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1. Inleiding 

 

1.1 Inleiding 

In 2016 heeft de KNNV vogelwerkgroep Epe-Heerde voor de derde maal een vogelreis georganiseerd 

naar de uiterwaarden van de Oder en de Warta. In 2007 en 2008 waren leden van de vogelwerkgroep 

ook in dit deel van het voormalige Oost-Duitsland en Polen.  In 2016 zijn excursies gehouden in 

gebieden die wij ook in 2007 en 2008 hebben bezocht, maar zijn ook nieuwe gebieden bezocht. Het 

bezoek aan nieuwe gebieden in 2016 betrof voornamelijk bosgebieden in West Polen. Dit reisverslag 

wijkt af van vorige reisverslagen, aangezien inhoudelijk minder informatie is opgenomen over 

algemene zaken, aangezien in 2009 een uitgebreid reisverslag is samengesteld over de vogelreizen 

in 2007 en 2008. Op diverse websites zijn verslagen opgenomen van vogelwerkgroepen die de Warta 

monding bezoeken, al dan niet op doorreis naar andere vogelrijke gebieden in Polen. Er is veel 

informatie aanwezig over het Nationaal Park Warta-Monding. 

 
Deelnemers vogelreis Oder-Warta-Lubuskie 
De deelnemers van de KNNV vogelwerkgroep afdeling Epe-Heerde aan de vogelreis in 2016 zijn op 
alfabetische volgorde van achternaam: Matthijs Bootsma, Henk van Gelder, Jan Hofstede, 
Adrie Hottinga, Margriet Maan, Erik Murris, Gert Prins, Bauke Terpstra en Epona Vos. 

 

 

1.2 Organisatie vogelreis 

Het recept voor de organisatie is eenvoudig. Tijdens de vogelwerkgroepavond in november of 

december wordt een reisdoel met de aanwezige leden bepaald en vervolgens zijn er enkele leden die 

de reis voorbereiden. Vervolgens wordt een avondsessie georganiseerd voor de leden die zich voor 

de reis hebben opgegeven en worden de excursies ingevuld, evenals logistiek en de locatie van 

overnachting. Het blijkt voor de KNNV vogelwerkgroep afdeling Epe-Heerde een goed concept waar 

de leden zich in kunnen vinden. Kaartmateriaal wordt besteld bij Pied à Terre in Amsterdam en 

uiteraard is digitale informatie beschikbaar via de iPad. 

 

 

 

Figuur 1. Haupstrasse Golzow bij Gasthaus-Pension Wagner vroeg in de ochtend. 
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1.3 Logistiek en overnachting 

In 2016 is gereisd met drie auto’s. Evenals in 2007 en 2008 hebben wij overnacht in: 

 

Gasthaus-Pension Wagner 

Hauptstraße 67 

15328 Golzow 

 

Tel: 033472-50296 

Fax: 033472-51801 

 

M: info@gasthaus-pension-wagner.de 

I: http://www.gasthaus-pension-wagner.de/ 

 

 

 

Gasthaus Wagner is voor ons doel een 

ideale uitvalsbasis, aangezien er veel 

kamers ter beschikking zijn en afspraken 

over lunchpakketten enz. prima geregeld worden. Gasthaus Wagner ligt buiten het centrum van het 

dorp Golzow en een ochtend- en/of avondwandeling in het buitengebied is mogelijk. 

 

 

1.4 Samenvatting 

In 2016 hebben 10 leden van de KNNV vogelwerkgroep afdeling Epe-Heerde deelgenomen aan een 

vogelreis naar de uiterwaarden van de Oder en de Warta en enkele bosgebieden in Lubuskie.  

 

Van 30 april tot en met 5 

mei 2016 hebben de leden 

veel excursies gehouden 

langs de Oder, de Warta, 

bosgebieden in Polen. Op 

de laatste dag is Havelland 

bezocht voor een bezoek 

in Buckow waar Grote 

trappen geobserveerd 

werden. In totaal zijn 157 

vogelsoorten 

waargenomen, wat vrijwel 

overeenkomt met 

voorgaande jaren, toen 

leden van de 

vogelwerkgroep in 2007 en 

2008 ook de Warta en 

omgeving bezochten.  
 

 
 
 
 

Figuur 2. Grauwe gors broedvogel in de dorpsrand bij Gasthaus-
Pension Wagner. 

Figuur 3. Entree Gasthaus-Pension Wagner te Golzow. 

http://www.gasthaus-pension-wagner.de/
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Figuur 4. Vogelaar-dichter Erik Murris in overpeinzing. 
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2. Zaterdag 30 april 2016: heenreis Golzow 

 

2.1 Langs de snelweg 

Op zaterdag 30 april vertrokken wij om 7.15 uur vanuit Veessen om vervolgens via Vaassen richting 

Golzow te rijden. Het was fris voor de tijd van het jaar: 6 graden. Tijdens de reis naar Golzow hebben 

wij meerdere malen een stop 

gehouden op parkeerlocaties annex 

benzinestations. Naast veel 

algemene soorten waren wij 

opmerkzaam op Rode wouwen en 

de Zwarte wouwen die na circa 300 

km vanaf de Nederlandse grens in 

het vizier komen. Voor en na de 

oversteek over de Elbe noteerden wij 

meerdere Rode wouwen en Zwarte 

wouwen.  
 
Tabel 1. Vogelwaarnemingen heenreis Vaassen-Golzow  30-4-2016: 62 vogelsoorten. 

Aalscholver Blauwe reiger Ooievaar 

Knobbelzwaan Grauwe gans Wilde eend 

Zeearend 1 Rode wouw Zwarte wouw 

Bruine kiekendief Buizerd Torenvalk 

Meerkoet Kraanvogel Scholekster 

Kievit Kokmeeuw Kleine mantelmeeuw 

Holenduif Houtduif Zwarte specht 

Grote bonte specht Boerenzwaluw Huiszwaluw 

Witte kwikstaart Gele kwikstaart Winterkoning 

Heggemus Nachtegaal Zanglijster 

Grote lijster Kramsvogel Merel 

Zwartkop Grasmus Fitis 

Tjiftjaf Goudhaan Vuurgoudhaan 

Bonte vliegenvanger Koolmees Zwarte mees 

Pimpelmees Glanskop Boomklever 

Boomkruiper Ekster  Gaai 

Kauw  Roek Bonte kraai 

Zwarte kraai Raaf  Spreeuw 

Huismus Ringmus Vink 

Putter Groenling Europese kanarie 

Geelgors Grauwe gors  

  

 

2.2 Golzow: uitvalsbasis van vogelreis 

Rond 16.00 uur arriveren wij in Golzow. In de tuin bij het hotel Wagner roepen Europese kanaries en 

een Nachtegaal. Na een snelle incheck van de kamers gingen wij via Genschmar richting de 

rivierduinen bij Nieschen. Tussen Golzow en Genschmar hoorden wij op tal van locaties in de 

graanvelden zingende Veldleeuweriken en zagen wij veel Gele kwikstaarten in koolzaadvelden en 

Grauwe gorzen op de elektriciteitsdraden. Op enkele locaties waren hier ook paren Kraanvogels 

aanwezig in de graanvelden. Het landschap wordt hier in deze tijd van het jaar afgewisseld met 

bloeiende perenbomen die langs de berm geplant zijn, ten tijde van het Russisch-Oost-Duitse tijdperk. 

Zelfvoorziening was in die periode erg belangrijk. In de struwelen langs de wegen en bij de dorpen 

bloeien de sleedoorns evenals ook fruitbomen die de grootschalige velden met granen en koolzaad 

doorsnijden. Dit geldt ook voor de vele moestuinen waar veel fruitbomen aanwezig zijn.  

Figuur 5. Rode wouw onderweg naar de Warta-Monding. 
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Figuur 6. Kraanvogels in vlucht boven bloeiend koolzaad. 

Waarnemingen in Golzow 

Wij hebben de waarnemingen van vogelsoorten in Golzow in de tabel 2 samengevat van zaterdag 30 

april tot en met donderdag 5 mei 2016. Wij hebben geen gezamenlijke dagexcursies in Golzow 

gehouden, maar de waarnemingen genoteerd van de individuele leden van de vogelwerkgroep die 

Golzow verkenden. Vrijwel dagelijks kwam er wel een melding van een nieuwe vogelsoort in Golzow, 

omdat wij hier waren tijdens de voorjaarstrek. In totaal noteerden wij in Golzow 48 vogelsoorten. ‘s 

Avonds hebben wij meerdere keren gewandeld in Golzow richting de Schleusengraben. Frans Bosch 

had hier ‘s middags vóór de avonddis muizenvallen opgesteld, die wij ’s avonds en ook ‘s morgens 

voor het ontbijt controleerden. Tevens had Frans twee wildcamera’s geplaatst bij het talud van de 

beek waar sporen en prenten aanwezig waren van wasberen. 

 
Tabel 2. Vogelwaarnemingen Golzow 30-4 t/m 5-5-2016: 48 vogelsoorten. 

Blauwe reiger Ooievaar Grote zaagbek 1 pr 

Fazant Kraanvogel Turkse tortel 

Ransuil Grote bonte specht Veldleeuwerik 

Boerenzwaluw Huiszwaluw Boompieper 

Witte kwikstaart Gele kwikstaart Winterkoning 

Nachtegaal Gekraagde roodstaart Zwarte roodstaart 

Zanglijster Kramsvogel Merel 

Zwartkop Braamsluiper Grasmus 

Sprinkhaanzanger Spotvogel Fitis 

Fluiter Tjiftjaf Koolmees 

Pimpelmees Ekster Gaai 

Bonte kraai Zwarte kraai Raaf 

Spreeuw Wielewaal Huismus 

Ringmus Vink Kneu 

Putter Groenling Europese kanarie 

Goudvink Appelvink Grauwe gors 
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Wanneer je het dorp Golzow binnenrijdt, lijkt het weinig interessant voor het waarnemen van vogels. 

Dit blijkt echter een verkeerde interpretatie van dit ‘urbane’ landschap. Een dorpsstraat met aan 

weerszijden vrijstaande woningen en ook blokken met meerdere woonhuizen uit de voormalige DDR-

tijd. Achter de woningen liggen echter ruime tuinen en is er veel groen. Dit blijkt ook uit de 

waarnemingen van veel soorten vogels die wij verrichten in Golzow. Op meerdere locaties zijn 

Nachtegalen, Gekraagde roodstaarten en Europese kanaries aanwezig. 

 

Figuur 7. Fragment luchtfoto met dorp Golzow en ligging hotel Wagner (bij pijl). 

 

Figuur 8. Biotoop van de Sprinkhaanzanger in  Golzow. 
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2.3 Uiterwaarden Oderaue Genschmar bij Nieschen 

Om 16.30 uur komen wij aan in de Oderaue Bleyen-Genschmar bij Nieschen. Wij worden verrast door 

een grote groep ganzen in het binnendijkse gebied. Wij noteerden achtereenvolgens: twee 

Nijlganzen, > 80 Grauwe ganzen, > 10 Kolganzen en circa 600 Toendrarietganzen. Wij hadden niet 

verwacht dat er nog zoveel Toendrarietganzen eind april in dit gebied aanwezig zouden zijn. In de 

reisverslagen die wij via internet hebben ingezien, worden de uiterwaarden bij Bleyen-

Genschmar/Nieschen niet genoemd, terwijl deze uiterwaarden langs de westzijde van de Oder zeker 

de moeite voor een bezoek waard zijn.  

 

Vanaf Bleyen-Genschmar gaan we richting uiterwaarden en stoppen eerst bij het gehucht Nieschen 

waar zich een doorbraakkolk bevindt. In deze doorbraakkolk (wiel) horen wij roodbuikpadden, maar 

we kunnen de padden moeilijk in het vizier krijgen. In het struweel en in de lommerrijke tuintjes horen 

wij meerdere Zomertortels koeren. Het is een landschap zoals er veel zijn in dit deel van het 

voormalige Oost-Duitsland en West-Polen. Eenvoudige bewoningen met grote tuinen, bestaande uit 

moestuin en fruitbomen omzoomd door bomenrijen en of struwelen. Vrijwel alle erven zijn afgesloten 

door hekwerken en in de meeste hofjes is een hond voor bewaking aanwezig. De mate van 

zelfvoorziening is groot in deze gebieden en er wordt nog veel op hout gestookt en de achtererf-

economie is een welkome aanvulling op de levensstandaard, die in veel van de gehuchten waar wij 

vogels kijken niet erg hoog is. Er zijn in tal van locaties ook nog kleine visvijvers waar karpers voor de 

consumptie worden gekweekt. 

 
Figuur 9. Eén van de vele roodbuikvuurpadden bij Nieschen. 

 
Figuur 10. Rustieke wegwijzer bij Nieschen. 
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Na het bezoek aan het 

binnendijks gebied 

gaan wij naar de 

uiterwaarden en 

maken daar een 

wandeling naar de 

rietkragen langs de 

Oder en bezoeken het 

fraaie rivierduin. Het 

rivierduin wordt in 

compartimenten 

begraasd met 

zoogkoeien. Het is een 

begrazingsconcept dat 

veel in droge 

uiterwaarden wordt 

toegepast: zoogkoeien 

die met hun kalveren 

gedurende het seizoen 

van april tot einde 

herfst in grote 

compartimenten de 

uiterwaarden 

begrazen. Gebruik van bemesting is in de natuurgebieden niet toegestaan en in voedselarme 

perioden worden de zoogkoeien met de kalveren bijgevoerd met hooi uit de uiterwaarden. Het is een 

begrazingsystem dat voldoet voor de instandhouding van rivierduinvegetaties langs de Oder.  

 

In de rietkragen horen wij Grote karekieten en boven de Oder foerageren Visdiefjes en Zwarte sterns 

en langs de rivier is veel doortrek van Bosruiters. Op diverse locaties zijn beversporen. Het is hoog 

water geweest en er zijn diverse knaagsporen die tijdens hoog water gemaakt zijn. In enkele 

populieren zien wij Kramsvogels die met nestbouw actief zijn. Regelmatig jagen tijdens ons verblijf in 

de uiterwaarden twee 

Zeearenden boven de Oder 

en in de uiterwaarden. Er is 

enige slaaptrek van 

Regenwulpen. Tijdens onze 

wandeling in het rivierduin 

noteren wij zeven zingende 

Geelgorzen, Goudvinken, 

Appelvinken en een Hop. 

Vegetatiekundig is dit een 

interessant rivierduin; op de 

droge schrale delen bloeien 

driekleurige viooltjes en 

heksenmelk. De struwelen 

bestaan uit sleedoorn en 

meidoorn en opgaand 

geboomte met zomereik, 

acacia’s en zwarte 

populieren. Op diverse 

plekken zien we oranjetipjes 

op de waardplanten look-

zonder-look.  

 

 

Figuur 11. Interessante erfjes bij Nieschen met erfbeplanting, boomgaard en vogellijm. 

Figuur 12. Schrale rivierduinvegetaties bij Nieschen. 
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Figuur 13. Rivierduin uiterwaarden bij Nieschen: Jan en Bauke. 

 
Tabel 3. Vogelwaarnemingen bij Oderaue Bleyen-Genschmar/ Nieschen 30-4-2016: 67 vogelsoorten. 

Aalscholver > 250 Grote zilverreiger  Blauwe reiger  

Ooievaar  Knobbelzwaan Kolgans > 10 

Toendrarietgans > 600 Grauwe gans > 100 Bergeend 

Nijlgans Wilde eend Krakeend 

Grote zaagbek 1 pr Zeearend 3 Bruine kiekendief 

Buizerd Fazant Kraanvogel 

Kleine plevier Kievit Bosruiter > 10 

Tureluur Groenpootruiter 1 Regenwulp 3 

Watersnip Kokmeeuw Kleine mantelmeeuw 

Visdief Zwarte stern Holenduif 

Houtduif Zomertortel Koekoek 

Hop 1 Groene specht Grote bonte specht 

Veldleeuwerik Boerenzwaluw Witte kwikstaart 

Gele kwikstaart Nachtegaal Zanglijster 

Kramsvogel Merel Tuinfluiter 

Zwartkop Braamsluiper Grasmus 

Grote karekiet Fitis Tjiftjaf 

Koolmees Pimpelmees Gaai 

Bonte kraai Zwarte kraai Raaf 

Spreeuw Vink Putter 

Groenling Europese kanarie Goudvink 

Appelvink Rietgors Geelgors 7 m 

Grauwe gors   
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Figuur 14. Uiterwaarden Nieschen/Bleyen-Genschmar en de Oder als grensrivier met Polen. 

 

Na de avonddis in hotel Wagner gaan wij onder leiding van Frans richting Schleusengraben en 

vervolgens langs de Richtgraben. Hier ligt een voormalige boerderij, het landgoed “Am Gasthof”, met 

de restanten van een fraaie toegangspoort. 

 

Frans probeert vleermuizen te spotten met behulp van de bat-detector. Ter hoogte van de beek ligt 

een doodgereden egel. Wij zien dat er in de beek na ons laatste bezoek in 2008 een vistrap is 

aangelegd.  

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 15. Zwarte ooievaar op 1-5-2016 Warta-Monding. 
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Figuur 16. Visserman in de uiterwaarden bij Nieschen. 
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3. Zondag 1 mei 2016: Golzow en Warta 

 

Voor het ontbijt in hotel Wagner zijn meerdere deelnemers op pad geweest en de waarnemingen zijn 

in tabel 2 opgenomen. Gert Prins heeft op 1 mei 2016 vóór het ontbijt een route in de Hauptstraße in 

Golzow gelopen en alle vogelsoorten en aantallen via ObsMap genoteerd  

 

3.1 Ochtendwandeling Golzow 

Op 1 mei 2016 maakte Gert Prins vóór het ontbijt een ochtendwandeling door een deel van het dorp 
Golzow. Wat is het cultuurlandschap van deze omgeving in Oost-Duitsland toch aangenaam om te 
vertoeven en wat een rijkdom aan vogels!!! 
 
Route: Gasthaus und Pension Wagner  Hauptstraße  Ausbau (buiten bebouwde kom, net voorbij 
Schleusengraben)  omkeren Hauptstraße tot hoek Genschmarer Straße  omkeren, Hauptstraße 
terug bij Gasthaus und Pension Wagner. Duur ochtendwandeling: 5:51 – 6:53 uur. 
 
In totaal heeft Gert 33 soorten vogels waargenomen, die in de tabel staan vermeld. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 17. Ochtendwandelingetje Golzow 1-5-2016: 33 vogelsoorten. 
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Onderstaande tabel geeft in de indruk van de vogelrijkdom van de rand van het dorp Golzow.  
De lijst met vogelsoorten zoals Koekoek, Nachtegaal, Gekraagde roodstaart en Grauwe gors is 
indrukwekkend. Stuk voor stuk vogels die in Nederland steeds minder voorkomen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
Gert Prins 
 
Ook andere deelnemers aan de vogelreis hebben voor het ontbijt al mooie vogelervaringen 
opgedaan. Voordat wij vertrekken zien we veel doodgereden meikevers op de doorgaande weg. Ook 
zien we dode meikevers bij de huizen, vermoedelijk doodgevlogen tegen de straat- en 
gevelverlichting? De wandelingen in het dorp hebben weer interessante waarnemingen opgeleverd: 
onder andere Wielewaal, Fluiter, Gekraagde roodstaart, Europese kanarie, Goudvink en Appelvink. 

Soort Latijnse naam 
Aantal 
territoria 

Grote Zaagbek Mergus merganser 1 

Wilde Eend Anas platyrhynchos 1 

Fazant Phasianus colchicus 6 

Houtduif Columba palumbus 8 

Turkse Tortel Streptopelia decaocto 2 

Koekoek Cuculus canorus 1 

Grote Bonte Specht Dendrocopos major 2 

Wielewaal Oriolus oriolus 1 

Ekster Pica pica 2 

Gaai Garrulus glandarius 1 

Bonte Kraai Corvus cornix 4 

Pimpelmees Cyanistes caeruleus 3 

Koolmees Parus major 5 

Veldleeuwerik Alauda arvensis 1 

Fluiter Phylloscopus sibilatrix 1 

Tjiftjaf Phylloscopus collybita 3 

Zwartkop Sylvia atricapilla 3 

Spreeuw Sturnus vulgaris 8 

Merel Turdus merula 1 

Nachtegaal Luscinia megarhynchos 7 

Zwarte Roodstaart Phoenicurus ochruros 5 

Gekraagde Roodstaart Phoenicurus phoenicurus 3 

Huismus Passer domesticus 30 

Ringmus Passer montanus 4 

Gele Kwikstaart Motacilla flava 3 

Witte Kwikstaart Motacilla alba 1 

Vink Fringilla coelebs 1 

Europese Kanarie Serinus serinus 7 

Groenling Chloris chloris 10 

Putter Carduelis carduelis 1 

Kneu Carduelis cannabina 5 

Appelvink Coccothraustes coccothraustes 1 

Grauwe Gors Emberiza calandra 3 
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3.2 Rivierdelta Warta-Monding 

Wij gaan deze dag richting Kostryn richting Warta-Monding en zien onderweg bij een viaduct een 

dode Das en een dode Otter. Beide zoogdieren liggen ter hoogte van een viaduct waar een 

faunapassage is gerealiseerd (!) na de aanleg van een nieuwe weg richting Kostryn. 

 

Rond half tien zijn wij bij het beheerkantoor van het nationaal park Warta-Monding. Wij verblijven 

even in de berm bij het beheerkantoor, aangezien het hek bij het parkeerterrein nog op slot is. Wij 

besluiten om eerst een wandeling te maken aan de overzijde van de doorgaande weg naar Słońsk. 

Hier is een doodlopend pad, van waaruit je prima observaties kunt verrichten. Wij constateren dat het 

moeras tussen Słońsk en Kostryn een lagere waterstand heeft dan in de periode dat wij in 2007 en 

2008 hier vogels observeerden. Ondanks de lagere waterstand hebben wij veel interessante 

waarnemingen verricht. Dit pad in het moeras is altijd de moeite van een bezoek waard. De 

waarnemingen van Draaihalzen waren deze ochtend interessant; vooral om te ontdekken waar de 

vogels zich ophouden met hun schutkleur als ze in een kwijnende populier naar insecten zoeken.  

 

Wij hebben de waarnemingen in het moeras langs de weg van Kostryn naar Słońsk tot aan 

Czarnowska Gorka samengevat in tabel 4. Naast de vogelwaarnemingen noteren we zoveel mogelijk 

waarnemingen van andere diersoorten. Wij zien en noteren achtereenvolgens steenhommel, groene 

kikker, aardhommel, een wezel die het pad oversteekt, klein koolwitje, atalanta en op de weg naar 

Słońsk ligt een niet meer te identificeren doodgereden marter. Langs het pad zien wij veel graverij van 

beverratten en op diverse locaties zijn vangkooien ingegraven voor de vangst van beverratten. 

 
Tabel 4. Vogelwaarnemingen pad tegenover kantoor NP Warta-Monding en weg Słońsk op 1-5-2016: 74 vogelsoorten. 

Geoorde fuut Dodaars Fuut 

Roodhalsfuut Aalscholver Grote zilverreiger 2 

Blauwe reiger Ooievaar Zwarte ooievaar 2 

Knobbelzwaan  Zwarte zwaan 1 Grauwe gans 

Bergeend Wilde eend Krakeend 

Slobeend > 200 Zomertaling pr Tafeleend 

Zeearend > 3 Bruine kiekendief Buizerd 

Torenvalk Fazant Waterral 1 

Meerkoet Kraanvogel Kievit 

Bosruiter Tureluur Zwarte ruiter 

Groenpootruiter Kokmeeuw Visdief 

Zwarte stern Witwangstern 6 Holenduif 

Houtduif Koekoek Gierzwaluw 

Kleine bonte specht Veldleeuwerik Boerenzwaluw 

Witte kwikstaart Gele kwikstaart Nachtegaal 

Noordse nachtegaal Zanglijster Kramsvogel 

Merel Zwartkop Braamsluiper 

Grasmus Rietzanger > 14 Snor 

Kleine karekiet Bosrietzanger Grote karekiet > 2 

Fitis Tjiftjaf Goudhaan 

Koolmees Witkopstaartmees  Buidelmees 3 en 1 

Boomkruiper Kauw Bonte kraai 

Raaf 24 Spreeuw Huismus  

Ringmus Vink Putter 

Europese kanarie Rietgors  

 

Boeiend is onze waarneming van een paartje Buidelmezen die een nest in een wilg bouwen direct 

langs het pad naar één van de opslagloodsen van het kantoor van het Nationaal Park. Bij één van de 

insteken die wij maken langs de weg naar Słońsk zien we sporen van wilde zwijnen en wasberen en 

in de overzijde weg in het droge begraasde deel van het Nationaal Park graast een reebok. Ook zien 

we bij één van de insteken circa 200 pleisterende Slobeenden; vermoedelijk nog veel pleisteraars die 

op doortrek zijn naar de broedgebieden.  
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Ook zijn er erg veel Bosruiters waarvan wij de aantallen in dit gebied niet kunnen schatten. De hele 

week dat wij in dit deel van West-Polen excursies houden, hebben wij op vrijwel alle locaties langs de 

Oder en de Warta Bosruiters gezien. Soms enkele exemplaren en dan weer vele tientallen. Wij waren 

blijkbaar op het goede moment om de doortrek van de Bosruiter uit de winterkwartieren naar de 

broedgebieden in het noorden mee te maken. 

 

 
Figuur 18. Buidelmees bij kantoor NP Warta-Monding. 

 
Figuur 19. Fragment luchtfoto met kantoor NP (linksonder) en de omgeving van het doodlopende pad. 

Op het kaartbeeld is het doodlopende pad van het kantoor van NP Warta Monding te zien in 

noordoostelijke richting en vervolgens in oostelijke richting. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figuur 20. Zwarte ooievaar. 
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Figuur 21. Fotocompilatie vogels kijken in de Warta-Monding: Bevervraat; Frans, Gert, Jan, Erik en Bauke; Kantoor van 
het Nationale Park Warta-Monding. 
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Figuur 22. Warta-Monding met Zwarte zwaan en Witwangstern. 

 

3.3 Rivierduin Czarnowska Gorka 

Na het bezoek in de omgeving van het kantoor van het Nationaal Park en het moeras langs de weg 

naar Słońsk hebben wij geobserveerd bij de afslag naar Czarnowska Gorka waar zich een droog 

zandig gedeelte van het nationaal park bevindt. De waarnemingen die wij hier verrichten bevatten ook 

waarnemingen in het nabijgelegen grove dennenbos waar uw schrijver een klein uitstapje maakte. De 

uitzichttoren, die zich door boktorren in een staat van ontbinding bevond, is inmiddels geamoveerd. 

Rond het rivierduintje aan de westelijke zijde is een houten afrastering geplaatst om betreding te 

verhinderen. 

 

Terwijl wij onze lunch nuttigden pakte een Ooievaar een ringslang en verorberde die. Dit was wel één 

van de hoogtepunten van de lunch pauze, omdat de Ooievaar enige moeite had om de ringslang door 

de keel te werken. Via de telescoop zien we in het westelijke deel van het moeras circa 100 

pleisterende Kraanvogels. Eén van de vele observaties van de aanwezigheid van veel Kraanvogels 

tijdens onze aanwezigheid in de omgeving van de Warta en de Oder. Bij de picknickplaats zien we 

een parelmoervlinder die we niet op naam hebben gebracht en ook een citroenvlinder. We hebben 

het idee dat dit gebied dat wij in 2007 en 2008 bezochten enorm verruigd is. Wij zijn niet bekend met 

het beheer van dit specifieke deel van het nationaal park, maar volgens onze waarneming wordt in dit 

deel van het nationaal park niet begraasd, of wellicht later in het zomerseizoen. 
 

Tabel 5. Vogelwaarnemingen Czarnowska Gorka op 1-5-2016: 19 vogelsoorten. 

Ooievaar Bruine kiekendief Buizerd 

Fazant Grote bonte specht Paapje 

Merel Fitis Koolmees 

Zwarte mees Pimpelmees Gaai 

Spreeuw Wielewaal Vink 

Putter Groenling Europese kanarie 

Geelgors   
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3.4 Betonpad Słońsk 

Na ons bezoek aan het zuidelijk gedeelte van het nationaal park Warta-Monding gaan we naar het 

middengedeelte van het Nationaal Park waar ‘het betonpad’ ligt. Dit betonpad is voor vogelaars een 

begrip. Vrijwel alle vogelaars die een bezoek brengen aan Słońsk, gaan via Przyborów naar het 

parkeerterrein langs het betonpad. Vanaf hier lopen ze de Warta-delta in tot het einde van het 

betonpad bij twee vogelkijkpunten om vogels te kijken.  

 

In de reisverslagen van meerdere vogelwerkgroepen en individuele vogelaars worden de 

waarnemingen vanaf ‘het betonpad’ uitgebreid beschreven. Dat geldt ook voor onze groep vogelaars 

die op 1 mei vanaf 14.00 uur de omgeving van het betonpad hebben verkend. Voor het bezoek aan 

dit bijzondere gebied zijn de waarnemingen van vogels in tabel 6 opgenomen.  

 

 
Figuur 24. Inundaties Warta bij betonpad Słońsk. 

Figuur 23. Betonpad bij Przyborów met parkeerterrein en vogelkijkpunten. 
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Ook hier hebben wij veel Bosruiters waargenomen, maar ook veel Groenpootruiters, Zwarte ruiters en 

Bonte strandlopers. Wij noteerden één paar Scholeksters; de Scholekster is met circa 30 broedparen 

in Polen een schaarse broedvogel. Goede aantalsschattingen van de steltlopers waren niet mogelijk 

omdat op meerdere locaties tussen opslag van struwelen en in verruigde slikvegetaties steltlopers 

aanwezig zijn. Vooral aan het eind van het betonpad hebben wij vele tientallen steltlopers gezien die 

foerageerden in begroeide slikvegetaties. Interessant was de aanwezigheid van pleisterende Grutto’s, 

Kemphanen, Bosruiters, Zwarte ruiters en Bonte strandlopers aan het eind van het betonpad. Maar 

ook interessant waren de grote aantallen pleisterende Wintertalingen. Een paartje Pijlstaarten op 1 

mei; ook interessant! Bijzonder waren de waarnemingen van meerdere wilde zwijnen die tussen de 

Kraanvogels in de bodem ongestoord hun kostje opscharrelden aan de noordzijde van het betonpad. 

Het aantal Kraanvogels wat wij hier zagen was buiten verwachting; meer dan 500 pleisterende 

exemplaren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figuur 25. Agrarische economie in Przyborów met bijen, koeien en kippen. 
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Wat ons opviel is dat de retentiedelta veel droger was dan in 2007 en 2008 toen wij ook vogels 

observeerden in dit gebied. Op het betonpad spraken wij een Duitse vogelaar die al meer dan 20 jaar 

in West Polen woont en het gebied regelmatig bezocht om vogels te observeren. 

 

Hij vertelde ons dat er steeds minder inundaties voorkomen in de delta. Dat wordt veroorzaakt 

doordat er steeds minder smeltwater komt vanuit de aanleverende zijvieren die de Oder en de Warta 

bovenstrooms (uit de grensstreek met Tsjechië) voeden. Ook zagen wij dat in de winter en voorjaar 

van 2016 veel wilgen-struwelen zijn gekapt en onze ‘Poolse vogelaar’ vertelde dat het kappen is 

gebeurd om verdamping tegen te gaan. Onze waarneming van meer droge gebieden in deze 

omgeving wordt bevestigd. 

 
Tabel 6. Vogelwaarnemingen 1-5-2016 betonpad Słońsk: 53 vogelsoorten. 

Aalscholver Roerdomp 1 Blauwe reiger 

Ooievaar Zwarte ooievaar 2 Knobbelzwaan 

Grauwe gans Bergeend Wilde eend 

Krakeend Pijlstaart 1 pr Slobeend 

Smient 14 Wintertaling > 90 Kuifeend 1 pr 

Zeearend 4 Buizerd Sperwer 

Boomvalk 3 Meerkoet Kraanvogel > 500 
Scholekster 1 pr Bontbekplevier Bonte strandloper 

Bosruiter > 50 Witgat Tureluur 

Zwarte ruiter Groenpootruiter Grutto 

Kemphaan Kokmeeuw Zilvermeeuw 1 juv 

Pontische meeuw 1 Dwergmeeuw 4 Dwergstern  

Zwarte stern Holenduif Houtduif 

Turkse tortel Koekoek Veldleeuwerik 

Boerenzwaluw Witte kwikstaart Gele kwikstaart 

Grote gele kwikstaart 1 Rietzanger Kleine karekiet 

Grote karekiet 1 Fitis Pimpelmees 

Bonte kraai Rietgors  

 
 
 

 
Figuur 26. Jan, Margriet, Erik, Epona, Adrie en Gert op betonpad vogels aan het kijken. 

Bij het bezoek aan het betonpad en omgeving hebben wij veel interessante waarnemingen en nieuwe 

indrukken opgedaan over het beheer van het gebied en de mogelijke toekomstige ontwikkelingen 

door toenemende droogte. Nu gaan wij naar Stacja pomp.  
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Figuur 27. Betonpad idylle. Jan, Frans en Bauke bij einde betonpad. Vogelhut bij het einde van het betonpad. Prieel bij 
parkeerplaats met Jan, Frans, Margriet en Epona. 
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3.5 Gemaal Stacja pomp in uiterwaard Warta 

Stacja pomp is een gemaal dat ligt langs de dijk ten noordoosten van Słońsk/ Dit gemaal zorgt voor 

de waterhuishouding in het noordelijk weidegebied van Słońsk dat onder invloed staat van de 

inundaties van de Warta. Ook hier constateerden wij dat het gebied droger was dan in 2007 en 2008, 

toen wij in dit gebied nog 

veel Geoorde futen 

waarnamen. Niettemin blijft 

het een interessant gebied 

om vogels waar te kijken.  

 

 

 

Bij het gemaal zijn onder de dakrand vele tientallen nesten van Huiszwaluwen aanwezig. In 2016 

waren wij vroeger in mei dan in 2007 en 2008 en er zijn nu nog maar weinig Huiszwaluwen 

gearriveerd uit de winterkwartieren in Afrika. Wij hebben ook al op meerdere locaties geconstateerd 

dat er nog weinig Huiszwaluwen aanwezig zijn. In het gebied oostelijk gelegen van de dijk, dat droger 

is en voornamelijk wordt begraasd, zagen wij 110 Grauwe ganzen met één exemplaar met een gele 

halsband met de inscriptie NZY. Via de aanwezige telescopen is de halsband afgelezen. Frans Bosch 

heeft de gegevens ingevoerd via de website www.geese.org. Op 29 mei 2015 is deze Grauwe gans 

geringd bij de Nonnensee in Rügen in de regio Mecklenburg-Vorpommern. Op 1 mei 2016 zien wij 

deze Grauwe gans in de omgeving van Słońsk en weer later, op 23 oktober 2016, is de Grauwe gans 

gezien in Latkowo in centraal Polen.  

Figuur 29. Het gemaal Stacja Pomp, broedplek van Huiszwaluwen. 

Figuur 28. Tegeltableau 
Stacja pomp. 

http://www.geese.org/
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Ringgegevens voor Grauwe Gans NZY Halsband geel  

 
Datum Plaatsnaam Regio 

Land 

code 
Breedte Lengte 

Gerapporteerd 

door  

   
29-05-2015 

00:00 
Nonnensee, Rügen 

Mecklenburg-

Vorpommern 
D 54.26.12 N 13.25.01 E Matthias Bräse 

   
04-06-2015 
00:00 

Nonnensee Bergen, Rügen 
Mecklenburg-
Vorpommern 

D 54.25.46 N 13.24.56 E 

manager 

Thomas 

Heinicke 

   
05-06-2015 

00:00 
Nonnensee Bergen, Rügen 

Mecklenburg-

Vorpommern 
D 54.25.55 N 13.24.58 E 

Thomas 

Heinicke 

   
08-06-2015 

00:00 
Nonnensee, Rügen 

Mecklenburg-

Vorpommern 
D 54.25.56 N 13.24.57 E Matthias Bräse 

   
13-06-2015 

00:00 
Nonnensee Bergen, Rügen 

Mecklenburg-

Vorpommern 
D 54.25.59 N 13.24.57 E 

Simone & 

Ronny Müller, 

Thomas 
Heinicke 

   
19-06-2015 
00:00 

Nonnensee Bergen, Melkstand, 
Rügen 

Mecklenburg-
Vorpommern 

D 54.25.51 N 13.25.01 E 
Thomas 
Heinicke 

   
22-06-2015 
00:00 

Nonnensee, Rügen 
Mecklenburg-
Vorpommern 

D 54.26.34 N 13.24.34 E Matthias Bräse 

   
23-06-2015 
00:00 

Nonnensee, Rügen 
Mecklenburg-
Vorpommern 

D 54.25.53 N 13.24.49 E Matthias Bräse 

   
16-07-2015 
00:00 

Mellnitz-Üseltzer Wiek, Rügen 
Mecklenburg-
Vorpommern 

D 54.16.29 N 13.17.59 E Matthias Bräse 

   
20-07-2015 

00:00 
Mellnitzer Wiek, Rügen 

Mecklenburg-

Vorpommern 
D 54.16.13 N 13.18.20 E Matthias Bräse 

   
17-08-2015 

00:00 
Mellnitz, Rügen 

Mecklenburg-

Vorpommern 
D 54.16.08 N 13.18.04 E Matthias Bräse 

   
22-08-2015 

00:00 
Mellnitz-Üselitzer Wiek, Rügen 

Mecklenburg-

Vorpommern 
D 54.16.20 N 13.18.12 E Matthias Bräse 

   
12-12-2015 

00:00 

Bugewitz, Vorpommern-

Greifswald 

Mecklenburg-

Vorpommern 
D 53.47.56 N 13.49.24 E 

Andreas 

Fiebelkorn 

   
21-12-2015 

00:00 

bei Bugewitz, Vorpommern- 

Greifswald 

Mecklenburg-

Vorpommern 
D 53.47.41 N 13.49.16 E 

Bernd 

Schirmeister 

   
23-12-2015 

00:00 

Bugewitz, Vorpommern-

Greifswald 

Mecklenburg-

Vorpommern 
D 53.47.23 N 13.49.22 E Frank Joisten 

   
28-12-2015 

00:00 

bei Bugewitz, Vorpommern- 

Greifswald 

Mecklenburg-

Vorpommern 
D 53.47.14 N 13.48.59 E 

Bernd 

Schirmeister 

   
28-12-2015 

00:00 

Bugewitz, Vorpommern-

Greifswald 

Mecklenburg-

Vorpommern 
D 53.47.52 N 13.49.23 E 

Andreas 

Fiebelkorn 

   
15-04-2016 

00:00 
Byton Wloclawek PL 52.33.19 N 18.35.54 E 

Maciej 

Maciejewski 

   
01-05-2016 

00:00 
Slonsk, Stacja pomp Gorzow PL 52.35.18 N 14.49.19 E 

Frans Bosch, 

Gert A.H. 

Prins, Matthijs 
Bootsma, Adrie 

Hottinga 

   
14-05-2016 

00:00 
Fleethof 

Mecklenburg-

Vorpommern 
D 53.39.01 N 13.42.06 E 

Simone & 

Ronny Müller 

   
23-06-2016 

00:00 
ENE Fleethof, Galenbecker See 

Mecklenburg-

Vorpommern 
D 53.39.18 N 13.43.19 E 

Thomas 

Heinicke, 

Michael 
Modrow 

   
17-10-2016 
00:00 

Latkowo,Osieciny Wloclawek PL 52.37.50 N 18.40.04 E 
Maciej 
Maciejewski 

   
23-10-2016 
00:00 

Latkowo Wloclawek PL 52.38.27 N 18.40.15 E 
Maciej 
Maciejewski 
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Figuur 30. Omgeving Stacja Pomp (rode pijl). 

 

Tijdens ons bezoek aan de gebieden langs de dijk aan de noordoost zijde van Słońsk constateerden 

wij dat de graslanden minder geïnundeerd zijn dan toen wij daar eerder waren in 2007 en 2008. De 

droogte manifesteert zich ook in het landgebruik; er vindt intensievere begrazing plaats en dit uit zich 

in het aanzien van de graslanden. 

 

 
Tabel 7. Vogelwaarnemingen Stacja Pomp op 1-5-2016: 37 vogelsoorten. 

Aalscholver Ooievaar Knobbelzwaan 

Grauwe gans > 110 Krakeend Grote zaagbek 1 m 

Buizerd  Sperwer met prooi Fazant 4 

Kraanvogel 6 Groenpootruiter Houtduif 

Boerenzwaluw Huiszwaluw Gele kwikstaart 

Noordse nachtegaal Zwarte roodstaart Paapje 

Kramsvogel Merel Zwartkop 

Braamsluiper Grasmus Fitis 

Tjiftjaf Koolmees Kuifmees 

Ekster Bonte kraai Raaf 

Spreeuw Wielewaal Huismus 

Ringmus Vink Putter 

Geelgors   

 

 

Na ons bezoek in dit deel van het nationaal park gaan wij via Słońsk en Kostryn weer terug naar 

Golzow. Tijdens onze terugreis zien wij op enkele locatie in het moeras wilde zwijnen en reeën. ‘s 

Avonds hebben wij nog een wandeling gemaakt naar de Schleusengraben en heeft Frans de 

muizenvallen op scherp gezet en gecontroleerd. 
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4. Maandag 2 mei 2016: Poolse kant Oder: Zehden-Siekierki 

 

4.1 Onderweg bij Kostrzyn 

‘s Morgens gaat een ieder voor het ontbijt zijn weegs in het dorp en wordt de eerste Spotvogel door 

Matthijs gespot. Ook horen we op meerdere locaties in het dorp Gekraagde roodstaarten. En we zien 

ook dat het aantal Huiszwaluwen toeneemt. In de Schleusengraben was een paartje Grote 

zaagbekken. 

 

Na het ontbijt gaan wij via Kostrzyn richting oostzijde van de Oder naar Kaleńsko. Kaleńsko ligt 

tegenover de uiterwaarden bij het gehucht Nieschen aan de Poolse zijde van de Oder. Wij passeren 

Kietz waar zich verlaten kazernes bevinden waar de Russen gehuisvest waren. Vanaf Kietz richting 

Kostrzyn steken we zowel het Vorflutkanal (een nevengeul van de Oder) als de Oder over via een 

Baileybrug. In de Oder ligt een eiland waar zich een uitgestrekt zachthoutooibos bevindt. Op het circa 

170 hectare grote eiland is circa 120 hectare bestemd als beschermd gebied voor de ontwikkeling van 

zachthoutooibos.  

 

 

 

Wij behandelen in dit verslag niet de status en 

de natuurontwikkeling van dit gebied, 

aangezien wij het eiland zelf niet hebben 

bezocht. Wij volstaan met een verwijzing naar 

de literatuurlijst waar een bron is opgenomen 

voor informatie. Interessant is wel te vermelden 

dat op dit eiland de volgende broedvogels zijn 

vastgesteld: Zeearend, Zwarte ooievaar, 

Kraanvogel, Bruine kiekendief, IJsvogel en 

Grauwe klauwier. Onregelmatig worden ook 

Oeverloper, Hop, Grote zaagbek, Tureluur, en 

Slobeend als broedvogel aangetroffen. Voorts 

is dit eiland bijzonder belangrijk voor een grote 

populatie roodbuikvuurpadden die zich 

ophouden in een groot bekken dat werd 

gebruikt als pantservoertuigen-wasplaats. 

Verder komen er meerdere stroomdalsoorten 

voor. Het eiland is ook en belangrijke 

groeiplaats van de zwarte populier. 

 

 

 

 

Figuur 31. Zwarte ooievaar, broedvogel van het eiland bij Kostrzyn. 

Figuur 32. Eiland Kostrzyn-Kietz in de Oder begrensd door 
Vorflutkanal en Oder. Broedgebied van Zwarte ooievaar 
en Zeearend. 
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4.2 Zandwinning uiterwaard bij Kaleńsko 

Via Szumiłowo gaan wij naar Kalensko waar wij ten zuiden van dit dorp  aangenaam verrast worden 

door de aanwezigheid van een kleine ontzanding in de uiterwaarden. Hier vliegen sterns. Wij 

parkeren de auto’s in een schraalgrasland en horen aan de rand van een nabijgelegen grove 

dennenbos de eerste Boompiepers en Kuifmezen. 

 

In de ontzanding zijn twee kunstmatige eilanden bestaande uit pontons met schelpendek en zand, 

speciaal zijn ingericht als broedgebied voor sterns. Bij de ontzanding staat een informatiebord waar 

wij deze informatie uit op maken.  

 

 
Tabel 8. Vogelwaarnemingen op 2 mei 2016 omgeving ten zuiden van Kaleńsko: 37 vogelsoorten. 

Fuut                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Aalscholver Ooievaar 

Knobbelzwaan Grauwe gans Nijlgans 8 

Wilde eend Brilduiker pr Buizerd 

Torenvalk Kraanvogel > 35 Scholekster 

Kleine plevier Kievit Kanoetstrandloper 1 

Oeverloper 2 Groenpootruiter Visdief > 40 

Zwarte stern > 30 Houtduif IJsvogel 1 

Zwarte specht Veldleeuwerik met juv. Oeverzwaluw 

Boerenzwaluw Boompieper Witte kwikstaart 

Gele kwikstaart Gekraagde roodstaart Tapuit 1 

Paapje 2 Grote lijster Braamsluiper 

Fitis Zwarte mees Kuifmees 

Bonte kraai Zwarte kraai Raaf 

Kneu   

 

 

Figuur 33. Uiterwaard ten zuidoosten van Kaleńsko met Oder, zandwingat en sterns (rode pijl). 
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Wij stellen de telescopen op en tellen > 40 Visdiefjes en > 30 Zwarte sterns. Het is een erg vogelrijk 

gebied en wij constateren dat er meerdere paartjes Veldleeuweriken broeden in het schraal grasland. 

Wij konden niet vaststellen of er al broedsel van de Visdiefjes (en Zwarte sterns?) op de pontons 

aanwezig waren. Interessant is ook de waarneming van een Kanoetstrandloper die zich op één van 

de pontons bevindt. Langs de Oder zien we meerdere Oeverzwaluwen en is ook een foeragerende 

IJsvogel. Wij zien enkele parelmoervlinders die wij niet op naam hebben gebracht en aan de rand van 

de ontzanding zitten meerkikkers. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figuur 34. Ponton als broedgebied en/of rustplaats voor Visdief en Zwarte stern. 

 
  

Oeverloper 

 

De Oeverloper is een schaarse broedvogel waar weinig van bekend is, 

omdat deze soort niet integraal wordt geteld. In 2011 werden over een 

lengte van 15 km bij Frankfurt langs de Oder 9 paartjes tijdens het 
broedseizoen geteld en in 2012 zeven paartjes.  
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4.3 Bosbeek Myśla tussen Namyślin en Chlewice 

 

Na het bezoek aan de omgeving van de 

uiterwaarden ten zuiden van Kaleńsko gaan 

wij richting Namyślin waar wij vogels 

observeren langs de bosbeek Myśla tussen 

Namyślin en Chlewice. Het is een fraaie 

beekloop die omzoomd door oude zwarte 

elzen door het landschap slingert. In een 

meander van de beek staan kwijnende 

populieren. Langs de bosrand vinden we op 

meerdere locaties rode bosmieren (niet 

gedetermineerd) en veel mestkevers. Hier 

horen we heel dichtbij een Draaihals roepen 

en zien we dit exemplaar in een kwijnende 

populieren-opstand langs de beek. 

 

 
Tabel 9. Vogelwaarnemingen langs de Myśla ten zuidwesten van Namyślin op 2-5-2016: 21 vogelsoorten. 

Buizerd Kraanvogel > 10 Koekoek 

Zwarte specht Groene specht Grote bonte specht 

Draaihals 1 Veldleeuwerik Boerenzwaluw 

Winterkoning Zanglijster Merel 

Zwartkop Fluiter Tjiftjaf 

Koolmees Boomkruiper Raaf 

Spreeuw Kneu Geelgors 

 

 

 
Figuur 36. Bosbeek Myśla ten zuidwesten van Namyślin met vogelpunt (rode pijl). 

 
  

Figuur 35. Draaihals in beeld. 
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4.4 Rivierduin en uiterwaard Porzecze 

Na het bezoek aan de beekbiotoop van de Myśla gaan wij via Chlewice door grove dennenbossen 

richting Porzecze waar wij ook in 2007 een bezoek brachten. Langs de weg van Porzecze naar de 

Oder bevindt zich een imkerij, die na negen jaar een nog meer verwaarloosde indruk maakt dan in 

2007. 

 

Langs deze weg, die doodloopt op de Oder ligt een picknickplaats en aan de overzijde van de weg 

zijn rivierduinen. De picknickplaats is opgeknapt met informatiepanelen in het kader van de uitvoering 

van de Europese opgaven van het programma Natura 2000. Op de picknickplaats hebben wij 

geluncht. Vervolgens zijn we richting de Oder gewandeld en hebben ook nog een insteek in 

noordelijke richting langs de Oder gemaakt.  

 

Het blijft een bijzonder gebied met rivierduinen en oeverwallen, ondoordringbaar zachthoutooibos en 

veel soorten vogels. De uiterwaarden die vaak inunderen bestaan voornamelijk uit rietgrasvelden en 

langs de Oder bevindt zich waterriet, een belangrijk broedbiotoop voor Grote karekieten. 

Hoogtepunten waren hier de waarneming van Zwarte ooievaar en zonder twijfel een paartje Hoppen 

dat waarschijnlijk een nestplaats heeft in een holte in een oude zwarte els tegenover de 

picknickplaats. Frans heeft zijn focus gericht op het ontdekken van de roepende roodbuikpadden en 

uiteindelijk lukt het hem om een roodbuikvuurpad te fotograferen. 

 

 
Figuur 37. Roodbuikvuurpad bij Porzezce. 

 

Langs de Oder op het pad dat in noordelijke richting loopt, vinden wij een rottend wild zwijn. In enkele 

oude wilgen zien wij nog verwaarloosde bijenkasten waar in vroeger jaren bijen werden verzorgd. Wij 

zien drie keer een vos en bij de picknickplaats zien wij een eekhoorn, één van de weinige eekhoorns 

die wij deze week zien. Er waren veel Bosruiters in de diverse plasjes en langs de Oder en het 

geschatte aantal is 

ongetwijfeld te laag, omdat 

Bosruiters zich graag 

ophouden in plasjes met 

omgevallen bomen en door 

de ruigten moeilijk te tellen 

zijn. Op meerdere locaties 

zien we oranjetipjes op look-

zonder-look en er zijn ook 

dagpauwogen en enkele 

hoornaar-koninginnen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 38. Uiterwaarden Porzezce als biotoop van Bosruiter. 

Figuur 39. Uiterwaarden Porzezce biotoop van Zandhagedis. 
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Figuur 40. Oderuiterwaarden bij Porzezce met rivierduinen. 

Tabel 10. Vogelwaarnemingen in omgeving Porzezce op 2 mei 2016: 68 vogelsoorten. 

Aalscholver Grote zilverreiger Blauwe reiger 

Ooievaar Zwarte ooievaar 1 Knobbelzwaan 

Grauwe gans Wilde eend Krakeend 

Slobeend Zeearend 1 Rode wouw 1 

Zwarte wouw Buizerd Boomvalk 1 

Fazant Kraanvogel Bosruiter > 20 

Witgat Oeverloper Kokmeeuw 

Stormmeeuw Visdief Houtduif 

Koekoek Hop 2 Zwarte specht 

Grote bonte specht Boomleeuwerik Oeverzwaluw 

Boerenzwaluw Huiszwaluw Boompieper 

Witte kwikstaart Gele kwikstaart Heggenmus 

Nachtegaal Gekraagde roodstaart Zanglijster 

Kramsvogel Zwartkop Braamsluiper 

Grasmus Rietzanger Snor 

Kleine karekiet Grote karekiet Fitis 

Fluiter Tjiftjaf Goudhaan 

Bonte vliegenvanger Koolmees Pimpelmees 

Buidelmees 1 Boomklever Boomkruiper 

Bonte kraai Zwarte kraai Raaf 16 

Spreeuw Vink Putter 

Sijs Goudvink Appelvink 

Rietgors Geelgors  

 

 

 
Figuur 41. Karakteristieke vissersboot op de Oder bij Porzezce. 
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4.5 Spoorbrug uiterwaard bij Siekierki 

 

Na het bezoek aan deze fraaie uiterwaard met interessante overgangen van droge naar natte 

biotopen gaan wij via bosgebieden en de dorpjes Czelin, Stary Błeszyn, Gozdowice en Stara 

Łysogórki richting Siekierki. Tijdens de rit door de bossen, voornamelijk bestaand uit grove dennen en 

berkenbos, horen wij al rijdend en tijdens korte stops onder andere Europese kanarie, Fluiter, 

Vuurgoudhaan en Zwarte mees. In het dorp Gozdowice is een monument met een fraai uitzicht over 

de uiterwaarden van de Oder; hier horen wij ook weer enkele Europese kanaries zingen.  

 

 
Figuur 42. Verlaten spoorbrug bij Siekierki. 

Ten noorden van Siekierki (bij nummer 126 op de kaart) ligt een verlaten spoorbrug, waarvan nog 

bruggenhoofden in de uiterwaarden aanwezig zijn. Wij constateerden ten opzichte van ons bezoek in 

2007 dat de planken op de brug verder in verval zijn. Niettemin heeft een aantal van ons toch de 

spoorbrug verkend, aangezien vanaf de brug een schitterend uitzicht is over een dode rivierarm en je 

vrijwel op ooghoogte bent met de kruinen van het zachthoutooibos. 

Langs de verlaten spoorlijn zien wij struiken die wij niet direct 

herkennen en waar Bauke en Margriet een interessante discussie 

over hebben. Margriet neemt een takje met de bloemen mee om 

thuis met behulp van literatuur te kunnen determineren. Het blijkt 

een Prunus mahaleb of Weichselbaum (zure kersenboom) te zijn. 

Op het talud aan de noordzijde zien wij enkele honderden 

bloeiende gulden sleutelbloemen! 

 

De opslag op het talud is de afgelopen winter gekapt en verwijderd 

en dat is gunstig voor de instandhouding van de sleutelbloemen op 

dit talud. We zien enkele Zwarte wouwen en er zijn enkele Grote 

karekieten in de rietveldjes en twee mannetjes en één vrouwtje 

Zomertaling in de oude rivierarm. Bij de brug scharrelen enkele 

Witkopstaartmezen. Ook hier zien we meerdere Hoornaars die op 

zoek zijn naar prooien en/of nectar. Het is een idyllische omgeving 

met de verlaten spoorlijn en brug in een zachthoutooibos en oude 

rivierarm. Stilte alom, geen autoverkeer, vliegtuigen, windmolens, 

recreanten, alleen tien KNNV-leden van de afdeling Epe-Heerde 

die zich verblijden met het waarnemen van (vooral) vogels. 

Figuur 43. Prunus mahaleb ofwel  
zure kersenboom. 
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Figuur 44. Verlaten spoorbrug Siekierki. Compilatie van foto's. lb Adrie, Matthijs, Erik, Jan, Bauke en 
Margriet; rb Matthijs; Jan, Erik, Gert en Epona. Onder: uitzicht vanaf de spoorbrug. 
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Tabel 11. Vogelwaarnemingen spoorbrug Siekierki op 2-5-2016:37 vogelsoorten. 

Aalscholver Blauwe reiger Knobbelzwaan 

Grauwe gans Wilde eend Krakeend 

Zomertaling 2 m en 1 vr Kuifeend Brilduiker pr 

Grote zaagbek Rode wouw 1 Zwarte wouw  

Bruine kiekendief Buizerd Meerkoet 

Kraanvogel Kokmeeuw Houtduif 

Koekoek Grote bonte specht Kleine bonte specht 

Veldleeuwerik Witte kwikstaart Gele kwikstaart 

Nachtegaal Merel Zwartkop 

Snor Bosrietzanger Grote karekiet 2 

Tjiftjaf Koolmees Witkopstaartmees 

Buidelmees 1 Zwarte kraai Spreeuw 

Rietgors   

 
 

4.6 Uiterwaard bij Stara Rudnica 

 

Van Siekierki gaan wij stroomafwaarts langs de Oder 

richting Stara Rudnica waar wij ook in 2007 in de 

uiterwaarden vogels observeerden. De uiterwaard is 

weinig veranderd en bestaat grotendeels uit scherpe 

zegge- en rietgrasvegetaties en bij de smalle kreekjes 

is waterriet. Deze vegetaties worden in stand 

gehouden door regelmatig langdurige inundaties van 

de uiterwaarden. De uiterwaarden bij Stara Rudnica 

liggen laag en zijn tot laat in de zomer nat en daardoor 

ongeschikt voor begrazing. Alleen in de hogere delen 

tegen de doorgaande weg wordt begraasd door enkele 

koeien en paarden aan de roop.  

 

 

Rond 16.00 uur zijn wij aan het eind van het doodlopende pad bij de Oder en blijven daar een uurtje. 

Ook hier zien we weer groepjes Bosruiters, en paar Paapjes en een Visarend die stroomafwaarts 

vliegt. Er cirkelen drie Zeearenden, waarvan één adult met een wit gedeelte op de staart. Onze kennis 

over kalenderjaren van Zeearenden reikt niet zover dat wij uitspraken doen over de leeftijden van de 

drie Zeearenden. Er vliegt een Sperwer vrouwtje met een prooi naar het zuidelijk gelegen bos en wij 

zien ook één van de zeer schaarse Haviken. Bij de ingang van de uiterwaarden zijn informatiepanelen 

geplaatst over de betekenis van deze uiterwaarden in het kader van de Europese Natura 2000. 

 

 

Figuur 45. Eén van de volwassen Zeearenden bij 
Stara Rudnica. 

Figuur 46. . Informatiepaneel bij Stara Rudnica met onder meer Zeearend, Tafeleend, Zwarte ooievaar en Brilduiker. 
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Tabel 12. Vogelwaarnemingen uiterwaarden Oder bij Stara Rudnica op 2-5-2016: 35 vogelsoorten. 

Dodaars Fuut Aalscholver 

Grote zilverreiger Blauwe reiger Ooievaar 

Knobbelzwaan Grauwe gans Zeearend 3 

Visarend 1 Sperwer 1 vr Havik 

Meerkoet Kraanvogel Bosruiter 

Kokmeeuw Visdief Holenduif 

Houtduif Koekoek Veldleeuwerik 

Witte kwikstaart Gele kwikstaart Noordse nachtegaal 

Paapje pr Zwartkop Grasmus 

Rietzanger Kleine karekiet Buidelmees 

Bonte kraai Zwarte kraai Spreeuw 

Kneu Rietgors  

 

 

 
Figuur 47. Uiterwaard van Siekierki met weg die doodloopt op Oder (rode lijn). 

Na de observaties bij Stara Rudnica gaan wij een kort stukje over de weg terug (stroomopwaarts) tot 

juist voorbij het plaatsje Stara Rudnica en dan linksaf het bosgebied in richting Cedynia/Zehden. 

Langs de grindweg zijn meerdere visvijvers waar karpers voor de consumptie worden gekweekt. Bij 

enkele visvijvers horen wij massaal roodbuikpadden en groene kikkers. Ook zijn er in enkele visvijvers 

smalle rietkraagjes waar wij Grote karekieten 

noteren. Bij één van de grotere visvijvers blijven 

wij enige tijd omdat wij daar roodbuikvuurpadden 

willen spotten en wij Dodaarzen horen baltsen. 

Wij zien de Dodaarzen in het riet in de plas niet, 

maar stellen vast op basis van de baltsgeluiden 

dat hier vier paartjes Dodaarzen hun territorium 

verdedigen. 

 

Ook hier zijn de roodbuikvuurpadden vrijwel niet 

te vinden. Met veel geduld kun je ze uiteindelijk 

zien, als je op de oever niet beweegt.  

 

Via Duitsland rijden wij terug naar huis. In de 9 uur en 40 minuten dat we onderweg waren hebben we 

met de auto’s 163 kilometer afgelegd. ’s Avonds doen we te voet nog het bekende rondje richting 

Schleusengraben. 

Figuur 48. Visvijvers bij Stara Rudnica met verschillende Dodaarzen. 
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Figuur 49. Achtererf-economie Stara Rudnica: huiden van wilde zwijnen drogen in de zon. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 50. In de kleine dorpjes wordt veel hout als energievoorziening gebruikt. 
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5. Dinsdag 3 mei 2016: Unteres Odertal bij Criewen en Schwedt 

 

5.1 Park Criewen en bezoekerscentrum Criewen 

Op 3 mei gaan wij stroomafwaarts richting Criewen en Schwedt a/d Oder waar wij in 2006 in de 

omgeving van deze twee plaatsen ook een week vogels observeerden. De gebieden in de 

uiterwaarden langs de Oder die wij bezochten behoren tot het Nationaal Park Unteres Odertal. Wij 

starten onze excursies bij het bezoekerscentrum in Criewen. Het bezoekerscentrum bevindt zich in 

een voormalige tabaksschuur en geeft veel informatie over de flora en fauna van het Unteres Odertal. 

Henk verlaat ons en gaat naar een garage in Schwedt, aangezien een storing in de verlichting van 

zijn auto dit noodzakelijk maakt. 

 

Bij het bezoekerscentrum zijn Europese kanaries, Appelvinken, Kramsvogel en Groene spechten. Wij 

maken eerst een wandeling in het park waar veel bijzondere oude bomen staan en vervolgens maken 

wij een wandeling in het bos achter het park. In het park noteren wij drie Vuurgoudhaantjes en ook 

een Grote karekiet die in een rietpol bij een vijvertje zijn territorium verdedigt. Het bos heeft een 

interessante kruidlaag en wij noteren: gele anemoon, klein springzaad, dubbele pinksterbloem, 

heksenkruid, muskuskruid, lievevrouwebedstro, hondsdraf, geel nagelkruid, grote dovenetel, look-

zonder-look, boskortsteel, kleefkruid, fluitenkruid, grote brandnetel en speenkruid. Wij zien meerdere 

oranjetipjes. Het bos bestaat uit populieren, hier en daar enkele fijnsparren en veel oude zwarte 

elzen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 52. Vuurgoudhaan man 
in park Criewen. 

Figuur 51. Kaart omgeving Schwedt a/d Oder en Criewen. De bovenkant van de kaart wijst naar het oosten. 
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Figuur 53. Bezoekerscentrum en Park Criewen. 

 
Tabel 13. Vogelwaarnemingen in park Criewen op 3-5-2016: 54 vogelsoorten. 

Grote zilverreiger Blauwe reiger Knobbelzwaan 

Wilde eend Boomvalk 1 Meerkoet 

Kraanvogel Kokmeeuw Houtduif 

Groene specht Grote bonte specht Kleine bonte specht 

Boerenzwaluw Witte kwikstaart Winterkoning 

Heggenmus Roodborst  Nachtegaal 

Gekraagde roodstaart Zwarte roodstaart Zanglijster 

Kramsvogel  Merel Zwartkop 

Braamsluiper Rietzanger Bosrietzanger 

Grote karekiet Fitis Fluiter 

Tjiftjaf Goudhaan Vuurgoudhaan 

Koolmees Zwarte mees Pimpelmees 

Glanskop Boomklever  Boomkruiper 

Ekster  Gaai Bonte kraai 

Raaf Spreeuw Wielewaal 2 

Huismus Ringmus Vink 

Kneu Putter Groenling 

Europese kanarie Appelvink Geelgors 

 

5.2 Zowaar een bijzondere dag! (over zwerfstenen) 

Tijdens onze vogelactiviteiten in het Oder/Warta-gebied trokken we door een landschap met een 

interessante ontstaansgeschiedenis. In dit gebied spelen de Oder en de Warta als zijrivier van de 

Oder een belangrijke rol. De oorsprong van deze rivier is al miljoenen jaren eerder gelegd in 

Scandinavië, waar ooit de Eridanos lag. Dit is de naam van een groot rivierensysteem met de omvang 

van ongeveer de huidige Amazone met al haar zijrivieren, dat nu niet meer bestaat. Dit hele systeem 

van rivieren werd tijdens het Pleistoceen bijna volledig teniet gedaan door het landijs in die tijd. Wat 

resteerde waren de witte, zeer kwartsrijke afzettingen, bekend op diverse plaatsen in het noorden van 

Europa. Onder andere ook in Nederland terug te vinden, maar ook bij een aantal rivieren die 

afwaterden in dit systeem zoals waarschijnlijk de Eems, de Elbe, de Oder en vele andere.  
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In dit gebied is voornamelijk het landijs tijdens het Saalien de vormende kracht achter dit landschap 

geweest. Maar ook tijdens een tweede landijsbedekking, het Weichselien, lag er opnieuw een soms 

honderden meters dikke ijskap boven Oost-Denemarken en Noordoost-Duitsland, terwijl Nederland 

ijsvrij bleef. In dit landschap bleven tal van complexe landschapsvormen achter zoals stuwwallen, 

eindmorenen, spoelzandvlakten en spoelzandwaaiers, puinwaaiers, oerdalen, ijssmeltwaterdalen, 

oude en jongere dekzanden, oude rivierduinen, stuifduinen, grote hoeveelheden zwerfstenen, keileem 

en löss. Allemaal zichtbaar in het landschap, naast de veelal onzichtbare structuren die in de bodem 

bewaard zijn gebleven. Uiteindelijk is er een aantrekkelijk waterrijk landschap achter gebleven met 

vele riviertjes, rivieren, meren en moerassen geliefd bij veel watervogels en andere planten en dieren.  

 

Veel gebieden zijn inmiddels 

ontwaterd ten behoeve van de 

landbouw, denk maar aan de 

omgeving van Golzow en Gasthaus 

Wagner. Echter het Nationale Park 

Warta-Monding en het Nationaal 

Park Unteres Odertal, ook een 

schitterend Natura 2000-gebied, zijn 

prachtige streken waar het één en 

ander te zien en te beleven valt.  

 

Een dag in de omgeving van dit 

nationale park en dan in het 

bijzonder in het plaatsje Criewen 

waar we een prachtig 

informatiecentrum bezochten. Met 

name de omliggende bestrating van 

dit centrum bood een verrassende 

kijk op een grote hoeveelheid 

bijzondere zwerfstenen uit 

Scandinavië, verzameld uit de 

omgeving. Te veel om op te noemen, maar een aantal van deze zwervelingen bleken uit de omgeving 

van Oslo afkomstig te zijn. Tijdens het Perm lag daar een gebied met veel vulkanische activiteiten. 

Het is lastig na te gaan welke ijsbedekking dit materiaal hier bracht, mogelijk beide. Deze zwerfstenen 

zijn bekend onder de naam “Rhombenporfieren” uit de 27 bekende oude vulkanische pijpen rond 

Oslo, het zijn enigszins grauwe gesteenten die 

vol zitten met vele licht gekleurde ruitvormige 

(Rhomben) veldspaten. Hoewel ze over het 

algemeen zeldzaam zijn, waren ze hier ruim 

voorhanden. Tussen deze noorderlingen bleek 

later een zeer zeldzaam exemplaar te liggen, 

een topper voor de liefhebber. 

 

Deze staat bekend als Rektangel (rechthoek) 

porfier met vooral heel veel witte vierkante 

veldspaten; een juweel. Na deze kennismaking 

waren we in de gelegenheid een flinke 

wandeling te maken door het prachtige 

parklandschap achter het slot Criewen om 

vooral de vogels niet uit het oog te verliezen. 

 

Zowaar een bijzondere dag! 

 

Bauke Terpstra 

 

 

Figuur 54. Observatie van veldkeien bij het bezoekerscentrum Criewen. 
Erik, Jan, Bauke en Frans. 

Figuur 55. Rektangel porfier in bestrating bij 
informatiecentrum Criewen. 
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5.3 Uiterwaard van Krajnik Dolny 

Voor de lunch zoeken wij een plek aan de Oder en na enig zoeken wordt dat aan de Poolse zijde van 

de Oder ter hoogte van Schwedt a/d Oder in het Poolse plaatsje Krajnik Dolny (Niederkränig). Direct 

over de brug, ter hoogte van de ingang van het dorpje zijn veel stalletjes met vooral etenswaren. Wij 

gaan in Krajnik Dolny, net over de brug, direct links af slaan over een parkeerterrein terug richting de 

uiterwaarden en de Oder. Pal ten noorden van de brug gebruiken wij de lunch. 

 

Deze uiterwaarden zijn erg verruigd en volgens onze waarneming vindt er geen beheer plaats in 

tegenstelling tot de uiterwaarden aan de Duitse zijde van de Oder die intensief begraasd worden. 

Tijdens de lunch zien wij een “klein belletje“ boven de brug, bestaande uit zes Zwarte wouwen, twee 

Rode wouwen, één Zeearend, twee Witte ooievaars en twee Buizerds. In de uiterwaarden zien we 

nog een paartje foeragerende Bruine kiekendieven en een vrouw Blauwe kiekendief. Er foerageren 

twee Zwarte ooievaars bij een plasje, die vervolgens in noordoostelijke richting over het bos 

verdwijnen. We zien nog meer roofvogels. 

 

 
Figuur 56. Uiterwaarden pal ten noorden van Krajnik Dolny, goed voor zes soorten roofvogels. 

 
Figuur 57. Picknick bij Krajnik Dolny: Frans, Epona, Gert, Erik, Margriet, Matthijs en Bauke. 
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Tabel 14. Vogelwaarnemingen in uiterwaarden bij Krajnik Dolny op 3-5-2016: 34 vogelsoorten. 

Aalscholver Blauwe reiger Ooievaar 2 

Zwarte ooievaar 2 Grauwe gans Wilde eend 

Zeearend 3 Rode wouw 2 Zwarte wouw 9 

Bruine kiekendief paar Blauwe kiekendief 1 vr Fazant 

Waterral 1 Kraanvogel Kievit 

Bosruiter > 30 Kokmeeuw Visdief 

Koekoek Oeverzwaluw Boerenzwaluw 
Huiszwaluw Witte kwikstaart Gele kwikstaart 

Zwartkop Grasmus Rietzanger 

Kleine karekiet Bonte kraai Zwarte kraai 

Spreeuw Kneu Rietgors 

Grauwe gors   

 

5.4 Uiterwaard van Schwedt a/d Oder, Oderaltarm 

Na het eten van de lunch en een korte trip in de uiterwaarden van Krajnik Dolny gaan wij weer verder 

stroomafwaarts richting de uiterwaarden bij Schwedt. Vanaf de straat met de naam Schöpfwerk/Am 

Grabungsfeld kunnen wij het Oderkanaal oversteken. Wij laten de auto’s in de genoemde straat in 

Schwedt staan en lopen over de fietsbrug en langs het gemaal om in de uiterwaarden te wandelen.  

 

Vanaf het gemaal lopen wij in zuidelijke richting over een betonpad. In deze uiterwaarden zien wij 

geen vee lopen en het lijkt erop dat het rietgras-zeggevegetatie alleen gemaaid wordt. Aan de rand 

van Schwedt en bij het gemaal zien we Turkse tortels, horen we enkele Braamsluipers, zien we 

regelmatig een Sperwer vrouwtje langs scheren en horen we een Noordse nachtegaal. In de tuin bij 

het gemaal zingt een Gekraagde roodstaart en een Europese kanarie.  

 

Bij de slenk Der Oderaltarm zien wij Bosruiters op takken zitten en ook twee Visdiefjes die via de 

telescoop nader bekeken worden omdat wij vermoeden dat één van de Visdiefjes geringd is. Frans 

kan via digi-scoping een foto van de ring maken. Het betreft een groene ring met de code 1T7. Deze 

visdief is geringd in Żwirownia Bielinek op 17 juni 2012. Dit is hemelsbreed hooguit 14 kolometer 

stroomopwaarts langs de Oder. Zie figuur 60 voor het ringverslag. 

 

Wij vertoeven de hele middag in de deze uiterwaard en bereiken uiteindelijk de Oder bij lange na niet, 

aangezien er veel wordt geobserveerd. Op tal van locaties zien we sporen van wilde zwijnen en ook 

veel sporen van bevers. We zien dagpauwogen en citroenvlinders. We horen in een oud 

wilgencomplex een 

Draaihals roepen en in één 

van de slenken foerageert 

een Zwarte ooievaar. In het 

wilgencomplex langs Der 

Oderaltarm horen wij ook op 

twee locaties Buidelmezen 

roepen. Wij kunnen het aan 

de oostzijde grenzend 

wilgencomplex niet 

bereiken, aangezien tussen 

het betonpad en het 

wilgencomplex Der 

Oderaltarm ligt. Wanneer wij 

terugkeren, horen wij in een 

verruigd rietland op twee 

plekken een Waterral krijsen 

met het kenmerkende 

biggengeluid. 

 

Figuur 58. Zwarte ooievaar in slenk bij Der Oderaltarm bij Schwedt. 
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Tabel 15. Vogelwaarnemingen Der Oderaltarm bij Schwedt op 3-5-2016: 48vogelsoorten. 

Fuut Aalscholver Grot zilverreiger 4 

Blauwe reiger Zwarte ooievaar 1 Knobbelzwaan 

Grauwe gans met pulli Wilde eend  Krakeend 

Slobeend Kuifeend Grote zaagbek 1 paar 

Rode wouw 1 Zwarte wouw 1 Sperwer 1 vrouw 

Fazant Waterral 2 Kievit 

Bosruiter > 30 Kokmeeuw Visdief – groene ring 1 T 7 
Houtduif Draaihals Veldleeuwerik 

Boerenzwaluw Witte kwikstaart Gele kwikstaart 

Noordse nachtegaal Gekraagde roodstaart Merel 

Zwartkop Braamsluiper Rietzanger 18 

Snor 2 Kleine karekiet Grote karekiet 2 

Fitis Koolmees Pimpelmees 

Buidelmees 2 Bonte kraai Spreeuw 

Huismus Ringmus Kneu 

Groenling Europese kanarie Rietgors 
 

 

 

 
  

Figuur 59. Uiterwaard bij Schwedt, parkeren in het dorp en over een fietsersbrug de uiterwaard 
in langs Der Oderaltarm. 
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Figuur 60. Ringverslag van Visdief 1T7. Deze Visdief is in 2012 zo'n 14 kilometer stroomopwaarts langs de Oder geringd. 
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Ringen. 

Een ring om je vinger als symbool van trouw  

of van vriendschap. 

Bij een vogel zie je al gauw 

waar het sieraad zit en toch ……is het knap 

om cijfers en letters goed te onderscheiden. 

En daarmee foutmeldingen te vermijden. 

Bij een gans zit ie soms om z’n hals. 

Het gras is mals, 

z’n kop dus naar beneden, de afleeskans is niet zo groot.  

Dan bij een visdief daar zat ie om z’n poot. 

Maar die zat op z’n hurken 

op een tak boven het water te snurken. 

En dan de kleur, bij de gans mooi geel 

bij de visdief groen. 

De cijfers en de letters wit, het zijn er niet veel, 

je moet het er maar mee doen. 

En toch met een goeie telescoop is het gelukt: 

De NZY en de Eén T Zeven. 

Zo werd een mooie landschapsdag geplukt 

en nuttige data doorgegeven. 
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Onderstaand nog een ingezoomde foto van de geringde Visdief met de groene pootring 1T7. 

 

Figuur 61. Visdief met groene pootring 1T7 in Der Oderaltarm in de uiterwaarden bij Schwedt a/d Oder. 

Na de lange wandeling gaan we terug naar Golzow, nadat Henk zich weer bij ons heeft gevoegd. Bij 

Criewen zien wij zowel een dode das als een dode wasbeerhond langs de weg liggen; ongetwijfeld 

verkeerslachtoffers.  

 

Na de avonddis in Golzow gaan nog een aantal van ons met Frans mee om de muizenvallen bij de 

Schleusengraben te controleren. De vangst van 3 mei betreft een bosmuis en een brandmuis.  

 

’s Avonds horen we bij het hotel een Ransuil jagen met het kenmerkende Meerkoetengeluid. 
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6. Woensdag 4 mei 2016: Lubuskie 

 

6.1 Ostwall omgeving Pniewo 

‘s Morgens eerst even voor het ontbijt naar de muizenvangplek, zonder resultaat deze morgen.  

 

Vandaag rijden we vanaf het hotel een ongeveer 225 kilometer lange tocht: vanaf Golzow een stuk 

Polen in en weer terug naar Golzow. Dit is het uitgestrekte bosgebied ten zuiden van de Warta. We 

koersen eerst in de richting van de stad Międzyrzecz om vervolgens via kleine dorpjes en 

bosgebieden via Sulęcin terug te rijden naar Golzow. Dit is een zeer avontuurlijke tocht geworden. 

Meerdere excursiepunten raken de zogenaamde Ostwall. Dit is een Duitse verdedigingslinie uit de 

Tweede Wereldoorlog opgericht ter verdediging van de oostgrens van het toenmalige Duitsland. 

 

Langs de weg, ná het plaatsje Sokola Dąbrowa en ter hoogte van Strużyny stoppen we in een (oud) 

gemengd zomereiken-fijnsparren bos met een klein beekje en een meertje voor een koffiestop. We 

zien hier veel sporen van wilde zwijnen en ook sporen van bevers. In de beekbedding groeit een 

goudveil. Op de nabijgelegen akkers horen wij Kraanvogels roepen. 

 
Tabel 16. Vogelwaarnemingen bij Sokola Dąbrowa en Strużyny op 4-5-2016: 15 vogelsoorten. 

Rode wouw 1 Buizerd Kraanvogel  

Koekoek Zwarte specht Grote bonte specht 

Winterkoning Zwartkop Tjiftjaf 

Vuurgoudhaan 3 Koolmees Zwarte mees 

Pimpelmees Raaf 9 Spreeuw 

 

We gaan verder richting de “Hitler-bunkers” wat één van de reisdoelen voor deze dag is. Frans heeft 

in januari 2016 meegedaan aan een vleermuistelling in deze ondergrondse complexen en wil dit 

graag met ons delen.  

 

Bij het gehucht Goruńsko zien we in verruigd grasland een Klapekster; de eerste deze week. In de 

omgeving van het dorp Chycina stoppen wij aan de westkant van het meertje Jezioro Chycina dat als 

een ‘bosvijver’ is ingericht ten behoeve van recreatieve doeleinden. Wij verblijven hier een half uurtje 

en zien de eerste Bonte vliegenvangers van deze week.  

Figuur 62. Beekdal tussen Sokola Dąbrowa en Strużyny. 
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Margriet geeft een toelichting op de vegetatie met onder andere knolbeemdgras en gulden 

sleutelbloemen die wij ook bij de verlaten spoorbrug in Siekierki hebben gezien.  

 
Tabel 17. Vogelwaarnemingen in bosgebied Chycina op 4-5-2016: 32 vogelsoorten. 

Fuut Knobbelzwaan Wilde eend 

Buizerd Zwarte specht Groene specht 

Grote bonte specht Boerenzwaluw Boompieper 

Winterkoning Roodborst Gekraagde roodstaart 

Zanglijster Merel Zwartkop 

Fitis Fluiter 5 Tjiftjaf 

Goudhaan Vuurgoudhaan 5 Zwarte mees 

Pimpelmees Kuifmees Boomkruiper 

Bonte vliegenvanger 1 Ekster Bonte kraai 

Spreeuw Vink Goudvink 

Appelvink Geelgors  

 

Vervolgens rijden we over de weg 137 van Pieski richting Międzyrzecz. Na 3,5 kilometer parkeren we 

in de berm van de weg en lopen een bospad op richting een beekdalletje waar zich één van de 

vleermuisbunkers bevindt. We zien een ree. Frans kon in dit bos de bunker niet meer terugvinden. Dit 

is een prachtig, nat bos langs de beek met onder meer gulden sleutelbloem en donkersporig 

bosviooltje. Dwars door het bos loopt een indrukwekkende kilometerslange anti-tank-wal van 

betonblokken. 

 

Na onze tevergeefse zoektocht naar de bunker gaan we weer verder. We zien al snel op een 

keienweg een Brilduiker vrouwtje met pulli lopen. Nu gaan we eerst lunchen. We rijden hiervoor even 

naar de afslag naar Kęszyca-Kolonia (en na de lunch weer terug richting Pieski) waar we met fraai 

overzicht over een meer onze lunch gebruiken. Op het meer zien we twee paar Brilduikers en in het 

bos zijn meerdere Appelvinken actief. Matthijs pakt in zijn camera een Zeearend en een Bruine 

kiekendief in één beeld. 

 

 
Figuur 63. Omgeving Kęszyca-Kolonia waar wij de lunch gebruiken. 
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Tabel 18. Vogelwaarnemingen bij Kęszyca-Kolonia op 4-5-2016: 23 vogelsoorten. 

Aalscholver Wilde eend Brilduiker 2 pr 

Zeearend 1 Rode wouw 1 Bruine kiekendief pr 

Buizerd Visdief pr Turkse tortel 

IJsvogel pr Zwarte specht  Grote bonte specht 

Gele kwikstaart Roodborst Zanglijster 

Merel Fitis Fluiter 

Tjiftjaf Goudhaan Koolmees 

Gaai Appelvink  

 

Na de lunch vervolgen wij onze weg via Nietoperek naar Pniewo waar een oorlogsmuseum is. Dit 

museum belicht de geschiedenis van de Ostwall. Het is een klein dorpje dat leeft van toeristen die 

naar het museum komen om een rondleiding te krijgen door de ondergrondse gangen van 

Festungswerk 717: onder het glooiende bos- en akkerlandschap in de omgeving van Nietoperek liet 

Hitler in 1935, voor de Tweede Wereldoorlog, een onderaards tunnelcomplex van meer dan 30 

kilometer lengte bouwen. Dit ondergrondse “fort”, dat op sommige locaties 40 meter diep is, was 

bedoeld om het “Rode Gevaar” te keren. De “Ostwall”, zoals deze ondergrondse betonstad als naam 

heeft gekregen, is nu één van de belangrijkste overwinteringslocaties van circa 32.000 vleermuizen 

van 12 verschillende soorten. Hitler heeft dus onbedoeld het grootste bio-project van Europa 

gecreëerd. De Ostwall is nu een belangrijke toeristische attractie, hoewel het ondergrondse voormalig 

militair complex slecht beperkt toegankelijk is. 

 

 
Figuur 64. Omgeving van dorp Pniewo met oorlogsmuseum, waar wij aan de rand van het dorp een Klapekster zien. 

 
Tabel 19. Vogelwaarnemingen bij Pniewo op 4-5-2016: 21 vogelsoorten. 

Wilde eend Sperwer Kraanvogel 

Veldleeuwerik Boerenzwaluw Kramsvogel 

Zwartkop Koolmees Pimpelmees 

Glanskop Klapekster 1 Spreeuw 

Huismus Ringmus Vink 

Kneu Putter Groenling 

Europese kanarie Grauwe gors Raaf 

 

De omgeving is niet bijzonder interessant en bestaat uit grootschalige akkercomplexen, 

gecompartimenteerd door lanen met struweel- en zoomvegetaties. 
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Wij maken een wandeling via een gemarkeerde route naar de heuvel met drie bunkers die als halve 

eierdoppen boven de grond uitsteken. Matthijs en Jan dwalen af, want er is een Klapekster gespot en 

zij willen dit exemplaar graag fotograferen. Frans geeft ons uitleg over het ondergrondse complex en 

het vleermuizen tellen.  

 

 
Figuur 65. Impressie Ostwall bij Pniewo. 
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Figuur 66. Impressie ondergronds bunkercomplex Ostwall bij Pniewo. 

 

6.2 Łagowski Park Krajobrazowy 

 
Wij vervolgen onze weg naar het landschapspark Łagowski Park Krajobrazowy. 
 
We rijden eerst richting Wysoka. Onderweg zien we nog meer bunkers van de Ostwall. Bij Wysoka ligt 
het meer Jezioro Paklicko Mł. Hier is ook een klein gangenstelsel van een bunker waar door Frans 
eerder vleermuizen zijn geteld. We maken hier een kort wandelingetje, deels door een tunnel. Bij dit 
meer horen we een Draaihals en zien ook een Klapekster. We rijden verder. In het dorpje Sieniawa 
ligt een dode das langs de weg.  
 
Via het dorp Łagówek rijden we het gebied binnen dat bekend staat als het landschapspark Łagowski 
Park Krajobrazowy. Dit is een avontuurlijke tocht, wij weten niet wat ons te wachten staat. In dit 
landschapspark liggen drie natuurreservaten. Bij een afgelegen woning in het bos liggen enkele kleine 
visvijvers en restanten van een voormalige viskwekerij. Ook staan er oude bijenkasten die niet meer 
in gebruik zijn. 
 
Bij het hier gelegen meer Jezioro Ciecz maken wij een kleine wandeling langs de oostelijke oever. Op 
het meer zien wij 8 mannetjes en drie vrouwtjes Brilduikers. Het meer wordt omzoomd door een fraai 
wintereiken-beukenbos. Er zijn op diverse plaatsen vraatsporen van bevers, ook aan oude beuken. 
Langs de oevers staan imposante zwarte elzen. We zien langs het pad bij de woning een tauvlinder. 
 
Wij rijden verder en stoppen op meerdere locaties in dit schitterende oude beukenbos, dat wordt 
afgewisseld door eikenopstanden en beekdalen met zwarte els. Wij horen onder meer Appelvinken, 
Fluiters, een Kleine bonte specht. In het beekdal zien wij beverdammen en een beverburcht. De 
beverdammen zorgen voor stuwing van het water, waardoor kleine poelen ontstaan en sterfte van 
zwarte els, beuk en zomereik optreedt. 
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Onderstaande tabel met vogelwaarnemingen is wellicht niet helemaal volledig. 
 
Tabel 20. Vogelwaarnemingen in het landschapspark Łagowski Park Krajobrazowy op 4-5-2016: 24 vogelsoorten. 

Fuut Knobbelzwaan Brilduiker 8 m en 3 vr 

Buizerd Meerkoet Houtduif 

Koekoek Grote bonte specht Kleine bonte specht 

Roodborst Merel Zwartkop 

Grote karekiet Fluiter Tjiftjaf 

Vuurgoudhaan Koolmees Zwarte mees 

Boomklever Vink Groenling 

Appelvink Kraanvogel Kleine vliegenvanger 

 

Hier zien we ook een paartje Kraanvogels in broedbiotoop, pal langs de weg, in het beekdal, in het 
halfopen broekbos, tussen de beverdammen in. Het is een bijzondere belevenis om de Kraanvogels 
van zo dichtbij te kunnen observeren. De afgelopen dagen zien wij regelmatig Kraanvogels in 
graanvelden en wij vroegen ons al af waar zij broeden omdat daar niet altijd natte graslanden en riet 
in de buurt lijken te zijn. Op eerdere reizen troffen wij wel vaker Kraanvogels in elzenbroekbossen 
aan. Ook nu wordt bevestigd dat Kraanvogels ook in smalle stroken elzenbroekbossen langs beken 
broeden. 

Figuur 67. Beverburcht in beekdal in het landschapspark Łagowski Park Krajobrazowy. 
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Het is moeilijk om door dit bos te navigeren, het is wat onduidelijk hoe te rijden en de staat van de 
weg is ook niet overal even goed. Wij blijken met een soort grote lus door het bos heen te rijden. Al 
rijdend ontdekt Gert een zingende Kleine vliegenvanger in een oud beukenbos, de optimale biotoop 
van deze vogelsoort. Een hele goede reden voor nog een stop! We horen de vogel hoog in de beuken 
zingen, maar zien hem helaas niet. 
 
Deze opeenstapeling van mooie waarnemingen in het Łagowski Park Krajobrazowy, ogenschijnlijk ver 
van de bewoonde wereld, vormt toch wel het hoogtepunt van onze vogeltrip in 2016. 
 
 
 
 
 
 
 
  

Figuur 68. Broedbiotoop van Kraanvogel met dank aan de bever. Łagowski Park Krajobrazowy. 

Kleine vliegenvanger in Nederland…. 

 

Broedtijd 

De Kleine Vliegenvanger broedt op slechts 150 km van de Nederlandse grens in Noord-Duitsland. Ondanks 

enige tendensen tot uitbreiding in westelijke richting, bleef een vestiging als broedvogel in ons land tot nu 

toe uit. 

 

Buiten broedtijd 

Voorjaarswaarnemingen van deze in India en Pakistan overwinterende soort beperken zich nagenoeg tot de 

periode tussen eind april en begin juni, met de piek in de tweede helft van mei. Jaarlijkse doortrek is 

wisselend en lijkt deels samen te hangen met het optreden van krachtige oostenwinden in de trektijd. 

Sommige mannetjes, vaak niet geheel uitgekleurde vogels, blijven dagen- tot  wekenlang hangen en zingen 

dan regelmatig. De najaarswaarnemingen vallen tussen eind augustus en eind oktober, met name eind 

september en in de eerste helft van oktober. Ze concentreren zich meer dan de voorjaarswaarnemingen op 

de kuststrook. Vaak gaat het om ringvangsten.  
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Figuur 69. Ligging van het landschapspark Łagowski Park Krajobrazowy  en de locatie van de Kleine vliegenvanger. 

Na het bezoek aan het Łagowski Park Krajobrazowy gaan wij weer richting Golzow voor de avonddis. 

Wij rijden terug via Lagówek, Sieniawa en de grotere plaats Sulęcin. In totaal hebben we vandaag 

ongeveer 225 kilometer gereden. 

 

Een snelle controle van de muizenvallen door Frans levert niets op en de muizenvallen en de 

valcamera’s worden meegenomen, aangezien wij de volgende morgen uit Golzow vertrekken richting 

Buckow in Havelland. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figuur 70. Daar is iets te zien. Frans, Margriet, Erik, Matthijs en Jan. 
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B gedicht. 
 

 

 

De letter B verdient aparte aandacht, 

 

 dat is misschien een beetje onverwacht 

 

maar door veel bijzondere belevingen 

 

 ontstonden onderstaande ingevingen.  

 
Bijvoorbeeld het Łagowski-bosreservaat, 

 

waar je -eenmaal daar geweest - nog lang over praat. 

 

En over de beverdammen en burchten die door die beesten daar zijn gemaakt,  

 

waardoor in je binnenste  je oergevoel ontwaakt. 

 

En door de beide kranen die daar statig verbleven 

 

en er misschien wel zouden broeden.  

 

Het leek als door een toeval aan ons gegeven. 

 

In dit buitengewone bosgebied hadden we dit niet kunnen vermoeden. 

 

En dan tijdens een wandeling vanaf het Bezoekerscentrum een vaste gast:  

 

De Buidelmees die ons met zijn bijzondere nestbouw weer heeft verrast. 

 

Maar ook aan het betonpad bij Słońsk zijn wij zeer verknocht. 

 

Al vaker werd dit boeiende gebied door ons bezocht. 

 

Kijkend naar Blauwe reigers, Bonte kraaien en Boerenzwaluwen aten we onze dik 

belegde boterham. 

 

Natuurlijk zijn er ook nog bosmuizen, bosbeken, Buizerden, Brilduikers, baltsende 

Dodaarsen, Bonte vliegenvangers, blauwtjes, bijzondere planten…….. het zijn er vast 

wel meer dan tien. 

 

Maar genoeg nu want je zou door de bomen het bos niet meer zien. 
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7. Donderdag 5 mei 2016: terugreis via Buckow, Havelland 

 

7.1 Terugreis via Buckow, Havelland 

Het is ons laatste ontbijt in Golzow, aangezien wij door Feiertag “Christi Himmelfahrt” niet langer 

konden blijven. Voor het ontbijt wordt door Matthijs nog een Sprinkhaanzanger in de omgeving van 

Golzow waargenomen. Na het afrekenen gaan wij richting Havelland waar wij in het 

landschapsreservaat in Buckow Grote trappen willen observeren. 

 

Wij zijn omstreeks kwart over twaalf bij de observatietoren tussen Buckow en Garlitz. Het schrale 

zonnetje bij vertrek uit Golzow heeft plaatsgemaakt voor een warme zonneschijn. Het is zeer 

behaaglijk wanneer wij vanuit de observatietoren Grote trappen proberen te observeren. Wij zien al 

snel twee mannetjes en zes vrouwtjes Grote trappen foerageren. Hoewel op afstand, is het een 

imposant gezicht om de fraaie Grote trappen te observeren via de telescoop. In totaal zagen wij 19 

Grote trappen. 

Wij spraken in de observatietoren enkele vogelaars en zij melden dat er in Havelländisches Luch en 

de Belziger Landschaftswiesen 235 ex Grote trappen zijn, dankzij het intensieve fokprogramma dat in 

Buckow al enkele decennia plaatsvindt. In 2005 waren wij ook in dit gebied en observeerden ook de 

Grote trappen. Er lijkt volgens onze waarneming weinig veranderd in dit gebied. 

 

 
Tabel 21. Vogelwaarnemingen vanaf de observatietoren bij Buckow: 22 vogelsoorten. 

Ooievaar Knobbelzwaan Grauwe kiekendief 1 m 

Buizerd Torenvalk Waterhoen 1 pr 

Kraanvogel Grote trap 19 Koekoek 

Veldleeuwerik Boerenzwaluw 17 nesten Witte kwikstaart 

Gele kwikstaart Nachtegaal Zwartkop 

Grasmus Bonte kraai Raaf 

Spreeuw Kneu Groenling 

Grauwe gors   

Figuur 71. Locatie van de observatietoren tussen Buckow en Garlitz voor de Grote trap. 
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In de observatietoren tellen wij 17 nesten van Boerenzwaluwen en in de struwelen bij de toren zijn 

Grauwe gorzen en in de graslanden zijn veel Gele Kwikstaarten. Terwijl wij in de observatietoren de 

Grote trappen via de telescoop observeren zien wij ook een mannetje Grauwe kiekendief jagen.  

De Grauwe kiekendief is een soort die in Brandenburg de status heeft van bedreigde broedvogel. In 

2012 zijn 20 broedparen en 14 territoria vastgesteld, waarvan in de Havelländisches Luch twee 

broedparen en drie territoria, waarmee dit gebied het hoogste aantal paren scoort. 

 

Het zijn bijzondere waarnemingen in een gebied dat volledig wordt beheerd ten behoeve van de 

instandhouding van Grote trappen, maar waar ook andere vogelsoorten van profiteren. Voor een 

volledige beschrijving van dit gebied en omgeving verwijzen wij naar het reisverslag dat wij in 2006 

hebben samengesteld naar aanleiding van onze vogeltrip in Havelland. 

 

Na onze observaties in het Havelländisches Luch is het tijd om huiswaarts te reizen; de vogeltrip 2016 

is ten einde en rond zevenen zijn wij terug in Vaassen. 

 

Grote trap 

 

Uit de Duitse literatuur hebben wij de volgende informatie over de ontwikkeling van de laatste jaren 

van de Grote trap gehaald (de KNNV-vogelreis was hier in 2005): 

 

Na de sneeuwrijke koude winter van 2009/2010 en de eveneens koude winter van 2010/2011 leidde 

dit in de drie reproductie-gebieden (Havelländisches Luch, Belziger Landschaftswiesen en Fiener 

Bruch) tot een wintervlucht: het vluchten voor de sneeuw. Het betrof een derde van het totale Grote 

trappen bestand. 

 

Na deze twee koude winter werd in 2011 niet meer dan een populatie van 39 hanen en 57 hennen 

vastgesteld. Gedurende de winter 2011/2012 was er geen wintervlucht en werd gedurende het 

voorjaar een populatie van 121 individuen vastgesteld. In het beschermde gedeelte van 17 ha in de 

Havelländischer Luch waren in 2011 17 broedplaatsen, waarvan 10 kuikens uitkwamen en zeven 

jonge vogels het overleefden. In het onbeschermde gebied waren 34 broedplaatsen met minstens vier 

kuikens, die niet overleefden. 

 

In 2012 waren in het beschermde gebied 29 broedplaatsen met minstens 12 kuikens waarvan negen 

kuikens het overleefden. In het onbeschermde gebied waren 38 broedplaatsen met negen kuikens 

waarvan één kuiken vliegvlug werd. Deze informatie toont aan dat de reproductie in de drie 

landschapsreservaten erg laag is…..  

 

 

Tijdens deze vogelreis hebben wij niet alleen oog en oor gehad voor vogels. Er is ook vele 

waarnemingen gedaan aan bijvoorbeeld zoogdieren en hogere planten. Aan het eind van de 

vogelweek kan ook van de andere planten en dieren de balans opgemaakt worden. In de volgende 

twee paragrafen besteed Frans Bosch aandacht aan de zoogdieren en Margriet Maan memoreert 

enkele hoogtepunten van de hogere planten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.knnv.nl/sites/www.knnv.nl/files/2005%20Verslag%20vogelreis%20Havelland.pdf


 

   

   

 

KNNV Epe-Heerde Vogelreis Oder, Warta en Lubuskie 2016  Pagina 60 van 80 

 

8. Over zoogdieren en hogere planten 

 

8.1 Waarnemingen van zoogdieren; enkele indrukken 

8.1.1 Resultaten onderzoek lifetraps Schleusengraben Golzow 

 

Net buiten Golzow (52.580033 N -14.484591 E) zijn langs de Schleusengraben, ter plaatse een smal, 

gekanaliseerd riviertje, acht lifetraps voor kleine zoogdieren uitgezet. De helft van de vallen heeft 

hoog op de oever tussen de begroeiing gestaan. De andere helft is in de rand van een groot 

koolzaadveld gezet.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figuur 72. Golzow: links van de weg Hauptstrasse de Schleusengraben en rechts van de weg de Richtgraben; 
respectievelijk vanggebied van muizen en waarnemingen van gewone dwergvleermuizen. 

Er zijn op verschillende dagen in totaal acht dieren gevangen:  
1 brandmuis (Apodemus agrarius) 

2 bosmuizen (Apodemus sylvaticus) 

2 grote bosmuizen (Apodemus flavicollis) 

2 kleine bosmuizen (Apodemus uralensis) 

1 tuinspitsmuis (Crocidura suaveolens). 

 

De brandmuis is gemakkelijk te 

herkennen aan de zwarte streep op de 

rug. Een gele halsband op de witte 

onderkant is kenmerkend voor de grote 

bosmuis. Kleine bosmuizen zijn niet 

bekend uit het gebied. Ze zijn wel gemeld 

via www.observado.org, maar kunnen 

niet gevalideerd worden, omdat er geen 

maten genomen zijn. De dieren voldoen 

verder wel aan de beschrijving. Met name 

de relatief korte staart en het rustige 

gedrag zijn direct opgevallen.  
 

Figuur 73. Kleine bosmuis gevangen in lifetrap. 

file:///C:/Users/Laptop/Documents/PRIVE/Vogelreizen/Warta%202016/www.observado.org
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Aan hetzelfde watertje (52.581154-14.487981), maar dan meer oostelijk waar het Richtgraben heet, 

bij de poort die de ingang vormde naar een oude boerderij, zijn waarnemingen met de batdetector 

gedaan van foeragerende gewone dwergvleermuizen. 

Figuur 74. Muizenvanglocatie bij de Schleusengraben in Golzow: afb 1; tuinspitsmuis, afb 2; Jan, afb 3; Frans met 
muizenval, afb4; bosmuis, afb 5; Matthijs, Frans en Jan; afb 6; Schleusengraben met koolzaadveld. 
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8.1.2 Zoogdierwaarnemingen Oder-Warta: de Wasbeer (Procyon lotor) 

 

Op verschillende plaatsen hebben we tijdens onze vogeltochten sporen van wasberen gevonden. Dat 

is het geval langs watertjes in en bij Golzow en ook over de grens even voorbij Kostryn.  Ook zagen 

we een enkel verkeersslachtoffer. Dat we sporen van wasberen zien is niet verwonderlijk gezien de 

aantalsontwikkeling van het dier in Duitsland (zie grafiek). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De waarnemingen zijn vooral gedaan door jagersverenigingen. De verwachtingen van de jagers zijn 

dat de dieren, ondanks de jachtdruk en het aantal verkeersslachtoffers, flink zal toenemen. De twee 

kerngebieden in Duitsland gaan naar verwachting een stevige verbinding vormen (of doen dat 

inmiddels al). 

Figuur 75. Aantalsontwikkeling van de wasbeer op grond van systematische tellingen. 

Figuur 76. Prent van een wasbeer. 
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De belangrijkste verspreidingsgebieden van 

wasberen in Duitsland in de periode van 

2001 tot 2003 zijn te zien in bijgaand 

kaartje. Golzow ligt in het oostelijke 

kerngebied van de wasbeer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frans Bosch 

 

 
  

Figuur 77. Verspreiding wasbeer in Duitsland 
in de periode 2001-2003. Golzow ligt in het 
oostelijke kerngebied. 

Figuur 78. Nog veel meer prenten van de wasbeer langs de 
Richtgraben, oostelijk van Golzow. 



 

   

   

 

KNNV Epe-Heerde Vogelreis Oder, Warta en Lubuskie 2016  Pagina 64 van 80 

 

8.2 Waarnemingen van hogere planten; enkele indrukken 

 

De ooibossen zijn sterk bedreigde plantengezelschappen. Aan de Elbe en de Oder vindt men nog 

resten van het Silberweiden-Gehölz in kleine bosschages, kreupelbos en smalle repen aan 

waterkanten. Vaak is het verouderd. De Silberweide, de schietwilg (Salix alba) is vaak wel 20 meter 

hoog. De kraakwilg (Salix fragilis) is een karakteristieke boom, waarbij het gebladerte in grote toeven 

aan de buitenkant hangt. Hun bastaard is Salix x rubens. Alle wilgen droegen nog katjes. Het 

zachthout ooibos bevat verder nog de zwarte populier (Populus nigra). Aan de oever van de rivier 

staat ook de amandelwilg (Salix triandra) en de katwilg (Salix viminalis). 

 

Het hardhout-ooibos bestaat uit zomereik (Quercus robur), fladderiep (Ulmus laevis) en es (Fraxinus 

excelsior), Pluimes (Fraxinus ornus). 

 

In het (Winter)eiken-beukenbos: Bleeksporig bosviooltje (Viola riviniana), blauwe bosbes (Vaccinium 

myrtillus). 

 

Flora die Margriet Maan opviel tijdens deze reis:  

 
Dag 1 - Rivierduin bij Nieschen – Oder (30-4) 
Driekleurig viooltje (Viola tricolor) 
Cipreswolfsmelk (Euphorbia cyparissias) 
Kaal breukkruid (Herniaria glabra) 
Veel Rood zwenkgras, Herderstasje en Paardenbloemen. 
 
 
Dag 2 - uiterwaarden Oder (1-5) 
Oostelijk kruiskruid (Senecio vernalis) 
Gewone zandmuur (Arenaria serpyllifolia) 
Engels gras (Armeria arenaria) 
Ganzerik (Potentilla heptaphylla) ofwel Rötliches Fingerkraut 
Cipreswolfsmelk (Euphorbia cyparissias) 

 

 

Dag 3 - uiterwaarden Oder (2-5) 
Gewoon barbarakruid (Barbarea vulgaris) 
Pijlkruidkers (Lepidium draba) 
 
In park en bos: 
Dubbele pinksterbloem (vermoedelijk ingezaaid) 
Gele anemoon (Anemone ranunculoides) 
Gevlekte dovenetel (Lamium maculatum) 
Groot springzaad (Impatiens noli-tangere) 
Gewone vogelkers (Prunus padus)  
 
Bij brug:  
Gulden sleutelbloem (Primula veris)  
Donkersporig bosviooltje (Viola reichenbachiana)  
Weichselkers (Prunus mahaleb) 
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Dag 4 - Park Criewen (3-5) 
Ongevlekt longkruid (Pulmonaria obscura) 
Paarbladig goudveil (Chrysoplenium oppositifolium) 
Donkersporig bosviooltje (Viola reichenbachiana) 
Gele anemoon (Anemone ranunculoides) 
Gulden sleutelbloem (Primula veris) 
Eenbes (Paris quadrifolia) 
Bleke schubwortel (Lathraea squamaria) 
Gewoon speenkruid (Ficaria verna)  
 
Wilgen in Nationalpark Unteres Odertal: bron Naturwacht Nationalpark Unteres Odertal. 

Dag 5 Pniewo – Łagowski Park Krajobrazowy 
Knolbeemdgras (Poa bulbosa) 

 

 

Dag 6 Buckow – Havelländischer Luch (5-5) 

De grote lichte plekken in het vlakke veld hebben we al eerder gezien. Bij de uitkijktoren van de Grote 
trappen liepen we er naar toe: Gewöhnliche Sand-Schaumkresse (Cardaminopsis arenosa spp 

arenosa). Ook in Nederland komt die voor, de Rozetsteenkers. 
 
 

Margriet Maan 

Figuur 79. Knolbeemdgras (Poa bulbosa). 
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Figuur 80. Planten van het rijke bos in Criewen: Bleke schubwortel, Gulden sleutelbloem en Gele anemoon. 
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8.3 Analyse 

 

Het is interessant om een analyse te maken van onze eerdere bezoeken aan de omgeving aan de 

uiterwaarden van de Oder bij Golzow en Criewen en de Warta in de omgeving van Słońsk. 

 

Een analyse heeft beperkingen aangezien bijvoorbeeld de bezoekperioden van 2007, 2008 en 2016 

niet helemaal overeenkomen. Ook zijn de gebieden die we in de drie jaren bezochten niet exact gelijk. 

Niettemin is het interessant wanneer we de soortenlijsten van de vogelwaarnemingen met elkaar 

vergelijken. 

 

Tijdens de vogelreis van 2007 hebben wij 151 vogelsoorten waargenomen en in 2008 maar liefst 160 

vogelsoorten. Het jaar 2016 doet daar met 157 vogelsoorten helemaal niet voor onder. 

 

Het gaat natuurlijk niet alleen om de vogelsoorten, maar ook over alle andere waarnemingen, het 

fraaie afwisselende landschap en de gezelligheid die we met elkaar gehad hebben. Een bezoek aan 

de omgeving van de Warta en de Oder is nog steeds zeer de moeite waard! 

 

  

Figuur 81. Bauke: de analyse? 
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Huiswaarts en wat bleef er zoal hangen. 
 

Het geluid van vuurbuikpadden in het Oderdal 

 

en een oude spoorbrug in verval. 

 

Asperges en een Trodelmarkt! 

 

Antiek en vlooien bij elkaar geharkt. 

 

En sommige one-liners vergeet je ook niet meer: 

 

“Eerst gegoogled…. daarna pas bezoek ik een dame of een heer!” 

 

En een nest met twee jongen bijna vertrapt, 

 

geen veldleeuwerik die dat nog snapt. 

 

Of je loopt in de natuur - het is een zegen –  

 

en je hoort dan toch een ringtone 

 

van een smartphone, 

 

die kun je dan helaas niet uitvegen! 

 

Dan was er nog heel veel slagroom, met daaronder nog wat aardbeien.  

 

E n deze keer geen bolle weg met keien 

 

doch slechts een haperend achterlicht. 

 

En met het goede lampje was de reparatie relatief nog snel verricht. 

 

De grote Trap natuurlijk in ’t Havelland, 

 

die houden daar nog stand. 

 

En……. indrukwekkend in z’n omvang 

 

de ondergrondse bunkers uit wereldoorlog twee.  

 

Van groot historisch belang! 

 

Een ieder nam zijn eigen indruk huiswaarts mee. 

 

En heeft u van ANNA ooit gehoord? 

 

De betekenis van dit codewoord: 

 

Altijd navragen nooit aannemen………… 

 

Mede daarom was deze vogelreis weer zo geslaagd: 

 

Veel werd van te voren nagevraagd 
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Ryslavy Thorsten und Ilona Langgemach, Bernd 

Litzkow & Andreas Stein.2011/2012. Zur 

Bestandssituation ausgewählter Vogelarten in 

Brandenburg Jahresbericht 2011 & 2012. 
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Brandenburg Heft 3,4 2015. 
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Rothmaler Werner. 

 

Bildatlas der Farn- und Blütenpflanzen 

Deutschlands. 2000. Haeupler Henning und  

Thomas Muer. 

 

Hottinga Adrie en Gert Prins. 2009. Vogelreis Warta 2007 en 2008. KNNV afdeling Epe en Heerde. 

2009. 

 

Hottinga Adrie en Gert Prins. 2006. Vogel- en natuurreis Havelland 2006. KNNV afdeling Epe en 

Heerde. 

 

Svensson, Lars & Peter J. Grant. 1999. ANWB Vogelgids van Europa. 

 

 

Apps 

Vogels van Europa 2.0. Naturalis Biodiversity Center. 

 

 
Kaarten 

RV Euro-Regionalkarte 1:300.000. Polen-Nordwest, Pommern, Ostseeküste. RV Verlag. 

ISBN 3-575-11151-0. 

 

Mapa Turystyczna 1:40.000. "Ujście Warty" National Park. Zaklad Kartograficzny Sygnatura. ISBN 

83-87873-56-X. 

 

Pojezierze Lubuskie od Lagowa Do Pniew. 1: 80.000. Wojskowe Zaklady Kartograficzne. ISBN 83-

7135-162-3. 

 

Berlin und Umgebung mit Ortsverzeichnis. Falk Plan. 1:150.000. 

 

Topografische Karte. 1:50.000. Ausgabe mit Wanderwegen. Nationalpark Unteres Odertal. LGB 

Brandenburg. Landesvermessung und Geobasisinformation Brandenburg. ISBN 3-7490-4099-0. 

 

Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg. Deutsch-Polnische Radwander- und Freizeitkarte Oderbruch – 

Lebuser Land. 1:75.000. ISNN 3-9344895-34-4. 

 

 

 

Figuur 82. Twee Poolse Boerenzwaluwen bovenop bord 
‘”Neem uw afval…..” 
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10. Bijlagen 

 

10.1 Bijlage 1: overzicht vogelwaarnemingen 
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10.2 Bijlage 2: overzicht overige waarnemingen 
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Figuur 83. Bijen houden: cultuurhistorie of lokale economie? 
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