor 

Duitsland en 

77 % van de 

voor 

Brandenburg 

voorkomende 

soorten 

broedvogels. 

Van deze lijst 

zijn 79 

soorten van 

de 111 

soorten 

geplaatst op 

de Rode Lijst 

van 

Brandenburg.  

 
Omgeving van Schönow: verlaten fabrieksterrein – leefgebied van onder andere     

Krekelzanger 
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Van de 79 soorten zijn 32 soorten geplaatst op de lijst van de volgens de EU Vogelrichtlijn  

te beschermen soorten in Europa. Karakteristieke soorten van het loof- en gemengde bos zijn 

de Middelste bonte specht en de Kleine vliegenvanger.  

De grote boscomplexen herbergen ook de broedbiotopen van Zeearend, Visarend- en 

Schreeuwarend, evenals van Kraanvogel en Zwarte ooievaar. Het broedvogelbestand van 

grote roofvogels is erg hoog; vooral de Visarend is behoorlijk toegenomen en maakt steeds 

meer gebruik van kunstnesten in hoogspanningsmasten. 

 
 
Fergitz – ter hoogte van de vogelkijkhut aan de Oberuecker See– biotoop van meerdere Grauwe 

klauwieren 

 

Kraanvogels vertegenwoordigen met 300 broedparen het hoogste broedbestand in 

Brandenburg. Schreeuwarenden zijn aanwezig met 6 broedparen. Het aantal broedparen van 

Witgatjes ligt tussen de 80 en 100. Grauwe klauwieren en Sperwergrasmussen hebben hoge 

dichtheden en ook Hoppen broeden nog in Schorfheide-Chorin.  

Ook voor moerasvogels zijn de meren van internationale betekenis voor vogelsoorten die 

zowel op de Rode lijst van Brandenburg staan, als beschermd zijn in het kader van de 

Europese Vogelrichtlijn; Roerdomp, Zwarte stern, Visdief, Porseleinhoen, Blauwborst en 

Grote karekiet. 

De Grote zaagbek is evenals in het Unteres Odertal een zeldzame broedvogel. Veelbetekende 

broedvogelsoorten zijn Roodhalsfuut, Dodaars en Porseleinhoen. Schorfheide-Chorin heeft 

een bovenregionale betekenis voor doortrekkende en pleisterende steltlopers, ganzen en 

kraanvogels.      

Tijdens ons bezoek aan Schorfheide-Chorin op donderdag 1 juni hebben wij interessante 

boscomplexen gezien met gemengde opstanden van Beuken-Wintereikenbos; gemengde 
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opstanden met Haagbeuken, Winterlinden, Beuken, Grove den, en Berk; berkenopstanden met 

vrijwel 100 % berk; zomereiken-berkenbos op de drogere standplaatsen.  

Het is goed te zien aan het beheer van het bos dat gestuurd wordt op de ontwikkeling van 

potentieel natuurlijke vegetaties, afhankelijk van bodemgesteldheid en klimatologische 

omstandigheden. In de drogere dalen wordt vooral gestuurd op beukenbos; gemengde 

opstanden met zomereik; winterlinden en haagbeukenopstanden en op de armere 

standplaatsen zomereik gemengd met grove den. In de natte dalen en de randen van de meren 

wordt gestuurd op instandhouding en ontwikkeling van opstanden met Zwarte els en Es. Daar 

waar mogelijk krijgt de ontwikkeling van opstanden met gemengde Wintereiken voorrang. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In 

Fergitz hebben wij het landschap en vogels geobserveerd in een gebied dat wordt gedomineerd door grote 

meren. 

 

Wij hebben ook bossen bezocht met uitéénlopende opstanden en vegetatietypen. Wij zijn 

gefascineerd door de rijkdom aan verschillende bostypen en hebben enkele herkenbare typen 

kort beschreven. 

 

 

 

 



 36 

 

NSG Felchow See 

Beschermd gebied met beschermd habitattype – Hainsimsen-Buchenwald. 

Het NSG gebied Felchow See bestaat uit boscomplexen en een meer waar wij veel 

interessante waarnemingen verrichtten. De boscomplexen bestaan uit Grovedennen opstanden 

en bestanden met veel Beuk. (Luzula-Fagetum). Dit bostype is niet rijk aan kruiden door de 

basenarme, lemige zandbodems. De opstanden worden veelal houtteeltkundig beheerd.  

Het zijn overwegend bossen met weinig onderbegroeiing. Soorten die in dit type voorkomen 

zijn: Beuk, Pijpestrootje, Witte klaverzuring, Blauwe bosbes, Lelietje der dalen, Lijsterbes, 

wilgenroosje, Dalkruid, Muurhavikskruid, Pilzegge, Hengel, Ruige veldbies en Schaduwgras. 

In deze bossen broeden de volgende vogelsoorten: Zwarte specht, Middelste bonte specht,  

Zwarte ooievaar, Houtsnip, Grauwe- en Kleine vliegenvanger, Fluiter, Brilduiker, Bosuil, 

Buizerd, Havik en Sperwer. 

In het kader van de aanwijzing van dit bostype als habitattype (Natura 2000 opgave) wordt 

voorgesteld om in deze opstanden extensief bosbeheer te introduceren, zodat het aandeel op 

stam stervende bomen en liggend dood hout toeneemt. 

Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum) 

Dit type dat ook als bosgemeenschap op de habitatlijst staat komt voor aan de westzijde van 

Criewen. Het is een bostype dat hoofdzakelijk uit opstanden met Beuk, Wintereik en 

Zomereik bestaat en op basenrijke bodems groeit. De struiklaag is veelal niet goed 

ontwikkeld, maar daarentegen kenmerkt zich dit bostype door de aanwezigheid van veel 

voorjaarsbloeiers. Soorten die in dit type voorkomen zijn; Beuk, Wintereik, Zomereik, 

Lievevrouwebedstro,Witte rapunzel, Veelbloemige salomonszegel, Boszegge, Bosanemoon, 

Leverbloempje, Bosgierstgras, Eénbloemig parelgras, Gele dovenetel, Bosandoorn, 

Bosviooltje, Knopig helmkruid, Schaduwgras, Ruig klokje, Overblijvend bingelkruid, 

Longkruid, Heelkruid en Christoffelkruid.   

 

 
Blauwtjes  
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Felchowsee: Dodaars, Geoorde fuut, Brilduiker, Slobeend en Wintertaling 

 

Zachthoutooibos met Zwarte els en Es (Alno-padion, Alnion incanae, Salicion albae). 

In het Unteres Odertal op meerdere locaties aanwezig. Onder andere goed ontwikkeld in de 

omgeving van Gartz en Gryfino. Dit type is ook opgenomen als beschermd habitattype. 

Het betreft zowel rivierbegeleidende elzen- en essenbossen als bossen die gevoed worden 

door kwelwater. Soorten die hier aanwezig zijn: Zwarte els, Es, Veldiep, Steeliep, Zachte 

berk, Zoete kers, Hop, Zwarte bes, Grote brandnetel, Ruwe smele, IJle zegge, Moeraszegge, 

Pitrus, Dotter, Witte klaverzuring, Kleefkruid, Verspreidbladig goudveil, Speenkruid, 

Knikkend nagelkruid, Bittere veldkers, Bosanemoon en Groot heksenkruid, Bittere wilg, 

Schietwilg, Kraakwilg, Amandelwilg, Katwilg, Zwarte populier, Rode kornoelje, Rietgras, 

Gele waterkers, Akkerkers, Zwart tandzaad en Riet.  

In dit bostype dat 12 vegetatietypen heeft, wordt een scala aan vogelsoorten aangetroffen door 

de vele overgangen, struwelen en ruigtevegetaties; IJsvogel, Kleine bonte specht, 

Krekelzanger, Noordse nachtegaal, Nachtegaal, Wielewaal, Grasmus, Matkop, Buidelmees, 

Brilduiker, Grote zaagbek, Kraanvogel, Zwarte wouw, Blauwborst en Roodmus.  
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Beschermingsprogramma arenden in Brandenburg 

In Brandenburg wordt veel aandacht besteed aan de bescherming van arenden en overige 

roofvogels. Omdat wij iedere dag Zeearenden zagen,  in Schorfheide ook Schreeuwarenden 

hebben gezien en in 2006 voor het eerst Zeearenden broeden in de Oostvaardersplassen is een 

hoofdstuk gewijd aan het beschermingsprogramma zeer toepasselijk. 

Voor de informatie van dit hoofdstuk putten wij uit het rapport “Artenschutzprogramm Adler” 

van het Ministerium für Ländliche Entwicklung, Umwelt und Verbraucherschutz des Landes 

Brandenburg (MLUV-2005). Dit rapport is ons gratis ter beschikking gesteld. 

De arenden in Brandenburg hebben een bewogen geschiedenis achter de rug. Arenden werden 

in het verleden vervolgd en de toch al zeldzame Steenarend en Slangenarend waren eind 19
e
 

eeuw al uitgestorven. Volgens de informatie uit het rapport zijn de laatste broedsels van 

genoemde soorten door eierverzamelaars  (Oologen) uitgehaald en zijn deze soorten 

uitgestorven. Niet alleen deze soorten maar ook Schreeuwarend, Visarend en Zeearend  

hebben zwaar te lijden gehad van afschot, vangsten en vergiftigingen. Na een verbod op 

vervolging en gebruik van andere bestrijdingsmiddelen in de landbouwsector is het aantal 

Visarenden en Zeearenden spectaculair toegenomen in Brandenburg. Deze toename geldt niet 

voor de Schreeuwarend, die zich in het veranderde landschap moeilijk aan kan passen, 

aangezien foerageergebieden door de intensivering in de landbouw steeds minder voedsel 

bieden. Niet alleen wijziging van de structuur van foerageergebieden is een belangrijk factor 

voor de afname van de Schreeuwarend, maar ook het bosbeheer in de broedgebieden is een 

belangrijke factor. Er zijn broedplaatsen bekend die meer dan 80 jaar bekend zijn. 

 

Toekomst. 
 
Een zeearend uit Polen, 
’t was nog een juveniel, 
bleef lange tijd verscholen 
zodat ie weinig opviel. 
 
De jonge arend -  ’t was een jongen -  
groeide op met grote sprongen, 
zodat ie spoedig in zijn adulte kleed 
het Poolse luchtruim binnengleed. 
 
Een zeearend uit Nederland 
eveneens nog onvolwassen, 
was een dame zo bleek naderhand. 
Zij groeide op in de Oostvaardersplassen. 
 
Beide vogels verlieten hun geboorteplek 
maar kwamen elkaar tegen. 
Zij spraken over vogeltrek 
toen zij op thermiek naar grote hoogten stegen. 
 
Een paar jaar later in het grensgebied, 
boven velden, bos, moeras en riet. 
Een eerste vlucht 
door ongerepte lucht. 
Nu al vliegvlug, daarvoor nog takkeling, 
Een mooi resultaat van Pools-Nederlandse samenwerking. 
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Zeearend 

Zeearenden kun je het hele jaar door in het broedgebied waarnemen. Tussen oktober en 

februari vindt paarvorming plaats, ook wordt dan al gestart met de bouw van het immense 

horst. Deze horsten worden in de regel vele jaren gebruikt. Het broeden vindt plaats tussen 

medio februari en begin april, waarbij doorgaans drie eieren gelegd worden. Na een broedtijd 

van 38 – 42 dagen vliegen de jongen na ongeveer tien weken uit. In september verlaten de 

jongen het ouderpaar, maar blijven vaak aan de rand van het territorium, waar zij geduld 

worden. Na vier of vijf jaar zijn Zeearenden geslachtsrijp. Nog niet geslachtsrijpe vogels 

kunnen grote zwerftochten maken in de Uckermark, Brandenburg en Mecklenburg-

Vorpommern. Ook komt het voor dat vogels 1500 km van de broedplaats gesignaleerd 

worden (Frankrijk en Rusland). Maar ook in Nederland worden regelmatig buiten de 

Oostvaardersplassen Zeearenden waargenomen, wat in 2006 heeft geresulteerd in een 

succesvol broedpaar met één uitgevlogen jong in de Oostvaardersplassen. Het aflezen van 

gekleurringde vogels levert ook een beeld op 

dat veel vogels hun leven lang in een radius 

van circa 50 km van het broedgebied blijven. 

Het Unteres Odertal is een belangrijk 

overwinteringsgebied en tijdens de doortrek 

van waterwild, is doorgaans ook het hoogste 

aantal vogels waar te nemen.  

De Zeearend is een voedselgeneralist die alles 

pakt van klein tot groot. Er wordt veel gejaagd 

op vis en Meerkoet en ook jonge Grauwe 

ganzen staan op het menu. Het menu verschilt 

lokaal en is ook seizoensgebonden, zo wordt 

tijdens de wintermaanden veel aas gegeten  

(Edelherten in de Oostvaardersplassen). 

Zeearenden hebben geen natuurlijke vijanden; 

hoewel bij de nesten Boommarters en 

Wasberen worden gezien leidt dit niet tot 

broedverliezen.  

Het is bekend dat door het gebruik van 

pesticiden zoals DDT in de zestiger en zeventiger jaren de totale broedpopulatie in een 

geweldige dip is geraakt. Na het verbod op het gebruik van DDT en andere 

gewasbeschermingsmiddelen, het stoppen van vervolging en adequatere horstbescherming is 

in veel Oost-Europese landen de Zeearend als broedvogel duidelijk in de lift. In 2003 wordt 

een totaal aantal van 444 paar genoemd, waarbij de deelstaat Mecklenburg-Vorpommern goed 

is voor bijna 200 pr en Brandenburg voor 116 pr. Vanwege de toename in Noord-oost 

Duitsland vindt steeds meer verspreiding plaats richting zuiden, oosten en westen. 

Europa herbergt 4.000 tot 4.700 territoria, waarvan Noorwegen met 1.600-1.800 paren het 

grootste bestand heeft. Nog eens 20 % bevindt zich in de Middeleuropese landen. Het 

concentratiegebied van de Middeleuropese populatie ligt in Noordoost Duitsland en in Polen. 

In Brandenburg is het broedbestand goed bijgehouden en is veel bekend over 

bestandsontwikkelingen. Na het verbod op het gebruik van meerdere soorten pesticiden steeg 

in 1980 het aantal broeddende Zeearenden naar 30 paar. Hierna is het aantal paren nog steeds 

toegenomen en in de deelstaat Brandenburg is een dichtheid van 0,35 pr per 100 vierkante km 

vastgesteld. In Meckelenburg-Vorpommern is deze dichtheid tweemaal zo hoog.  

  

In Brandenburg worden hoofdzakelijk grotere bosgebieden met oude boskernen benut als 

broedplaats. Voorkeur voor vestiging bestaat voor extensief beheerde oude bossen.  
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Veel horstbomen bevinden zich aan de rand van oude boskernen; de aanvliegroute naar het 

horst is erg belangrijk voor de vestigingsplaats. Door de uitbreiding van broedparen worden 

ook oude solitaire bomen in het agrarisch gebied benut als nestplaats, mits de omgeving rustig 

is. Water in de directe omgeving is niet alleen bepalend voor de vestiging; er zijn 

horstplaatsen die op 6 km afstand van grote wateren liggen. De aanwezigheid van broedparen 

rond Berlijn en Hamburg bevestigen het beeld dat Zeearenden zich steeds meer aanpassen 

aande urbane omgeving. 

 

Tot op heden heeft de Brandenburgse 

Zeearendpopulatie bedreigingen door 

menselijke verliesoorzaken, 

voortschrijdende veranderingen in het 

landschap alsmede toenemende 

intensivering van de landbouw 

gecompenseerd en ontwikkelt zich de 

populatie positief. 

Hierdoor wordt vooral het verdwijnen van 

de voorheen bestandslimiterende factoren 

duidelijk. Vooral het gebruik van 

pesticiden in de landbouw en de 

vervolging waren de belangrijkste factoren 

die de bestandsontwikkeling negatief 

beïnvloeden. Anderzijds biedt ons hoog 

eutrofe landschap de Zeearenden 

tegenwoordig veel voedsel, dat enkele 

decennia geleden niet vergelijkbaar was.  

Hoe lang de groei van de populatie doorgaat is niet te voorspellen, aangezien evenals grote 

delen van Europa ook het voormalige Oost-Duitse landschap, mede door forse EU subsidies 

verandert: 

- voortgaande versnippering; 

- voortschrijdende ontsluiting voor toerisme; 

- sterke toename van (individueel) vliegverkeer; 

- wijzigingen van bosexploitatie, deels samenhangend met verkoop van boscomplexen; 

- intensivering van de landbouw. 

 

Naast de verdergaande ontsluiting van het landschap, worden ook grote delen aangewezen als 

beschermd gebied waarvoor speciale regels opgesteld worden voor onder andere bescherming 

van arenden. 

 

Schreeuwarend 

De aankomst van de Schreeuwarend uit de winterkwartieren vindt overwegend plaats in de 

tweede helft van april. Meteen na aankomst in het broedgebied beginnen de spectaculaire 

baltsvluchten. Na de gezamenlijke bouw van het horst wordt tijdens de broedtijd het horst 

regelmatig belegd met groene twijgen. Naast de bouw van eigen nesten worden ook nesten 

gebruikt van Raven en Zwarte ooievaars. Er worden in de regel twee eieren gelegd en na een 

broedtijd tussen 38 en 43 dagen overleeft meestal maar één jong. Na ongeveer 58 dagen zijn 

jonge Schreeuwarenden vliegvlug en voor de trek naar de winterkwartieren zijn de jonge 

vogels al zelfstandig. Na vier jaar zijn Schreeuwarenden geslachtsrijp. Schreeuwarenden 

hebben een breed voedselspectrum; regenwormen, insecten, amfibieën, reptielen, jonge 

zangvogels, Mollen en jonge Hazen. Ook wordt wel aas gegeten.  
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Veldmuizen zijn van de zoogdieren de belangrijkste prooidieren. Over concurrenten en 

belagers van Schreeuwarenden is niet zoveel bekend. Vermoed wordt dat een toename van de 

Zeearend in sommige gebieden de Schreeuwarend doet verdwijnen.  

De Schreeuwarend is een uitgesproken trekvogel die in de savannen van zuidelijk Afrika 

overwintert. De jonge vogels verlaten kort voor de ouderparen het broedgebied. De Middel-

Europese Schreeuwarenden trekken in zuidoostelijke richting via de Balkan en de Bosporus 

naar Afrika. Aan de oostzijde van de Middellandse zee komen de noordwestelijke – en 

noordoostelijke trekbaan samen en boven Israel trekken de vogels gezamenlijk op voor de 

overstek van de landtong bij Suez.  

In Duitsland bevindt de Schreeuwarend zich aan de westgrens van het verspreidingsgebied, 

dat zich uitstrekt van de noordoostelijke Baltische staten en in het zuidoosten tot in Turkije tot 

in de Kaukakus en Iran. De totale populatie wordt geschat op 10.000 tot 12.000 paar. Van een 

groot aantal gebieden is de populatie onvoldoende bekend en gelet op de aantallen die over 

Israel trekken schatten enkele onderzoekers het totaal op circa 20.000 paar. Vooral in 

Duitsland en Polen neemt de broedpopulatie af, door verlies aan geschikte habitats. 

Uit het overzicht van 2003 blijkt dat in de deelstaat Mecklenburg-Vorpommern 84 paar, in 

Brandenburg 29 paar en Sachsen-Anhalt 2 paar tijdens de broedtijd waren. Van de totale 

broedpopulatie van 115 paren, bevindt zich 80 % in Mecklenburg-Vorpommern. Erg 

belangrijk voor het behoud van de populaties in Noordoost-Duitsland is de tien x zo grote 

populatie in Polen.  

Hoewel van de verspreiding van Schreeuwarenden minder bekend is dan van de verspreiding 

van Zeearenden is het duidelijk dat deze soort nog steeds afneemt. Eén van de redenen is dat 

de Schreeuwarend zeer sterk gebonden is aan eenmaal bezette broedgebieden. Er zijn in 

Brandenburg broedgebieden aanwezig die al meer dan 80 jaar door Schreeuwarenden bezet 

zijn. De broeddichtheid bedroeg in 2000 in Brandenburg 0,1 paar per 100 vierkante km. 

Omgerekend op de oppervlakte waar de Schreeuwarenden daadwerkelijk voorkomen is de 

dichtheid 0,6 paar per 100 km2. In broedgebieden in Mecklenburg-Vorpommern (7030 

vierkante km) bedraagt de dichtheid 1,3 – 1,4 paar per 100 vierkante km en is hiermee het 

dubbele van de dichtheid in Brandenburg.   

In tegenstelling tot de Zeearend en Visarend stelt de Schreeuwarend veel hogere eisen aan het 

broedhabitat. Vooral de samenstelling van bossen is erg belangrijk: vochtige beukenbossen, 

elzenbroekbossen en gemengde bossen die niet intensief geexploiteerd worden in combinatie 

met open landschappen met veel randlengte bos is een randvoorwaarde voor vestiging van 

broedparen. Schreeuwarenden worden buiten bos niet broedend aangetroffen, in tegenstelling 

tot Zeearenden die al in solitaire bomen broeden en de Visarend die dankbaar gebruik maakt 

van de kunstnesten in hoogspanningsmasten. Het lijkt erop dat door de toenemende 

ontsluiting, intensivering van het landgebruik, intensievere bosbouwexploitatie de populatie 

Schreeuwarenden in Brandenburg verder zal afnemen. 

 

Visarend 

Medio maart keren de eerste Visarenden in de broedgebieden terug. Direct na terugkomst 

worden de baltsvluchten begeleid met intensief roepen. De nesten worden hoofdzakelijk in 

Grove dennen gebouwd die uitzicht bieden boven het kronendak. Na het eerste succesvolle 

broedpaar dat in 1938 bij Templin in een hoogspanningsmast broedde, zijn in toenemende 

mate masten als broedplaats benut. Optimale nestplaatsen kunnen vele decennia in gebruik 

zijn. Midden april worden drie eieren gelegd en na 35 tot 42 dagen komen de jongen uit. Na 

het uitvliegen blijven de jongen vaak nog wekenlang in de omgeving van het horst. 

Visarenden zijn na drie á vier jaar geslachtsrijp.  

Visarenden eten uitsluitend vissen. Uit onderzoek blijkt dat Visarenden met een half uur jacht 

per dag de noodzakelijke 150- 300 gram vis (schoon gewicht) verkrijgen.  



 42 

 

Gedurende de periode dat de jongen gevoerd moeten worden bedraagt de jachtduur circa 2,5 

uur per dag. De jachttijd van Visarenden is beduidend korter dan van andere roofvogels. 

Gedurende de langlopende horstonderzoeken in Noord-Brandenburg bleek dat de 

samenstelling van gevangen vis als volgt was: 64,9 % Blei, 20,5 % Schleie, 4,8 % Karper, 4,1 

% Flussbarsch, 2,3 % Hecht en 3, 4 % andere soorten. 

Natuurlijke vijanden zijn er eigenlijk niet; maar tijdens het broeden blijkt dat Haviken en 

Zeearenden die te dicht bij het horst komen, verjaagd worden. Tussen de horsten van 

Zeearend en Visarend is meestal een afstand van meer dan 500 meter.  

 

 
Foerageergebied van Visarend 

 

Visarenden zijn uitgesproken trekvogels, maar zijn minder aan vaste trekwegen gebonden dan 

bijvoorbeeld Schreeuwarenden, aangezien ze in staat zijn om grote wateroppervlakten over te 

steken.  Het overwinteringsgebied ligt overwegend in het middengedeelte van West-Afrika. 

De eerste Visarenden verlaten hun broedgebieden al eind juli, waarbij de vrouwtje enkele 

weken voor de jongen vertrekken. Als laatste verlaten de mannetjes de broedplaatsen. Het 

hoogtepunt van de trek is in september en eindigt midden oktober.  

Evenals bij de Zeearend is ook de Visarend in het verleden sterk vervolgd en heeft het gebruik 

van pesticiden ook in de zestiger- en zeventiger jaren de populaties sterk uitgedund.  Uit het 

overzicht van 2003 blijkt dat van het totale broedbestand van 457 paren in Duitsland, in 

Brandenburg het hoogste aantal aanwezig is: 276 territoria. (van 118 paar in 1992 naar 276 

broedparen in 2003). In Mecklenburg-Vorpommern zijn zo’n 140 paar aanwezig en in 

Sachsen-Anhalt, Sachsen, Niedersachsen, Bayern, Thüringen en Rheinland-Pfalz samen 41 

paar. Het huidige verspreidingsgebied in Europa beslaat Scandinavië, Finland, Rusland, de 

Baltische staten en in Midden-Europa tot in Noord-Duitsland. Geïsoleerde populaties zijn in 

Schotland (130 paar) en Frankrijk (42 paar), waarbij het broedbestand in Frankrijk afkomstig 

is uit Midden-Europa. De Europese broedpopulatie wordt op 8.000 tot 10.000 broedparen 

geschat, waarbij Zweden met 3.400 tot 4.000 paren de grootste broedpopulatie heeft. De 

Europese populatie maakt overigens maar 25- tot 30 % van de wereldpopulatie plaats.  
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In Skandinavie, Duitsland en Schotland stijgen de aantallen nog steeds, terwijl in Polen en 

Europees Rusland het aantal gelijk blijft. In Duitsland vormen Brandenburg met 60 % en 

Mecklenburg-Vorpommern met 31 % het zwaartepunt van de verspreiding. De dichtheid ligt 

de laatste tien jaar tussen 0,5 en 0,9 paar per 100 km2. Tegenwoordig broedt circa 66 % in 

hoogspanningsmasten, wat lokaal leidt tot kolonieachtig broeden met onderlinge 

horstafstanden van 350 meter.  

Vooralsnog gaat het de Visarend voor de wind in Brandenburg en vindt een geleidelijke 

uitbreiding naar de westelijk gelegen deelstaten uit. 

 

Bescherming 

Deze drie soorten arenden zijn opgenomen als beschermde soorten op de Rode lijst van de 

deelstaat Brandenburg. Er is daarnaast algemene regelgeving voor de bescherming van 

arenden: 

 in de omgeving van 100 meter rond het horst mag het karakter niet aangetast worden; 

 in de omgeving van 300 meter rond het horst mag men in de periode van 1 februari tot 

31 augustus, geen land- en bosbouwkundige werkzaamheden met machines uit te 

voeren en geen jacht uit te oefenen, met uitzondering van nazoeken; 

 in de omgeving van 300 meter rond het horst bouwwerken voor de uitoefening van de 

jacht oprichten. 

Deze beschermende maatregelen gelden niet voor Visarenden, omdat het merendeel van de 

horsten zich in hoogspanningsmasten bevinden die in het agrarisch gebied staan. Voor 

Zeearenden gaat de periode dat geen werkzaamheden verricht mogen worden al op 1 januari 

in. Overigens is het wel mogelijk om van de regels af te wijken. In het kader van de 

Vogelrichtlijn zijn alle drie de soorten arenden op de zg. lijst 1 opgenomen, wat betekent dat 

gebiedsbescherming vereist is.  

  

Vogels in de Uckermark – status en bestandsontwikkeling 

In de Uckermark komen een aantal soorten als broedvogel voor die van bovenregionale 

betekenis zijn. Daartoe behoren de grote soorten die in de bossen en moerassen broeden, zoals 

Kraanvogel, Visarend en Zeearend, maar ook Witgatje, Kleine vliegenvanger, Holenduif, 

Brilduiker, Rodewouwen en Zwarte wouw. Bij een aantal vogelsoorten is een sterke 

teruggang geconstateerd: Hop en Nachtzwaluw zijn twee voorbeelden. Er zijn ook recent 

enkele soorten verdwenen: zoals de Scharrelaar en de Steenuil. Deze soorten waren vooral 

aanwezig op de grote militaire oefenterreinen. Er zijn ook reïntroductieprogramma’s gestart; 

zoals met de Slechtvalk die nu duidelijk in de lift zit. Vooral door de intensivering van de 

landbouw zijn agrarische landschappen vogelarm geworden. Bijna uitgestorven in dit deel van 

Duitsland zijn de Grote trap en de Blauwe kiekendief. 

In ons reisverslag Havelland vogelreis 2005 hebben wij een hoofdstukje opgenomen over de 

situatie van de Grote trap. Het blijkt dat in het cultuurlandschap Gele kwikstaart en Grauwe 

gors zich kunnen handhaven. 
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Een sterke teruggang is vastgesteld bij de meeste weidevogels: vooral Kemphaan, Watersnip, 

Kievit, Pijlstaart, Zomertaling en Grauwe kiekendief. De Kwartelkoning is in het Unteres 

Odertal talrijk; dit geldt inmiddels niet meer voor de Waterrietzanger die aan de Duitse zijde 

van het park vrijwel verdwenen is. Er zijn ook soorten waarvan de broedpopulatie toeneemt. 

Bijvoorbeeld: Roodmus, Noordse nachtegaal, Buidelmees, Krekelzanger, Brandgans, 

Scholekster en Dwergstern. In het halfopenlandschap op de hellingen waar zich droge 

schraallanden en struwelen bevinden fluctueert het broedbestand minder sterk. Hier zijn voor 

ons ook interessante soorten aanwezig: 

Sperwergrasmus, Grauwe klauwier en Paapje. 

Sinds 1990 wordt ook de Roodborsttapuit in de 

omgeving in toenemende mate waargenomen. Bij 

de moerasvogels en vogels die gebonden zijn aan 

extensief beheerd cultuurland is een afname 

geconstateerd van: Zwarte wouw en Rode wouw, 

Porseleinhoen, Witoogeend, Bruine kiekendief, 

Roerdomp en Woudaapje. Avifaunistisch 

opmerkelijk zijn de tegenwoordige aanwezigheid 

van Klein waterhoen, Baardman en Snor. Een 

bestandstoename is vastgesteld van: Kuifeend, 

Aalscholver, Krakeend en Visdief. In de urbane 

gebieden zijn verschillende ontwikkelingen: zo 

verplaatsen Kuifleeuwerik, Ekster en Gierzwaluw 

zich van het landelijk- naar het stedelijk gebied. 

Kauwen gaan in aantal achteruit en een toename 

vindt plaats van Europese kanarie en Turkse 

tortel.   

 
Overzicht broedvogelaantallen Unteres Odertal - bron: Winfried Dittberner, Ralf Köhler)  

Gepubliceerd in: Naturschutz und Landschaftspflege in Brandenburg 14 (3,4) 2005; 96-99 

Gemiddelde opgave 1996 – 2004 van het aantal broedparen 

 

Grauwe gans > 100 Brandgans 5 - 10 

Krakeend > 30 Wintertaling 1 - 3 

Pijlstaart 0 - 3 Zomertaling 20- 25 

Slobeend 20 Kuifeend 15 

Brilduiker 20 - 25 Grote zaagbek 10 – 12 

Roodhalsfuut 20 Geoorde fuut 20 – 50 

Aalscholver 1000 Roerdomp 3 – 5 

Woudaap 3 - 5 Blauwe reiger 100 

Zwarte ooievaar 2 Witte ooievaar 10 

Wespendief 5 - 10 Schreeuwarend 2 

Bruine kiekendief 25 Rode wouw 20 

Zwarte wouw 5 Zeearend 6 

Kraanvogel 35 Kwartelkoning 120 – 200 

Porseleinhoen 20 - 40 Klein waterhoen 10 – 15 

Waterhoen 20 - 30 Meerkoet 200 – 250 

Scholekster 1 - 2 Kievit 100 – 150 

Kleine plevier < 30 Wulp 3 – 5 

Watersnip 80 Dwergmeeuw 0 – 2 

Kokmeeuw 50 - 2000 Stormmeeuw 0 – 2 

Zilvermeeuw 0 - 2 Dwergstern 0 – 5 

Witwangstern 0 - 5 Witvleugelstern 0 - 5 

Zwarte stern 50 - 100 Visdief 0 – 8 

Oehoe 1 IJsvogel > 30 
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Grijskopspecht 0 - 1 Zwarte specht < 25 

Middelste bonte specht 10 Klapekster 5 – 10 

Boomleeuwerik 20 - 30 Snor 130 

Waterrietzanger < 34 Kleine karekiet > 2000 

Sperwergrasmus < 150 Kleine vliegenvanger < 10 

Noordse nachtegaal > 500 Nachtegaal > 560 

Blauwborst 25 - 30   

 

 

Als aanvulling op bovenstaande tabel van de bestandsontwikkelingen gedurende de periode 

1996 – 2004 is ook het Jahresbericht 2003 Brandenburg onder de loep genomen. Het betreft 

informatie uit de deelstaat Brandenburg. Aangezien wij al jaren vogeltrips houden in 

Brandenburg is deze informatie extra interessant.  

Evenals in voorgaande jaren zijn in 2003 opgaven van met uitsterven, sterk bedreigde en 

zeldzame broedvogelsoorten verzameld. In het voorjaar van 2003 waren hoge waterstanden 

door neerslag, wat van invloed is geweest op het broedbestand van een aantal moerasvogels 

(Roerdomp en Blauwborst). Maart en de eerste helft van april waren vrij koel en droog. 

Vervolgens was de maand mei ook droog en volgden enkele zomerse maanden. Vermoedelijk 

hebben onder de droge omstandigheden de moerasvogelsoorten minder goede resultaten 

geboekt (de mening van de auteurs Dittberner en Hoyer uit Die Vogelwelt Der Uckermark).  

 

Arenden, ooievaars en Grote trap 

Zeearend – 116 territoria 

Toename van de broedpopulatie met een dichtheid van > 0,39 paar per 100 vierkante km met 

wel een hoger aandeel paren dan daadwerkelijk broeden. 2003 was een slecht reproductiejaar 

met 0,90 vliegvlugge jongen. Er werden 25 slachtoffers gemeld, waarvan 6 tegen een trein 

vlogen. 

Visarend – 276 territoria 

Toename van de broedpopulatie met een 

dichtheid van 0,94 paar per 100 km2. De 

hoogspanningsmasten zijn duidelijk 

favoriet als broedplaats boven 

boomnesten.  

Schreeuwarend – 29 territoria 

De Schreeuwarend heeft een negatieve 

populatieontwikkeling. Buiten de bekende 

broedgebieden Uckermark, Oberhavel en 

Barnim zijn er aanwijzingen van 

broedende paren. 

De dichtheid ligt nu op 0,58 paar per 100 

km2 en onder de dichtheid van 0,65 

gedurende de periode 1994 tot 2003. 

 

 

 

Zwarte ooievaar – 40 territoria 

Na de positieve toename in 2002 (na 10 

jaar voor het eerst een toename) een sterke 

teruggang met 18 %. In 2002 48 p en in 

2001 43 p en in 2003 40 paar. 
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Witte ooievaar – 1318 broedparen 

Na een stabiele broedpopulatie in 2001 en 2002 een teruggang van de populatie in 2003; 

respectievelijk 1372, 1369 en 1318 broedparen. De afname wordt ondermeer toegeschreven 

aan de problemen tijdens de trek in Turkije (harde tegenwinden) en de slechte 

voedselomstandigheden door het koude voorjaar. 

Grote trap – 70 ex 

Het voorjaarsbestand in het Havelländisches Luch bedroeg 14 hanen en 26 hennen met 11 juv. 

in het afgeschermde gebied en 13 juv. uitgezet. In de Belziger Landschaftswiesen en Fiener 

Bruch was een voorjaarsbestand van resp. 4 hennen en 1 juv en 13 uitgezette juv. Vergeleken 

met voorgaande jaren een lichte vooruitgang. De laatste berichten zijn dat in 2005 het aantal 

grote trappen is gestegen naar 100 ex.  

 

Met uitsterven bedreigde weidevogels 

Grutto – 29 broedparen 

De populatie van de Grutto neemt sterk af in Brandenburg. Bijna de helft van de populatie 

vinden we nog in Havelland. 

Tureluur – 60 broedparen 

Ook de populatie van de Tureluur kent een teruggang met een zeer verspreid broedgebied.   

Wulp – 91 broedparen 

De populatie is even groot als in 2002 , maar weer met een lage reproductie  

Kemphaan – 1 broedverdacht vr. en 1 broedpaar met juv.  

Een paar met jongen in de Untere Havelniederung bij Fohrde en een broedverdacht vrouwtje 

in hetzelfde gebied bij Parey. (de situatie lijkt op erg de ontwikkelingen in Nederland). 

Zomertaling – 97 broedparen en 15 broedverdacht 

Opvallende teruggang ten opzichte van 2001 en 2002. Vermoedelijk door droog voorjaar en 

ook weinig meldingen van juv. 

Kwartelkoning – 227 territoria en 3 verdacht 

Na de extreem goed jaar in 2002; 514 roepende vogels en in 2003 slechts 227 roepende ex. In 

het Unteres Odertal werden in 2003 in mei 162 ex gehoord, terwijl in juni nog slechts 70 ex 

genoteerd werden.  

Porseleinhoen - > 56 territoria 

Na enkele voorjaren met meer dan 192 roepende ex. een extreem slecht jaar in 2003 met als 

belangrijkste oorzaak een droog voorjaar. In het Unteres Odertal werden in polder B midden 

juni 17 ex. waargenomen. 

Waterrietzanger – 7 zingende mannetjes en 1 broedverdacht 

In het Unteres Odertal nog slechts 7 zingende mannetjes en één broedverdacht paar. Hiermee 

wordt bevestigd dat de Waterrietzanger in Brandenburg zeer sterk terugloopt en we voor 

waarnemingen naar de Poolse zeggenmoerassen moeten. In 2006 slechts één of twee zingende 

vogels. 

 

Roofvogels en uilen 

Grauwe kiekendief – 15 broedparen en 12 broedverdacht 

De populatie stagneert sinds 2000. Geen broedparen in het Unteres Odertal. 

Slechtvalk - > 10 broedparen 

Verdere stijging van de broedpopulatie, waarvan 4 boombroeders en 6 broedgevallen in een 

gebouw. In Schwedt een broedgeval met 1 juv in de PCK (chemische industrie). Gemiddeld 

bij de 10 broedparen 1,8 juvenielen. 
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Oehoe > 7 territoria (1 broedparen/ 2 broedverdacht/ 4 solitaire vogels) 

Het broedbestand neemt toe, maar is nog stabiel.  In het Unteres Odertal na een succesvol 

paar dat in 2002 op de grond heeft gebroed in 2003 een paar broedend in een gebouw (met 3 

verhongerde jongen). Tevens werd  in juli 1 vogel waargenomen ten noorden van Schwedt. 

Velduil – 2 waarnemingen  

Slechts 2 waarnemingen tijdens broedseizoen.    

Steenuil - > 11 territoria (10 bp) 

De populatie komt vrijwel overeen met het bestand in 2002. Geen waarnemingen in het 

Unteres Odertal. Door de NABU is een beschermingsplan opgesteld en in uitvoering 

genomen; in 2003 zijn 55 vliegvlugge jongen uitgezet in Belzig en Havelland. 

Ruigpootuil - > 43 territoria en 13 broedverdacht 

Tegenover vorig jaar weer een goede populatie van territoriumhoudende en broedverdachte 

paren. Uit de lijst van locaties blijkt dat Ruigpootuil niet voorkomt in het Unteres Odertal. 

Dwerguil - > 5 territoria en 1 broedverdacht 

Geen waarnemingen in het Unteres Odertal. 

 

Broedvogels meren en moerassen 

Geoorde fuut – 287 broedparen 

Een duidelijke toename van de broedpopulaties. In de Felchowsee 5 broedparen. Door ons 18 

adulte vogels geteld op 29 mei 2006). 

Aalscholver – 2376 broedparen 

Verdere teruggang van de broedpopulatie met 5 % zonder reductiemaatregelen door homo 

sapiens. In het Unteres Odertal kolonie van 930 broedparen. 

Roerdomp - > 155 roepende mannetjes 

Een toename van de populatie ten opzichte van voorgaande jaren, mede door uitvoering van 

enkele LIFE-projecten. Geen afzonderlijke meldingen van het Unteres Odertal, maar wel vijf 

roepende mannetjes  in de Beetzsee en zeven roepende mannetjes in de Gülper See. 

Woudaap - > 21 roepende mannetjes (6 bp en 3 broedverdacht) 

Bijna dezelfde aantallen als in 2002. Hoewel geen meldingen uit het Unteres Odertal wel drie 

verschillende waarnemingen in de Beetzsee en één in de Pritzerber  See in de Unterer 

Havelniederung: één bij Witzke in Havelland en één roepend mannetje in het Rambower 

Moor. Gebieden die wij in voorgaande jaren bezocht hebben. 

Grote zaagbek - > 62 territoria/59 

broedverdacht 

Uit de waarnemingen blijkt een areaal 

uitbreiding naar het noorden. In het 

Unteres Odertal bij Hohensaaten 10 

broedparen en een nieuw bp ten noorden 

van Schwedt.  

Kraanvogel - > 134 broedparen 

De populatie broedende Kraanvogels 

neemt nog steeds toe. 

Porseleinhoen - > 26 territoria en 14 

broedverdacht 

Zeker 14 broedverdacht paar in het 

noordelijke deel van het Unteres Odertal. 

 

Oeverloper - > 26 territoria (15 broedverdacht) 

Zekere broedgevallen zijn niet bevestigd. Op diverse locaties langs de Elbe; geen 

waarnemingen in het Unteres Odertal. 
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Zwarte stern - > 338 broedparen 

Dit is het broedbestand dat zich handhaaft de laatste jaren, verdeeld over 28 kolonies en 

enkele deelkolonies. De Gülper See heeft vier kolonies met 168 broedparen. In het Unteres 

Odertal tussen Stolpe en gartz 57 broedparen in zeven deelkolonies zonder nesthulp, broedend 

op drijvende rietresten en waterlelievegetaties. 

Visdief - >522 broedparen 

Hoogste broedpopulatie sinds 2000 in 38 kolonies en diverse broedend op vlotjes.  

Dwergstern – 3 p 

Alle drie  in het Unteres Odertal tijdens de broedtijd aanwezig. 

Blauwborst - > 94 zingende mannetjes en 2 broedverdacht 

2003 was een slecht broedseizoen voor de Blauwborst in verband met hoge waterstand tijdens 

het voorjaar. In het Unteres Odertal 24 zingende mannetjes.  

 

Nieuwe broedvogels  

Wilde zwaan – 2 broedparen en 3 paar  

Slechts 2 broedaanwijzingen. Geen broedparen in het Unteres Odertal. 

Brandgans - > 55 territoria (23 broedverdacht) 

Lichte toename van de broedpopulaties. Het zwaartepunt van de uitbreiding ligt hoofdzakelijk 

langs de Elbe. In het Unteres Odertal > 11 territoria.  

Krooneend - > 7 – 8 broedparen 

Soort die zich uitbreidt in Brandenburg. Geen waarnemingen in het Unteres Odertal. 

Zilvermeeuw - > 218 broedparen  

Neemt af door verhoging waterstanden en door het verdwijnen van eilanden waar gebroed 

wordt. Alleen aanwezig met enkele broedparen in Hohensaaten. 

Kleine mantelmeeuw – geen broedbevestigingen 

Door ons 1 juveniel waargenomen. 

Stormmeeuw - > 33 broedparen 

Ten opzichte van 2002 weer een toename van de broedpopulatie. Geen duidelijke indicaties 

voor broedvogels in het Unteres Odertal. 

Zwartkopmeeuw – 16 – 17 broedparen 

Slechts één broedplaats in Stossdorfer See. 

Roodmus - > 33 territoria 

Een zwaartepunt ligt in het Unteres Odertal  

tussen Mescherin en Lunow met 16 zingende 

mannetjes.  

 

Broedvogels van overige gebieden 

Hop -  117 territoria (59 broedverdacht)  

De broedpopulatie loopt terug en er zijn relatief 

weinig broedbevestigingen.  

Geen waarnemingen in het Unteres Odertal. 

Grauwe klauwier – > 179 territoria (90 

broedverdacht) 

Achteruitgang ten opzichte van voorgaande 

jaren. Geen overzicht bekend van het Unteres 

Odertal. 

 

Roek – 648 broedparen 

De populaties van de Roek nemen af. Geen waarnemingen in het Unteres Odertal. 

Korhoen – 1 – 2  aanwezig 
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Slechts 1 ex. aanwezig op de Zschornoer heide.  

Hazelhoen – 2 aanwezig  

Nog enkele ex. in de Westprignitz die zijn uitgezet in het kader van een 

reïntroductieprogramma  van 50 ex. in 1994.  

Roodborsttapuit - > 103 territoria (66 broedverdacht) 

Enige teruggang ten opzichte van voorgaande jaren. Geen waarnemingen in het Unteres 

Odertal. 

Grijskopspecht - >  8 roepende ex. 

Geen eensluidende waarnemingen die broedbevestiging geven. Geen waarnemingen in het 

Unteres Odertal. 

Bijeneter – 1 broedpaar 

1 broedpaar in West Brandenburg en nog in juni doortrekkers en wellicht onontdekte 

broedgevallen. 
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Omgeving Swieta 
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Dagbelevenissen 

Zondag 28 mei 2006 

Vertrek om 5.15 uur vanaf Vorchten waar diverse tuinvogels Adrie uitgeleide deden en 

s’nachts de Steenuil in de hoogstamboomgaard vanzelfsprekend van zich liet horen. 

Omstreeks half zes Rudie in Hoorn opgehaald en vervolgens naar Heerde waar Matthijs het 

ochtendgloren aanschouwde. Omstreeks zessen elkaar bij Erik begroet, bagage inladen en 

vervolgens afstanden afleggen met enige tussenstops. Erik mocht als navigator optreden en 

Gert reed dus voorop. Rudie kreeg de opdracht om de waarnemingen te noteren, zodat wij een 

volledig beeld samen kunnen samenstellen tijdens het verloop van deze (korte) vogeltrip. Het 

was een enigszins winderige aftrap van deze vogeltrip, waardoor tijdens de stops op de 

parkeerterreinen niet veel bijzondere waarnemingen zijn 

verricht.

 
 

Wij noteerden tot Finow 23 soorten, waarvan soorten als Bonte kraai, Rode wouw, Zwarte 

wouw en Kraanvogel natuurlijk interessant zijn. Bij de afslag naar Eberswalde verlaten we de 

snelweg en stoppen voor een korte lunchpauze in Finow ter hoogte van het Finowkanal. 

Langs het kanaal zijn op diverse plaatsen Vederesdoorns aanwezig.  

Ter hoogte van een sluis bij het centrum zien we twee Europese kanaries, Huismus, Ekster, 

Spreeuw, Bonte kraai, Tjiftjaf, Merel en een Grote gele kwikstaart. Vrijwel allemaal voor ons 

bekende tuinvogels exclusief de Europese kanarie die hier erg algemeen is. De Grote gele 

kwikstaart hadden wij bij de sluis ook wel verwacht, aangezien de omgeving hier voldoet aan 

het broedbiotoop. 

Van Finow gaan wij Tornow, Hohenfinow, noteren de eerste Raven, en gaan vervolgens via 

Falkenberg, naar Bad Freienwalde, passeren Alt-Glietzen en steken bij Hohenwutzen de Oder 

over richting Cedynia.  Op diverse plaatsen horen we Geelgorzen, Europese kanaries en 

Putters.  
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In het Poolse akkerland zien we veel Gele kwikstaarten en Veldleeuweriken. 

Onderweg maken we diverse stops in het Landschaftsschutzpark Zehden. Van Cedynia rijden 

we naar Gorny, Dolny en Bielinek. In Lubichow Dolny zien we Vink, Zwartkop, Groenling, 

Putter, Grauwe gors, Grasmus, Grauwe vliegenvanger, Buizerd en Wielewaal. Ter hoogte van 

Bielinek stoppen we bij een Oderarm waar grind gewonnen wordt. In het Grovedennenbos 

horen we Gekraagde roodstaart, twee Fluiters, op één van de eilandjes zien we waaierende 

Aalscholvers, Grauwe gans, en Kokmeeuw en zien tevens opvallend veel Oeverzwaluwen 

foerageren. 

In Piasek stoppen we aan de rand van het dorp en zien Holenduif, drie Grauwe gorzen, een 

Boomvalk, ook weer foeragerende 

Oeverzwaluwen en Zwarte 

roodstaarten.  

Vervolgens rijden wij noordwaarts 

door een schitterend oud bos met 

allerlei mengingen met veel Acacia, 

Winterlinde, Wintereik, Zomereik,  

Esdoorn, Paardenkastanje, berk, zeer 

zware Fijnsparren. Aan de flanken 

van het bos bevinden zich aan de 

noordzijde in de beekdalletjes oud 

elzenbos. 

      
          Op jacht naar de Grauwe gors in Piasek 

 

Na het bos rijden we op de flank van de helling door een heuvelachtig landschap met 

hoofdzakelijk graanteelt. Vanuit Polen hebben we een schitterend gezicht op het Oderdal en 

de overzijde met uitgestrekte uiterwaarden ter hoogte van Criewen. Via Radun en Maly 

Radun rijden we door een bijna vijf kilometer lange lindenlaan naar Krajnek Gorny. Deze 

laan vormt wel het hoogtepunt van de lanen die we deze vogeltrip hebben gezien. Deze 

lindelaan aan weerszijden van de weg is op veel plaatsen enkele decennia geleden geknot en 

zijn nu op knothoogte meerstammig. De linden van deze laan zijn Europese linden.  

Bij Krajnek Dolney (Niederkränig) steken we de 

Oder over richting Schwedt. De douaniers vragen of 

we ook wapens bij ons hebben. Wellicht doet ons 

groen getinte kleding denken dat we jachttoerisme 

bedrijven. Het ritueel van vragen naar wapens blijkt 

zich de hele week te herhalen. In de uiterwaarden bij 

Schwedt zien we tien Ooievaars foerageren, nadat we 

over de grensweg gereden zijn met aan weerszijden 

kastanjes en iepen. Rond 16.00 uur zijn we in 

Criewen bij pension Storchennest en worden hartelijk 

begroet door Elke Bartsch en haar man, de eigenaren 

van het pension. Na een korte installatie in de kamers, 

vertrekken we wandelend naar het informatiecentrum 

voor informatie.  

Dit blijkt een schot in de roos; de beheerder verteld 

ons veel over locaties waar we interessante vogels 

waar kunnen nemen.  
       Pension – restaurant Zur Linde in Criewen 
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In het informatiecentrum is een goed geoutilleerde balie en in het centrum wordt een goed 

beeld verkregen van het Unteres Odertal. Wij noteren veel locaties op inmiddels aangeschafte 

kaarten, zodat we zonder veel tijdverlies op pad kunnen. Eén vraag die we niet hadden moeten 

stellen is; “waar kunnen we Zeearenden waarnemen”?  

Een meewarige blik en een alleszeggend antwoord; “wanneer jullie voor vrijdag in Criewen 

geen Zeearenden hebben gezien moeten jullie alle verrekijkers en telescopen inleveren”.  

Een duidelijker antwoord hebben we nooit gekregen; wat hebben we genoten van de vele 

Zeearenden.  

Het avondeten hebben we genuttigd in Zur Linde met een prachtige Linde (Tilia europaea) 

voor de ingang: het dorpsrestaurant waar je tevens kunt overnachten.  

Om 20.00 uur zijn we vanaf Zur Linde via de brug de Friedrichsthaler Wasserstrasse 

overgestoken en hebben een wandeling gemaakt over de dijk in noordelijke richting.  

 
Waarnemingen zondagavond 28 mei  2006  -  Nasspolder A/B  - Criewen 

Aalscholver Blauwe reiger  

Ooievaar Zwarte ooievaar 1 Wilde eend 

Bergeend Krakeend 2 Kuifeend 4 

Grote zaagbek 2 p Grauwe gans Knobbelzwaan 

Zwarte wouw Zeearend 6 Visarend 1 

Bruine kiekendief 1 v Boomvalk 1 Kraanvogel 

Meerkoet Kievit Watersnip 

Kokmeeuw Visdief Zwarte stern 2 

Houtduif Koekoek Gierzwaluw 

Grote bonte specht Oeverzwaluw Boerenzwaluw 

Huiszwaluw Graspieper Gele kwikstaart 

Witte kwikstaart Winterkoning Sprinkhaanzanger 2 

Bosrietzanger Zwartkop Tuinfluiter 

Grasmus Fitis Tjiftjaf 

Grauwe vliegenvanger Roodborst Noordse nachtegaal 8 

Merel Zanglijster Koolmees 

Pimpelmees Boomkruiper Grauwe gors 1 

Rietgors Vink Europese kanarie 

Groenling Putter Kneu 

Huismus Ringmus Spreeuw 

Wielewaal Ekster Raaf 

Bonte kraai   

 

Interessante aftrap waaruit blijkt dat in Criewen in deze periode van het jaar veel valt waar te 

nemen: ‘s avonds 63 soorten waar later nog een Bosuil op de totaallijst is toegevoegd, 

aangezien deze s’nachts van zich liet horen. Voordat wij onze kamers opzochten waren wij 

nog bijeen om de foto’s van deze zondag te bekijken, waarnemingen uit te wisselen en de 

plannen voor de volgende dag te bespreken. In totaal noteerden wij op zondag 28 mei 81 

vogelsoorten.    
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Maandag 29 mei 2006 

Wij hadden geen gezamenlijke ochtendexcursie afgesproken en ieder kon zijns weegs gaan tot 

8.00 uur voor een gezamenlijk ontbijt. Om 7.00 uur een wandeling gemaakt vanaf het 

Storchennest richting brandweerkazene en vandaar richting de Friedrichsthaler Wasserstrasse; 

achter de tuinen loopt een pad over een zomerkade die weer uitkomt bij de brug over de 

Friedrichsthaler Wasserstrasse. Tussen de Friedrichsthaler Wasserstrasse en de winterdijk ligt 

een interessant bos met hardhout elementen. In dit bos bevinden zich Zomereiken, linden, 

Essen en Iepen als hoofdboomsoorten. De zon scheen en er was een lichte bries met 

bewolking. 

De Ooievaars op de schoorsteen van het pension hadden ons al gewekt met hun geklepper en 

de Turkse tortels in de tuin begeleiden dit geklepper met hun eindeloos gekoer. Ter hoogte 

van het pad achter de tuinen bevindt zich veel struweel en ruigtes. Het geluid van de Noordse 

nachtegalen ging van territorium naar territorium; langs het pad in ieder geval vijf territoria, 

drie Bosrietzangers en de eerste Krekelzanger, Groenling, Bonte kraai en in het riet langs de 

Wasserstrasse één Rietzanger en Kleine karekieten.   

In de tuinen waren Vink, Groenling, 

Spreeuw, Huismus, Kneu, 

Boerenzwaluw, Huiszwaluw,Tuinfluiter 

en drie Zwarte roodstaarten. aan de 

noordzijde in het landbouwgebied zingt 

een Grauwe gors zijn melodieuze liedje. 

In het bos roepen drie Wielewalen, 

knetteren Winterkoningen, fluiten nog 

twee Noordse nachtegalen, zingen twee 

Spotvogels hun onnavolgbare liedje en 

zijn ook Zwartkoppen, Boomklevers,  
               De “achtertuin” van pension Storchennest; biotoop  

            voor veel  erfvogels 

 

Grote bonte spechten, Groenlingen en Boomkruipers actief. Eénmaal op de dijk waar we de 

avond tevoren de Zeearenden zagen, vliegen vele tientallen Aalscholvers, zijn in de bosrand 

Ringmussen en enkele Grasmussen laten zich in de struwelen in de polder horen. In één van 

de vele slenken zijn twee Knobbelzwanen en veel foeragerende Kokmeeuwen. In de polder 

(bedijkte Nasspolder/uiterwaard) zingen vele Veldleeuweriken die hier een minder armoedig 

bestaan lijken te lijden dan in Nederland. Dit rondje voor het ontbijt is goed voor 42 soorten.  

 

Na het ontbijtbuffet en het vullen van de 

thermoskannen met koffie gaan we naar 

Schwedt, waar we in de Aldi proviand 

inslaan voor de buitenlunch. Met Elke is 

geregeld dat we koffie voor onderweg 

van het pension meekrijgen, zodat we 

overdag in het veld kunnen blijven. Een 

prima regeling die we ook in andere 

pensions toepasten. 

 

 

 
Buidelmeesnest in aanbouw langs de toegangsweg naar         

polder 10 
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Wij hebben op basis van de informatie die wij in het informatiecentrum hebben gekregen, 

besloten om naar polder 10 te gaan aan de noordoostzijde van Schwedt.  Bij Schwedt centrum 

richting oosten en vervolgens richting noorden rijden, de dijk op van de Hohensaaten 

Friedrichsthaler Wasserstrasse. Aan het begin van het fietspad is bij polder 10 een 

parkeerterrein waar vandaan in meerdere richtingen gewandeld kan worden. 

Bij de oprit van de dijk is een extensief beheerd grasland dat die morgen gemaaid werd en 

meteen aantrekkingskracht had op Ooievaars en Zwarte wouwen. Op diverse locaties hoorden 

wij Bosrietzangers in de bermen van de sloten en op twee plekken in het wilgenstruweel 

waren Buidelmezen actief met hun nestbouw.  

 

Polder 10  

Polder 10 is een Nasspolder die na 1 november geïnundeerd kan worden tijdens hoogwater- 

perioden. Na 1 april wordt het water weer uit deze polder gepompt. Langs de randen van deze 

polder is veel wilgenstruweel. Wij wilden deze morgen graag Witvleugelsterns zien die hier 

in de Kokmeeuwenkolonie broeden. 

Aan de noordoostzijde van de papierfabriek van Schwedt liggen lage vochtige vegetaties met 

veel Liesgras en grote zeggenvegetaties waar de Kokmeeuwen broeden. Vanaf het 

parkeerterrein is de kolonie ruim 20 minuten verwijderd. Naast de vogelsoorten die in de lijst 

zijn opgenomen noteerden wij: Hoornaar, wesp, Hooibeestje, Klein geaderd witje en 

koolwitje. 

 

 

 
 
Polder 10: broedgebied van Witvleugelstern 
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Wij hebben een tijd op de rand van de dijk genoten van het landschap met Zeearenden op de 

achtergrond, foeragerende Zwarte wouwen en de voedselvluchten van de Witvleugelsterns. 

Het zijn prachtige slanke vogels die tegen blauwe luchten met hun zwartwitte contrastrijke 

vleugels prachtig afsteken. Na de dijkwandeling hebben wij een tweede wandeling gemaakt in 

noordoostelijke richting over de dijk langs de Schwedter Querfahrt. Wij zijn tot bijna aan het 

eind van de dijk gewandeld en hebben de kunstwerken bekeken die gebruikt worden voor de 

waterinlaat. Aan het begin van de dijk zijn vrij veel wilgenstruwelen aanwezig en aan het eind 

van de dijk wordt de polder richting Oder droger en verandert ook de samenstelling van het 

struweel en zien we Zomereiken en Essen. Ook aan de samenstelling van de vogelbevolking 

die wij turfen is de verandering van het landschap af te leiden. Horen we in het begin van de 

wandeling Noordse nachtegalen, aan het eind van de wandeling horen we Nachtegalen en ook 

Appelvinken. Er zijn in het droge deel meer bosvogels zoals Heggenmus, Zanglijster, 

Braamsluiper en Grote bonte specht. Interessant is dat we halverwege de dijk op drie plaatsen 

Kleine bonte spechten zien en horen in oude wilgen. 

De dijk bestaat uit Frans raaigras vegetaties met Margriet, Geknikte distel, Echte 

koekoeksbloem, Echt walstro, Reukgras, Viltganzerik, Veldzuring, Smalle weegbree, 

Roodzwenkgras, Frans raaigras, Robertskruid, Kropaar, Zachte dravik en Engels gras. 

Tijdens ons verblijf in polder 10 zien wij ook Wijngaardslakken en Weidebeekjuffers en 

horen Rodbuikvuurpadden. 

 

Vogeltrip. 

 
Een witvleugelstern 
met vakantie in Bern, 
werd verliefd op een fuutje uit Criewen. 
Hij dacht ’t zal mij benieuwen 
en werd al te doortastend. 
Voor de fuut was dat veel te belastend 
 
Haar hals werd al roder, 
“Ik wil terug naar het dal van de Oder”. 
De stern op vakantie 
was al snel uit de gratie. 
 
’t Werd niets met die twee, 
ze verschilden te veel van elkaar. 
De roodhalsfuut zwemt weer in Felchow-see, 
de stern denkt nog aan haar 
als hij wiekt in het Unteres Odertal. 
Hij heeft daar zijn eigen vakantieverhaal. 

 

 

 

Overzicht waarnemingen maandagmorgen 29 mei 2006 – polder 10 

Aalscholver Blauwe reiger Ooievaar 18 

Zwarte ooievaar 1 Knobbelzwaan 5 ex Wilde eend  

Krakeend Zeearend 5 Rode wouw 

Zwarte wouw Bruine kiekendief 1 v Buizerd 2 

Wespendief 1 Sperwer 1 Torenvalk 

Boomvalk 1 Kwartel 1 Fazant 

Meerkoet Kievit 5 p Tureluur 1p 
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Watersnip Kokmeeuw Zwarte stern > 4 

Witvleugelstern 4 ex Houtduif Koekoek 4 

Gierzwaluw Grote bonte specht 4 Kleine bonte specht 3 

Boerenzwaluw Huiszwaluw Witte kwikstaart 

Gele kwikstaart 7 Winterkoning 1 Heggenmus 1 

Nachtegaal 1 Noordse nachtegaal 6 Zanglijster 1 

Merel Tuinfluiter 6 Zwartkop > 6 

Braamsluiper 4 Grasmus 8 Rietzanger 3 

Sprinkhaanzanger > 2  Krekelzanger 4 Kleine karekiet  

Bosrietzanger 8 Grote karekiet 1 Spotvogel 1 

Fitis 12 Tjiftjaf 3 Koolmees > 2 

Pimpelmees > 3 Matkopmees 2 Staartmees 1 

Buidelmees 7 Boomkruiper 1 Grauwe klauwier 7 

Gaai > 3 Bonte kraai Spreeuw 

Wielewaal 5 Huismus Ringmus 

Vink Kneu Putter 

Groenling Europese kanarie Appelvink 2 ex 

Rietgors Geelgors 4  

 

We noteren aan het eind van de twee wandelingen 74 vogelsoorten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
      Inlaatwerk bij polder 10 

 

 

Na het bezoek aan polder 10 bij Schwedt gaan we via Vierraden en Blumenhagen naar het 

NSG Blümenberge. Blümenberge is een belangrijk botanisch reservaat dat op een eindmorene 

ligt van het laatste glaciale tijdperk. Het Naturschutzgebiet is zeer prominent in het landschap 

aanwezig; een landschap dat wordt gedomineerd door grootschalige akkerbouw.  

Ons idee is om Schreeuwarenden te spotten, aangezien deze soort hoog op het verlanglijstje 

staat van waar te nemen soorten.  
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Wij stoppen bij het Blümerberger Naturschutzgebiet, aangezien wij een grote roofvogel weg 

zien vliegen. Dit blijkt een Visarend  te zijn die in de hoogspanningsmast zit en er vliegt in de 

verte nog een roofvogel weg die wij niet kunnen determineren! Wellicht toch de Rode wouw 

die wij later samen met 2 Buizerds zien. Bij onze stopplaats is een interessant struweeltje met 

Eenstijlige meidoorn en Hondsrozen waar een Grauwe klauwier mannetje alarmeert en een 

Sperwergrasmus zijn bijzonder melodietje afraffelt.  

Getetter en combinaties van Grasmus, Zwartkop en Tuinfluiterachtige geluiden. In de 

voorgaande reisverslagen hebben wij al veel aandacht besteed aan de Sperwergrasmus, 

aangezien deze bij Grauwe klauwieren levende zangvogel zeer bijzonder is. Het bleef 

overigens tijdens deze vogeltrip bij deze éénmalige waarneming van een Sperwergrasmus.  

We vinden nog doodgereden Ringslang in het droge helling-grasland in de omgeving van het 

pad waar de auto’s zijn geparkeerd. 

Het is weer een totaal ander landschap waar we zijn; in westelijke richting kijken we op een 

beekdal waar een kanaaltje voor de ontwatering zorgt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     Uitloper van NSG Mülenberge 
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Struweel in NSG Mülenberge; biotoop van Grauwe klauwier en Sperwergrasmus 

 

Het hoogteverschil bedraagt hier circa 50 meter gerekend vanaf het zandpad waar wij zijn aan 

de noordzijde van het NSG Mülenberge en het ontwaterde akkerbouwgebied. In het dal liggen 

ook nog enkele populierenbossen waar regelmatig tijdens onze lunch te velde acht Buizerds 

foerageren.  We noteren aan de bosrand Groenling, Putter, onze eerste Boompiepers en 

Zwarte mezen, twee Wielewalen, Pimpelmees, Koekoek, Tuinfluiter, Merel, Grote bonte 

specht en Torenvalk. 

Wij hebben uitzicht op enkele schoorstenen van de Raffinaderij die dominant in het landschap 

aanwezig is. Volgens Jan moet een paar Slechtvalken aanwezig zijn. Door de afstand is het 

niet mogelijk om via de telescopen een glimp op te vangen van een Slechtvalk. 

Langs de bosrand fladderen Landkaartjes, Citroenvlinders en koolwitjes, een Hoornaar zoemt 

zijn weg. Veldleeuweriken zijn alom aanwezig. 

       

Wij vervolgen onze weg 

richting Kummerow, noteren 

en passant drie Grauwe 

klauwieren en zien voor dit 

plaatsje nog een Visarend met 

een grote prooi die al 

zwoegend zich boven de 

grasvlakte voortbeweegt. Het is 

een uitzonderlijk beekdal dat in 

onze verbeelding vroeger een 

belangrijk wetland geweest 

moet zijn. 

 

 
           Weidebeekjuffer: (Caloptery x splendes) regelmatig waargenomen 
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In het kanaaltje moet veel vis aanwezig zijn, aangezien we nu in korte tijd de Visarenden hier 

hebben zien foerageren. Bij Kummerow stoppen we bij een verlaten erf waar in het recente 

verleden varkens of kippen gehouden zijn. Het is één van die vele erven die we tegenkomen 

die model staat voor de leegloop van de agrarische sector.  
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Weisebruch bij Kummerow: foerageergebied voor Visarenden in een grootschalig landbouwgebied 

 

Het zijn van die erven waar je een Hop verwacht; maar tijdens deze vogeltrip kwam deze 

verwachting niet uit. Wel zien wij een Grauwe gors die op de bekende electriciteitsdraad zijn 

liedje zingt, Paapjes foerageren in de struiken die her en der op het erf zijn opgeslagen, 

Boerenzwaluwen hebben het alleenrecht in de vele schuren, een Braamsluiper bakent in de 

warmte van de middag zijn territorium af. Witte kwikstaarten hippen over de daken en Putter, 

Merel, Huismus, Spreeuw, Zwarte roodstaart, Kneu, Grote bonte specht en een druk doend 

paartje Grauwe klauwieren geven dit erf een vogelfolder-idylle. Te bedenken dat zo’n erf in 

Nederland vanwege de asbestverordening direct geruimd zou worden maar in feite een klein 

“erfreservaatje”is.       

In het dorp rommelen nog enkele Raven en is een bewoond ooievaarsnest, waar vrijwel ieder 

dorp hierover beschikt.  
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In dit deel van de Uckermark zien we veel wilde pruimen en seringen langs de weg en in de 

grotere tuinen. Overigens geldt voor vrijwel alle gebieden waar wij vogels observeerden dat 

de gewone paarse sering vrij veel in de tuinen aanwezig is.  

 

Van Kummerow gaan we naar Schönow en daarna even in noordoostelijke richting in verband 

met de aanwijzing op de kaart dat daar een pingo ligt. Schönow is een interessant dorpje met 

schitterende lindenlanen, kastanjes en een verlaten fabriek en een grote boerenhof die 

gerenoveerd wordt en  die ook onze belangstelling heeft. 

 
Boerenhof in Schönow 

 

Bij de pingo noteren wij: Kleine karekiet, Zwartkop 2, Tuinfluiter, Bosrietzanger, Bonte kraai, 

Zanglijster, Boerenzwaluw, Gaai, Spreeuw, Veldleeuwerik (in achterliggend akkerland) 

Boomkruiper, Kneu, Krekelzanger, Vink, Bruine kiek man, Wilde eend, Meerkoet (nieuwe 

soort) en terwijl wij de vogelsoorten noteren zwemt een Ringslang de plas over. Als de Bruine 

kiek aan komt vliegen, duikt de Ringslag onder water om na enkele meters onder water 

zwemmen weer boven te komen. Het is bijzonder aanschouwelijk hoe de Ringslang reageert 

op de aanwezigheid van de Bruine kiek. Het rietkraagje waar de Bruine kiek in duikt is van 

geringe omvang, blijkbaar toch goed genoeg om er in te broeden, aangezien de omgeving 

voldoende foerageermogelijkheden biedt. Het zijn de verassingen die tijdens dit soort 

vogeltrips opgedaan worden. 

 

Wij gaan terug via Jämikow, Stendell, Herrendorf en allerlei weggetjes via Passow, Grünow, 

Schönermark, Frauenhagen naar Niederlandin. Vanwege wegwerkzaamheden moeten we 

andere wegen berijden, dan gepland.  

 

Wij zijn uiteindelijk om 17.00 ur toch bij de pingo (op aanwijzing van een mede pensiongast) 

in het grootschalige akkerland tussen Herrenhof en Hohenlandin terecht gekomen en genieten 

van de wijdsheid, de stilte en de vogels in een kleine pingo. 
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Waarnemingen pingo tussen Herrenhof en Hohenlandin  

Dodaars 1 p Knobbelzwaan 1p Grauwe gans 4 p 

Tafeleend 2p en 1 m Bruine kiekendief 1 m Fazant 

Meerkoet 3 p Houtduif  Veldleeuwerik 

Rietzanger 1 Kleine karekiet 3 Bosrietzanger 2 

Grote karekiet 1 Raaf p met 2 juv in hspmast Rietgors 3 p 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
         Ravennest met twee juvenielen in een hoogspanningsmast 

 

Na het bezoek aan de 

pingo ten noorden van 

Hohenlandin gaan we 

via Julienwalde naar het 

NSG Felchowsee.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
          Pingo in akkerland bij Hohenlandin; broedbiotoop van Dodaars met op de  

            achtergrond het ravennest  
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Het NSG Felchowsee is een belangrijk vogelgebied waarover wij een tip van een mede 

pensiongast kregen om Geoorde futen te observeren. 

Wij hebben aan de zuidzijde van dit meer echt genoten van de aanwezigheid van talrijke 

watervogels en hebben ook een telling verricht. 

 

 

 

 
 

 

Waarnemingen Felchowsee  maandg 29 mei 2006 – 18.00  uur 

Geoorde fuut 18 ex Dodaars 3 p Fuut 6 p 

Knobbelzwaan 280 ex Krakeend > 80 ex  Slobeend 2 m 

Wintertaling 2 p Kuifeend > 20 ex Brilduiker 3 p 

Koekoek  Grote bonte specht Boerenzwaluw 

Zwartkop Kleine karekiet Grote karekiet > 3 

Fitis  Tjiftjaf Koolmees 

Grauwe klauwier 1 Raaf Spreeuw 

Wielewaal Vink Appelvink 

Geelgors Grauwe gors  

 

Na dit watervogelspektakel gaan we terug naar Criewen via Flemsdorf voor de avondhap in 

Zur Linde. 

 

Na de avondhap zijn we naar Gatow gereden waar we inmiddels in de schemer om 22.00 uur 

het noordelijk deel van polder 10 bezocht hebben tot circa 23.30. Tot de Oder heeft polder 10 

een breedte van drie kilometer.  

Het was een bijzondere ervaring om deze uiterwaard tijdens het invallen van de schemer en in 

het donker te bezoeken: het werd echt donker. Langs het pad zagen wij veel dode wilgen, veel 

plassen, rietruigten, zeggenmoeras en onze nieuwsgierigheid voor het landschap kon door de 
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invallende duisternis helaas niet bevredigd worden. Enkele Bevers treken de aandacht en 

geven weer reden tot gesprek en verdrijft de nieuwsgierigheid van muggen die onze lichamen 

voor hun seksleven willen benutten. Wij meenden Oeverlopers te horen, maar zijn daar echt 

zeker van, aangezien het bij een éénmalige waarneming bleef. Het kaartbeeld dat wij na 

terugkomst in het pension hebben bestudeerd, gaf alle reden voor een beeld van een zeer 

interessant gebied, wat erg uitnodigt om nog een keer te bezoeken. 
 

Waarnemingen polder 10 bij Gatow maandag 29 mei van  22.00 tot  23.30 uur 

Wilde eend  Kwartelkoning > 4 Porseleinhoen 1 

Oeverloper ? Tureluur 1 Watersnip > balts 

Noordse nachtegaal > 8 Sprinkhaanzanger 5 Krekelzanger 2 

Kleine karekiet   

 

De dag eindigt in het pension waar weer veel waarnemingen bediscussieerd worden, foto’s 

opgeslagen worden en de planning voor de volgende dag wordt besproken. 

Op maandag 29 mei hebben wij 100 vogelsoorten waargenomen en kijken terug op een 

enerverende dag met veel indrukken.  

 

Dinsdag 30 mei 2006 

Na het ontbijt brengen we een bezoek aan het kantoor van het nationaal park in het park 

Lenné. We worden vriendelijk ontvangen en krijgen uitleg over literatuur die aangeschaft kan 

worden. We maken gebruik van deze gelegenheid en schaffen enkele boekwerkjes en 

aanzichtkaarten aan. Zo steunen we de activiteiten van het nationaal park. Eénmaal buiten 

willen we het park bekijken, aangezien er veel interessante oude bomen zijn en ook de oude 

kerk in het park wekt onze belangstelling. Wij blijven niet alleen voor de bomen in het park, 

maar ook door de vogels die hier aanwezig zijn; een Zwarte ooievaar en een Zeearend die 

thermieken maken het verblijf in het park erg aangenaam. 

 

 

 
 

Kantoor van de Parkverwaltung in Criewen 
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Gotische kerk in park Lenné 

 

Waarnemingen park Lenné Criewen 

Aalscholver  Blauwe reiger Ooievaar 4  

Zwarte ooievaar 1 Grauwe gans 2 Zeearend 1 

Zwarte wouw 2 Buizerd Kokmeeuw 

Houtduif Turkse tortel Koekoek 

Gierzwaluw Grote bonte specht Boerenzwaluw 

Huiszwaluw Witte kwikstaart Heggenmus 

Nachtegaal Tuinfluiter Zwartkop 

Grasmus  Bosrietzanger Spotvogel 

Fitis Tjiftjaf Koolmees 

Pimpelmees Ekster  Bonte kraai 

Ekster Wielewaal 2 Vink 

Putter Groenling Rietgors 

 

Na het bezoek aan het kantoor van het nationaal park en het park Lenné gaan we via de 

overgang bij Schwedt naar het Landschaftsschutzpark Zehden. Bij de grensovergang weer de 

gebruikelijke vragen of we wapens bij ons hebben, dan wel of de groene kaarten in orde zijn.  

Via Krajnik Gorny gaan we door de interessante oude lindenlaan naar Krzymów. Ter hoogte 

van het gehucht Giymia stoppen we om de sfeer van de lindenlaan in ons op te nemen. De 

laan hebben wij in dit verslag ook beschreven, maar ook de vegetatie in de onderbegroeiing 

van deze laan is interessant; Lievevrouwebedstro, Zwarte bes, Sleedoorn, Robertskruid, 

bosviooltje, Look-zonder-look. Het is maar een fractie tijdens een stop voor een fotootje van 

de lindenlaan. 
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Vervolgens rijden we naar het bos waar we stoppen om in een oude gemengde bosopstand 

naar de vogels te luisteren. Het betreft een gemengde opstand met Beuk, Haagbeuk, oude 

Fijnspar, Groveden, Zomereik, Wintereik, Es, Winterlinde en Acacia. 

 

In de gemengde opstand hoorden wij onder andere Vuurgoudhaan en Kortsnavelboomkruiper. 

Een bijzonder interessant bos waar we slechts één stop maakten, maar wel een indruk kregen 

waarvoor dit bos beschermd natuurgebied is. 

 
Beschermd boscomplex Landschafstschutzpark Zehden: dinsdag 30 mei 2006 

Holenduif Houtduif Grote bonte specht 

Boerenzwaluw Huiszwaluw Witte kwikstaart 

Winterkoning Roodborst Zanglijster 

Merel Tuinfluiter Zwartkop 

Fluiter 4 Goudhaan Vuurgoudhaan 1 

Zwarte mees Kortsnavelboomkruiper 1 Raaf 2 ex 

Vink Groenling  

 

 

Wij rijden naar Lubiechów Górny en onderweg stoppen we enkele malen om te fotograferen; 

een boer die met een paard zijn aardappelveldje egt en een echtpaar dat de aardappels en 

bonen schoffelt.  

 
 

Wij maken een praatje met de man, omdat hij Duits spreekt, beloven foto’s op te sturen. Van 

Dolny maken we een tochtje door Zulawy Cedynskie: dit is een   

grootschalig akker- en graslandgebied met aan de Oder erg smalle uiterwaarden. Wij rijden 

over de onverharde weg richting de dijk en vervolgens richting Cedynia. Midden in het gebied 

stoppen we op een brugje om te genieten van de tientallenVeldleeuwerikken en Gele 

kwikstaarten. Een Geelgors voert zijn jongen in een nest bij het brugje. Tegen de dijkvoet 

liggen verruigde percelen waar we drie paar Paapjes op een kleine oppervlakte waarnemen.  
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Het echtpaar Glodek  

 

Zulawy Cedynskie:  grootschalig akkerbouw en graslandgebied met ruigten aan de dijkvoet 

Dinsdag 30 mei 2006 

Aalscholver Blauwe reiger Knobbelzwaan 1p 

Wilde eend Zeearend 3 Bruine kiekendief  1 p 

Kraanvogel Kokmeeuw Visdief 

Koekoek Gierzwaluw Veldleeuwerik vele tientallen 

Oeverzwaluw Boerenzwaluw Huiszwaluw 

Witte kwikstaart Gele kwikstaart vele tientallen Paapje 3 p 

Sprinkhaanzanger Kleine karekiet Bosrietzanger 

Grote karekiet Grauwe klauwier 1 p Bonte kraai 

Spreeuw Rietgors Geelgors 
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Grauwe gors   

 

Van Cedynia rijden we via Osinów Dolny (Niederwutzen) naar Kostrynek (Küstrinchen); een 

paradijselijk oord voor vogelaars, zoals deze middag blijkt. De naam Küstrinchen was in het 

informatiecentrum in Criewen ook al genoemd, niet wetende dat deze uiterwaarden zo 

vogelrijk waren. Naast de waarnemingen van vogels zien wij ook dartelende 

Weidebeekjuffers en horen we Veldkrekels. 

 

 
De uiterwaarden liggen bij het gehucht Stara Rudnica, een lintje woningen met leuke 

moestuintjes gedrapeerd tegen de heuvelrug met een uitzicht waar je als vogelaar alleen maar 

van kunt dromen. Wij staan eerst bij een oude Oderarm en kijken uit over een verruigd 

uiterwaard waar de landbouw is vertrokken en nu volledig aan het rivierbeheer is gekoppeld. 

In de uiterwaarden ligt een oude Oderarm met een lengte van circa 4,5 km die 

benedenstrooms aangetakt is met de Oder. Door de aantakking is het westelijke deel vrij 

ontoegankelijk en de Oder alleen bereikbaar via een doodlopend betonpad dat in verval raakt 

door de invloed van overstromingen. De totale lengte van deze uiterwaard is circa 12,5 km en 

loopt door tot Stary Bleszyn (Alt Blessein).Wij besluiten mede vanwege en indringend buitje 

het pad richting Oder te gaan, om daar met de telescopen de uiterwaarden te bekijken. Aan 
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weerszijden van het pad ontrolt zich een landschap die je meteen zou willen dupliceren in 

onze eigen uiterwaarden. Na 1980 heeft hier geen landbouw meer plaatsgevonden en vindt 

een niets doen beheer plaats, waarbij de rivier vrij spel heeft. Wij constateren dat het water 

nog maar enkele weken gezakt is, aangezien nog vrij veel grote zeggenvegetaties besmeurd 

zijn. In de Oderarm zijn onder andere watervegetaties met Gele plomp en op diverse lokaties 

Mattenbies. Het is een eldorado voor foeragerende Visdiefjes en Zwarte ooievaars en 

Zeearenden zoals later blijkt, aangezien de hele middag deze vogels boven de uiterwaarden 

zweven. Aan het eind van pad bij de Oder bevinden we ons op een lage oeverwal die drogere 

vegetatietypen heeft dan het lage deel aan weerszijden van de oude Oderarm. Een bezoek aan 

deze uiterwaard is zeker een must, als we hier nog een keer in de omgeving zijn.  

  
 

Terwijl wij uitgebreid de tijd nemen om de Zeearenden en Zwarte ooievaars te bekijken, 

foerageren Bruine kieken dichtbij ons en jagen meerdere Grauwe klauwieren op dit 

interessante oeverwalletje.  

Een regenbui jaagt ons de auto’s in we besluiten naar het volgende punt te gaan; de oude 

spoorbrug over de Oder. Aan de rand van de Oderarm lopen enkele Kleine plevieren en we 

zien onze eerste Kramsvogel foerageren op de rand van de uiterwaard. In de randzone van de 

uiterwaarden wordt begraasd met paarden die aan een touw met een pen in de grond iedere 

dag verweid worden. Op meer locaties hebben we gezien dat huispaarden op deze wijze 

geweid worden.  

 
Uiterwaarden Stara Rudnica dinsdag 30 mei 2006 

Aalscholver Blauwe reiger Witte ooievaar 5 

Zwarte ooievaar 3 Knobbelzwaan Grauwe gans 

Wilde eend Krakeend Slobeend 

Zomertaling  Tafeleend Brilduiker 

Zeearend 5 Rode wouw Zwarte wouw 2 

Bruine kiekendief 2 p Buizerd Sperwer 1 

Meerkoet  Kraanvogel 76 Kleine plevier  

Kokmeeuw Kleine mantelmeeuw 1 juv Visdief 
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Zwarte stern Koekoek Gierzwaluw 

Grote bonte specht Veldleeuwerik Oeverzwaluw 

Boerenzwaluw Huiszwaluw Graspieper 

Witte kwikstaart Gele kwikstaart Paap 3 p 

Kramsvogel Grasmus Rietzanger 

Sprinkhaanzanger Kleine karekiet Bosrietzanger 

Grote karekiet Staartmees Grauwe klauwier 3 p 

Bonte kraai Spreeuw Rietgors 

Geelgors Grauwe gors  

 
 

In de uiterwaarden tussen het doodlopende pad en de oude spoorbrug tellen we een groep van 

76 Kraanvogels die hier met juvenielen foerageren. We kunnen niet vaststellen hoeveel 

juvenielen er zijn, aangezien deze zich gedekt houden in de rietvegetaties. 
 

In het informatiecentrum in Criewen waren wij getipt om zeker naar de oude spoorbrug bij 

Siekierki te gaan. Niets was teveel gezegd. Vanaf de doorgaande weg naar Stary Bleszyn 

loopt een onopvallend pad langs een overgroeid spoorlijntje richting oude spoorbrug over de 

Oder. Langs het pad is een interessant struweel  met weer veel Vederesdoorns. Er ligt hier een 

brug over de uiterwaard die 

weer eindigt in een 

spoordijk voor de brug over 

de Oder. Vanaf  de 

spoordijk en brug heb je 

een fantastisch uitzicht 

over zachthoutooibossen in 

allerlei stadia, 

zeggenmoeras, 

waterpartijen met veel 

drijvende – en 

ondergedoken 

waterplanten, 

Mattenbiesvelden, veel 

waterriet, velden met Gele  
     Biotoop van de Zwarte stern 

 

lis en Liesgras. Vooral het oude ooibos spreekt tot de verbeelding vanwege de omvangrijke 

oppervlakte. Ook hier is een niets doen beheer dat al vele decennia geleden is ingezet. Van 

landbouwkundige activiteiten is geen sprake, alleen ter hoogte van het dorpje Stary Bleszyn 

zien wij in de verte een aantal koeien grazen in de uiterwaarden en paarden aan de bekende 

lijn en stik. Het is een onwerkelijk beeld in deze oase die voor Nederlandse 
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uiterwaardbeheerders als referentiebeeld zeer aansprekelijk is. Wij zien vanaf de spoorbrug  

enorm veel; Grote karekieten laten hun oergeluid horen, Wij schatten de Zwarte sterns die 

jongen hebben en op natuurlijke wijze op drijvende planten hun nest hebben op meer dan 15 

paar. Ook hier laat een Krekelzanger zijn niet aflatend keiharde gesnerp horen en ook een 

Kwartelkoning knerpt erop los. Wanneer wij op de brug lopen vliegen plotseling pal over ons 

hoofd twee Zwarte ooievaars, dit geldt ook voor de Zeearend die Jan in staat stelt om weer 

een aanzienlijke serie plaatjes te “knippen”. 

 
 

De Roodbuikvuurpadden laten in de ondiepe waterrijke vegetaties hun geoenk horen. Nadat je 

over de eerste spoorbrug bent gelopen kom je op een tweede spoordijk die leidt tot de brug 

over de Oder. Deze brug is met prikkeldraad versperd. Interessant is dat in de uiterwaarden 

nog restanten aanwezig zijn van een brug die voor de spoorbrug over de Oder heeft gelegen.  

Het is hier goed toeven - hoe brengen we het gevoel wat we hier hebben over in een 

reisverslag en hoe benutten we de indrukken die hier ons geheugen infiltreren in Nederland 

over voor de inrichting en het beheer van onze uiterwaarden? Puzzels die door je hoofd in 

flarden zweven; wat kunnen we in Nederland nog veel aan inrichting en beheer veranderen 

voor het beheer van systemen zoals we hier in Siekierki zien! Het is moeilijk afscheid nemen 

van dit paradijselijk oord, maar vogelaars willen altijd verder en weer nieuwe waarnemingen 

doen.  
 

Siekierki – uiterwaarden spoorbrug  dinsdag 30 mei 2006 

Dodaars Fuut Aalscholver 

Zwarte ooievaar 2 Knobbelzwaan 5 p Grauwe gans 

Wilde eend Tafeleend Kuifeend 

Zeearend 1 Boomvalk 1 Kwartelkoning 1 

Meerkoet  Visdief  Zwarte stern > 15 p 

Grote bonte specht Oeverzwaluw Boerenzwaluw 

Huiszwaluw Noordse nachtegaal 2 Merel 

Grasmus Krekelzanger 1 Bosrietzanger 

Grote karekiet 5 Fitis Grauwe vliegenvanger  

Matkop Koolmees Wielewaal 

Ringmus Vink Groenling 

Rietgors   
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Moerasbos bij Siekierki     Spoorbrug bij Siekierki 

 

Wij gaan terug richting Stara Rudnica en stoppen nog enkele malen bij de uiterwaard waar de 

Kraanvogels foerageren en noteren onze eerste Snor. Bij een hellingbos met Groveden en 

Acacia stoppen we ook nog door de aanwezigheid van een laagcirkelende Zeearend die door 

Jan geknipt wordt. 

Wij besluiten binnendoor terug te rijden en 

erfjes af te zoeken voor de Hop. Oostelijk van 

Stara Rudnica gaan we een landweg in richting 

Golice. Het is een interessante route met veel 

bos, erfjes en ook een complex met 

karpervijvers. Hier stoppen wij, omdat we een 

Wespendief zien, maar ook Rode wouw en 

Buizerd zijn hier aanwezig. Bij één van de 

vijvers is een heel smal randje waterriet en 

natuurlijk weer een Grote karekiet en ook 

Bosrietzanger.  
                Karpervijver 

We zien hier ook Grauwe klauwieren die in het struweel op jacht zijn naar grote insecten.   
 

Karpervijvers: bosgebied tussen Stara Rudnica en Golice – dinsdag 30 mei 2006 

Knobbelzwaan Rode wouw 2 Buizerd 

Wespendief 1 Grote bonte specht Zanglijster 

Zwartkop Bosrietzanger Grote karekiet 1 

Fitis Pimpelmees Grauwe klauwier 1 p 

Huismus Vink Groenling 

Geelgors   

 

Van Golice rijden we richting Orzechów en Crachów en stoppen onderweg bij een pingo 

(Crachów) waar we even tijd voor waarnemingen nemen, aangezien hier een Roodhalsfuut 

met 3 juv. is.  

 
Pingo omgeving Crachów – dinsdag 30 mei 2006 

Roodhalsfuut met 3 juv Blauwe reiger Grauwe gans 

Meerkoet Kokmeeuw Houtduif 

Witte kwikstaart Grote karekiet 1 Buidelmees 1 

Grauwe klauwier 1 p Huismus Ringmus 

Geelgors   
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Na de waarnemingen 

bij deze pingo 

vervolgen we de route 

via Lucowice, 

Tazisczce, Metno, 

Metno-mate, Chojna, 

Grabowo, richting 

Krajnek Dolny om bij 

Schwedt de Oder 

weer over te steken.   

 

 

 

 

 

 

Na de avondhap gaan 

wij rond 22.00 uur naar de uiterwaarden achter Zur Linde om naar Bevers te kijken. Om 22.15 

zien wij een Bever met een tak in de bek die onder de brug door wil zwemmen. Wij horen 

enkele Noordse nachtegalen zingen; Groene kikkers en Roodbuikvuurpadden zijn actief en 

inmiddels zwemt de tweede Bever in het kanaal aan de noordzijde van de brug. Helaas 

ontberen wij een vleermuisdeskundige en komen niet verder dat wij kleine vleermuizen en 

grote vleermuizen zien.  

Wanneer wij na enige determinatie en het bespreken van de planning voor de volgende dag 

naar bed gaan roept de Bosuil achter het pension. 

 

Woensdag 31 mei 2006 

Deze morgen begint met regen en de hele morgen zijn er buien tot omstreeks de middag 

wanneer wij al ver voorbij Stettin zijn. Deze dag staat in het teken van een bezoek aan het 

Haff-landschap ten noordoosten van Stettin. Het is een landschap dat afwijkt van de 

landschappen waar wij de afgelopen dagen hebben vertoefd. Een zeer lage 

bevolkingsdichtheid; natuurgebieden afgewisseld met boscomplexen op drogere  gronden. In 

de natuurgebieden uitgestrekte hooilanden. Voordat wij in het Haff-landschap zijn, 

doorkruisen wij nog het gebied aan de oostzijde van de Oder en maken diverse stops om 

vogels te observeren. Bij het dorp Krzypnica / Pastuska is een electriciteitscentrale waar Jan 

van weet dat er een Slechtvalk broedt. Wij stoppen bij de inrit van de centrale en zoeken met 

de telescopen de schoorstenen af en vinden halverwege een immens hoge schoorsteen een 

nestkast met een Slechtvalk!   

Roodhalsfuut met 

2 juv. bij Crachów 
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Na een tijdje de Slechtvalk geobserveerd te hebben gaan we verder richting Borzyslawiec en 

vervolgens richting Swieta ten noorden van Stettin. 

 
Criewen – Stettin – woensdag 31 mei 2006 

Fuut Aalscholver Blauwe reiger 

Ooievaar Knobbelzwaan Wilde eend 

Krakeend Zeearend 3 Zwarte wouw 

Buizerd Slechtvalk 1 p Kwartelkoning 1 

Kievit Kokmeeuw Houtduif 

Gierzwaluw Grote bonte specht Veldleeuwerik 

Boerenzwaluw Huiszwaluw Graspieper 

Witte kwikstaart Gele kwikstaart Roodborst 

Nachtegaal Noordse nachtegaal Zwarte roodstaart 

Paap Zanglijster Zwartkop 

Grasmus Krekelzanger 2 Bosrietzanger 

Fitis Tjiftjaf Grauwe vliegenvanger 

Koolmees Pimpelmees Boomkruiper 

Grauwe klauwier Ekster Bonte kraai 

Raaf 4 Spreeuw Huismus 

Ringmus Vink Putter 

Groenling Europese Kanarie Geelgors 

Grauwe gors   

 

We zien onderweg veel hooilanden met onder andere Adderwortel en Echte koekoeksbloem. 

In de omgeving van Brzeziny kunnen we niet verder, aangezien de weg aan de westzijde van 

het dorp doodloopt en we genoodzaakt zijn terug te keren tot de verharde weg. Het is 

inmiddels lunchtijd en we besluiten bij een imkerij te velde onze lunch te velde te nuttigen. 

We tellen bij de imkerij circa 140 bijenkasten in diverse afmetingen en typen, maar zien 

vrijwel geen levende bijen. Ook staat bij deze imkerij een bijenwagen. Bijenwagens werden 

vroeger veel gebruikt in het voormalige Oost-Duitsland en Polen. De imkers hielden  (en 

houden) hun bijenvolken in bijenwagens. Het plaatsen van bijenvolken in de drachtgebieden 

was eenvoudig te organiseren met bijenwagens waar de bijenvolken permanent in verzorgd 

werden. Interessant is dat de imkers in deze streek er meerdere methoden op na houden om 

bijen te houden. Deels methoden die in de moderne bijenteelt tot het verleden behoren 

(bijenhouden in achterbehandelingskasten) en deels ook methoden die ook wel door moderne 

imkers in Nederland worden toegepast. Wat er de imkerij aan de hand was weten wij niet, 

aangezien er geen bewoning in de omgeving is. Het kan zijn dat ook hier net zoals in 

Nederland dit voorjaar veel volken besmet waren met een virus dat door mijten wordt 

overgebracht. Wij zagen bij de imkerij enkele Paapjes en ook Levendbare hagedissen. In deze 

omgeving is kleinschalige tuinbouw en ook veel roggeteelt.   
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Imkerij in de omgeving van Brzeziny: bijenwagen met achterbehandelingskasten 

 

Hierna rijden we door richting Swieta en zien onderweg weer veel extensief beheerde 

hooilanden, visvijvers en aan de oostzijde van Swieta grote complexen elzenbroekbos. Dit 

landschap lijkt erg veel op delen van de Wieden en de Weerribben. Het elzenbroekbos grenst 

tot aan het dorp. Een dorp dat uit één doorgaande weg bestaat die aan het eind bij één van de 

Oderarmen doodloopt. Langs de weg staan betonnen woonblokken en huizen met golfplaten. 

Het lijkt er niet op dat we hier in een welvarende streek zijn. (maar wat is welvarend?) Wij 

rijden door tot het eind van de kasseien en blijven een tijd bij de Oder en genieten van de vele 

tientallen Aalscholvers die stroomopwaarts foerageren. De Oder is hier bijna twee kilometer 

breed wat mooie vergezichten geeft. 
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Omgeving Swieta aan de Oder 

 

We tellen groepen van enkele tientallen maar ook groepen van vele honderden Aalscholvers. 

Zeearenden zweven boven de Oder en in het waterriet horen en zien op meerdere locaties 

weer Grote karekieten. We zien zowel juveniele als prachtige adulte Zeearenden. Af en toe 

komt een zeeschip voorbij richting de haven van Stettin. In de laan die van het dorp naar de 

Oder loopt roept steeds een Kramsvogel die jongen heeft en in het grasland insecten vangt. 

We hebben slechts weinig Kramsvogels gezien. We noteren een Argusvlinder. Ieder van ons 

geniet hier op zijn eigen wijze. Jan fotografeert Grote karekieten en is met Rudie op zoek naar 

nesten van Buidelmezen die wij steeds horen. Zo is bij iedere stop wel wat te beleven.   
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Swieta en directe omgeving – 31 mei 2006  

Fuut Aalscholver Wilde eend 

Krakeend Stormmeeuw Zilvermeeuw 

Witte kwikstaart Kramsvogel Zwartkop 

Braamsluiper Krekelzanger 2 Grote karekiet 2 

Spotvogel Tjiftjaf Buidelmees 2 

Grauwe klauwier 3 Ekster Putter 

Groenling Europese kanarie  

 

Na Swieta gaan we een weggetje in noordelijke richting in, aangezien we langs de Oder 

willen blijven. We stoppen bij een brede sloot en zien veel Wilde eenden en een paartje 

Zomertalingen en hebben alweer twee Krekelzangers gehoord. Weidebeekjuffers zijn hier 

algemeen, aangezien wij bij meerdere slootjes deze zwartblauwe juffers zien. In het 

elzenbroekbos zien we op veel plaatsen wroetsporen van Wilde zwijnen. In één van de sloten 

ontdekken we Ruisvoorns. In de omgeving van het gehucht Kamienista (op onze kaart niet 

terug te vinden) zijn veel Grote zeggen en Smeerwortel vegetaties. Bij het dorpje Swieta 

zagen we nog enige agrarische activiteiten, maar de indruk bestaat bij ons dat bij Kamienista 

één keer per jaar wordt gehooid. Wij volgen een betonpad langs de Oder en zien plotseling 

een Dwergsterntje dat in de vegetatie duikt. Vermoedelijk een broedvogel; volgens de 

avifauna kunnen ze hier broeden. Bij een gemaaltje raken we Jan kwijt, want hij is op zoek 

naar een adulte Zeearend die in een enorme populier is neergestreken. We zien in een talud bij 

het gemaaltje sporen van een Marterhond. Wij vervolgen nu en dan stoppend onze weg 

richting Elzenbroekbos en noteren vier Krekelzangers, tien Bosrietzangers, waarvoor het hier 

een eldorado is, zes Grote karekieten, één Nachtegaal, Kleine karekieten en Dagpauwogen. 

Terwijl Jan de Zeearend besluipt, zien wij dat den Zeearend Jan al lang in de gaten heeft en 

meedraait met het naderbij komen van Jan. Op een vlonder voor de vissers fotograferen wij 

waterriet dat hier zeer vitaal is. Het water lijkt hier ook erg schoon, gelet op het doorzicht wat 

we hier hebben. Terwijl we bij de vlonder naar de Zeearend kijken zingt ineens een Roodmus 

en vervolgens op 50 meter afstand nog één. Wij hadden al eerder Roodmussen verwacht; het 

landschap met graslanden en wilgenstruwelen voldoet volledig aan de biotoopbeschrijving. 

Het is een goed te herkennen liedje en de Roodmus blijft in het wilgenstruweel zitten en laat 

zich zonder verrekijker goed observeren. Het is voor Jan weinig moeite om hier een plaatje 

van te schieten. Wij rijden door tot het eind van het pad, dat overgaat in een wandelroute en 

zien nog een Roodmus in het wilgenstruweel langs het betonpad. Aan het eind van het pad 

staat een schuilgelegenheid en een paneel! Wij vroegen ons af wie hier komt? Het paneel is 

onderdeel van één van de vele hier bewegwijzerde fietsroutes. 
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Je moet er wel zijn. 
 
De vogels in het natte grensgebied  
van Brandenburg en Polen, 
zijn in struweel en ruigte met veel riet 
bijzonder goed verscholen. 
 
Maar als de zang kenmerkend is, 
dan loop je niet gauw mis. 
Geduldig sta je vaak te luisteren, 
gepraat beperkt tot fluisteren. 
 
Dan klinkt er in het specifieke biotoop 
ineens een melodieus geluid, 
een typisch zacht gefluit. 
Je krijgt weer hoop 
 
Een snelle spurt door zomp en nattigheid…… 
en ja daar zit ie dus 
als een onmiskenbare roodmus 
te zingen in al z’n prachtigheid. 

 

 

Na enige observaties gaan we dezelfde weg terug, en rijden via de hoofdweg naar Stepnica, 

een leuk dorp waar veel gevist wordt. Als we het dorp inrijden zien we op een erf dat de 

paarden uit de stal worden gehaald en in de weide worden gedaan. Wij stoppen om foto’s te 

maken van de typische Poolse werkpaarden. De Polen op het erf beginnen een verhaal en met 

veel gebaren wordt ons duidelijk dat wij de hengst moeten fotograferen. De hengst wordt uit 

de stal gehaald en uiteraard fotograferen wij hun trots. Het valt ons op dat de Polen erg 

vriendelijk zijn en nergens ons beletten om vogels te kijken of te fotograferen. 

 
 

De eerste auto met de “bosbouwers” is gestopt bij een enorm rondhoutsorteerbedrijf en 

houtzagerij en Erik is het terrein opgelopen om foto’s te maken. In het dorp ruikt het naar hars 

van gezaagde douglas. Deze zagerij is aan weerszijden van de weg en vrijwel volledig 

geautomatiseerd. Op het opslagterrein liggen enorme stapels hout, die ook weer automatisch 

op een band op dikte geselecteerd worden. Het duurt niet lang of Erik wordt van het terrein 

afgestuurd, vanwege veiligheidsoverwegingen. 
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Na het bezoek aan de zagerij gaan we naar het 

haventje waar vissers hun netten aan het 

schoonspuiten zijn. Het water in de haven is 

erg helder en je kunt tot op de bodem kijken. 

De vissers vertellen dat ze de Zeearenden met 

vis voeren en dat ze erg dichtbij komen. 

Althans, zo hebben wij het Pools begrepen. 

Bij de haven is een groot hotel/restaurant dat 

gekopieerd zou kunnen zijn uit een 

sprookjesboek. Een bouwstijl die in dit dorp 

wel thuishoort, maar wel interessant is. Verder 

noordwaarts komen wij deze dag niet, 

aangezien we ook nog het hele eind terug 

moeten.  

Wij besluiten terug te rijden en ergens langs de Oder te eten. Uiteindelijk belanden we in 

Mescherin en gebruiken de avondhap in pension en restaurant Dorotheenhof. Deze 

voormalige boerderij is nu ingericht voor de ontvangst van gasten. Bij de voorbereiding van 

deze vogeltrip hebben wij een poging ondernomen te overnachten in Dorotheenhof, maar 

achteraf is Criewen toch interessanter dan Mescherin. Mescherin is erg toeristisch en grenst 

direct aan het Friedrischstaler Wasserstrasse en geeft minder mogelijkheden voor 

wandelingen in de omgeving. Voor fietsers is Mescherin wel geschikt, aangezien het 

Zwischenstromland aan de oostzijde van het kanaal ligt en de grensovergang dichtbij 

Dorotheenhof is. 

Wij constateren dat de eigenaar de Huiszwaluwen niet vriendelijk bejegent, getuige de rijen 

vlaggetjes onder het dakbeschot die de Huiszwaluwen moet beletten hun nesten tegen het 

gebouw te “metselen”.  

Na de avondhap, die al vrij laat was vanwege onze reis vanaf Stepnica, gaan wij de 

grensovergang over en luisteren naar de vogels in het Zwischenstromland. Een uitgestrekt 

uiterwaardengebied dat na de Tweede wereldoorlog niet meer is beheerd en nu vrij 

overstromingsgebied is. Het is een geweldig gebied dat enorm inspireert als referentiegebied 

voor Nederlandse uiterwaard situaties. 

De douaniers zijn enthousiast en vertellen dat aan de noordzijde van  deze uiterwaard een 

Zeearend een bewoond nest heeft, pal naast de douanepost. 

In het donker bereiken 

wij de brug over de Oder 

naar Gryfino en horen 

Reebokken blaffen, 

Roodbuikvuurpadden 

“oenken” en ook twee 

Blauwborsten zingen 

nog. Dit gebied is zeker 

nog een bezoek waard, 

maar dan op de fiets 

langs de Oder of in een 

kano. 

Na een tijdje op de brug 

genoten te hebben van de 

avondgeluiden, gaan we 

terug naar Crieuwen voor 

de gebruikelijk evaluatie 
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en de planning voor de volgende dag. 

 
Zwischenstromland – dinsdag 31 mei 2006 

Wilde eend Kraanvogel Watersnip 1 balts 

Koekoek 3 Noordse nachtegaal 7 Blauwborst 2 

Zanglijster  Kramsvogel Merel 

Braamsluiper Sprinkhaanzanger 3 Krekelzanger 1 

Snor 4 Kleine karekiet  Bosrietzanger 4 

Grote karekiet 1 Rietgors  

 

Deze dag hebben wij minder soorten genoteerd: 71 in totaal maar wel hebben wij nieuwe 

landschappen geabsorbeerd en een indruk gekregen van de enorme ruimte die ten noordoosten 

van Stettin aanwezig is en waar wij maar een glimp van hebben opgevangen. Ook kunnen wij 

nu een beeld vormen van het Haff-landschap, dat totaal anders is als het landschap langs de 

Oder. De enorme uitgestrektheid en lage bevolkingsdichtheid en het landgebruik heeft ons 

geweldig geïmponeerd. 

 

Donderdag 1 juni 2006 

Een nieuwe dag met nieuwe uitdagingen, nieuwe gebieden en wellicht soorten die we de 

afgelopen dagen nog niet gezien hebben. We hebben besloten om een bosgebied te bezoeken 

en te luisteren naar de aanwezigheid van Kleine vliegenvangers en daarna te vertrekken naar 

Schorfheide-Chorin voor het spotten van Schreeuwarenden. Een totaal andere daginvulling 

dan de vorige dagen, maar niets minder uitdagend.Van Crieuwen rijden we naar Schwedt naar 

Blumenhagen. Aan de noordzijde van Blumenhagen ligt het boscomplex Gartzer Bürger 

Heide met als ingang 

Kolonie Wildbahn. 

Wij volgen vanaf het 

parkeerterreintje met 

het infopaneel 

tegenover de 

boswachterswoning een 

gedeelte van het 

Walderlebnispfad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Kleine vliegenvangers horen wij niet, maar wel 

twee Bonte vliegenvangers die wij nog hebben 

gehoord en aan het eind van de wandeling bij de 

vijver bij de boswachterwoning een Sijs. Het bos is 

zeer gevarieerd met diverse opstanden; Groveden, 

Beuk, Zomereik, Wintereik en gemengde 

opstanden. Aan de oostzijde van bos is en wildakker 

waar een paartje Grauwe klauwieren is.  

Bijenhotel voor 

solitaire bijtjes en 

andere insecten, als 

onderdeel van 

Naturerlebnis 
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Aan het eind van de wandeling kijken we nog even bij de boswachterswoning waar grote 

volieres zijn, waarin enkele Bosuilen zijn gehuisvest. Bij de volieres en de vijver is een 

overkapping met houtschijven, stenen, rietbundels en boomstammetjes met gaatjes gemaakt 

als nestelgelegenheid voor solitaire bijtjes. 

 
Kolonie Wildbahn – 1 juni 2006 

 

Buizerd 1 Koekoek 1 Grote bonte specht 5 

Winterkoning 3 Zanglijster 2 Merel 5 

Zwartkop 6 Fitis 5 Fluiter 9 

Tjiftjaf 2 Goudhaan 3 Vuurgoudhaan 1 

Grauwe vliegenvanger 1 Bonte vliegenvanger 2 Koolmees 1 

Pimpelmees 2 Glanskopmees 2 Matkop 1 

Boomklever 1 Grauwe klauwier 1 Raaf 2 ex 

Wielewaal 1 Vink 15 Sijs 1 

      

Na het bezoek aan de Kolonie 

Wildbahn gaan wij via Landin naar 

Schorfheide. Wij stoppen bij het NSG 

Landiner Haussee, omdat wij 2 

Zeearenden in een oude Zomereik 

zien. De Haussee wordt begrensd door 

rietvelden en graanakkers met aan de 

noordzijde het dorpje Hohenlandin.  

Wij verblijven hier een halfuurtje om 

de Zeearenden te observeren en ook de 

jagende Bruine kiekendi 

 

 
       Landiner Haussee – 1 juni 2006 

 

Fuut  Wilde eend Zeearend 2 

Rode wouw Bruine kiekendief 1 m Torenvalk 

Meerkoet Kraanvogel Visdief 

Houtduif Veldleeuwerik Boerenzwaluw 

Huiszwaluw Gele kwikstaart Zwarte roodstaart 

Grasmus Kleine karekiet Grote karekiet 

Ekster  Gaai Bonte kraai 

Wielewaal Huismus Ringmus 

Vink Kneu Europese kanarie 

Rietgors Grauwe gors  
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We gaan via verharde en onverharde wegen richting Peetzig. Rijden door een holle weg met 

aan weerszijden prachtige oude bloeiende Acacia’s en genieten van een groepje Kraanvogels. 

Ook hier zien we voormalige bioindustrieën die in het landschap verpauperen.    

Via Biesenbrow, Günterberg en Greiffenberg komen we in Peetzig bij de Gr. Peetzigsee en 

gebruiken de lunch bij dit meer. Op het talud waar we lunchen bloeit de Veldsalie en noteren 

twee nieuwe soorten; een Groene specht en een Kuifmees. Er wordt een parelmoervlinder 

gefotografeerd, die bij thuiskomst s gedetermineerd als Veldparelmoervlinder (Melitaea 

cinxia – vrouwtje) 
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Gr. Peetzigsee                         Veldparelmoervlinder - vrouwtje 

 

 

Gr. Peetzigsee – 1 juni 2006 

Fuut Blauwe reiger Knobbelzwaan 

Wilde eend Brilduiker 1 m Groene specht 

Boerenzwaluw Huiszwaluw Witte kwikstaart 

Winterkoning Gekraagde roodstaart Zwarte roodstaart 

Tuinfluiter Zwartkop Grasmus 

Kleine karekiet Grote karekiet > 2 Fitis 

Tjiftjaf Koolmees Pimpelmees  

Kuifmees Staartmees Buidelmees 

Grauwe klauwier Raaf 2 ex Spreeuw 

Huismus Vink Groenling 

Geelgors Grauwe gors  

 

 
 

Lunch te velde bij de Gr. Peetzigsee  
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Van Peetzig rijden we naar Steinhöfel waar we binnendoor willen steken naar Stegelitz om 

aan de westzijde van de Oberuecker See te komen. Dankzij een oplettende Rudie stoppen we 

op een weggetje ten noorden van Steinhöfel, aangezien enkele grote roofvogels in de lucht 

buitelen. Het is een waardevolle stop want in de lucht zijn een Zeearend, een Buizerd en vier 

Schreeuwarenden aan het “spelen”. Het verschil in grootte is goed te zien. Na een kwartier 

verdwijnen de vogels richting het Sucdower Forst. Waarnaar we op zoek waren, hebben we 

deze middag (met veel geluk)gezien.  

 
 

 
 
 
 
’t Viel toch nog mee. 
 
Een schreeuwarend 
besloot voortvarend 
zich boven bos en velden 
op tijd voor een rendez-vous te melden. 
 
Een weggetje – wel op de kaart – 
liep in het veld helaas toch dood. 
Hoewel de kalmte werd bewaard 
raakte een groepje vogelaars in nood,  
zodat het checkpoint werd gemist. 
Iets wat de arend al bij voorbaat wist. 
 
Teruggekeerd, een ander pad genomen 
en jawel, boven die bomen, 
geen twijfel, geen misschien, 
‘t was duidelijk te zien, 
- eerst nog wat hoog - 
hoe mooi Aquila 
pomarina 
daar nog vloog. 
 
Tevreden gingen zij uiteen, 
de arend en de vogelkijkers. 
Een ding hadden zij gemeen; 
zij waren beiden een ontmoeting rijker. 

 

Naast dit spektakel zien we nog enkele Rode wouwen, een Bruine kiekendief man en in de 

zeer fraaie struwelen langs het weggetje; Geelgors, Fazant, Tuinfluiter, Nachtegaal, 

Bosrietzanger en Witte kwikstaart.  Bij de E28 blijken niet verder te kunnen, aangezien het 
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weggetje overgaat in een fietsovergang. We gaan weer terug via Steinhöfel allerlei omwegen 

Fergitz. Fergitz ligt ongeveer in het midden van de Oberuecker See en tegenover het 

Metzower Forst. 

In Fergitz is een vogelobservatiepunt waar wij naartoe wandelen en een tijd verblijven. 

Na het verblijf in het 

vogelobservatiepunt maken we 

nog een wandeling in noordelijke 

richting naar de Grosser 

Potzlowsee. Het is een glooiend 

landschap dat via 

schapenbeweiding beheerd 

wordt.               
 

 

 

 

 

 

 

 

                Vogelobservatiehut bij Fergitz 
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In het populierenbos zien wij een Zwarte specht en een Kleine bonte specht. Achter het bos zit 

op een schietladder een Zeearend. 

De Oberuecker See staat in verbinding via een rietmoeras met de Unteruecker See. 
 

Sfeerbeelden van een bijenstand, de kerk in Fergitz en de Oberuecker See 
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Oberuecker See  1 juni 2006 

Fuut Knobbelzwaan Wilde eend 

Kuifeend Zeearend 1 Rode wouw 

Zwarte wouw Bruine kiekendief 2 Torenvalk 

Fazant Kokmeeuw Holenduif 

Houtduif Koekoek Gierzwaluw 

Zwarte specht Groene specht Kleine bonte specht 

Boerenzwaluw Heggenmus Nachtegaal 

Paap 3 Merel Braamsluiper 

Krekelzanger 2 Bosrietzanger 7 Fitis 

Koolmees Pimpelmees Baardman 3 

Grauwe klauwier 5 Ekster Kauw 

Raaf 3 ex Spreeuw Ringmus 

Groenling Appelvink Rietgors 

Geelgors   

    

 

In Fergitz bezoeken wij de 

kerk die gerestaureerd 

wordt. Het is als vele 

kerkjes in deze omgeving 

een gebouw dat 

opgetrokken is uit 

veldkeien met een houten 

torentje. Achter het kerkhof 

bevindt zich een groot erf 

met oude 

landbouwwerktuigen en 

een fraaie bijenwagen. 

Via een landschappelijk 

fraai weggetje rijden we 

naar Fergitz zur Mühle 

waar zich een restant 

bevindt van een 

watermolen. Onder de weg 

door stroomt een beekje en 

wij horen hier 

Appelvinken, een 

Krekelzanger en een 

Groene specht. 

Krekelzangers kom je op 

veel plekjes tegen; hier in 

het struweel langs een 

beekje. 

Vanaf de voormalige 

molenplaats loopt een fraaie knotlindenlaan de heuvel op.  

Via Kaakstedt, Gerswalde, Buchholz, Pinnow, Potzlow bereiken we rietmoerassen bij 

Seehausen die de verbinding vormen tussen Oberuecker See en de Unteruecker See. Wij 

noteren Bosrietzangers, Visdiefjes, een Bruine kiekendief man en horen weer 

Roodbuikvuurpadden. 
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Na nog een bloeiende berm met klaprozen en Korenbloemen bekeken te hebben gaan we via  

Blankenburg, Gramzow, Zichow, Passow, en Schwedt naar Criewen waar we in Zur Linde 

ons de laatste avondhap nuttigen. 

 

Hierna maken we nog een wandeling in het park Lenné in Crieuwen en bekijken we oude 

bomen. Van het park gaan we nog de brug over de Friedrichsthaler Wasserstrasse en zien in 

de schemer twee keer een Bever. Vanaf het kanaal lopen zijslootjes het bos in waar de Bevers 

in verdwijnen. 

In de uiterwaarden horen we onze Kwartelkoning in Criewen. Enkele Reebokken blaffen in 

het bos, de Groene kikkers zijn vanavond luidruchtig en in de verte roepen Kraanvogels. Via 

het pad langs het kanaal wandelen we terug naar het pension waar we later weer de Bosuil 

horen roepen. 

 
Crieuwen – 1 juni 2006 

Blauwe reiger Ooievaar Wilde eend 

Kwartelkoning Kraanvogel Koekoek 

Bosuil Roodborst Nachtegaal 

Noordse nachtegaal Zwarte roodstaart Zanglijster 

Merel Braamsluiper Kleine karekiet 

Bosrietzanger Ekster  

 

Het is onze laatste avond in Criewen en nadat de balans is opgemaakt blijkt dat we vandaag 

81 vogelsoorten waargenomen hebben, waarvan zeker de vier Schreeuwarenden zeker de 

moeite waard waren om naar Schorfheide te gaan. 

 
Grenseconomie 
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Vrijdag 2 juni -2006 

Op vrijdagmorgen is het inpakken, afrekenen en afscheid nemen van het vriendelijke echtpaar 

Bartske. Wij besluiten via Schwedt de Oder over te steken en via Polen en Frankfurt aan de 

Oder terug te rijden. Bij de grensovergang Osinow Dolny (Niederwutzen) stoppen we om de 

grensmarkt te bezoeken om Asperges, Aardbeien en Kersen in te slaan. Het is een “bonte” 

markt onder allerlei afdakjes. De ruiten van de auto worden voor één euro per auto gewassen.  

Wij noteren vogelsoorten die wij de 

afgelopen dagen ook gezien of gehoord 

hebben. Rijden zoveel mogelijk langs de 

Oder en komen in Kostrzyn waar het 

nationaal Warthemündung begint (park 

Narodowy). Wij volgen de doorgaande 

weg met Essen tussen Kostrzyn en Slonsk. 

Het lijkt dat de noordelijke moerassen 

natter zijn dan de zuidelijke moerassen. 

Het noordelijke deel is nog niet 

opgedroogd na de 

voorjaarsoverstromingen. Wij maken 

enkele stops en noteren Raven, drie Zwarte ooievaars, een Zeearend, horen een Roerdomp en 

zien veel Grauwe ganzen. Bij de zee hoge uitkijktoren , die in een droger deel met opgestoven 

zand staat, voorbij de afslag naar Czarnow, zien we Paapjes, Putters en Grauwe gorzen. In de 

verte is een Kokmeeuwkolonie die helaas te ver is om met de telescoop te kijken of er sterns 

aanwezig zijn. 

En bij de afslag begint de terugtocht via Frankfurt naar Nederland waar we rond zevenen in 

Deventer voor een hap aankomen en daar ook afscheid van elkaar nemen met de afspraak 

voor een volgende vogeltrip. 
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Kaartbeeld van het reservaat bij Slonsk dat een onderdeel is van de Warthemündung 

 

Epiloog 

Hoewel wij maar een korte week in het Unteres Odertal verbleven, hebben wij een goede 

indruk gekregen van een aantal gebieden langs de Oder. Deze trip die was gericht op het 

waarnemen van vogels langs de Oder nodigt alweer erg uit om in 2007 een vervolg te geven 

op Pools grondgebied. 

 

Adressen 

Pension Storchennest 

Elke Bartsch 

Bernd von Arnim Strasse 15 

16303 Schwedt/O 

OT Crieuwen-Dorf 

Telefon/Telefax 

00493332516367  

 

Nationalpark Besucherszentrum 

Park 2 

Schloss Crieuwen 

Telefon: 004933322677244 

 

Nationalparkverwaltung Unteres Odertal 

Park 2 

16303 Schwedt, Ortsteil Criewen 

Telefon: 004933322677253 

Fax: 03332/511110 

Email: nlp-unteres-odertal@lags.brandenburg.de 
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Biosphärenreservat Schorfheide-Chorin 

Hoher Steinweg 5-6 

17268 Angermünde  

Tel.: 03331/3654-0, Fax: 3654-10 

Email: br-schorfheide-chorin@lags.brandenburg.de 

 

Polnische Parkverwaltung 

Dyrekcja Parkow Krajobrazowych, Cedynskiego 

Doliny Dolnej Odry, PL-74-100-Gryfino, Armii Krajowej 36 

Tel. 004891/4150139 

 

Internet-sites 

www.unteres-odertal.de 

www.nationalpark-unteresodertal.de 

www.oderbruch.de 

www.schorfheide-chorin.de 

www.nabu.de 

www.falke-journal.de 

www.oelemars.com 

www.stettiner-haff.de 

www.duitsverkeersbureau.nl 

www.bayern.de 

www.brandenburg.de 

www.birdnet.de 

www.crieuwensoft.de 

www.uckermark-erleben.de 

 

Kaartinformatie 

 Nationalpark Unteres Odertal Topografische karte 1 : 50.000 

 Berlin Märkische Schweiz Spreewald ADAC Freizeitkarte 1:100.000 

 Uckermark Schorfheide Ampel Verlag Berlin 1 : 60.000 

 Uckermark Neubrandenburg (9) Müritz – Nationalpark , Unteres Odertal Naturpark 

Feldberg Deutsche Ausflugskarte 1: 100.000 

 

Reisverslagen van de KNNV – afdeling Epe en Heerde 

 

- Een vogelreis naar Müritz, Usedom, Rügen en Falsterbo. 1996. 

- Vogelreis naar het Midden-Elbegebied. Verslag van een vogelreis naar de natuurparken 

Elbufer-Drawehn en Biosphärenreservat Flusslandschaft Elbe-Brandenburg. 2000. 

- Elbe Naturpark Elbufer Drawehn Pevestorf-2001. 

- Vogelreis Midden Elbe Pevestorf.  ARC reis. 2002.  

- Vogeltrek over de Bosporus. Reisverslag KNNV afdeling Epe en Heerde 2002. 

- Vogelreis Midden Elbe Pevestorf. 2003. 

- Vogelreis Lac du Der. 2003. 

- KNNV-Reisverslag-Midden-Elbe Pevestorf. ARC reis 2004. 

- Tarifa Vogelreis. 2004. 

- Havelland Vogelreis 2005. 

 

 

 

http://www.unteres-odertal.de/
http://www.oderbruch.de/
http://www.schorfheide-chorin.de/
http://www.nabu.de/
http://www.falke-journal.de/
http://www.oelemars.com/
http://www.stettiner-haff.de/
http://www.duitsverkeersbureau.nl/
http://www.bayern.de/
http://www.brandenburg.de/
http://www.birdnet.de/
http://www.crieuwensoft.de/
http://www.uckermark-erleben.de/


 95 

 

Bronnen 

Ryslavy Torsten unter Mitarbeit von Bernd Litzkow, Andreas Stein und Martina Thoms. Zur 

Bestandssituation ausgewählter Vogelarten in Brandenburg – Jahresbericht 2003. Naturschutz 

und Landschafstpflege in Brandenburg 15 (1) 2006; 4-12.  

 

Treichel Dirk. 10 jahre Nationalpark Unteres Odertal. Adebar. Zeitung für den Nationalpark 

Unteres Odertal. 1/2005. 12. Jahrgang. 

 

Schmidt Michael. Porträt einer Schönheit. Was sind eigentlich Flussauen. . Zeitung für den 

Nationalpark Unteres Odertal. 1/2005. 12. Jahrgang. 

 

Tautenhahn Dr. Michael. Keine Mückenplage und trockene Füsse. Das  ist machbar, Herr 

Nachbar. Adebar. Zeitung für den Nationalpark Unteres Odertal. 1/2005. 12. Jahrgang. 

 

Wilke Hans-Jörg. Dem Biber auf der Spur. Verschwunden und wieder aufgetaucht. Adebar. 

Zeitung für den Nationalpark Unteres Odertal. 1/2005. 12. Jahrgang. 

 

Dittberner Winfried, Ralf Köhler. Das Europäische Vogelschutzgebiet (SPA) Unteres Odertal. 

Naturschutz und Landschaftspflege in Brandenburg 14 (3,4) 2005:96-99. 

 

Knut Arendt, Torsten Blohm, Hubert Freymann, Eberhard Henne, Otto Manowsky. Das 

Euroäische Vogelschutzgebiet (SPA) Schorfheide-Chorin. Naturschutz und Landschaftspflege 

in Brandenburg 14 (3,4) 2005:92-95. 

 

Ministerium für Ländliche Entwickelung, Umwelt und Verbraucherschutz des Landes 

Brandenburg (MLUV). Artenschutzprogramm Adler. 2005. 

 

Borowka Ryszard u.a. Deutschen Fassung; Gerhard Michalik und Andreas Börner. Natur 

Westpommerns. 2004. 

 

Beutler. D, H. Beutler unter Mitarbeit von M. Düvel, V. Sommerhäuser, F. Zimmerman. 

Naturschutz und Landschaftspflege in Brandenburg. 11. Jahrgang. Heft 1, 2 2002. 

 

Mädlow Wolfgang, Hartmut Haupt, Rainer Altenkamp, Roland Beschow, Heinz Libarski, 

Bodo Rudolph und Torsten Ryslavy. Die Vogelwelt von Brandenburg und Berlin. 

Arbeitsgemeinschaft Berlin-Brandenburgischer Ornithologen. 2001.  

 

Frosinski Jörg Götting. Brücke der Versöhnung “Internationalpark Unteres Odertal”. 

Nationalpark 4/2000. 

 

Haeupler Henning und Thomas Muer. Bildatlas der Farn- und Blütenpflanzen Deutschlands. 

2000. 

 

Hansen Günter, Peter Hauff und Wolf Spillner. Seeadler gesternte und heute.  

 

Dohle.W, R. Borkkamm und G.Weigmann. Das Untere Odertal. Auswirkungen der 

periodischen Überschwemmungen auf Biozönosen und Arten.Band 9.1999. 

 

Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie. Grossvogelschutz im Wald. Erläuterungen 

zur Horstschutzrichtlinie. 1999. 



 96 

 

 

Vössing Ansgar. Der Internationalpark Unteres Odertal. Ein Werk- und Wanderbuch. 1998. 

 

Mönninghoff Wolfgang. Nationalpark Unteres Odertal. Deutsche Nationalparke. 1997. 

 

Dittberner Winfried. Die Vogelwelt Der Uckermark mit Schorfheide und unterem Odertal.. 

1996. 

 

Nicolai Bernd. Atlas der Brütvogel Ostdeutschlands. Mecklenburg/Vorpommern, 

Brandenburg, Sachsen-Anhalt, Sachsen, Thüringen. 1993. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 97 

 

 




