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Forord 

 

Med sin rige natur og enestående fugleliv har det nordøstlige Polen flere gange været et 

naturligt mål for storture arrangeret af DOFs Københavnsafdeling. Denne gang havde vi valgt 

at gennemføre rejsen en måned tidligere end normalt, så vi besøgte Polen i perioden 21. april - 

1. maj 2005. Rejsen blev en stor succes med et væld af fine fugle-og naturoplevelser. Som følge 

af det tidlige tidspunkt glippede en række arter, der ankommer sent - bl.a. citronvipstjert og 

vandsanger. Men til gengæld fik vi så mange fine oplevelser med spætter, spurveugle, 

skrigeørne og tusindvis af trækfugle, at det rigeligt opvejede de fugle, som vi ikke så som følge 

af det tidlige tidspunkt. Hvis man kort skal sammenfatte forskellen mellem at besøge Polen i 

månedskiftet april/maj og i månedskiftet maj/juni, så har man mange flere fine oplevelser med 

sete fugle i april/maj, mens man i maj/juni har flere oplevelser med hørte fugle. Og det er vel 

egentligt meget naturligt, når man tænker på, at i slutningen af april er skoven endnu ikke 

sprunget rigtigt ud, så det er nemt at se fuglene i Bialowieza-skoven. Desuden er der fortsat 

mange trækgæster i Biebrza-sumpene. I månedskiftet maj/juni er skoven derimod mørk og 

lukket og virker ofte som en grøn mur. I Bialowieza opleves fuglene derfor i langt højere grad 

med ørene. I Biebrza-floddalen kan man i juni glæde sig sig over syngende vandsanger, men 

vandstanden err i det sene tidspunkt så lav, at de oversvømmede enge ofte er tørret ud. Da 

forårstrækket tilmed er så godt som overstået, er fuglelivet på denne tid slet ikke så intens som 

i det tidlige forår. 

 

Rejsen blev gennemført i bus med overpå to forhoteller, hvor der begge steder var meget fin 

mad – en stor og glædelig forandring i forhold til tidligere DOF-ture til Polen. Vi opnåede 

derfor en meget fin og hyggelig tur, hvor vi fik set og oplevet meget og samtidig havde en god 

stemning på hele rejsen. Aktivivar temmelig højt, men vist tilfor alle. 

 

Lederne takker hermed deltagerne for deres gode humør, der var et uundværeligt bidrag til den 

vellykkede rejse. 

 

Rejsen havde tre hovedmål: 

 

Biebrza-sumpene, der er et af de største vådområder i Europa, og som har stor betydning for 

såvel trækfugle som lokale vandfugle. Hele Polens bestand af Stor Skrigeørn på omkring 15 par 

yngler her, Dertil kommer mange elge og vildsvin. I april og begyndelsen af maj kan man 

jævnligt høre ulvene tude, for her er 30-40 ulve fordelt på 3-4 forskellige ulvefamilier.  

 

Bialowieza-skovene rummer den best bevarede naturskov af de store løv-og blandskove, som 

førhen dækkede det meste af Centraleuropa. Skoven domineres af lind, eg, avnbøg, skovfyr og 

rødgran. avnbøg mv. Træerne er op til 50 meter høje. I den unikke skov, som i sig selv er en 

storslået naturoplevelse, kan ses alle Europas spætter undtagen Syrisk Flagspætte og med lidt 

held også Europæisk Bison.. 

  

Siemianówka-søen nord for Bialowieza-skovene var tidligere et sumpområde, men blev for 

godt 20 år siden inddæmmet og omdannet til en sø, der i dag huser et meget rigt fugleliv.  

 

Naturen i det østlige Polen virker på os danskere meget nær, men samtidig også fjern. 

Landskabet ligner umiddelbart det danske med marker og lunde, men befolkningstætheden er 

betydeligt mindre og agerbruget slet ikke så intensivt som herhjemme. Mange fugle, der kun 

sjældent ses i Danmark, stortrives stadig i det østpolske landskab på trods af, at den fysiske 
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afstand til Bornholm kun er ca. 600 km. Levestandarden i de søvnige landsbyer i det østlige 

Polen er set med danske øjne ringe, men Polens økonomi er nu inde i en rivende udvikling. 

Forhåbentlig kan flest muligt af de store naturværdier bevares samtidig med, at Polens 

levestandard kan få et tiltrængt løft. Både Bialowieza-skoven og Biebrza-sumpene er i dag 

nationalparker og synes at være godt beskyttede. 

 

Deltagerne på rejsen var: Lene Nielsen, Gorm Mudie Jelstrup, Kirsten Gøther Hansen, Jørgen 

Preben Hansen, Ib Jørgensen, Vibe Buch-Ohlsen, Inger Jonasson, Eddie Jonasson, Hanne 

Nielsen, Leon Berthou (turleder), Helle Hjort Sjøberg, Søren Skov, (turleder), Lene Ølgaard, 

Jan Kjeld Hansen, Niels Erik Norsker, Orla Døssing, Poul Torekov, Claus Hyllested, Iacob 

Olrik, Karsten Enggård og Erik Heberg. 

 

Desuden deltog vores helt uundværelige guide Andrzej Petryna. 

 

 

Rejsedagbog 

 

Torsdag 21. april: Vi mødte forventningsfulde op i Kastrup Lufthavn kl. 06.45. Flyet afgik 

klokken 8.15 og efter en behagelig flyvetur på halvanden time, landede vi i Warszawa 

Lufthavn, hvor vores lokale guide Andrezej modtog os. Udenfor var vejret køligt, men tørt. 

Forventningsfulde satte vi os ind i bussen med kurs mod øst - mod Bialowieza. Inden vi kom så 

langt, standsede vi to gange ved Bugfloden. Første gang for at spise frokost på en kro ud til 

floden og næsten gang for at gå en tur i et lyngklædt overdrevsområde, der er under tilgroning 

med fyrretræer. Her så vi alle nogle meget fine hedelærker, og de fleste af deltagerne var endda 

så heldige at se en lille rørvagtel i vegetationen ved floden plus rejsens første lille skrigeørn. 

Derpå fortsatte vi videre til Bialowieza by, hvor vi ankom sent om eftermiddagen og 

indlogerede os på Pension Unikat, der skulle være vores hjem i de kommende fem nætter. Lige 

udenfor hotellet sang husrødstjerten og storken havde sin rede.  

 

Fredag 22. april: Inden morgenmaden gik flere deltagere morgentur i Bialowiezas store 

slotspark, hvor vi kunne konstatere, at Vendehalsen er en karakterfugl. Også de mange 

silkehaler og kernebidere imponerende. Derpå videre til dagens mål - den nordlige del af 

Bialowieza-skoven. Vi startede med at besøge området omkring Kosy Most syd for byen 

Gruzki. Her vandrede vi gennem skoven til en lille bro over floden Narewka, der her kun er et 

par meter bredt vandløb. Vi fortsatte herfra en lille halv kilometer mod nord, hvor man når en 

eng, hvor der er vinterfodring af bisoner. Desværre var der foråret så langt fremme, at der ikke 

sås nogen bisoner, men til gengæld så vi en fin isfugl, masser af spor efter bævere og også her 

var der Vendehals. Skovbunden lyste op i hvidt blandet med gult og blåt, da alle tre hjemlige 

anemone-arter sammen med den østlige bredfligede anemone var meget almindelige. Vi 

fortsatte derpå til et område med flere døde grantræer og så både sortspætte og hjerpe, inden vi 

fortsatte til et fugletårn syd for Kosy Most, hvor vi så lille skrigeørn i revirflugt plus havørn og 

Duehøg. Om eftermiddagen besøgte vi et nåleskovsområde, hvor vi ved hjælp af en 

båndoptager fik lokket en spurveugle til os, så vi alle fik den lille ugle godt at se. Derefter 

fortsatte vi til et fint gammelt løvskovsområde, hvor vi både så mellemflagspætte og gråspætte. 

På vej tilbage til hotellet spejdede vi ivrigt efter bisoner, for vejen mellem Narewka og 

Bialowieza er det bedste sted i skoven for at se bison, men hverken denne dag eller de næste 

dage havde vi heldet med os. 
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Lørdag 23. april: Denne dag blev rejsens koldeste. Om morgenen frøs det tre grader, da vi alle 

inden morgenmaden gik en tur i parken, og op ad dagen sneg temperaturen sig kun op på 

syv-otte graders varme. Der kom endda enkelte sludbyger, men det kolde vejr hindrede os ikke 

i at se mange fugle. Vi brugte hele dagen ved Siemianowka-søen, som er en stor kunstig og 

meget fuglerig sø nord for de store skove ved Bialowieza. Især de mange små skrigeørne, som 

vi så kanongodt, var meget imponerende. Desuden var der mange traner, sølvhejrer og 

andefugle plus fire elge tæt på. På hjem til hotellet besøgte vi en lille perle i Bialowieza-skoven, 

idet vi standede før Budy, hvor flodskoven er fyldt med gamle døde træer. Området er et af de 

bedste for spætter i Bialowieza, og trods en kold finregn og det sene tidspunkt på dagen så vi 

også her Sortspætte fint  

 

Søndag 24. april: På sin tur inden morgenmaden så Niels Erik en bæver og opdagede et 

bæverbo ved Narewka-floden få meter fra broen i udkanten af Bialowieza by. I de næste par 

dage var der flere deltagere, der så bæveren tidligt morgen eller sen aften ved den 

publikumsvenlige bæverhytte få hundrede meter fra vort hotel. Selv om det fortsat var 

nattefrost, var vejret noget lunere, og rejsens første Hvidhalset Fluesnapper blev set nær hotellet 

af andre turdeltagere, der gik morgentur. Efter morgenmaden fortsatte vi til et skovområde lige 

sydøst for Bialowieza by og så her tretået spætte og lille flagspætte meget fint, og i skovbunden 

fandt vi klumper af grå ulvehår, som ulvene napper af hinanden – vist nok for at hjælpe med 

fordøjelsen. Et synligt tegn på at skoven er hjemsted for flere ulveflokke, der er svære at se, men 

som ret ofte kan høres om natten, især i perioden fra februar til begyndelsen af maj. Vi fortsatte 

derpå til stien Zebro Zebra, der slutter ved den lille zoologiske have for skovens dyr. I de store 

indhegninger sås bl.a. bisoner og tarpaner, og til vores glædelige overraskelse var der også 

mange hvidhalsede fluesnappere, der kunne ses meget fint. Om eftermiddagen besøgte vi igen 

området ved Budy og så her både tretået spætte og mellemflagspætte. Om aftenen var det 

meningen, at vi skulle have været på nattur for at lytte til perleugler, men vores lokale guide 

mente, at i det kølige vejr ville uglerne ikke sige noget, så vi blev derfor hjemme.  

 

Mandag 25. april: Tidligt op og af sted kl. 5.45, da vi skulle besøge Bialowieza-skovens 

helligste sted - det såkaldte Strict Reserve, der er et 5000 ha. stort område, der har været udlagt 

til urørt skov siden 1921. Området er det nærmeste man kommer de oprindelige 

centraleuropæiske urskove i det europæiske lavland og er på alle måder meget imponerende. 

Også fuglemæssigt er Strict Reserve vældig godt – bl.a. sås en meget fin hvidrygget spætte 

hakke i dødt ved på stubbe. Netop på grund af de store mængder dødt ved huser Strict Reserve 

ca. halvdelen af hele Bialowieza-skovens samlede bestand på 120 par hvidryggede spætter. 

Også lille flagspætte og hvidhalset fluesnapper sås fint. Efter den fine morgen var tid til til en 

god morgenmad på hotellet, hvorpå vi endnu en gang besøgte området omkring Kosy Most i 

den nordlige del af skoven. Her delte vi os i to grupper, idet nogle valgte at blive i området 

omkring broen, mens de fleste fortsatte fra broen til fugletårnet lidt længere mod syd. Denne 

gang vandrede vi fra broen langs skovkanten til tårnet, og selv om skovbunden var lidt fugtig, 

da der ikke var nogen sti, kunne det sagtens lade sig gøre. Undervejs sås bl.a. Lille Flagspætte 

ved redehul, som den var i færd med at hakke ud. Om aftenen var der tid til en af de helt store 

fugleoplevelser, idet vi besøgte en Tredækker-spilleplads umiddelbart vest  for Bialowieza. . Vi 

tog gummistøvlerne på og vandrede ud på engen, hvor vi både så og hørte tredækkerne  – en stor 

oplevelse. 

 

Tirsdag 26. april:.På den sidste morgenobs omkring Bialowieza var flere heldige at se bæveren 

endnu en gang. Efter morgenmaden var der afgang til Biebrza, men inden vi nåede så langt, 

standsede vi ved fiskedammene ved Bialystok. Dammene ser umiddelbart ikke ud af meget, 
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men faktisk er det et ganske spændende vådområde, hvis blot man giver det lidt tid og går en tur 

rundt i området. Fiskedammene huser således ynglende Sangsvane, forskellige lappedykkere og 

mange pungmejser. Desuden så vi også både havørne og sort stork meget fint, inden vi fortsatte 

rejsen mod nordvest og ankom til vort nye hotel Zagroda Kuwasy, der er et helt nybygget hotel, 

der ligger midt ude i naturen i den nordvestlige del af Biebrza-området. Både værelser og maden 

var helt i top, og en aftentur ud i området gav både sølvhejrer, havørn, blåhals og meget mere. 

Desuden var der en øredøvende koncert af løvfrøer omkring hotellet. 

 

Onsdag 27. april: På morgenturen lige efter solopgang hørte flere deltagere spillende Urfugl 

ved vejen syd for hotellet, og en enkelt hun urfugl blev også set. Efter morgenmaden tog vi alle 

af sted til den centrale del af Biebrza-sumpene. Det første mål var byen Goniadz, hvor der i 

udkanten af byen er en storslået udsigt over floddalen. Herfra gik vi langs med vejen tværs over 

floddalen, mens vi kunne glæde os over utallige brushøns, atlingænder, tre arter moseterner og 

to store skrigeørne. Vi fortsatte derpå til området omkring de gamle fæstningsanlæg Twierdza 

Osowiec lidt længere mod syd. Ud over de gamle bunkers og ruiner, der i sin tid blev bygget af 

russerne, og som var rammen om et blodigt slag under 1. Verdenskrig, huser det 

omkringliggende vådområde mange fugle. Området er tilmed let tilgængeligt med en 

bræddebelagt natursti plus to fugletårne. Her imponerede især de mange savisangere og 

blåhalse. Inden vi vendte hjem til hotellet var der tid til et kort besøg ved Mscichy på vestsiden 

af floddalen. Fra den lille landsby vandrede vi en halv kilometer ud af en grudsej mod øst. Også 

her var der blåhals og desuden mange brushaner og kobbersnepper. Dertil de obligatoriske 

traner og ørne. 

 

Torsdag 28. april: Igen til morgen var der flere, der hørte urfugle, når de på egen hånd gik en 

tur, inden morgenmaden. For de fleste startede dagens program dog som vanligt med 

morgenmad kl. 7 og afgang kl. 8 - denne dag var den store Augustow Skov, der var målet. Vi 

gik en længere tur på 7 km øst for selve Augustow by. Skoven er helt anderledes end skoven ved 

Bialowieza, idet skoven ved Augustow er en flot gammel nåleskov i et småkuperet terræn med 

mange søer. Her var ikke så mange fugle, som i Bialowieza, men det var spændende at se en 

anderledes naturtype – det var næsten som om vi var i Småland, bortset fra de mange blå prikker 

i skovbunden, da blå anemone, der jo ellers gror i kalkrige løvskove, var meget almindelig. 

Også en kobjælde, formentlig Åben Kobjælde, sås ret almindeligt på skovbunden under de 

mange skovfyr. Da vi var nået hjem på hotellet spiste vi tidligt aftensmad, så vi havde tid til at 

tage af sted til den kendte tredækkerspilleplads nær Barwik. Efter at en naturbrand hærgede 

tredækkernes spilleplads i 2003, stod spillepladsen tom i 2004, men i år skulle der igen være 

tredækkere på stedet. Vi oplevede en meget stemningsfuld aften med sang af plettet rørvagtel, 

savisanger og.blåhals. Dertil en smuk solnedgang og lyden af en enkelt eller måske to spillende 

tredækkere, der dog ikke kunne ses, men kun høres 

 

Fredag 29. april: Som følge af de gentagne urfugleobservationer syd for hotellet, mødtes vi 

alle kl, 5.00 til officiel urfugletur, så vi alle kunne høre urfuglenes boblende spil. Men forgæves. 

Paradoksalt nok blev lige netop denne morgen med officiel urfugletur den eneste morgen uden 

urfugle, mens vi opholdt os på Hotel Zagroda Kuwasy. Det forhindrede os dog ikke i at have en 

dejlig morgen med spillende kobbersnepper og dobbeltbekkasiner over det hele plus kukkende 

gøre og poppende hærfugle. Det var betydeligt lunere i vejret end de foregående dage, og der 

var da også ankomst af turteldue. Efter morgenmaden fortsatte de gode fugleoplevelser, idet vi 

kørte til den sydligeste del af Biebrza-området. På de udstrakte enge omkring Zajki sås masser 

af hvidvingede terner plus spillende brushaner. Vi fortsatte derpå til Wierciszewo, hvor en 

menneskeskabt borgbanke fra middelalderen giver en storslået udsigt over floddalen, hvor 
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Biebrza og Narew løber sammen. Også her var der meget at se på – nordgående træk af 

hvidvingede terner, vandrefalk, lærkefalk, mange brushaner og svømmeænder plus elge. Vi 

fortsatte lidt længere mod nord, hvor en udsigtsplatform nær landevejen gav nye udsigter og nye 

fugle, inden vi sluttede af med et kort besøg i landsbyen Burzyn, hvor vi kom helt ned til floden 

og så bl.a. masser af hvidvingede terner og dværgmåger helt forrygende godt. I det smukke 

aftenlys kørte vi derpå hjem til hotellet.  

 

Lørdag 30. april: Det lune forårsvejr fortsatte og i løbet af dagen oplevede vi landskabet skifte 

farve fra brunt til grønt – løvspringet var kommet til Polen. Allerede fra morgenstunden var der 

mange kurrende turtelduer i skoven bag hotellet og endnu flere gøge. Dette var derfor dagen, 

hvor vi skulle forsøge at få de sent ankommende citronvipstjerter og vandsangere ved Mscichy, 

hvor begge arter yngler med flere par. Vi havde dog ikke heldet med os, og vi måtte derfor 

konkludere, at vi simpelt hen var her en uge for tidligt for netop citronvipstjerter og 

vandsangere. Men man kan jo ikke få det hele. Resten af dagen besøgte vi igen Burzyn og 

udsigtsplatformen nord for Wierciszewo, og endnu en gang blev vi betaget af de mange fugle, 

som vi her så meget fint – i på tæt hold og i godt lys. Denne dag så vi også elge og vildsvin frit 

fremme på den anden side af floden og med synet af elge, hvidvingede terner, skrigeørne og 

dværgmåger på den indre nethinde satte vi os ind i bussen for at komme tilbage til hotellet. Da 

vi nåede hjem til hotellet, valgte en lille gruppe imidlertid at fortsætte ud til broen syd for 

hotellet. Målet var i første omgang at se den sjældne blomst, vibeæg, som Helle havde opdaget 

dagen før, men vi måtte nøjes med at få en sok, da vi ledte efter planterne i de våde enge. Til 

gengæld var der bl.a. sort stork og en spillende urkok, der sås flot i aftensolen. Om aftenen 

markerede vi den vellykkede rejse med en fin afsluttende middag, der blev skyllet ned med 

rigelige mængder fadøl plus lidt polsk vodka.  

 

Søndag 1. maj: Da vores hotel havde en så god beliggenhed bestemte vi os for at blive her så 

længe som muligt, så der var mulighed for afslappet fuglekiggeri omkring hotellet, indtil vi kl. 

13.30 begyndte på køreturen mod Warszawa. Det lykkedes endnu en gang for Poul at finde en 

ny turart, da han fandt en grå fluesnapper. Derudover var her ”kun” gentagelser – men hvilke 

gentagelser: Sort stork, hvidvinget terne, hærfugl, turteldue, urfugl, stor og lille skrigeørn og 

meget mere. Da vi satte os ind i bussen for at påbegyndte hjemrejsen, kunne vi ikke rigtig give 

slip på dette dejlige sted, så vi kørte ned til engen ved broen, hvor vi denne gang fandt 

vibeæggene, der stod flot i blomst på en tør græseng, så det havde slet ikke været nødvendigt at 

få sok for at lede efter dem. Herfra fortsatte vi til Warszawa Lufthavn, som vi nåede i god tid før 

vort fly 19.25 lettede med kurs mod København. Efter en kort flyrejse på halvanden time var vi 

atter i Danmark – en stor rejseoplevelse rigere. 
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Toppet Lappedykker (Podiceps cristatus) 

6 Siemianówka-søen, 5 fiskedamme ved Bialystok, 10 i søer Augustow-skoven. 

 

Gråstrubet Lappedykker (Podiceps grisegena) 

4 fiskedamme ved Bialystok. 

 

Sorthalset Lappedykker (Podiceps nigricollis) 

2 Siemianówka-søen . 

 

Lille Lappedykker (Tachybaptus ruficollis ) 

1-2 hørt Biebrza-sumpene. 

 

Skarv (Phalacrocorax carbo) 

50 Semianowka-søen, 8 Augustow-skoven, op til 40 dagligt i Biebrza-sumpene. 

 

Fiskehejre (Ardea cinerea) 

Almindelig i Biebrza-sumpene, hvor der sås op til 30 fugle dagligt. Desuden 25 

Siemianowka-søen og enkelte fugle hist og her. 

 

Sølvhejre (Egretta alba) 

16 Siemianowka-søen, 1 vest for Bialowieza, i alt 11 i Biebrza-sumpene. 

 

Rørdrum (Botaurus stellaris) 

Op til 4 hørt dagligt i Biebrza-sumpene. Desuden 1 hørt Siemianówka-søen og 3-4 hørt 

fiskedamme ved Bialystok. 

 

Sort Stork (Ciconia nigra) 

1 overflyvende fiskedamme ved Bialystok, 1 sås flere gange nær vort hotel, Zagroda Kuwasy, 

i Biebrza-sumpene. I skoven ind til vores hotel, Zagroda Kuwasy, fandt Niels Erik Norsker en 

rede, der efter al sandsynlighed tilhørte Sort Stork.  

 

Hvid Stork (Ciconia ciconia) 

Set alle dage. En karakterfugl, der sås almindeligt i landsbyer, enge og dyrkede marker i 

Biebrza-sumpene – der blev ikke holdt mandtal, men her havde alle landsbyer mange beboede 

reder. Storken var også almindelig i Bialowieza-området, men i det tørre område mellem 

Warszawa og Bialowieza sås kun enkelte fugle. 

 

Knopsvane (Cygnus olor) 

Almindelig i søer. Vi noterede op til 250 fugle om dagen. 

 

Sangsvane (Cygnus cygnus) 

Hørt i Siemianówka-søen 

 

Pibesvane (Cygnus columbianus) 

I alt 55 Biebrza-sumpene. 

 

 

Grågås (Anser anser) 
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Overraskende fåtallig sammenlignet med herhjemme. I Biebrza-sumpene sås op til 30 fugle 

dagligt, desuden sås 50 Siemianówka-søen. 

 

Tundrasædgås (Anser fabalis rossicus) 

130 Biebrza-sumpene 

 

Kortnæbbet Gås (Anser branhyrhynhus) 

1 i flok med tundrasædgæs og blisgæs.  

 

Blisgås  (Anser albifrons) 

28 Siemianówka-søen, 15 Biebrza-sumpene 

 

Kanadagås (Branta canadensis) 

1 Biebrza – i flok med tundrasædgæs og blisgæs 

 

Gråand (Anas platyrhynchos) 

Almindelig i vådområder, bl.a. op til 300 dagligt i Biebrza-sumpene og 50 Simieanowka-søen. 

 

Pibeand (Anas penelope) 

40 Simieanowka-søen, op til 3500 dagligt i Biebrza-sumpene. 

 

Spidsand (Anser acuta) 

Op til 10 dagligt i Biebrza-sumpene. 

 

Knarand (Anas strepera) 

20 Siemieanowka-søen, 8 fiskedamme ved Bialystok, op til 120 dagligt Biebrza-sumpene.  

 

Krikand (Anas crecca) 

10 Semienowkoa-søen, op til 15 dagligt Biebrza-sumpene. 

 

Atlingand (Anas querquedula) 

15 Siemieanowka-søen, op til 200 dagligt Biebrza-sumpene – det var bare så flot med så mange 

atlingænder over det hele. 

 

Skeand (Anas clypeata) 

2 Bialowieza, 30 Siemieanowka-søen, 15 fiskedamme ved Bialystok, op til 700 dagligt 

Biebrza-sumpene. 

 

Taffeland (Aythya ferina) 

6 fiskedamme ved Bialystok, op til 10 dagligt Biebrza-sumpene. 

 

Troldand (Aythya fuligula) 

15 Siemieanowka-søen, 35 fiskedamme ved Bialystok, op til 15 dagligt Biebrza-sumpene. 

 

Hvinand (Bucephala clangula) 

3 fiskedamme ved Bialystok, 15 Augustow Skoven, op til 10 dagligt Biebrza-sumpene. 

 

 

Stor Skallesluger (Mergus merganser) 
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4 Bugfloden, 2 Bialowieza, 7 Augustow Skoven. 

 

Lille Skallesluger (Mergus albellus) 

2 – 1 han + hun sås sammen i Biebrza-sumpene 27.4 

 

Havørn (Haliaeetus albicilla) 

I alt 4 Bialowieza, 10 Siemianówka-søen, 3 fiskedammene ved Bialystok, op til 3 dagligt 

Biebrza-sumpene. 

 

Blå Kærhøg (Circus cyaneus) 

2 Bialowieza, ialt 4 Bierbrza-sumpene 

 

Rørhøg (Circus aeruginosus) 

Almindelig i vådområder: 20 Siemianowka-søen, 6 fiskedammene ved Bialystok og dagligt op 

til 25 Biebrza-sumpene. Desuden sås enkelte ved Bialowieza. 

 

Hedehøg (Circus pygargus) 

Ret almindelig. Vi så ialt 6 Bialowieza 25-26.4, heraf 4 sammen ved morgengry 25.4 - 

utvivlsomt efter at de havde overnattet sammen på en kollektiv overnatningsplads, Desuden 1 

nær Bialystok og 9 Biebrza-sumpene. 

 

Spurvehøg (Accipiter nisus) 

Almindelig - vi så i alt syv fugle ved spredte iagttagelser i både Bialowieza og Biebrza-området. 

 

Duehøg  (Accipiter gentilis) 

I alt 3 fugle Bialowieza 

 

Musvåge (Buteo buteo) 

Almindelig - set på alle rejsens dage med op til 6 fugle dagligt. I Bialowieza-skoven er det 

normen, at de par, der yngler midt inde i skoven, aldrig fouragerer ude i det åbne land. I stedet 

jager de ved at sidde på grene i skovens træer og slå ned på fugle og gnavere på skovbunden. 

Ifølge Arak, vores guide i skovens Strict Reserve og biolog med mange års erfaring fra 

Bialowieza, er det formentlig musvågens oprindelige levevis man ser her. Når vi i hovedparten 

af Europa i dag forbinder musvågen med et mosaiklandskab bestående af småskove og åbner 

marker, er der sandsynligvis tale om en tilpasning til det menneskeskabte kulturlandskab. 

 

Lille Skrigeørn (Aquila pomarina) 

Almindelig - set på alle rejsens dage med op til 11 fugle dagligt. Vi så ialt 16 fugle 

Bialowieza-området, 9 Siemianowka-søen, 6 Biebrza-sumpene plus en fugl ved Bugfloden. 

Skrigeørnene er meget mere synlige i landskabet i slutningen af april end i månedskiftet 

maj/juni, hvor DOF traditionelt besøger Polen. Mange af fuglene sås flyve i en flot revirflugt 

med guirlande-dyk. 

 

Stor Skrigeørn (Aquila clanga) 

I alt 4 fugle ved Biebrza-sumpene, der huser hele den polske bestand af Stor Skrigeørn på 15-20 

par. Et af parrene yngler i skoven ved vort hotel, Zagroda Kuwasy. 

 

Tårnfalk (Falco tinnunculus) 

4 set fra bussen ved Warzawa, 1 Bialowieza og 1 Augustow Skoven var det hele. 
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Lærkefalk (Falco subbuteo) 

1 trækkende nord ved Bialowieza 26.4, ialt 4 rastende Biebrza-sumpene. 

 

Vandrefalk  (Falco peregrinus) 

1 ad rastende Biebrza-sumpene 29.4 

  

Hjerpe (Bonasa bonasia) 

2 Bialowieza-skoven - i nåleskov nær Kosy Most.  

 

Urfugl (Tetrao tetrix) 

1 han spillende + 1 hun set omkring vort hotel Zagroda Kuwasy. Desuden hørtes flere hanner 

spille i det samme område uden at vi kunne se dem.. 

 

Agerhøne (Perdix perdix) 

1 set fra bussen i Biebrza-området. 

 

Fasan (Phasianus colchicus) 

1 nær Warszawa på den første dag. 

 

Vandrikse (Rallus aquaticus) 

1 hørt Biebrza-sumpene. 

 

Lille Rørvagtel (Porzana parva) 

1 set ved Bugfloden 21.4. 

 

Plettet Rørvagtel (Porzana porzana) 

I alt 3 hørt Biebrza-sumpene - 2 ved Barwik og 1 ved Zajki. 

 

Grønbenet Rørhøne (Gallinula chloropus) 

Op til 10 dagligt Biebrza-sumpene, 1 Bialowieza. 

 

Blishøne (Fulica atra) 

Almindelig, bl.a. op til 50 dagligt Biebrza-sumpene og 30 Siemianowka-søen 

 

Trane (Grus grus) 

Overraskende talrig, 15 Siemianowka-søen og op til 75 dagligt Biebrza-sumpene I Bialowieza 

sås 1-3 fugle ved et par lejligheder, desuden hørtes den flere gange. 

 

Vibe (Vanellus vanellus) 

Almindelig i enge og marker. 

 

Lille Præstekrave (Charadrius dubius) 

1 broen over Siemianówka-søen, 2 Bierza-sumpene. 

 

 

Stor Præstekrave (Charadrius hiaticula) 

1 Biebrza-sumpene. 
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Dobbeltbekkasin (Gallinago gallinago) 

Meget talrig i Biebrza-sumpene, hvor vi så op til 100 dagligt. 

 

Tredækker (Gallinago media) 

15 på spilleplads vest for Bialowieza. Desuden blev mindst én fugl hørt men ikke set ved den 

traditionelle spilleplads ved Barwik.  

 

Skovsneppe (Scolopax rusticola) 

1 trådt op i Bialowieza-skoven. 

 

Stor Kobbersneppe (Limosa limosa) 

Op til 50 dagligt i Biebrza-sumpene, hvor den er en almindelig ynglefugl på de vidtstrakte enge. 

Desuden 2 Bugfloden og 2 Siemianowka-søen. 

 

Storspove (Numenius arquata) 

2 Biebrza-sumpene 

 

Rødben (Tringa totanus) 

Almindelig ynglefugl på enge. Vi har noteret op til 50 dagligt Biebrza-sumpene og 2 

Siemianowka-søen. 

 

Hvidklire (Tringa nebularia) 

Alm. trækgæst. Vi så to flokke i Biebrza-sumpene på henholdsv is 17 og 65 fugle. 

 

Sortklire (Tringa eryphropus) 

Trækgæst. Vi så 2 Biebrza-sumpene 

 

Svaleklire (Tringa ochropus) 

Almindelig ynglefugl i Bialowiaza-skoven og i skovene omkring Biebrza-sumpene. Vi har ialt 

8 fugle – flere af dem syngende i territorieflugt. 

 

Tinksmed (Tringa glareola) 

Trækgæst. Vi har noteret ialt 13 Biebrza-sumpene. 

 

Mudderklire (Actitis hypoleucos) 

Trækgæst, Vi så 2 ved Siemainowka-søen, 2 i Bialowiaza, 1 fiskedammene ved Bialystok og 

ialt 6 Biebrza-sumpene. 

 

Alm. Ryle (Calidris alpina) 

En flok på 10 fugle sås ved Burzyn i Biebrza-sumpene. 

 

Brushane (Philomachus pugnax 

Meget talrig tækgæst i Biebrza-sumpene, hvor vi så op til 2000 fugle dagligt, så her har der 

rigtig været gang i dansegulvet. De mange brushaner var en af rejsens store oplevelser. 

 

 

Hættemåge (Larus ridibundus) 

Almindelig ved vådområder, mindst 500 sås ved Siemianowka-søen og ved Biebrza-sumpene 

sås op til 1000 fugle dagligt. 
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Stormmåge (Larus canus) 

Ret fåtallig i forhold til herhjemme. 2 Warzawa-Bialowiaza, 5 Siemianowka-søen, 1 Burzyn, 

Biebrza-floden. 

 

Steppemåge (Larus cachinnans) 

1 Siemianowka-søen, 2 Biebrza-sumpene. Den østlige Cachinans-form, der oprindelig blev 

regnet for en race af Sølvmåge og derpå som en race af Gulbenet Sølvmåge er nu af eksperterne 

skilt ud som egen art kaldet enten Kaspisk Sølvmåge eller Steppemåge. 

 

Dværgmåge  (Larus minutus) 

Ved Biebrzafloden sås 29.4 116 fugle og 30.4 hele 150 fugle - de fleste sås fra Burzyn. 

 

Fjordterne (Sterna hirundo) 

2 Bugfloden, 10 Siemianowka-søen, op til 20 dagligt Biebrza-sumpene. 

 

Dværgterne (Sterna albifrons) 

2 ved Burzyn, Biebrza-floden 

 

Hvidskægget terne (Chlidonias hybridus) 

I alt 12 fugle Biebrza-sumpene. Da vi besøgte Siemiaówøen, var moseternerne endnu ikke 

ankommet. 

 

Sortterne (Chlidonias niger) 

Op til 35 dagligt Biebrza-sumpene. 

 

Hvidvinget terne (Chlidonias leucopterus) 

Den talrigeste chlidonias-terne. I Biebrza-sumpene sås op til 220 fugle dagligt - de fleste sås 

ved Burzyn.  

 

Huldue (Columba oenas) 

3 spredte iagttagelser. 

 

Ringdue (Columba palumbus) 

Almindelig i skove og hegn 

 

Tamdue (Columba livia) 

Forvildede duer sås i flere byer. 

 

Tyrkerdue (Streptopelia decaocto) 

Almindelig i byer. 

 

Turteldue (Streptopelia turtur) 

I skoven bag vort hotel i Biebrza-sumpene, Zagroda Kuwasy, hørtes 1 kurrende 28.4. 30.4 var 

det allerede steget til 6 fugle og 1.5 sås og hørtes hele 8 turtelduer på morgenturen i skoven. 

 

Gøg (Cuculus canorus) 
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Vi oplevede gøgens ankomst til Polen. Fra 22.4 til 25.4 hørtes én fugl dagligt. 26.4 var der 2 

gøge, de næste to dage hørtes 3 gøge, 29.4 var der 5 gøge og på rejsens to sidste dage hørtes og 

sås mindst 10 fugle dagligt. 

 

Spurveugle (Glaucidium passerinum) 

1 set og hørt meget fint i Bialowieza-skoven. 

 

Isfugl (Alcedo atthis) 

1 Bugfloden, 1 ved Kosy Most, Bialowieza-skoven. 

 

Hærfugl (Upupa epops) 

2 Bugfloden, 6 omkring Siemianowka-søen og endelig sås og hørtes der i Biebrza-området 

dagligt 1- 6 fugle - bl.a. var der flere poppende fugle omkring vort hotel, Zagroda Kuwasy. 

 

Vendehals (Jynx torquilla) 

En karakterfugl i Bialowieza, hvor vi så op til 7 fugle dagligt. Det bedste sted var slotsparken, 

men den var også almindelig i byen og i skoven. Vi fik således alle lært dens særprægede sang 

i form af gentagne gjæv-gjæv-gjæv godt at kende. I Biebrza-området sås en enkelt nær hotellet. 

 

Lille Flagspætte (Dendrocopos minor) 

I Bialowieza-skoven sås ialt 8 fugle. I Biebrza-området sås og hørtes op til to fugle dagligt i 

skoven nær vort hotel, Zagroda Kuwasy. 

 

Mellemflagspætte (Dendrocopos medius) 

I Bialowieza-skoven sås ialt 7 fugle fordelt på slotsparken, skovens strict reserve og den døde 

flodskov ved Budy. 

 

Hvidrygget Spætte (Dendrocopos leucotos) 

1 sås meget fint af alle i Bialowieza-skovens Strict Reserve. Desuden sås en fugl i Bialowieza 

af Niels Erik Norsker. I Biebrza-området sås en fugl i skoven nær vort hotel, Zagroda Kuwasy, 

27/4 (Søren Skov) og 29.4 (Helle Sjøberg).  

 

Stor Flagspætte (Dendrocopos major) 

Den almindeligste spætte. Set og hørt alle rejsens dage med op til 20 fugle dagligt. 

 

Tretået Spætte (Picoides tridactylus) 

I alt 3 fugle i Bialowieza-skoven - to af dem blev set kanongodt af alle. 

 

Gråspætte (Picus canus) 

4 fugle set og 1 hørt i Bialowieza-skoven. I Biebrza sås og hørtes en enkelt fugl flere gange i 

skoven nær vort hotel Zagroda Kuwasy. 

 

Grønspætte (Picus viridis) 

Noget overaskende kun 1 hørt ved Bugfloden og 1 hørt Bialowieza by. 

 

 

 

Sortspætte (Dryocopus martius) 
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Ret almindelig - både i Bialowieza og i skovene ved Biebrza, bl.a. var den meget påtrængende 

omkring vores hotel, Zagroda Kuwasy. Renset for mulige gengangere har vi i alt noteret mindst 

12 fugle. 

 

Hedelærke (Lullula arborea) 

Også Hedelærken er mere almindelig i Polen end herhjemme. Vi så 4 Bugfloden - heraf en, der 

fløj op fra en rede, så vi kunne se dens blå æg, 1 Siemianowka-søen, 3 Bialowieza, 6 Augustow 

Skoven og endelig sås og hørtes omkring vort hotel i Biebrza-sumpene op til 3 fugle dagligt. 

 

Sanglærke (Alauda arvensis) 

Almindelig på dyrkede marker. 

 

Digesvale (Riparia riparia) 

Blot en enkelt fugl sås i Biebrza-sumpene. Digesvalen var åbenbart endnu ikke rigtigt 

ankommet. 

 

Landsvale (Hirundo rustica) 

Almindelig - set med op til 250 fugle dagligt. 

 

Bysvale (Delichon urbica) 

Langt fra så talrig som landsvale, men blev set de fleste dage. Det største antal var 40 

Siemianowka-søen. 

 

Skovpiber (Anthus trivialis) 

Almindelig - vi har set og især hørt op til 20 dagligt i skovene ved både Biebrza og Bialowieza 

 

Engpiber (Anthus pratensis) 

Almindelig i vådområder, 2 Siemianowka-søen, dagligt op til 20 Biebrza-sumpene. 

 

Gul Vipstjert (Motacilla flava) 

Almindelig i Biebrza-sumpene, hvor der sås op til 25 ex. dagligt af vores hjemlige race flava. 

Desuden sås 4 ved fiskedammene ved Bialystok. 

 

Hvid Vipstjert (Motacilla alba) 

Almindelig. 

 

Silkehale  (Bombycilla garrulus) 

Talrig i Bialowieza by, hvor vi dagligt så op til 250 fugle. Også mange i Biebrza-sumpene, hvor 

der omkring vort hotel Zagroda Kuwasy sås op til 150 fugle dagligt. 

 

Gærdesmutte (Troglodytes troglodytes) 

Almindelig i skovene, men ikke så talrig som i danske skove. Vi har noteret den dagligt med op 

til 3 fugle på en dag. 

 

 

 

Jernspurv (Prunella modularis) 

Ligesom Gærdesmutten var den ikke nær så talrig i de polske skove som herhjemme. Vi så og 

navnligt hørte jernspuve dagligt med op til 5 fugle på én dag. 
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Rødhals (Erithacus rubecula) 

Meget almindelig i skovene. Der blev ikke holdt mandtal. 

 

Sydlig Blåhals (Luscinia svecica cyanecula) 

I sandhed en blå juvel, der til vores glæde var ret almindelig i vådomåder i Biebrza-området. 

Ligesom i Sønderjylland er den sydlige blåhals meget mere aktiv i april end i maj. Det er da nok 

også som følge af det tidlige tidspunkt, at vi på denne rejse så og hørte hele 23 fugle i 

Biebrza-sumpene - mange flere end på DOFs tidligere rejser til Polen.  

 

Husrødstjert (Phoenicurus ochruros) 

Almindelig i byerne, både i Bialowieza og i landsbyer i Biebrza-området. Vi har noteret op til 

5 fugle dagligt. 

 

Rødstjert (Phoenicurus phoenicurus) 

Kun 1 Bialowieza og 1 Augustow Skoven. 

 

Bynkefugl (Saxicola rubetra) 

Almindelig trækgæst og ynglefugl i udyrkede enge og krat. Vi så 4 Siemianowka-søen, 2 

fiskedammene ved Bialystok og ialt og dagligt op til 7 i Biebrza-området. 

 

Stenpikker (Oenanthe oenanthe) 

2 broen over Siemianowka-søen og 1 på mark nær hotellet i Biebrza. 

 

Solsort (Turdus merula) 

Almindelig i skove og haver. 

 

Sjagger (Turdus pilaris) 

Set hver dag med op til 30 fugle dagligt. Optræder i Polen både som trækgæst og som 

ynglefugl.. 

 

Sangdrossel (Turdus philomelos) 

Almindelig i skovene, især i Bialowieza, hvor vi noterede op til 30 syngende fugle dagligt. 

 

Vindrossel (Turdus iliacus) 

I alt 9 syngende fugle i Bialowieza-skoven, 2 Augustow-skoven og 2 syngende i skovene ved 

Biebrza. . 

 

Misteldrossel (Turdus viscivorus) 

2 Siemianowka-søen, 1 Bialowieza og 1 syngende i skoven ved vort hotel i Biebrza-området. 

 

Græshoppesanger (Locustella naevia) 

1 hørt syngende ved Bugfloden på rejsens første dag. 

 

 

 

Savisanger (Locustella luscinoides) 

2 syngende Bialowieza, 1 syngende Augustow Skoven og i alt 7 syngende fugle i 

Biebrza-området, hvor vi bl.a så en synge sidde lang tid frit fremme. 
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Sivsanger (Acrocephalus schoenobaenus) 

Ret fåtallig, så det var kun fortroppen, der var ankommet. Vi så 1 syngende ved 

tredækker-spillepladsen vest for Bialowieza, 1 syngende fiskedammene ved Bialystok og ialt 4 

syngende i Biebrza-sumpene. 

 

Rørsanger (Acrocephalus scirpaceus) 

En enkelt syngende fugl hørtes i Biebrza-området. Den beskedne forekomst skyldes det tidlige 

tidspunkt.  

 

Gærdesanger (Sylvia curruca) 

Ret almindelig med op til 10 syngende fugle dagligt. 

 

Tornsanger (Sylvia communis) 

Kun 2 syngende fugle i Biebrza-området, så også for tornsangeren var det kun fortroppen, der 

var ankommet..  

 

Munk (Sylvia atricapilla) 

Almindelig i skovene, vi har noteret op til 30 syngende fugle dagligt. 

 

Skovsanger (Phylloscopus sibilatrix) 

Med op til 50 syngende fugle om dagen ret talrig - både i Bialowieza-skoven og i skoven ved 

hotel Zagroda Kuwasy i Biebrza-området. 

 

Gransanger (Phylloscopus collybita) 

Almindelig, både i Bialowieza-skoven og i Biebrza-området. Vi har noteret op til 40 syngende 

fugle dagligt. 

 

Løvsanger (Phylloscopus trochilus) 

Almindelig. Set på alle rejsens dage med op til 25 fugle om dagen. 

 

Fuglekonge (Regulus regulus) 

Almindelig i nåleskove - op til 10 syngende fugle om dagen. 

 

Rødtoppet Fuglekonge (Regulus ignicapillus) 

1 syngende fugl i Bialowieza-skovens Strict Reserve. 

 

Grå Fluesnapper (Muscicapa striata) 

1 fugl sås af Poul Torekov 1.5. Ankommer senere til Danmark end Broget Fluesnapper og det 

samme er åbenbart også tilfældet i Polen. 

 

Hvidhalset Fluesnapper (Ficedula albicollis) 

Almindelig i Bialowieza-skoven, hvor Hvidhalset Fluesnapper klart er den dominerende art i 

forhold til Broget Fluesnapper. De første fugle ankom, mens vi besøgte Bialowieza, og her 

kunne vi glæde os over ialt 15 fugle, som sås meget fint. De hvidhalsede fluesnappere er meget 

iøjnefaldende i skoven før løvspringet - især synes den lille zoologiske have med skovens dyr 

ude i Bialowieza-skoven at være et godt sted til at se Hvidhalset Fluesnapper på tæt hold. 

 

Broget Fluesnapper (Ficedula hypoleuca) 
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I alt 4 Bialowieza-skoven, 1 Augustow-skoven og 2 i skoven bag hotel Zagroda Kuwasy i 

Biebrza-området . 

 

Skægmejse (Panurus biarmicus) 

2 fiskedammene ved Bialystok. 

 

Sumpmejse (Parus palustris) 

Almindelig i Bialowieza-skoven, hvor vi så op til 5 fugle dagligt. 

 

Fyrremejse (Parus montanus) 

2 Bugfloden, 2 Bialowieza-skoven i fugtig birke-nåleskov ved hotel Zagroda Kuwasy i 

Biebrza-området. 

 

Topmejse (Parus cristatus) 

Ret almindelig. Set og navnlig hørt med dagligt i Bialowieza med op til 5 fugle om dagen. 

Desuden 2 Augustow-skoven og op til 2 dagligt i skoven bag hotel Zagroda Kuwasy i 

Biebrza-området. 

 

Sortmejse (Parus ater) 

Almindelig - bl.a. op til 20 fugle dagligt i Bialowieza-skoven 

 

Blåmejse (Parus caeruleus) 

Almindelig skove og haver. 

 

Musvit (Parus major) 

Almindelig i skove og haver. 

 

Halemejse (Aegithalos caudatus) 

7 Bialowieza, 1 nær hotel Zagroda Kuwasy i Biebrza-området. 

 

Spætmejse (Sitta europaea) 

I Bialowieza-skoven sås op til 10 ex. dagligt. 

 

Træløber (Certhia familiaris) 

Op til 4 fugle dagligt i Bialowieza-skoven. I skoven ved hotel Zagroda Kuwasy i 

Biebrza-området sås og hørtes dagligt 1-2 fugle. 

 

Pungmejse (Remiz pendulinus) 

2 Bugfloden, 1 Siemianowka-søen, mindst 10 - heraf 2 beboede reder - fiskedammene ved 

Bialystok. 

 

Stor Tornskade (Lanius excubitor) 

Spredte iagttagelser. Vi har i alt noteret 4 forskellige fugle - den sås dagligt ved hotel Zagroda 

Kuwasy i Biebrza-området. 

 

Skovskade (Garrulus glandarius) 

Almindelig - set på alle rejsens dage med op til 10 fugle om dagen. 

 

Nøddekrige (Nutifraca caryocatactes) 
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1 Bialowieza-skoven. 

 

Husskade (Pica pica) 

Almindelig 

 

Allike (Corvus monedula) 

Almindelig 

 

Råge (Corvus frugilegus) 

Ret lokal, men småflokke og små kolonier set flere steder i kulturlandskabet. Sås derfor især, 

når vi i bussen kørte fra den ene naturperle til den anden.  

 

Gråkrage (Corvus corone cornix) 

Almindelig 

 

Ravn (Corvus corax) 

Almindelig - set alle rejsens dage. Det højeste antal var 25 nær tredækkerspillepladsen vest for 

Bialowieza-skoven, men normalt sås 1-5 fugle dagligt. 

 

Stær (Sturnus vulgaris) 

Almindelig - flere kunne drilsk nok fløjte som en pirol! 

 

Gulspurv (Emberiza citrinella) 

Almindelig i agerlandet. 

 

Rørspurv (Emberiza schoeniclus) 

Almindelig i rørskove 

 

Bogfinke (Fringilla coelebs) 

Almindelig i skove og hegn. 

 

Kvækerfinke (Fringilla monifrigilla) 

En flok på syv fugle nær vort hotel, Zagroda Kuwasy, i Biebrza-området blev set på tre 

forskellige datoer. 

 

Lille Korsnæb (Loxia curvirostra) 

En flok på 60 fugle fløj over vort hotel Zagroda Kuwasy 1.5. Derudover sås 2 fugle i 

Bialowieza-skoven, 4 i Biebrza-området og 10 i Augustow-skoven.  

 

Grønirisk (Carduelis chloris) 

Set næsten dagligt med op til 5 fugle om dagen. 

 

Stillits (Carduelis carduelis) 

Almindelig – set næsten dagligt med op til 8 fugle om dagen 

 

Tornirisk (Carduelis cannabina) 

Ret fåtallig i forhold til herhjemme. Tornirisken blev ganske vist set næsten dagligt, men kun 

med op til 3 fugle om dagen. 
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Dompap (Pyrrhula pyrrhula) 

I alt 7 fugle – set både i Bialowieza-skoven og Biebrza-området. 

 

Kernebidder (Coccothraustes coccothraustes) 

Talrig i Bialowieza-skoven, hvor der sås og hørtes op til 100 fugle dagligt – især i Strict Reserve 

og i slotsparken var der mange. I Biebrza-området sås op til 10 fugle dagligt.  

 

Gråspurv (Passer domesticus) 

Almindelig i byer og landsbyer 

 

Skovspurv (Passer montanus) 

Enkelte set i landsbyerne. 

 

Liste over iagttagne pattedyr 

 

Ræv 

I alt 5 spredte iagttagelser 

 

Ulv 

1 hørt tudende kl. 3.30 om natten 29.4. (Søren Skov). Nogle gange er det heldigt at ligge vågen 

og at have svært ved at sove. Ulvens tuden var meget høj og meget langvarig – der var rigelig tid 

til at stå op og åbne vinduet. At høre ulvetuden fra vort hotel, Zagroda Kuwasy, er ifølge 

hotelværten faktisk ikke usædvanligt – hotellet ligger midt i et ulverevir for en familieflok. Om 

vinteren havde vort hotelvært regelmæssigt set ulve kun 75 meter fra huset. Om foråret ses de 

normalt ikke, men høres ret ofte.  

 

Mink 

1 Siemianówka-søen. 

 

Elg 

4 Siemianówka-søen, op til 10 dagligt i Biebrza-sumpene.  

 

Kronhjort 

5 Bialowieza-skoven, 2 Biebrza-sumpene. 

 

Rådyr 

8 vest for Bialowieza-skoven, op til 10 dagligt Biebrza-sumpene 

 

Vildsvin 

5 Biebrza-sumpene. 

 

Hare 

Set ret almindelig i marker og enge 

 

 

Egern 

I alt 6 Bialowieza-skoven, 2 i skov ved Biebrza-sumpene. 

 

Bæver 



 

 

 

 

 

 

 20 

POLEN 2005 / DOF – København 

- 20 - 

1 set mange gange ved sin bæverhytte i udkanten af Bialowieza by. Desuden sås 1 nær en 

bæverhytte ved Mscichy. 

 

Europæisk Bison  

Vi måtte desværre nøjes med de indhegnede dyr i mini-zooen i Bialowieza. 

 

 

Liste over iagttagne krybdyr og padder 

 

Stålorm 

1 i skoven nær hotel Zagroda Kuwasy 1.5. 

 

Snog 

2 Bialowieza-skoven, 1 i skoven nær hotel Zagroda Kuwasy 1.5 – den var aggressiv og bed ud 

efter os. 

 

Hugorm 

1 Siemianowka-søen 

 

Markfirben 

2 Siemianowka-søen, 1 Bialowieza-skoven. 

 

Løvfrø: 

Ved Zagroda Kuwasy kunne et stort antal løvfrøer høres hver aften – i omegnen sås også 

enkelte løvfrøer om dagen. 

 

Klokkefrø 

Almindelig i fiskedammene ved Bialystok og i vandhuller i Biebrza-sumpene. 

 

Grøn Frø/Latterfrø 

Set flere steder – bl.a. fiskedammene ved Bialystok og i Biebrza-sumpene. 

 

Butsnudet Frø 

2 Biebrza-sumpene. 

 

Grønbroget Tudse 

Hørt flere gange i Biebrza-sumpene. 

 

. 

 

Andre dyr 
 

Af sommerfugle sås bl.a. Svalehale, Det Hvide C, Skovblåfugl, Aurora, Grønåret 

Kålsommerfugl, Citronsommerfugl, Nældens Takvinge og Dagpåfugleøje.  


