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Översiktligt dagsprogram 
10/5 Avresa från Skavsta, Nyköping respektive Kastrup, Köpenhamn till Chopin Airport, 
Warszawa. Transfer med minibuss till Bialowieza tillsammans med vår första guide Jarek 
Matusiak. Kvällsskådning i Bialowieza. 
 
11/5 Bialowieza, Siemianowka reservoir och Dubbelbeckasinspel. 
 
12/5 Heldag i Bialowiezaskogarna 
 
13/5 Byte av guide till Michal Polakowski. Morgonskådning i Bialowieza. Förmiddag vid 
Siemianowka, eftermiddag vid Dojlidy ponds, kväll i Biebrza. 
 
14/5 Heldag Biebrza marshes 
 
15/5 Halvdag Biebrza marshes. Transfer till och övernattning i Warszawa.  
 
16/5 Hemresa 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
Dagbok 
 

Tisdag 10/5 
 
Efter en kort flygtur på en och en halv timme anlände Anders och Ronnie till Chopin Airport i 
Warszawa och möttes av strålande väder och drygt 20 graders värme. Johnny skulle landa med 
sitt flyg från Köpenhamn ett par timmar senare så det fanns lite tid att fördriva. En promenad 
runt kvarteren intill gav en god inblick i råkornas familjeliv. Nästan flygfärdiga ungar satt i och 
runt sina bon och tiggde högljutt. En höksångare förvånade oss när den sjöng i ett buskage och 
lät höra sitt skorrande varningsläte vid flera tillfällen. Vår guide Jarek Matusiak kom punktligt 
och hämtade oss och färden mot östra Polen och Bialowieza kunde startas. Två – tre timmar tog 
det, till stor del på den väg som är under byggnation och som när den är färdig ska förbinda 
Tyskland, Polen och de Baltiska staterna. Polska landsbygden är här ett platt odlingslandskap 
med otaliga byar som naturligtvis har gott om vita storkar på taken. Jarek berättade om olika 
företeelser som har med skrock och vita storkar att göra. Lyckligtvis var den första storken vi 
såg uppe i luften, vilket enligt polsk folktro betyder att året blir framgångsrikt på något sätt för 
observatören. 
Väl framme i Bialowieza blev vårt första stopp ett fågeltorn som vi skulle besöka flera gånger de 
närmaste dagarna. Vassångare och flodsångare var två av de första fåglarna vi hörde och 
förutom dem fanns det rikligt med fåglar vi är vana vid hemifrån. Törnskata, buskskvätta, gök, 
enkelbeckasin och många andra. 
Före middag blev vi inkvarterade i vårt första guesthouse i grannbyn Pogorzelce, i en fräsch villa 
inredd med fyra dubbelrum, vardagsrum och pentry för gästerna samt en avskild privat del för 
ägarna. Middag serverades i ett annat guesthouse tvärs över gatan och det var rejäl och mycket 
aptitlig polsk husmanskost, allt igenom ekologisk,  i en mängd som efter en vecka skulle visa sig 
sätta sina spår, i alla fall runt reseledarens mittparti. 
Efter middagen meddelade Jarek att visenter, europeiskt bison, var synliga i Bialowiezas 
utkanter och vi åkte naturligtvis dit direkt. Det här var en av de viktiga målarterna på resan trots 
att det inte var fåglar. En promenad ut i ängsmarkerna i det fallande mörkret gjorde att vi fick en 
härlig känsla av spänning i kroppen. Visenter utan stängsel! Det här var något alldeles extra. En 
kattuggla ropade och ute på en äng, med bakgrund av aftonens första dimma, stod tre visenter.  
 



 
 

Visenter 
 
De tittade nyfiket på oss några spännande sekunder men bestämde sig sedan för att fortsätta 
beta och gruffa lite med varandra istället. Imponerande djur! Den täta stämningen förstärktes 
av att en hornuggla jagade över samma äng i den allt mörkare kvällen. Rosenfinkar och 
gräshoppsångare stod för musiken denna afton. 
 

Onsdag 11/5 
 
Tidigt på morgonen startade vi med lite före-frukostskådning. Svart rödstjärt och vanlig 
rödstjärt sjöng sida vid sida bland villorna när vi klev ut. En röd glada, ovanlig här i östra Polen 
enligt vår guide, sträckte över när vi satte oss i minibussen för att köra en kort bit till samma 
ställe där vi såg visenterna. Vi parkerade och Anders upptäckte samtidigt vår första kornsparv 
för resan. Färska spår visade att visenterna nyss passerat men själva syntes de inte till. 
Morgonen var ljuvligt varm och behaglig. En vacker sommargylling visade upp sig, flög iväg som 
ett gulsvart konstverk och fortsatte sitt flöjtande hela morgonen. Gräshoppsångarna malde på 
och vi fick närkontakt med en kornknarr som till slut blev synlig bland brännässlorna. Visserligen 
bara huvudet, men en hel kornknarr är det få förunnat att få se. En höksångare sjöng, varnade 
och visade upp sig. Efter den här smakstarten på dagen var det dags för en rejäl polsk frukost vid 
vårt guesthouse. Sen var det dags att åka till Siemianowka reservoir en fågelsjö av det större 
formatet. Som namnet antyder är den delvis konstgjord men fågellivet var över förväntan. 
Första stället ligger i byn med det inte helt enkla namnet Siemieniakowszczyzna. Som tur är 



kallas fågeltornet för Maruska tower. Träsktärnorna dominerade med alla tre arterna. 
Svarttärna, vitvingad tärna och skäggtärna. Ägretthägrar i stora mängder stod här och där. 
Största flocken var på 22 exemplar men säkert 50 – 75 st var synliga i sjön. Tvärs över vassbältet 
på några hundra meters avstånd fanns gränsskyltarna mot Vitryssland. Vi hade av vår guide 
blivit ombedda att alltid ha passet tillgängligt men av gränsvakterna syntes ingenting. Årta, 
skedand, rosenfink, pungmes och trastsångare var talrika. Vi åkte vidare runt sjön och kunde 
räkna in trädlärka, mosnäppa, rödspov och många andra. Cisówka på norra sidan sjön bjöd på 
citronärla som häckar här, silkeshägrar bland ägretthägrarna, samt en grundlig lektion i unga 
och halvvuxna kaspiska trutar. I Bondary letade vi efter härfågelns bo utan att lyckas men vi 
blev hela tiden följda av fågeln som säkert undrade vad vi ville. I bakgrunden spelade en 
turturduva. När vi kände oss färdiga med Siemianowka för den här dagen åkte vi tillbaka till 
Bialowieza för ett besök i stadsparken. Där fick vi stifta första bekantskapen med  
halsbandsflugsnappare.  
 

 
Halsbandsflugsnappare 
 
Den märkliga sången lärde vi oss så småningom eftersom den visade sig vara mycket mer talrik 
än sin svartvita kusin som vi bara hörde vid två tillfällen under resan. Bialowiezas stadspark hade 
också ett häckande par gråspett som visade sig fint vid bohålet. Det kändes märkligt att se dem 
så fint i den här miljön. På väg tillbaka till minibussen fick vi närkontakt med en brandkronad 
kungsfågel som lades till listan. Vattensamlingarna i parken var hemvist för dvärgrördrom men 
den missade vi tyvärr. Rosenfinkarnas och trastsångarnas konsert tröstade lite. 



Efter en stadig middag var det dags för en kvällsutflykt till dubbelbeckasinerna. En knapp 
timmes bilfärd väntade och när vi parkerade vid myren började det ösregna. Ett brittiskt gäng 
som gått ut före oss hade beslutat att ge upp men när de såg vår entusiasm kom de på andra 
tankar, drog åt regnkläderna runt kroppen och följde efter oss. Vi gick i blötan ut mot den kända 
leken och väntade. Regnet upphörde och plötsligt började dubbelbeckasinerna spela. Det svaga 
klirrande ljudet blev mer och mer intensivt efterhand som spelet tog fart och de spelande 
fåglarna började med sina höga hopp. Det var härligt att se dem så bra. Vi kunde med säkerhet 
se 12 spelande hanar men enligt guiderna fanns det ungefär det dubbla antalet i området. Det 
här var häckningsplats för dem och på samma sätt som med gråspetten kändes det lite underligt 
med en fågel som för oss är förknippad med Norrland, häckande här i söder. När mörkret var 
totalt tackade vi för oss. 
 

Torsdag 12/5 
 
Ännu en vacker morgon hälsade oss välkomna upp. Runt vårt boende sjöng som vanligt 
rödstjärt, svart rödstjärt, sommargylling och de otroligt talrika grönsångarna. Nu skulle vi få, 
som det visade sig en ordentlig genomgång av mindre skrikörnens karaktärer. Vid fågeltornet i 
Bialowiezas utkant visade minst två olika mindre skrikörn upp sig fint och alla kännetecken 
kunde nötas in. Havsörn, ormvråk, brun kärrhök och bivråk lades till artlistan. 
Efter det här var det skogen som gällde och Bialowieza-skogen är inte vilken trädsamling som 
helst. Det är den största kvarvarande, orörda, europeiska ädellövskogen. Tyvärr är politiska 
krafter verksamma som hotar denna unika naturtyp, men vi som var med har haft privilegiet att 
se en hel del av vad den har att erbjuda. Skogsvägar korsar skogen här och där. Mycket är 
tillrättalagt för naturturism, stora områden har absolut tillträdesförbud och är avsedda för 
forskning. Lövskogen domineras av ek och avenbok men med inslag av många andra trädarter. 
Bitvis dominerar tall. 200 till 250 – åriga jättar är inte ovanliga.  
 

 



 
 
Stenknäck och grönsångare är osannolikt vanliga, och det här är hackspettarnas förlovade land i 
Europa. Tretåig hackspett, större hackspett och spillkråka förekommer rikligt. Trots att vår resa 
var långt fram i maj trummades det flitigt från alla arter. Vår hackspettsodyssé i skogen kröntes 
med den exotiska vitryggiga hackspetten. Märkligt nog häckade två par på samma ställe i skarp 
konkurrens med varandra. Lokalen var som hämtad ur fågelboken med stora mängder stående 
död ved och grova lövträd. Kanske var sanningen den att lämpliga lokaler för vitryggen är så 
fåtaliga, även här, så att de tvingas till trångboddhet som denna.  
 

 
 
Vitryggig hackspett 
 
Här och där i skogen vid lämpliga platser, oftast i anslutning till någon liten våtmark eller glänta 
har man byggt utfodringsställen för visenterna. Tydligen gör man mycket för att underhålla 
beståndet med tanke på att de är så viktiga för trakten, inte minst ekonomiskt för all 
naturturismrelaterad verksamhet här. På väg till ett sådant ställe spelade en järpe för fullt. Trots 
våra ihärdiga försök fick vi aldrig se den men vi hade en bestämd känsla av att den hade bra koll 
på oss.  



En annan promenad längs en av skogsvägarna gav oss ett riktigt minne för livet. Vi hade stannat 
för att njuta av en mindre flugsnappare som sjöng flitigt när reseledaren fick se ett djur i 
ögonvrån. Första tanken var att det var en räv men i kamerasökaren syntes ett bastant lodjur. 
Det satt bara ca 50 meter bort, såg tämligen slött ut och visade upp tänderna i en praktfull 
”lejongäspning” innan det bestämde sig för att ge sig iväg. Utan brådska gick det några meter 
och uppslukades sen av vegetationen. Vi såg djuret kort igen när det passerade vår väg ett 
hundratal meter bort. Vår guide startade en intensiv trafik på mobiltelefonerna i området. Det 
visade sig att det var åtskilliga år sedan någon guide hade sett ett lodjur här. Strax efteråt 
sprang en skogsmård över vägen. Det här området hade verkligen kvalitéer utöver det vanliga. 
 

 
 

Lodjur 
 
Mitt på dagen besökte vi en annan naturtyp i byn Teremiski. Ålderdomligt jordbruk omgav en 
radby med gråa omålade trähus. Terrängen var öppen och lämplig för rovfågelspaning. En 
varfågel jagade och härfågel ropade i omgivningen. Under tiden vi väntade på att någon 
rovfågel skulle visa sig fick Anders och Ronnie en lektion i artbestämning av grodor. Johnny och 
vår guide Jarek visade sig vara kunniga i amfibier och många mystiska läten fick ett artnamn tack 
vare dem. Vi hade nästan gett upp rovfågelspaningen när en ung örn flög över, stadigt seglande 
mot norr. Diskussionerna gick varma men till slut bestämde vi den preliminärt till en 2K 
kejsarörn. Kryss för två av oss om den blir godkänd av polska raritetskommiten. 
 



 
                                                                                                                                                                
Mellanspett 
 
Efter det var det dags för eftermiddagsbesök i stadsparken igen för ytterligare en art hackspett.  
Alldeles intill vårt kända par gråspett häckade mellanspett. Vi behövde inte vänta länge. Paret 
avlöste varandra var femte minut ungefär och vi fick riktiga drömobsar på dem. Värre var det för 
ett par brittiska vänner som väntat flera timmar på gråspettarna utan att de lyckats få se dem. 
Inte heller den här gången ville dvärgrördrommen visa sig 
Mycket lägligt började regnet falla efter detta och vi tog tillfället i akt att åka till vårt boende och 
vila en stund innan middag och kvällsexkursion. 
Den här kvällen stod ugglorna på programmet. En lång vandring längs en skogsväg väntade. En 
morkulla flög över och gök hördes som vanligt överallt. Plötsligt i skymningen visslade en 
sparvuggla långt bort från det håll vi kommit. Vi skyndade dit men det visade sig vara falskt 
alarm. De brittiska skådarna och deras guide var också ute i samma ärende och hade dragit på 
playbacken för fullt. Guiderna utbytte lite råd om hur detta skulle undvikas i fortsättningen och 
vi skildes åt som vänner. Hur det gick för engelsmännen vet vi inte men vi hade lyckan på vår 
sida. En sparvuggla svarade på våra visslingar och visade upp sig fint en lång stund. Efter det 
pratade vi om det var värt ytterligare fyra kilometers vandring för en osäker pärluggla men 
ingen var speciellt sugen eftersom dagen tröttat ut de flesta knän i sällskapet. Vi bestämde oss för att 
gå tillbaka till minibussen istället. På måfå spelade guiden upp pärluggla och vi blev alla förvånade när en 



alldeles naturlig sådan omedelbart svarade på nära håll. Den höll sen igång en god stund och kvällen 
kändes smått magisk. 
 
 

Fredag 13/5 
 
Den här morgonen startade vi lite senare men före frukost hann vi ändå in till Bialowieza för att 
alla skulle få hänga in gulhämplingen som bara de i framsätet hört dagen innan. Mycket 
arttypiskt hittade vi den i ett villaområde, sittande på en tv-antenn.  
Frukosten intogs tillsammans med Jarek och några andra trevliga polacker som bodde på 
samma guesthouse. Därefter var det dags att säga adjö till vår förträfflige guide som skulle göra 
annat kommande veckan, och hälsa på näste förträfflige guide som skulle vara med oss 
resterande dagar.  
 

 
 
Siemianowka reservoir 

 
Michal Polakowski var också en ung, entusiastisk, mycket kunnig, social och trevlig bekantskap. 
Michal berättade livligt för oss om sina sommarvistelser och arbete på Hammarö fågelstation 
utanför Karlstad, och om de resor till främmande länder han varit ledare för. En god portion 
kulturell kunskap delade han frikostigt med sig av, vilket var lämpligt eftersom vi färdades i ett 
område med delvis tragisk och uppslitande historia från två världskrig.  
Vi började med ett återbesök vid fågeltornet mellan Bialowieza och Pogorzelce. Mindre skrikörn 
gav oss en repetition från gårdagen och de fick sällskap av en seglande svart stork.  Sen åkte vi 
till vår favoritby Siemieniakowszczyzna igen för ett besök vid Marushka tower.  



 
 
 

Pungmes och citronärla hälsade oss välkomna. Fiskgjuse blev ny rovfågel på listan. Av 
gränsvakterna sågs ingenting den här gången heller. Cisówka är en pittoresk liten by med 
förfallna hus, skällande hundar, gulhämpling och rödstjärt. Här intog vi vår medhavda 
smörgåslunch i en grässlänt efter att ha studerat kaspiska trutar som talrikt flög över sjön. 
Nu var det förflyttning som gällde mot nästa huvuddestination på resan, Biebrza. 
På vägen gjorde vi ett kort stopp vid byn Topolany och spanade in en översvämmad åker. 
Brushane, mosnäppa, mindre strandpipare och skogsduva blev nya arter.  
Bialystok heter en stad i nordöstra Polen, med ca 300 000 invånare. I dess närhet finns ett 
område med dammar som under kommunisttiden grävdes för att föda upp matfisk i, som      t ex 
karp. Den verksamheten upphörde efterhand men efterlämnade ett vattenlandskap som dels 
har en del som används för bad, sportfiske och annan rekreation, men i huvudsak är det ett 
förnämligt våtmarksområde. Dvärgmås, smådopping, gråhakedopping, vassångare och 
ängshök var några av  fågelarterna här. Vassångare är inte en fågel man får se speciellt ofta 
men här hade vi förmånen att under en lång tid se en mycket fint. Området hyste också ett stort 
antal mindre sumphöna men de ville inte ge sig tillkänna den här dagen. Även här såg vi en svart 
stork och Johnny imponerade än en gång med sina kunskaper i amfibiernas värld.  
Färden gick vidare mot Biebrza och till slut var vi framme vid vår nästa inkvartering i ett trevligt 
guesthouse i byn Sulin-Strumilowo. Ett kraftigt ösregn hela kvällen spolierade vårt första försök 
att få se områdets specialitet, vattensångare. Däremot sov vi som kungar efter ytterligare en 
läcker middag med polsk husmanskost. 
 
 

Lördag 14/5 
 
Regnet hängde kvar lite i luften när vi begav oss iväg mot vårt första mål för dagen. Vi hade 
framfört önskemål om bättre obsar på höksångare och Michal hade ett säkert ställe för den, byn 
Grady-Woníeco. På vägen till och från passerade vi gamla kommunisttidslämningar som ingen 



brydde sig om längre. Förfallna jordbruksanläggningar och trista betonghus som bar tydliga spår 
av gammalsovjetiskt inflytande. Grått och fult visserligen, men det är ändå ett kulturarv som 
polackerna kanske vill ha kvar, på samma grund som att vi värnar våra röda stugor i Sverige. 
Höksångaren var inga problem att hitta. Den sjöng och visade upp sig i typisk biotop. Nu var det 
dags att försöka hitta resans huvudsyfte, vattensångaren. 
Biebrza är ett enormt våtmarksområde, som genom sitt läge spelat en avgörande roll i både 
första och andra världskriget. Minnesmärken finns som lockar många andra turister, till exempel 
ett gammalt ryskt fort och en befästning på en hög sanddyn där hjältedåd utfördes av tappra, 
men hopplöst och ålderdomligt utrustade polska soldater under andra världskriget. Vi kände alla 
vördnad inför de grymheter som utspelats här. Man blir medveten om det på sådana platser. 
Dloga Luka heter fågellokalen där man har störst chans att få se och höra vår målart för dagen. 
En lång, bred spång leder ut i den hissnande stora våtmarken. Säv och lite rörvass så långt man 
kunde se. Horisonten kändes oändligt långt borta, rödspovar och enkelbeckasiner spelade 
överallt, brushanar och grönbenor drog förbi. Plötsligt satt den där, inte långt ifrån oss. Ett 
mjukt ”rrrrrrrrr” och sen en kort, sömnig sävsångarlik sång. Vattensångare. Kryss för oss alla. En 
av de ca 2000 exemplar som sägs finnas i Biebrza. Fågeln visade upp sig bra en kort stund för att 
därefter dyka ner i undervegetationen på typiskt sångar-manér. Vi kunde konstatera att den 
tigerrandiga ryggen och färgtonen var mycket typiska och gav den ett helt annat utseende än 
sävsångaren. Nu hördes fler vattensångare runt om oss och vi fick även skymta dessa lite då och 
då. När vi sett och hört oss mätta på sångarna körde vi vidare till något som kallas ”Världens 
ände” Byn heter Budy och till och med sovjetbetongen hade missat det här. Ålderdomliga hus 
låg spridda här och där i de tallskogsbevuxna sanddynsfälten. Dynerna är rester från istiden och 
helt övervuxna med tall och blåbärsris. Fågellivet var anpassat till det. Det första vi hörde när vi 
klev ur bilen var en gråspett som ropade. Trädlärkor sjöng här och där men för övrigt var det 
ganska ödsligt. Nästa stopp på vår resa runt Biebrza var vid det gamla ryska fortet Twierdza 
Osowiec. Här fanns fina klassiska våtmarker med spångade leder i ett lummigt landskap. 
Pungmesar lockade här och där. Många av de vanliga sångarna var talrika. Härmsångare, 
törnsångare och ärtsångare bland annat. Även här var mindre sumphöna vanligt 
förekommande men även här var den tyst. Däremot hade vi bättre tur med blåhaken. En vacker 
hane sjöng flitigt en stund. Det här är den vitstjärniga varianten som expanderar norrut och 
även har förekommit sparsamt i sydligaste Sverige senaste åren. Den har en tydlig vit fläck i det 
blåa på bröstet men för övrigt upplever man att det är samma fågel som i vår fjällvärld.  



 
                                                                                                                                                                       
Biebrza 
 
Eftermiddagen ägnade vi åt västra sidan av Biebrzas södra del. Många stopp blev det på vägen 
eftersom vi letade ortolansparv som hade kommit från vinterkvarteren och etablerat sina revir. 
Vädret var inte idealiskt så ortolanerna ville inte sjunga. Däremot hade vi bättre tur med 
ängshökarna. Tre jagande ängshök blev totalsumman för den här eftermiddagen och dessutom 
resans andra kornsparv. Vi gjorde många stopp på vägen vid våtmarkernas kant. Fågeltorn och 
plattformar har man byggt här och där. Matsäckslunchen intog vi vid Bialy Grad inte långt från 
vår nya favoritby med det tungvrickande namnet Mscichy. Skedand, årta, bläsand, vit stork, 
svart stork, ägretthäger, havsörn, lärkfalk, rödspovar och brushanar visade att detta var ännu 
ett område med goda kvalitéer. Gubbar i flatbottnade ekor fiskade, och bonden som skötte 
området runt fågeltornet visade upp sina färdigheter med lie till allas glädje även om han var lite 
väl nära våra fötter ibland. Plötsligt dök en falk upp långt borta. Den närmade sig och kunde 
artbestämmas till vuxen hane aftonfalk. Aftonfalken häckar inte här men är regelbundet 
förekommande på vårflyttningen. Vid observationsplattformen i Brzostowo sprang en familj 
rapphöna förbi och varfågel jagade. Byn Burzyn bjöd på alla tre arterna träsktärna, svart-, 
vitvingad- och skäggtärna samtidigt som härfågel ropade och visade upp sig. Det hela 
inramades av gulhämplingar och rosenfinkar som sjöng flitigt i kvällningen. 
 
 

Söndag 15/5 
 
Efter en tidig frukost åkte vi en timme norrut till den lilla staden Goniadz. Här skulle det finnas 
gott om sjungande ortolansparvar enligt besked från en guidekollega till Michal. Mycket riktigt, i 
den småkyliga men soliga morgonen sjöng två ortolansparvar sin vemodiga och vackra visa. 
Norr om Goniadz finns omfattande skogsområden i nära anslutning till våtmarkerna. Vi 
uppsökte ett lämpligt område med öppna vyer och ställde upp oss för den avslutande dagens 
rovfågelspaning. Vinden var kylig men det verkade lovande. Kärrsångare hade anlänt och sjöng i 
ett buskage. Varfågel visade upp sin förnäma jaktteknik med att varva ryttlande med segelflykt 



mot vinden. Sommargylling, rosenfink och härfågel la ljudkulissen. Rovfåglarna började komma 
efter en stund. Ormvråk, havsörn, lärkfalk, tornfalk och sparvhök bockades av ganska snabbt. 
Tre mindre skrikörn flög över skogskanten men den större ville inte visa sig. Mycket förvånande 
för oss och för Michal flög en fjällvråk med stadiga vingslag förbi med kurs mot nordost, 
förmodligen rejält försenad på vårflyttningen. Till slut ropade Michal ut en större skrikörn. 
Tyvärr kunde inte en hybrid uteslutas eftersom den visade på visst inslag av mindre skrikörn. 
Handen på vingen var avsmalnande och mindre skrikörnslik, så vi fick nöja oss med den här 
hybriden. Michal hade under de här dagarna gett oss ordentlig genomgång av 
hybridiseringsproblematiken. De större skrikörnarna i Polen är så få, och de mindre så talrika, 
att blandäktenskap blivit mycket vanliga och oftast resulterar i fertil avkomma som ytterligare 
spär på uppblandningen i området. Kul ändå att få så mycket kunskap serverat av en guide som 
är djupt involverad i den lokala skrikörnsstammens övervakning. Vid lunchtid åkte vi tillbaka till 
vårt guesthouse, åt en sista rejäl polsk måltid, packade minibussen och gav oss ut på den långa 
färden tillbaka till Warszawa för att flyga hem. 
 
 

  
 
Mindre skrikörn    
 

 
 
 
 
 

 



 
Några slutord 
 
 
Våra dagar i Polen gav många nya intryck. Fågelfaunan påminner mycket om den vi har i Sverige 
men många arter som är ovanliga hemma är vanliga här och vice versa. Naturturismen är 
mycket mer omfattande i Polen än i Skandinavien. Polen är ett modernt land med väl utvecklad 
infrastruktur. Många pratar utmärkt engelska och naturen är mycket lättillgänglig.  
Vi som reste hoppas att goda krafter vinner så att Bialowiezas ädellövskogar får finnas kvar i det 
skick de är så att vi även i framtiden har möjlighet att reflektera över hur vi människor har 
förändrat vår miljö och att visenterna, lodjuren och hackspettarna får leva kvar i en värld som 
passar dem. 
 
 
 
 

    ARTLISTA FÅGLAR  
 
 

 Bean Goose Anser fabalis Sädgås 
       12 ex överflygande i Bialowieza 13/5 
 

 Greylag Goose Anser anser Grågås 
       Sparsamt förekommande i Siemianowka och Biebrza  
 

 Canada Goose Branta canadensis Kanadagås  
Sedd en gång i Bialowieza 11/5 

 

 Mute Swan Cygnus olor Knölsvan  
Sparsamt förekommande i Siemianowka, Dojlidy och Biebrza 

 

 Whooper Swan Cygnus cygnus  
Sångsvan 8 ex Cisówka 11/5 

 

 Gadwall Anas strepera Snatterand  
Sparsamt förekommande i Siemianowka och Biebrza 

 

 Eurasian Wigeon  Anas penelope Bläsand  
Sedd en gång i Biebrza 14/5 

 

 Mallard Anas platyrhynchos Gräsand 
       Mycket vanlig. Observerad alla dagar utom en 
 

 Northern Shoveler Anas clypeata Skedand  



Vanlig i Siemianowka och Biebrza 
 

 Garganey Anas querquedula Årta  
2 ex Marushka Tower 11/5 och 1 ex Bialy Grad 14/5 

 

 Eurasian Teal Anas crecca Kricka  
1 ex Cisówka 11/5 

 

 Common Pochard Aythya ferina Brunand  
2 ex Marushka Tower 11/5 

 

 Tufted Duck Aythya fuligula Vigg  
Sparsamt förekommande Siemianowka och Biebrza 

 

 Common Goldeney Bucephala clangula Knipa  
1 ex Siemianowka 11/5     

                                                                                                                                                                                                   

 Hazel Grouse Tetrastes bonasia Järpe  
1 ex spelande Bialowieza 12/5 

 

 Grey Partridge Perdix perdix Rapphöna  
4 ex Brzostowo 14/5 

 

 Little Grebe Tachybaptus ruficollis Smådopping  
2 ex Dojlidy ponds 13/5 

 

 Red-necked Grebe Podiceps grisegena Gråhakedopping  
4 ex Dojlidy ponds 13/5 

 

 Great Crested Grebe Podiceps cristatus Skäggdopping  
2 ex Siemianowka 11/5 och 1 ex Dojlidy ponds 13/5 

 

 Black Stork Ciconia nigra Svart stork  
1 ex Bialowieza 13/5 och ett ex ?? 14/5 

 

 White Stork Ciconia ciconia Vit stork 
Mycket vanlig. Observerad alla dagar 
 



 
 

 Eurasian Bittern Botaurus stellaris Rördrom  
1 ex Siemianowka 11/5 och 1 ex Siemianowka 13/5 

 

 Grey Heron Ardea cinerea Gråhäger 
       Mycket vanlig. Observerad alla dagar utom en 
 

 Great Egret Ardea alba Ägretthäger  
Ca 75 ex Siemianowka 11/5 och 13/5 sparsamt i Biebrza 14/5 

 

 Little Egret Ardea garzetta Silkeshäger  
6 ex Cisówka 11/5 

 

 Great Cormorant Phalacrocorax carbo Storskarv  
Ca 20 ex Cisówka 11/5 och 2 i Biebrza 14/5 

 

 Western Osprey Pandion haliaetus Fiskgjuse  
1 ex Siemianowka 13/5 

 

 European Honey Buzzard Pernis apivorus Bivråk  
1 ex Bialowieza 12/5 och 13/5 1 ex Biebrza 15/5 

 

 Lesser Spotted Eagle Clanga pomarina Mindre skrikörn  



2 ex Bialowieza 12/5 och 1 ex 13/5 samt 3 ex Biebrza 15/5 
 

 Greater Spotted Eagle Clanga clanga Större skrikörn  
1 ex sannolik hybrid Större/Mindre skrikörn 15/5 Biebrza 

 

 Eastern Imperial Eagle Aquila heliaca Kejsarörn  
Preliminärt 1 ex 2K Termiski 12/5 

 

 Eurasian Sparrowhawk Accipiter nisus Sparvhök  
Sparsamt förekommande i Bialowieza och Biebrza 

 

 Western Marsh Harrier Circus aeruginosus Brun kärrhök 
Mycket vanlig. Observerad alla dagar utom en 

 

 Montagu´s Harrier Circus pygargus Ängshök  
1 ex Dojlidy ponds 13/5 och 3 ex Biebrza 14/5 

 

 Red Kite Milvus milvus Röd glada  
1 ex sträckande mot nordost Pogorzelce11/5 

 

 White-tailed Eagle Haliaeetus albicilla Havsörn 
Mycket vanlig. Observerad alla dagar utom en 
 

 Rough-legged Buzzard Buteo lagopus Fjällvråk  
1 ex sträckande mot nordost Biebrza 15/5 

 

 Common Buzzard Buteo buteo Ormvråk 
Mycket vanlig. Observerad alla dagar 

 

 Corn Crake Crex crex Kornknarr  
1 ex Bialowieza 11/5 och 2 ex 12/5 

 

 Common Moorhen Gallinula chloropus Rörhöna  
1 ex Dojlidy ponds 13/5 

 

 Eurasian Coot Fulica atra Sothöna 
Sparsamt förekommande I Siemianowka och Dojlidy ponds 
 

 

 Common Crane Grus grus Trana 
Mycket vanlig. Observerad alla dagar utom en 

 

 Northern Lapwing Vanellus vanellus Tofsvipa 
Mycket vanlig. Observerad alla dagar 

 

 Little Ringed Plover Charadrius dubius Mindre strandpipare  
1 ex Cisówka 11/5 2 ex Topolany 13/5 och 1 ex Bialy Grad 14/5 



 

 Eurasian Woodcock Scolopax rusticola Morkulla  
1ex Bialowieza 12/5 

 

 Great Snipe Gallinago media Dubbelbeckasin  
Ca 12 ex 11/5 

 

 Common Snipe Gallinago gallinago Enkelbeckasin  
Vanlig i Bialowieza, Siemianowka och Biebrza 

 

 Black-tailed Godwit Limosa limosa Rödspov  
2 ex I Cisówka 11/5, 4 ex i Dluga Luka, 4 ex i Blady Grad 

 

 Common Redshank Tringa totanus Rödbena  
Sedd på flera lokaler i Siemianowka och Biebrza 

 

 Green Sandpiper Tringa ochropus Skogssnäppa  
1 ex Bialowieza 12/5 

 

 Wood Sandpiper Tringa glareola Grönbena  
Sedd på flera lokaler i Siemianowka och Biebrza 

 

 Common Sandpiper Actitis hypoleucos Drillsnäppa  
1 ex Siemianowka 11/5 

 

 Temminck´s Stint Calidris temminckii Mosnäppa  
6 ex Siemianowka 11/5 2 ex Topolany 13/5 och 1 ex Bialy Grad 14/5 

 

 Ruff Philomachus pugnax Brushane  
10 ex Cisówka 11/5, 2 ex Topolany 13/5 och 20 ex Dluga Luka 14/5 

 

 Black-headed Gull Chroicocephalus ridibundus Skrattmås  
Vanlig I Siemianowka, Dojlidy ponds och Biebrza 

 

 Little Gull Hydrocoloeus minutus Dvärgmås  
Ca 40 ex Dojlidy ponds 13/5 

 

 Mew Gull Larus canus Fiskmås  
2 ex Cisówka 11/5 2 ex Dojlidy ponds 13/5 

 

 Caspian Gull Larus cachinnans Kaspisk trut  
15 ex Cisówka 11/5 och 10 ex 13/5 
 

 

 Common Tern Sterna hirundo Fisktärna  
Sparsamt förekommande i Siemianowka, Bialowieza och Biebrza 

 



 Whiskered Tern Chlidonias hybrida Skäggtärna  
Talrik i Siemianowka och Biebrza 

 

 White-winged Tern Chlidonias leucopterus Vitvingad tärna  
Talrik i Siemianowka och Biebrza 

 

 Black Tern Chlidonias niger Svarttärna  
Talrik i Siemianowka och Biebrza 

 

 Rock Dove (Feral Pigeon) Columba livia Klippduva (Tamduva) 
Mycket vanlig i städer och vid större lantbruk 

 

 Stock Dove Columba oenas Skogsduva  
1 ex Bialowieza 12/5 och 6 ex Topolany 13/5 

 

 Common Wood Pigeon Columba palumbus Ringduva 
Mycket vanlig. Observerad alla dagar utom en 

 

 European Turtle Dove Streptopelia turtur Turturduva  
1 ex spel Bondary 11/5 och 2 ex Cisówka 12/5 

 

 Eurasian Collared Dove Streptopelia decaocto Turkduva 
Mycket vanlig. Observerad alla dagar utom en 
 

 Common Cuckoo Cuculus canorus Gök 
Mycket vanlig. Observerad alla dagar 

 

 Tawny Owl Strix aluco Kattuggla  
1 ex Bialowieza 10/5 

 

 Eurasian Pygmy Owl Glaucidium passerinum Sparvuggla  
1 ex Bialowieza 12/5 

 

 Boreal Owl Aegolius funereus Pärluggla  
1 ex Bialowieza 12/5 

 

 Long-eared Owl Asio otus Hornuggla  
1 ex Bialowieza 10/5 

 

 Common Swift Apus apus Tornseglare 
Mycket vanlig. Observerad alla dagar 
 

 Eurasian Hoopoe Upupa epops Härfågel  
1 ex Bondary 11/5, 1 ex Termiski12/5, 2 ex Burzyn 14/5 och 1 ex Biebrza 15/5 

 

 Eurasian Wryneck Jynx torquilla Göktyta  
1 ex Siemianowka 11/5 och 1 ex Bialowieza 12/5  



 
 
 
 
 

 Eurasian Three-toed Woodpecker Picoides tridactylus Tretåig hackspett  
4 ex Bialowieza 12/5 
 

 
 

 Middle Spotted Woodpecker Dendrocoptes medius Mellanspett  
2 ex Bialowieza 12/5 

 

 Great Spotted Woodpecker Dendrocopos major Större hackspett  
Sparsamt förekommande i Bialowieza 

 

 White-backed Woodpecker Dendrocopos leucotos Vitryggig hackspett  
4 ex Bialowieza 12/5 

 

 Black Woodpecker Dryocopus martius Spillkråka  
Hörd och sedd vid ett flertal tillfällen i Bialowieza 

 

 Grey-headed Woodpecker Picus canus Gråspett  
2 ex Bialowieza 11/5 och 1 ex Budy 14/5 



 

 Common Kestrel Falco tinnunculus Tornfalk 
Mycket vanlig. Observerad alla dagar 
 

 

 Red-footed Falcon Falco vespertinus Aftonfalk  
1 ex Bialy Grad 14/5 

 

 Eurasian Hobby Falco subbuteo Lärkfalk  
1 ex Bialowieza 11/5 2 ex Bialy Grad 14/5 och 1 ex Biebrza 15/5 

 

 Red backed Shrike Lanius collurio Törnskata 
Mycket vanlig. Observerad alla dagar utom en 

 

 Great Grey Shrike Lanius excubitor Varfågel  
1 ex Termiski 12/5, 1 ex Brzostowo 14/5 och 1 ex Bierbza 15/5 

 

 Eurasian Golden Oriole Oriolus oriolus Sommargylling 
Mycket vanlig. Observerad alla dagar utom en 

 

 Eurasian Jay Garrulus glandarius Nötskrika  
Sparsamt förekommande i Bialowieza och Bierbza 

 

 Eurasian Magpie Pica pica Skata 
Mycket vanlig. Observerad alla dagar utom en 

 

 Western Jackdaw Coloeus monedula Kaja 
Mycket vanlig. Observerad alla dagar utom en 

 

 Rook Corvus frugilegus Råka  
Stor koloni vid Chopin airport, sparsam i Bierbza  

 

 Hooded Crow Corvus cornix Gråkråka 
Mycket vanlig. Observerad alla dagar utom en 

 

 Northern Raven Corvus corax Korp 
Mycket vanlig. Observerad alla dagar utom en 

 

 Coal Tit Periparus ater Svartmes  
1 ex Bialowieza 12/5 

 

 European Crested Tit Lophophanes cristatus Tofsmes  
1 ex Bondary 12/5 

 

 Marsh Tit Poecile palustris Entita  
2 ex I Bialowieza 11/5 och 12/5 

 



 Eurasian Blue Tit Cyanistes caeruleus Blåmes  
Sparsamt förekommande I Bialowieza och Bierbza 

 

 Great Tit Parus major Talgoxe 
Mycket vanlig. Observerad alla dagar utom en 
 

99   Eurasian Penduline Tit Remiz pendulinus Pungmes  
        Allmän i Siemianowka och Biebrza 
 

 
100  Woodlark Lullula arborea Trädlärka  
         2 ex i Bialowieza 11/5 1 ex i Budy 14/5 1 ex i Biebrza 15/5 
 
101  Eurasian Skylark Alauda arvensis Sånglärka 
         Mycket vanlig. Observerad alla dagar utom en 
 
102  Sand Martin Riparia riparia Backsvala  
         Enstaka exemplar i Bialowieza, Siemanowka och Biebrza 
 
103  Barn Swallow Hirundo rustica Ladusvala 
         Mycket vanlig. Observerad alla dagar 
 
104  Common House Martin Delichon urbicum Hussvala 
         Allmän i byar och städer 
 
105  Willow Warbler Phylloscopus trochilus Lövsångare  
         Sparsamt förekommande I Bialowieza  och Biebrza 
 
106  Common Chiffchaff Phylloscopus collybita Gransångare  
         Allmän i Bialowiezas och Biebrzas skogsområden 
 
107  Wood Warbler Phylloscopus sibilatrix Grönsångare  
         Mycket talrik i Bialowiezas och Biebrzas skogar 
 
108  Great Reed Warbler Acrocephalus arundinaceus Trastsångare  
         Mycket talrik i Bialowieza, Siemianowska och Biebrza 
 
109  Aquatic Warbler Acrocephalus paludicola Vattensångare  
         3 ex Dluga Luka 14/5 
 
110  Sedge Warbler Acrocephalus schoenobaenus Sävsångare 
         Mycket vanlig. Observerad alla dagar utom en 
 
111  Eurasian Reed Warbler Acrocephalus scirpaceus Rörsångare  
         3 ex I Dojlidy ponds 13/5 
 
112  Marsh Warbler Acrocephalus palustris Kärrsångare  
         1 ex Biebrza 15/5 



 
113  Icterine warbler Hippolais icterina Härmsångare  
         Talrik i Bialowieza, Siemianowka och Biebrza 
 
114  Common Grasshopper Warbler Locustella naevia Gräshoppsångare  
         Sparsamt förekommande i Bialowieza, Siemianowka och Biebrza 
 
115  River Warbler Locustella fluviatilis Flodsångare  
         1 ex i Bialowieza 10/5, 1 ex 12/5 och 1 ex Dojlidy ponds 13/5 
 
116  Savi´s Warbler Locustella luscinioides Vassångare  
         Sparsamt förekommande i Bialowieza och Biebrza, talrik i Dojlidy ponds 
 
 
117  Eurasian Blackcap Sylvia atricapilla Svarthätta 
         Mycket vanlig. Observerad alla dagar utom en 
 
118  Garden Warbler Sylvia borin Trädgårdssångare  
         Allmän i Bialowieza och Siemianowka 
 
119  Barred Warbler Sylvia nisoria Höksångare  
         1 ex Warszawa 10/5, 1 ex Bialowieza 11/5, 1 ex Grady-Woníeco 14/5  
 
120  Lesser Whitethroat Sylvia curruca Ärtsångare  
         Allmän I Bialowieza, Siemianowka och Biebrza 
 
121  Common Whitethroat Sylvia communis Törnsångare 
         Mycket vanlig. Observerad alla dagar 
 
122  Common Firecrest Regulus ignicapilla Brandkronad kungsfågel  
         1 ex Bialowieza 11/5 
 
123  Goldcrest Regulus regulus Kungsfågel  
         Sparsamt förekommande i Bialowieza 
 
124  Eurasian Wren Troglodytes troglodytes Gärdsmyg  
         Sparsamt förekommande i Bialowieza 
 
125  Eurasian Nuthatch Sitta europaea Nötväcka  
         Sparsamt förekommande i Bialowieza 
 
126  Eurasian Treecreeper Certhia familiaris Trädkrypare  
         Sparsamt förekommande i Bialowieza 
 
127  Common Starling Sturnus vulgaris Stare 
         Mycket vanlig. Observerad alla dagar 
 
128  Common Blackbird Turdus merula Koltrast 



         Mycket vanlig. Observerad alla dagar utom en 
 
129  Fieldfare Turdus pilaris Björktrast  
         Relativt allmän I Bialowieza, Siemianowka och Biebrza 
 
130  Song Thrush Turdus philomelos Taltrast 
         Mycket vanlig. Observerad alla dagar utom en 
 
131  Mistle Thrush Turdus viscivorus Dubbeltrast  
         Relativt allmän i Bialowieza och Biebrza 
 
132  Spotted Flycatcher Muscicapa striata Grå flugsnappare  
         Allmän i Bialowieza 
 
133  European Robin Erithacus rubecula Rödhake  
         Allmän i Bialowieza 
 
 
134  Bluethroat Luscinia svecica cyanecula Vitstjärnig blåhake  
         1 ex i Twierdza Osowiec 
 
135  Thrush Nightingale Luscinia luscinia Näktergal 
         Mycket vanlig. Observerad alla dagar 
 
136  European Pied Flycatcher Ficedula hypoleuca Svartvit flugsnappare  
         1 ex Bialowieza 11/5 1 ex Biebrza 14/5 och 15/5 
 
137  Collared Flycatcher Ficedula albicollis Halsbandsflugsnappare  
         Allmän i Bialowieza 
 
138  Red-breasted Flycatcher Ficedula parva Mindre flugsnappare  
         1 ex Bialowieza 12/5 
 
139  Black Redstart Phoenicurus ochruros Svart rödstjärt  
         Allmän i Bialowieza och småstäder runt Biebrza 
 
140  Common Redstart Phoenicurus phoenicurus Rödstjärt 
         Mycket vanlig. Observerad alla dagar utom en 
 
141  Whinchat Saxicola rubetra Buskskvätta 
         Mycket vanlig. Observerad alla dagar 
 
142  Northern Wheatear Oenanthe oenanthe Stenskvätta  
        1 ex Biebrza 14/5 
 
143  House Sparrow Passer domesticus Gråsparv 
         Mycket vanlig. Observerad alla dagar utom en 
 



144  Eurasian Tree Sparrow Passer montanus Pilfink 
         Mycket vanlig. Observerad alla dagar 
 
145  Dunnock Prunella modularis Järnsparv  
        1 ex Bialowieza 12/5 
 
146  Western Yellow Wagtail Motacilla flava Gulärla  
         Allmän i Siemianowka och Biebrza 
 
147  Citrine Wagtail Motacilla citreola Citronärla  
         1 ex Cisówka 11/5 och 1 ex Marushka Tower 13/5 
 
148  White Wagtail Motacilla alba Sädesärla 
         Mycket vanlig. Observerad alla dagar 
 
149  Tree Pipit Anthus trivialis Trädpiplärka  
         Sparsamt förekommande I Bialowieza 
 
150  Common Chaffinch Fringilla coelebs Bofink 
         Mycket vanlig. Observerad alla dagar 
 
 
151  Hawfinch Coccothraustes coccothraustes Stenknäck 
         Mycket vanlig. Observerad alla dagar utom en 
 
152  Eurasian Bullfinch Pyrrhula pyrrhula Domherre  
        1 ex Bialowieza 12/5 
 
153  Common Rosefinch Carpodacus erythrinus Rosenfink 
         Mycket vanlig. Observerad alla dagar 
 
154  European Greenfinch Chloris chloris Grönfink  
         Sparsamt förekommande I Bialowieza och Biebrza 
 
155  Common Linnet Linaria cannabina Hämpling  
         1 ex Siemianowka 11/5, 2 ex Termiski 12/5 och     1 ex Biebrza 14/5 
 
156  European Goldfinch Carduelis carduelis Steglits 
         Mycket vanlig. Observerad alla dagar utom en 
 
157  European Serin Serinus serinus Gulhämpling  
         2 ex Bialowieza 11/5 och 13/5, 1 ex Bierbza 14/5 och 15/5 
 



 
 
158  Eurasian Siskin Spinus spinus Grönsiska  
         1 ex Bialowieza 12/5 
 
 
159  Corn Bunting Emberiza calandra Kornsparv 
         1 ex Bialowieza 11/5 och 1 ex Brzostowo 14/5  
 
160  Yellowhammer Emberiza citrinella Gulsparv 
         Mycket vanlig. Observerad alla dagar utom en 
 
 
161  Ortolan Bunting Emberiza hortulana Ortolansparv  
         2 ex Goniadz 15/5 
 
162  Common Reed Bunting Emberiza schoeniclus Sävsparv 
         Mycket vanlig. Observerad alla dagar 
 

 
 
 



 
ARTLISTA DÄGGDJUR 
 
 European Hare Lepus europaeus Fälthare 

 

 Bank Vole Myodes glareolus Skogssork 
 

 Red Squirrel Sciurus vulgaris Ekorre 
 

 Eurasian Lynx Lynx lynx Lodjur 
 

 European Pine Marten Martes martes Mård 
 

 Roe Deer Capreolus capreolus Rådjur 
 

 Red Deer Cervus elaphus Kronhjort 
 

 European Bison Bison bonasus Visent 
 

 

 

 
 
 
 



 
ARTLISTA GRODDJUR 
 

 European Fire-bellied Toad Bombina bombina Klockgroda 
 

 Natterjack Epidalea calamita Strandpadda 
 

 European Green Toad Pseudepidalea viridis Grönfläckig padda 
 

 European Tree Frog Hyla arborea Lövgroda 
 

 European Common Spadefoot Pelobates fuscus Lökgroda 
 

 Pool Frog Pelophylax lessonae Gölgroda 
 

 Edible Frog Rana esculenta Ätlig groda 
 

 
 


