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RESRUTT 

22/5 Flyg till Warszawa. Transport till Bialowieza, Palatsparken. Natt Bialowieza 

23/5 Bialowieza nationalparken, Palatsparken, Bialowieza, Östra bron. Natt Bialowieza 

24/5 Bialowieza, Siemianowka-dammen. Natt i Goniadz 

25/5 Wolka Piaseczna, Budne, Osowiec-Twierdza. Natt i Goniadz 

26/5 Bagno Lawki, Mscichy. Natt i Goniadz 

27/5 Wolka Piaseczna, Kapice, Osowiec-Twierdza. Natt i Goniadz 

28/5 Fiskdammarna Knyszyn, Tykocin, Hemresa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OMSLAG. Vita storkar, Polens nationalfågel. Överallt fanns dom! I byarna får de hjälp med plattfor-

mar på elstolpar längs med gatan men ofta bygger de på vackra stabila byggnader. Foto: Gigi Sahl-

strand                                                                                                                                         

DENNA SIDA. Sommargylling. Teckning: Peter Elfman 
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Gänget som åkte till Polen. Här står vi nöjda efter kryssat vattensångare i Bagno Lawki. Foto: Gigi Sahlstrand 

 

 
INLEDNING 

Polens östra del är den del som är mest attraktivas för oss fågelskådare. Där finns 2 stora nationalparker. Den 

ena, Bialowieza nationalpark, är den äldsta nationalparken i Polen och en av de äldsta i Europa. Där kan man se 

alla Nordeuropas hackspettar och vilda visenter. Den andra, Biebrza nationalpark, är Polens största och har 

enorma våtmarker som går längs med floden Biebrza. Där bjuds det på vackra träsktärnor och övriga våtmarks-

fåglar. I dessa områden finns det ganska generöst med fågeltorn och spänger att vandra på. Polen har färre häck-

ande arter än oss och många fågelarter känner vi igen hemifrån. Men man upplever fåglarna mer intensivare i 

Polen och många arter som vi ”gärna ser” är vanliga. Och överallt får man se vita storkar, Polens nationalfågel! 

Få polacker talar engelska men med kroppsspråk går det bra ändå att göra sig förstådd eller förstå. Maten håller 

god kvalité och man äter en soppa innan middagen. Sopporna är goda! 

 

Polen är ett land med en lång historia. Nationen blev till på 900-talet och var tidvis en stormakt, men förlorade 

totalt sin självständighet på 1700-talet. Landet återfick självständighet efter första världskriget, men betalade ett 

högt pris under andra världskriget då landet ockuperades av både Nazityskland och Sovjetunionen. Efter krigs-

slutet hamnade landet i Sovjetunionens intressesfär. 1989 fick Polen den första icke-kommunistiska regeringen 

sedan kriget och i januari 1990 upplöstes kommunistpartiet. Efter Sovjetunionens fall är Polen numera en demo-

krati med fria val och marknadsekonomi. Polen är medlem i Europeiska unionen sedan 2004 och i militärallian-

sen Nato sedan 1999. Den allra största delen av befolkningen på cirka 38 miljoner människor är polacker, talar 

det officiella språket polska och tillhör den katolska kyrkan. 

 

Vi hade en härlig och rolig vecka samt många fåglar. Vi såg 8 hackspettar av 9 möjliga! Vädret var ett skönt 

sommarväder, dock kom några rejäla skurar med åska en dag men vi planerade om dagen så vi klarade oss hyfsat 

bra. Vi fick många fina obsar, fåglarna kom igång nu ordentligt med sin sång, vi såg en del däggdjur och såklart 

hörde massa roliga grodläten . Vi var en tajt gäng och vi lyckades se och höra 132 arter! 

 

 

 



RESEDAGBOK 

 

22 maj  

Gänget landade vid lunchtid på Warszawas flygplats. 

Efter ätit lunch dök jag Gigi upp för hämta gänget, dock 

något försenad efter att suttit i låååånga köer in till Wars-

zawa samt trafikarbeten (på en söndag!).  Efter installerat 

oss i minibuss började vår färd mot Bialowieza, knappt 

25 mil från Warszawa. Efter vi svängt av från huvudvä-

gen som går rakt genom Polen, började de vita storkarna 

dyka upp. De häckar längs med gatorna  i små byar. 

Halvvägs gjorde vi ett skådarstopp vid en vacker flod. 

Här hördes en sommargylling och ett par törnsångare 

hade bo i närheten. Över vattnet födosökte en småtärna 

som snart fick sällskap av en svarttärna, härliga obsar! 

Färden gick vidare, tog ett fotostopp vid en liten fin blå 

träkyrka och senare även ett stopp vid en mack för att 

handla fika, snacks och dryck. 

  Efter checkat in och ätit middag tog vi den korta prome-

naden ned till palatsparken. Mörkret hade redan börjat 

lägga sig men vi hörde trastsångare, näktergal och tal-

trast. Det var en fin kväll. Vid ena bron hördes vad 

många trodde var nattskärra men jag visste facit, det är en 

mullvadssyrsa . Sen var skönt sen att krypa till kojs, det 

blev en lång dag!  Vi bor på pensionatet Gawra, familje-

drivet och charmigt.  

 

Det blev ett fotostopp på denna fina träkyrka mellan Brok 

och Ciechanowiec. Foto: Gigi Sahlstrand                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

23 maj 

Började i arla morgonstund i den stängda delen av Bia-

lowiezas nationalpark. Vi mötte upp guiden Arek utanför 

grinden, grinden som för övrigt ger känslan av att kliva in 

i Jurassic park . Arek har varit i denna park i hela sitt 

liv, nu gissar jag han är dryga 60 år. Man måste ha med 

sig en guide i den stängda delen av nationalparken. Äng-

en intill parken hördes kornknarr och flera buskskvättor 

sjöng. Att få se den orörda skogen och se olika spettar är 

huvudmålet att vara där men man har även en härlig kör 

av småfåglar, dominerande är halsbandflugsnappare, ihop 

med bofink. Även gott om svarthätta, koltrast, gran och 

grönsångare.  

  Vi såg 2 bon till mellanspetten, båda paren var väldigt 

stressade med att mata sina stora ljudligt tiggande ungar. 

Sen under fikat väntade vi in spillkråkan, Arek höll vakt. 

Och som det alltid är, när man njuter som mest av sitt 

fika, dyker fåglarna upp . Hane i paret dök upp med 

mat, vi hann lätt ta oss dit och titta i våra tubkikare. När 

spillkråkan matar tar det tid vid boet. Ungarna var större 

än vad vi trodde, stora hungriga gap slogs om uppmärk- 

 

 

samhet. Även honan dök upp i nästa matningsskede. Sen 

traskade vi iväg till nästa bo, där häckade tretåiga hack-

spetten. Den låg och ruvade men honan tittade nyfiken ut 

på oss genom sin bohåla. Vi hörde även en vitryggig 

hackspett men den fick vi aldrig se. Man får inte lämna 

stigarna i skogen så man kan inte följa efter alt följa ett 

ljud av en fågel. En mindre flugsnappare hördes men vi 

såg den aldrig något vettigt. På ett ställe såg vi även spår 

av hur visenter hade korsat stigen. Efter dryga 4 timmar 

var det dags att ta adjö av Arek. På väg därifrån sågs både 

en bivråk och en mindre skrikörn, coolt! 

 

Ekarna är enorma i skogen! Dock har de en kortare livs-

längd än våra i Sverige som inte växer lika fort. Foto: 

Gigi Sahlstrand                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

Vi for tillbaka till hotellet för att äta vår picknick lunch 

(som vi hade gjort ifrån frukosten) ute i trädgården. Sen 

åkte vi lite öster om vårt boende där en höksångare häck-

ar. Vi såg hanen på håll. Därefter for vi till Östra bron, 

rör-, kärr och flodsångare. Sommargylling hittades fint 

sittande i ett träd. 

  Därefter åkte vi till palatsparken för fika, köpa glass 

mm. Sen tog vi en promenad i parken. Vi började med att 

gå dit gråspett hade sin bohåla, förra gruppen såg den inte 

pga den låg och ruvade men nu kanske äggen har kläcks 

och föräldrarna börjar mata? Nej, den ruvade fortfarande 

men vi hade en sådan attans tur att parkarbetarna satt 

igång en trimmer till våra först sura miner MEN grå-

spettshanen undrade vad som händer och tittade ut en 

lång stund! Tack parkarbetare för den ! När de ruvar 

byter de av varandra efter många timmars ruvning, man 

ska ha tur att precis se det ögonblicket. I trädet jämte 

kikade vi på mellanspetts bo, där matades det flitigt och 

ungarna hängde ut med hungriga gap! 

   Under middagen smides planer hos gänget att gå upp 

vid 3-tiden för att försöka se visenter. Största chans att se 

dem är se dem i gryningen på ängen utanför stängda 

parken. Vi la oss tidigt men att somna var inte så lätt. 

Flera skolklasser i mellanstadiet bodde på samma ställe, 

det var ett fasligt spring, skrattande och bus. Suck, men 

man får förstå hur spännande det var för dom att vara 

iväg på resa. Man minns ju själv hur det var…Men just 

då, speciellt när de knackade på mitt fönster flera gånger, 

var jag ganska mörk i sinnet . 

 

24 maj 

Gruppen bet ihop och gick upp klockan 03.00. Målet var 

att se visenter. En magisk morgon men tjock med dimma! 

Inte en susning till chans att se visenter på ängen .  
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På många ställen luktade det lök i Nationalparkskogen, Ramslöken stod i full blom.  Foto: Gigi Sahlstrand                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

Dock otroligt vackert med dimman över ängen när solen 

gick upp och en härlig fågelkör, kornknarr crexade och en 

skogssnäppa hördes. Vi åkte och chansade på ett annat 

ställe som Arek gav oss tips på som kan vara bra för 

visenter men samma sak här, dimma. Dock fick vi in 

gröngöling på listan. Topp, där var vår 8:e hackspett!   

 

Det blev inga visenter men en magisk dimma i solupp-

gången! Foto: Gigi Sahlstrand                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

  Vi la oss och sov par timmar till på morgonen, sen efter 

frukost lämnade vi Bialowieza för att styra kosan mot 

Biebrza nationalpark men först skulle vi förbi Siemenov-

ka sjön/dammen. Innan vi lämnade skogen tog vi ett 

stopp där en adult mindre flugsnappare sjöng förra veck-

an. Nu hördes den bara på håll, dessutom fanns även en 

2k hane som vi jobbade på att få se. Lätt besviken att det 

inte var en grann hane. Vid ängarna innan Siemenovka, 

tog vi ett stopp till där man har stora vyer över ängarna.  

 

En härlig kör från sånglärkor, några ormvråkar uppe på 

vingarna, fina gulärlor att beskådas mm…. 

  Vi började med fika vid södra delen av sjön, vid tornet. 

Tyvärr har träd vuxit upp så man har bara utsikt från 

halva tornet. Men det går även fint att skåda från strand-

banken. Där är en bra plats för träsktärnor. Majoritet var 

skäggtärna men även många svarttärnor och ett 10-tal 

vitvingade. En större skrikörn dök upp, wow men oj, den 

fick upp 54 ägretthägrar i luften! Undrar om skrikörnen 

tog en unge, den gick ned i vassen/slyn och ägretthägrar-

na var väldigt oroliga. 12 årtor kunde räknas in och 7 

skedänder var uppe och flög, uppskrämda av en annan 

rovfågel. En brunandshane hittades också. Flertal kärrhö-

kar patrullerar runt sjön. En havsörn dök upp och skapade 

nästa panik i vattnet.  

  Sen tog vi oss runt till norra delen av dammen. Närmsta 

vägen är att ta östsidan men det är inte att rekommendera, 

för då åker man in i Vitryssland! Tog ett kort stopp vid 

dammen där den stora öppna delen av vattnet är, såg 2 

fisktärnor födosöka längs med vallen. 

  Vi parkerade vid järnvägsspåret (järnvägen går in i 

Vitryssland) och tänkte börja äta lunch men vi kom inte 

så långt, Polsk gränspolis  dök upp för kontroll. Numera 

dyker de alltid upp, kanske är det för alla oroligheter i 

världen? Vitrysslands gräns ligger bara 2 km från järnvä-

gen. De såg mycket bistra ut när de kom men sen mycket 

artiga och godtog att vi var skådare från Sverige . Den-

na gång behövde ingen legitimera sig, de t o m gav tips 

om ett fågeltorn på andra sidan (det vi precis hade varit 

vid). De poängterade flertal gånger att vi skulle vara 

väldigt försiktiga för tågen.(Ingen fara, tågen låter lång 

väg och det är godståg som går sakta). 
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  Under tiden vi åt lunch sittande skönt i solen vid banval-

len hördes rördrom tuta och klockgrodor från sumpmar-

ken intill. Sen var det dags att leta upp pungmesboet, trots 

jag visste var det skulle vara så var det inte lätt att åter-

finna det. Tänk att det kan vara så svårt att hitta ett 

pungmesbo! Den svajar så fint med i vinden bland all 

grönska…Vi såg bara hanen, han byggde lite och sjöng 

några strofer. Vi såg även en älg som gick ute i våtmar-

ken och mumsade. 

  Färden gick vidare till vårt boende Hotell Bartlowizna i 

Goniadz, ungefär dryga 18 mil. Vi skulle nu bo  precis 

jämte floden Biebrza i kanten av nationalparken. Tyvärr 

har hotellstandarden börjat försämras men inte trädgården 

och området omkring, otroligt vacker läge! Ett plus är 

också all fågel runt hotellet! 

  När gruppen klev in i vår middagsrestaurang blev det 

många "wow". Känns som hela ställes möbler är utskuren 

i trä, många uppstoppade djur på väggarna och mängder 

av gamla urverk. Det är mycket att titta på! 

  Avslutade kvällen med kort promenad vid våtmarkskan-

ten, en härlig ljudkör av fåglar o grodor! Något som 

många även hör från sin balkong. Sommargylling och 

rosenfink hörs ofta, både här vi hotellet och i stort sätt på 

varje skådarstopp.  

 

Blev ett enormt uppflog av ägretter när större skrikörnen 

härjade bland dem. Så många som 54 stycken kunde 

räknas in! Foto: Gigi Sahlstrand                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

25 maj 

Ljuvlig solig och varm morgon. Dagens första skådarlo-

kal var sumpskogen nära Wolka Piaseczna för att titta på 

oskygga paret vitryggig hackspett.  

 

Härliga närobsar på paret vitryggig hackspett. Stora ungar 

i boet så föräldrarna slet.  Foto: Gigi Sahlstrand                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

Det fanns en oro att deras ungar redan kunde ha flugit ut 

ur boet men nejdå, dom jobbade på att mata för fulla 

muggar. Minst 2 stora ungar fanns i boet. En göktyta dök 

upp i trädet bredvid. Sen var det meningen vi skulle åka 

vidare men hoppsan vad mycket som hände vid lilla 

gården jämte. Det som lockade oss dit var att vi såg 

härfågeln hålla till där. Där hittade vi även en familj svart 

rödstjärt och plötsligt lyfte vi blicken. Där uppe började 

ett par mindre skrikörn föra en spelflykt. Vi fick ett här-

ligt skådespel! Under tiden sjöng sommargylling och 

trädlärka. 

  Nästa stopp var i Bundre. Det började tona upp sig stora 

moln och många rovfåglar nyttjade termiken. Vi stannade 

på ett stort fält och tog vårat fika här. Vi fick syn igen på 

ett annat par mindre skrikörn. Här dök den en i ren stört-

dykning, jösses vilken hastighet. Tyvärr försvann den 

bakom några låga träd, hade varit intressant och sett 

landningen! En varfågel attackerade den andra mindre 

skrikörnen! 

  I lilla byn Bundre gick vi ned till floden, här får man 

vacker vy över staden Goniadz som vi bor i. Två svarta 

storkar var uppe på vingarna och kretsade ovanför oss, 

kul! Vi såg 4 tranor, sommargyllingen flöjtade men kun-

de inte ses (vanligt fenomen på sommargylling, hörs 

”överallt” men svår att se). Även en trädlärka sjöng.  

 

Här står vi i Bundre med byn Goniadz bakom floden 

Biebrza. Man ser de vackra dubbeltornen på kyrkan.  

Foto: Gigi Sahlstrand          

 

  Nästa mål var Mscichy men strax vi lämnade Bundre 

stannade vi bussen och tittade fascinerande på när 2 män 

skulle samla ihop en bisvärm som hade skapat sig ett 

bisamhälle i ett träd. Jösses, såg lite läskigt ut med att ta 

ned det. Det gällde att han skulle få med drottningen… 

  Molnen började dra ihop sig ändå mer och regnet börja-

de falla och åska mullrade i bakgrunden. Vi vände och la 

om planen för resten av dagen. Vi åkte till Osowiec-

Twierdza området och började med ett besökt på park-

kontoret. Där finns nationalparkens kontor och vi passade 

på att handla några souvenirer. Men det var knappt vi 

kom ut ur bussen, det fullkomligen öste ned! Vi fick 

vänta en liten stund. 

  Det blev liten uppehåll så vi beslöt åka till ena fågeltor-

net för att äta vår lunch där. Tyvärr började det regna igen 

och taket var inte helt tätt så några av oss blev blöta, de 

som inte hunnit få på sig regnkläder. Lagom när vi var 

färdiga med lunchen  sprack det upp. En vitstjärning 

blåhake dök upp direkt och började sjunga . Vi gick 

spången bort till pungmesboet som hänger precis rakt 

över spången. Nu såg vi både honan och hanen, full 

aktivitet av att bygga och sjunga. Därefter följde vi 

klockgrodornas ljud ut på en plattform. En härlig konsert 

men ack så svåra att få syn på!. Kikade på bäverhyddan 

och ställena där bävern har gnagt i spången. I Osowiec-

Twierdza området varvas det vackra med många läm- 
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Spången ut till plattformen i Bagno Lawki, där vattensångarna finns  Foto: Gigi Sahlstrand          

 

ningar från både första och andra världskriget. Man kan 

inte låta bli att påverkas. 

  Efter god middag (som alltid börjar med underbart goda 

soppor och alldeles för stora portioner efterrätter  ).  

Vädret hade stabiliserats och nu åkte vi upp in i byn för 

hoppas på se tornuggla. Och JA, plötsligt kom hanen 

flygande ut ur ödehuset bredvid skolan där de häckar. 

Han kom tillbaka en ytterligare gång och gjorde liksom 

ett ärevarv runt oss, wow! Efter det åkte vi ned till bron 

för att nattlyssna. Inga sumphönor men mängder av näk-

tergalar som överröstar det mesta. Men efter kämpat lite 

fick vi höra nattskärra, vi hörde även vassångare och 

kornknarr.  

 

26 maj 

Sol och skönt väder. Idag firar polackerna Kristi flygare 

och det skulle visa sig att många butiker hade stängt. 

Innan vår färd skulle vi förbi postkontoret uppe på torget 

i Goniadz men det var såklart stängt dock inte souvenir-

butiken jämte. Kanske var det misstag att dörren var 

öppen, hon såg lite förvånad ut när vi stövlade in. Men vi 

blev bra kunder, oj vad vi shoppade loss med t-shirts, 

koppar, träfåglar mm . 

  Nu var målet att jobba in målarten vattensångare vid 

Bagno Lawki. Innan vi kom fram tog vi ett stopp vid 

bondgården i Dobarz för leta efter härfågel. Tog sin tid 

men tillslut fann vi den födosökande på marken i koha-

gen. En svart rödstjärt satt på hustaket och sjöng. Vid 

Bagno Lawki gick vi ut på spången mot plattformen i 

starrmarkerna, gott om sävsångare och sävsparv. Framme 

vid plattformen hörde vi en vattensångare direkt. Plötsligt 

dök den upp max 20 meter från plattformen, såklart när vi 

fikade  men vi alla fick fin obs på den. Ytterligare 2 

hördes. Två rödspovar var uppe och flög några vändor, 

framförallt när bruna kärrhökarna passerade förbi. Vi såg 

även en varfågel, hörde pungmes och såg 2 älgar..  

  Då var det dags sen att ge sig till Mscichy, dit vi var på 

väg i går men vände då vädret blev sämre. Nu var vädret  

 

 

strålande, så pass att vi längtade till glass och kall dryck 

innan vi skulle gå långa vägen ut till fågeltornet. Förstå 

våran besvikelse när lilla butiken i Mscichy var stängt, så 

pass att vi vände och åkte tillbaka några kilometer där vi 

hade sett en ”sklep” öppen (butik på Polska). Där satt 

några gubbar utanför och drack öl och njöt av ledigheten. 

De blev minst sagt förvånande när minibussen svängde in 

och ut välde turister. Jag antar de inte är ofta många där, 

nåja, nu fick dom något att titta o prata om . 

  Vi gick 2 km enkelväg ut i stort våtmarksområde mot ett 

fågeltorn. Även detta år slapp vi vada över några över-

svämningar som blir ibland på vägen ut till tornet. Vi 

hade inte gått långt då plötsligt en lundsångare satt igång 

och sjöng, skoj! Nästa möte var 2 män som samlade 

något i dikeskanten, det visades vara blodiglar, usch! De 

visade upp innehållet i burken för vi skulle förstå, de 

kunde inte mycket engelska. Och vi förstod att de skulle 

ha dem till bete för fisk. 

 

Männen som samlade bete till fiske i form av blodiglar, 

visade dom för oss. Tur att man inte är en fisk! Gigi 

Sahlstrand                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

  Övriga fåglar vi hade på vägen ut (och tillbaka) var bl a 

sävsångare, flodsångare, vassångare, rördrom, en över-
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flygande gök, 3 förbiflygande småspovar, rödspovar, 

sommargylling, en gammal havsörn flög över området 

och vi hittade herr o fru citronärla. Många bruna  kärrhö-

kar födosökte över den gigantiska våtmarken och framme 

vid tornet såg vi fisk-, skägg och svarttärna. Vid tornet åt 

vår matsäck och njöt av solen. 1 svarta storkar gick på 

backen och födosökte. Flera ägretthägrar födosökte strax 

utanför oss. Det var väldigt många ungdomar (de flesta 

iaf) som kom och gick förbi, vi trodde först det skulle 

vara någon ungdomsfest långt bort från civilisationen 

men vi fick det förklarat för oss senare. Man gör vand-

ringar under Kristi flygare dagen.  

  När vi kom tillbaka till hotellet tog vi artgenomgången 

innan middagen, sittandes utomhus med något kallt i 

handen och njöt av vädret .  

 

På väg ut till fågeltornet i Mscichy. Ett fantastiskt områ-

de! Foto: Gigi Sahlstrand                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

27 maj 

Vi började morgonen i sumpskogen nära Wolka Piasecz-

na, där vi var häromdagen för att titta på vitryggiga 

hackspettboet. Nu gick vi vandringsstigen där man går 

utmed en å där bävrarna är aktiva. I denna skog häckar 

större skrikörn men som mycket sällan ses men stigen 

kallas populärt ”Större skrikörnsstigen”.  

  I skogen var det en härlig fågelkör och vi fick en skön 

promenad. Flera grönsångare sjöng, grå flugsnappare 

kunde beskådas likaså trädkrypare. Fler som hördes var 

järnsparv, gärdsmygar, stenknäck och flodsångare.  Ja, 

sen hörde vi härfågel spela håll, troligtvis den som höll 

till vid lilla gården. Innan vi for vidare tog vi en fika vid 

bilarna där det finns bekvämt nog ett bord med bänkar 

OCH så hade vi första plats på se de matande vitryggarna 

(15 meters håll). 

 

Det finns gott av avtryck från bäver längs med ån intill 

stigen i Wolka Piaseczna. Det blev en stillsam skön 

vandring. Foto: Gigi Sahlstrand                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

Nästa mål var ängarna och sandskogen i Kapice. Vid 

första stoppet var där ortolansparv håller till där. Och 

visst satt han och sjöng! Satt dels i ett träd men även på 

ledningen. En fin obs! Där hördes även den vackra lite 

sorgliga vackra sången från en dubbeltrast. Nu var det 

varmt, luften stod stilla, kvavt! Ute vid ängarna tog vi 

lunchen sittandes i gräset. En härfågel sågs i ett träd på 

håll och en varfågel sågs. Annars verkade det som även 

fåglarna pustade i skuggan.  

  Vi avslutade dagen vid södra tornet i Osowiec-Twierdza 

området. Men innan passade vi på tog ett kortare stopp på 

parkkontoret, blev några mer souvenirer . Vid fågeltor-

net hörde vi bl a  kärrsångare (och såg), vassångare, 

pungmes. Borta i våtmarken med öppen vattenyta fanns 

det 24 grågäss, en hane snatterand, ett par årta, rödbena, 

ägretter och flera bruna kärrhökar samt ormvråkar flög 

omkring. Vi såg även en kronhjort i området. 

 

Södra tornet Osowiec-Twierdza ger kontraster med det 

vackra och det hemska. Bredvid en sönderbombad bun-

ker. Foto: Gigi Sahlstrand                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

Innan middagen hade vi en AW (after work) . Paret 

Wikström bjöd på bubbel nere vid våtmarkskanten vid 

hotellet. Vi njöt av bubblet, den vackra kvällen med 

vackra träsktärnor som flög förbi och en pungmes som 

hämtade bomaterial från kaveldunen. Oj, vad han käm-

pande med att få med så mycket som möjligt.  

 

28 maj 

Sista dagen. Kommer sakna att vakna till sommargylling 

och rosenfink! Vi lämnade hotellet på morgonen för att 

bege oss till flygplatsen men först via två platser för 

skådning. Det första stoppet var vid fiskdammarna 

i Knyszyn. Det var gott om fågel, gott och blandat. Här 

blev det några nya arter. 2 svarthalsade doppingar låg i en 

av dammarna ihop med 5 smådopping samt ytterligare 2 

smådoppingar i en annan damm. En sångsvan lyfte från 

en av dammarna och lämnade området, 5 brunänder fans 

och JA nu hittade vi äntligen resan första ängshök, en 

hane. Den hade gäckat oss under hela veckan!  

 

Gott och blandat blev det vid fiskdammarna i Knyszyn  

Foto: Gigi Sahlstrand                                                                                                                                                                                                                                                                            
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  Vi passerade vackra staden Tykocin, sen strax söder om 

Tykocin var det dags för sista stoppet. Här häckar biätare 

och vi såg ett par som rörde sig i området. Fick fina 

obsar! Plötsligt satt det en fältpiplärka på ledningen! Vi 

tog vår lunch i gröngräset och beundrade 2 ängshöks 

honor (nu minsann sista dagen dök de upp). Den ena 

hona bråkade mycket med en kråka, eller var det tvärt-

om?  Där även mängder med backsvalor såklart, de har 

sina bohåler jämte biätarnas hål!  

  Efter lunchat i slänten var det dags att bege sig till flyg-

platsen. Gick smidigt genom Warszawa. Sen var det dags 

att tacka adjö av sommarsköna Polen och alla trevliga 

deltagare. Vi har haft en fantastisk vecka, många skratt 

och härligt väder med mycket fågel! 

 
 

Gigi Sahlstrand 

 

 

 

 
         Vårt vackra boende Hotell Bartlowizna i staden Goniadz, intill nationalparken Biebrza. 

         Foto: Gigi Sahlstrand       

 

 
          Den lustiga och originella matsalen vid vårt boende i Goniadz. Foto: Gigi Sahlstrand       
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Nötväckan matade flitigt i sitt bo i Palatsparken i Bialowieza. De hade lustigt nog hålet snett upp mot himmeln. Såg inte 

smart ut om det skulle regna? Foto: Gigi Sahlstrand   

 

Artlista fåglar 
1 Grågås Anser anser   

2 Siemianowka Reservoir 24.5, 24 Osowiec-Twierdza 25.5 och 24 Osowiec-Twierdza 27.5 

2 Knölsvan Cygnus olor   

2 längs vägen 22.5 och Allmän Siemianowka Reservoir 24.5. Observerad 5 dagar totalt 

3 Sångsvan Cygnus cygnus   

1 Fiskdammarna Knyszyn 28.5 

Låg i ena dammen men flög iväg. 

4 Snatterand Anas strepera   

4 ♂ Siemianowka Reservoir 24.5 och 1 ♂ Osowiec-Twierdza 27.5 

5 Gräsand Anas platyrhynchos   

Tämligen allmän längs vägen 22.5, 1 ♀ Palatsparken 23.5, Tämligen allmän Siemianowka Reservoir 24.5, Tämligen 

allmän Osowiec-Twierdza 27.5, 12 Fiskdammarna Knyszyn 28.5 och 2 längs vägen 28.5. Observerad 7 dagar totalt 

23.5 Med ungar. 

6 Skedand Anas clypeata   

7 ♂ Siemianowka Reservoir 24.5 

Var uppe och flög en sväng då det blev skrämda av en rovfågel. 

7 Årta Anas querquedula   

12 Siemianowka Reservoir 24.5, 1 ⚥ Osowiec-Twierdza 25.5 och 1 ⚥ Osowiec-Twierdza 27.5 

8 Brunand Aythya ferina   

1 ♂ Siemianowka Reservoir 24.5, 4 ♂ Fiskdammarna Knyszyn 28.5 och 1 ♀ Fiskdammarna Knyszyn 28.5 

9 Smådopping Tachybaptus ruficollis   

7 Fiskdammarna Knyszyn 28.5 

10 Skäggdopping Podiceps cristatus   

3 Siemianowka Reservoir 24.5 

11 Svarthalsad dopping Podiceps nigricollis   

1 Fiskdammarna Knyszyn 28.5 

12 Svart stork Ciconia nigra   

2 Bundre 25.5 och 1 Mscichy 26.5 

25.5 Kretsande i termik. 26.5 födosökte på marken. 

13 Vit stork Ciconia ciconia   

Allmän. Observerad 7 dagar totalt 

14 Rördrom Botaurus stellaris   

1+3 hörda Siemianowka Reservoir 24.5, 1 Goniadz 25-28.5 och 1 hörd Mscichy 26.5 
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15 Gråhäger Ardea cinerea   

1 längs vägen 22.5, Allmän Siemianowka Reservoir 24.5, 5 Mscichy 26.5 och 1 längs vägen 28.5. Observerad 6 dagar 

totalt 

 

 
I Bialowiezaskogen var det gott om mellanspett. Detta par hade ett tak över sitt 

bohål . Foto: Gigi Sahlstrand 

 

16 Ägretthäger Ardea alba   

75 Siemianowka Reservoir 24.5, 2 Osowiec-Twierdza 25.5, 1 Goniadz 25.5, 5 Mscichy 26.5, 1 Osowiec-Twierdza 

27.5 och 2 Goniadz 27.5 

17 Bivråk Pernis apivorus   

1 Nationalparken Bialowieza 23.5, 1 Siemianowka Reservoir 24.5 och 1 Bundre 25.5 

18 Mindre skrikörn Clanga pomarina   

1 Nationalparken Bialowieza 23.5, 2 Vandringsled Wolka Piaseczna 25.5 och 2 Bundre 25.5 

25.5 Vandringsleden - Spelflykt. 25.5 Bundre - En störtdök, vilken fart! 

19 Större skrikörn Clanga clanga   

1 Siemianowka Reservoir 24.5 

Dök ned i vassen, ägretthägrarna upprörda, tog den en ungfågel? 

20 Sparvhök Accipiter nisus   

1 Siemianowka Reservoir 24.5 

21 Brun kärrhök Circus aeruginosus   

Allmän Siemianowka Reservoir 24.5. Observerad 5 dagar totalt 

22 Ängshök Circus pygargus   

2 ♀ Tykocin 28.5 och 1 ♂ Fiskdammarna Knyszyn 28.5 

28.5 En bråkade mycket med en kråka och vice versa.  

23 Havsörn Haliaeetus albicilla   

3 Siemianowka Reservoir 24.5 och 1 adult Mscichy 26.5 

24.5 En adult av dem tre. 

24 Ormvråk Buteo buteo   

3 längs vägen 22.5. Observerad 7 dagar totalt 

25 Kornknarr Crex crex   

1 hörd Nationalparken Bialowieza 23.5, 3 hörda Bialowieza 24.5 och 2 Goniadz 25.5 

26 Sothöna Fulica atra   

6 Siemianowka Reservoir 24.5 och 2 Fiskdammarna Knyszyn 28.5 

27 Trana Grus grus   

2 längs vägen 24.5, 4 Bundre 25.5 och 2 längs vägen 28.5. Observerad 5 dagar totalt 

28 Tofsvipa Vanellus vanellus   

Observerad 6 dagar totalt 

29 Enkelbeckasin Gallinago gallinago   

1 Bagno Lawki 26.5. Observerad 2 dagar totalt 

30 Rödspov Limosa limosa   

2 Bagno Lawki 26.5 och 1 Goniadz 27.5 



  AVIFAUNA

   

 13 

31 Småspov Numenius phaeopus   

3 Mscichy 26.5 

Förbiflygande. 

32 Rödbena Tringa totanus   

1+1 hörd Siemianowka Reservoir 24.5, 1 hörd Goniadz 25.5, 1 Goniadz 27.5 och 1 Fiskdammarna Knyszyn 28.5. 

Observerad 5 dagar totalt 

33 Skogssnäppa Tringa ochropus   

1 hörd Nationalparken Bialowieza 23.5 

34 Drillsnäppa Actitis hypoleucos   

1 hörd Goniadz 25.5 

35 Skrattmås Chroicocephalus ridibundus   

Allmän Siemianowka Reservoir 24.5 och 3 Fiskdammarna Knyszyn 28.5. Observerad 5 dagar totalt 

36 Gråtrut Larus argentatus   

1 Osowiec-Twierdza 25.5 

 

 
Skön fågelskådning från vårt boende intill Biebrza nationalpark. Foto: Gigi Sahlstrand       

 

37 Småtärna Sternula albifrons   

1 längs vägen 22.5 

Vid ett stop vid en flod. 

38 Fisktärna Sterna hirundo   

1 Palatsparken 23.5, 2 Siemianowka Reservoir 24.5, 2 Mscichy 26.5, 2 Osowiec-Twierdza 27.5, 2 Goniadz 27.5 och 4 

Fiskdammarna Knyszyn 28.5 

39 Skäggtärna Chlidonias hybrida   

Talrik Siemianowka Reservoir 24.5 och 7 Mscichy 26.5 

40 Vitvingad tärna Chlidonias leucopterus   

10 Siemianowka Reservoir 24.5 och 5 Goniadz 27.5 

41 Svarttärna Chlidonias niger   

1 längs vägen 22.5, 10 Goniadz 24.5, Tämligen allmän Goniadz 25.5, Tämligen allmän Siemianowka Reservoir 24.5, 

2 Mscichy 26.5, Tämligen allmän Goniadz 27.5 och 2 Fiskdammarna Knyszyn 28.5 

42 Tamduva Columba livia livia  

Allmän Observerad 6 dagar totalt 

Många duvslag i Polen. 

43 Skogsduva Columba oenas   

Observerad 1 dag totalt 

44 Ringduva Columba palumbus   

Tämligen allmän. Observerad 7 dagar totalt 

45 Turkduva Streptopelia decaocto   

Tämligen allmän. Observerad 7 dagar totalt 

46 Gök Cuculus canorus   

Observerad 7 dagar totalt 

47 Tornuggla Tyto alba   

1 Goniadz 25.5 

Både sågs och hördes. 
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48 Nattskärra Caprimulgus europaeus   

1 hörd Goniadz 25.5 

49 Tornseglare Apus apus   

Talrik. Observerad 7 dagar totalt 

50 Biätare Merops apiaster   

1 Tykocin 28.5 

 

 
Här samsas både biätare och backsvalor. Nytt ställe för i år. Foto: Gigi Sahlstrand   

 

51 Härfågel Upupa epops   

1 längs vägen 24.5, 1 längs vägen 25.5, 1 längs vägen 26.5, 1+1 hörd Vandringsled Wolka Piaseczna 25.5, 1 Bagno 

Lawki 26.5, 2 hörda Mscichy 26.5, 1+1 hörd Kapice 27.5, 1 hörd Vandringsled Wolka Piaseczna 27.5 och 1 Fisk-

dammarna Knyszyn 28.5 

52 Göktyta Jynx torquilla   

1 hörd Nationalparken Bialowieza 23.5, 1 hörd Palatsparken 23.5, 1 hörd längs vägen 24.5 och 1 Osowiec-Twierdza 

25.5 

53 Mellanspett Dendrocopos medius   

3 Nationalparken Bialowieza 23.5 och 1 Palatsparken 23.5 

54 Vitryggig hackspett Dendrocopos leucotos   

1 hörd Nationalparken Bialowieza 23.5, 1 Osowiec-Twierdza 25.5 och 1 Vandringsled Wolka Piaseczna 27.5 

25.5 och 27.5 Vid bo, matar minst 2 stora ungar. 

 

 
Stora hungriga ungar i vitryggiga hackspettens bo! 

Foto: Gigi Sahlstrand   

 

55 Större hackspett Dendrocopos major   

2 Nationalparken Bialowieza 23.5 och 1 Vandringsled Wolka Piaseczna 27.5 
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56 Tretåig hackspett Picoides tridactylus   

1 ♀ Nationalparken Bialowieza 23.5 

57 Spillkråka Dryocopus martius   

1 Nationalparken Bialowieza 23.5 

 

 
Stora hungriga ungar även i spillkråkans bo! Foto: Gigi Sahlstrand   

 

58 Gröngöling Picus viridis   

1 Bialowieza 24.5 och 1 Osowiec-Twierdza 25.5 

25.5 Födosökande på marken. 

59 Gråspett Picus canus   

1 ♂ Palatsparken 23.5 

Ruvar men tittade ut genom bohåla då parkpersonalen började trimma gräskanter. Fick flera minuters titt på den!  

60 Tornfalk Falco tinnunculus   

1 längs vägen 28.5 

Sågs på flygplatsen från flygplanet, precis innan start :-). 

61 Törnskata Lanius collurio   

Observerad 6 dagar totalt 

62 Varfågel Lanius excubitor   

1 Osowiec-Twierdza 25.5, 1 Bundre 25.5, 1 Bagno Lawki 26.5, 1 Kapice 27.5 och 1 längs vägen 27.5 

25.5 Bundre - Attackerade en mindre skrikörn.  

63 Sommargylling Oriolus oriolus   

1 hörd längs vägen 22.5, 1 ♂ Östra bron 23.5, 1 ⚥ Siemianowka Reservoir 24.5, Tämligen allmän hörda längs vägen 

24.5, 1 hörd Osowiec-Twierdza 25.5, 1 hörd Bundre 25.5, 1 hörd Goniadz 25.5, 1 hörd Goniadz 26.5, 1 hörd Mscichy 

26.5 och 2 längs vägen 26.5. Observerad 6 dagar totalt 

Hördes i stort sätt på alla lokaler vi besökte. 

64 Nötskrika Garrulus glandarius   

1 längs vägen 23.5 och 2 längs vägen 26.5. Observerad 4 dagar totalt 

65 Skata Pica pica   

Tämligen allmän. Observerad 6 dagar totalt 

66 Kaja Coloeus monedula   

Observerad 5 dagar totalt 

67 Råka Corvus frugilegus   

Tämligen allmän längs vägen 22.5 och Tämligen allmän Goniadz 24.5. Observerad 4 dagar totalt 

68 Gråkråka Corvus cornix   

Tämligen allmän, dock ej sedd  i Bialowieza. Observerad 6 dagar totalt 
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69 Korp Corvus corax   

4 längs vägen 22.5, 1 Östra bron 23.5 och Tämligen allmän längs vägen 24.5. Observerad 5 dagar totalt 

70 Svartmes Periparus ater   

1 hörd Nationalparken Bialowieza 23.5 

71 Blåmes Cyanistes caeruleus   

1 längs vägen 22.5. Observerad 6 dagar totalt 

72 Talgoxe Parus major   

2 hörda längs vägen 22.5. Observerad 6 dagar totalt 

73 Pungmes Remiz pendulinus   

1 Siemianowka Reservoir 24.5, 1 Osowiec-Twierdza 25.5, 1 hörd Osowiec-Twierdza 25.5, 1 hörd Bagno Lawki 26.5, 

1 hörd Osowiec-Twierdza (södra tornet) 27.5 och 1 Goniadz 27.5 

24.5 Vid sitt bo. 25.5 Vid sitt bo. 

 

 
Ett halvfärdigt pungmesbo gjord av hanen, sen är det honans tur att ta hand om ”designen”. 

Fotat utmed spången i  Osowiec-Twierdza. Foto: Gigi Sahlstrand                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

74 Trädlärka Lullula arborea   

2 Bialowieza 24.5, 1 hörd Osowiec-Twierdza 25.5 och 1 hörd Bundre 25.5 

75 Sånglärka Alauda arvensis   

2 hörda längs vägen 22.5 och Allmän längs vägen 24.5. Observerad 5 dagar totalt 

76 Backsvala Riparia riparia   

Tämligen allmän längs vägen 25.5, 4 Mscichy 26.5 och 20-tal Tykocin 28.5  

77 Ladusvala Hirundo rustica   

Allmän. Observerad 6 dagar totalt 

 

 
En ladusvala underhöll oss med sin sång när vi stod och tittade över Siemianowkas 

våtmark. Foto: Gigi Sahlstrand   
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78 Hussvala Delichon urbicum   

Allmän längs vägen 22.5 och Tämligen allmän längs vägen 24.5. Observerad 5 dagar totalt 

79 Lövsångare Phylloscopus trochilus   

1 hörd längs vägen 22.5 och 1 hörd Siemianowka Reservoir 24.5. Observerad 4 dagar totalt 

80 Gransångare Phylloscopus collybita   

Observerad 6 dagar totalt 

81 Grönsångare Phylloscopus sibilatrix   

Talrik Nationalparken Bialowieza 23.5, Allmän Bialowieza 24.5, 4 längs vägen 26.5 och Tämligen allmän Vandrings-

led Wolka Piaseczna 27.5 

82 Lundsångare Phylloscopus trochiloides   

1 hörd Mscichy 26.5 

83 Trastsångare Acrocephalus arundinaceus   

1 hörd Palatsparken 22.5, 3 Palatsparken 23.5, 1 hörd Goniadz 24.5, +1 hörd Siemianowka Reservoir 24.5, 1 hörd 

Goniadz 26.5 och 2 hörda Goniadz 27.5 

84 Vattensångare Acrocephalus paludicola   

1+2 hörda Bagno Lawki 26.5 

85 Sävsångare Acrocephalus schoenobaenus   

1 hörd Goniadz 24.5. Observerad 4 dagar totalt 

86 Rörsångare Acrocephalus scirpaceus   

1+1 hörd Östra bron 23.5, 1 hörd Siemianowka Reservoir 24.5, 1 hörd Mscichy 26.5 och +1 hörd Goniadz 27.5 

87 Kärrsångare Acrocephalus palustris   

3+1 hörda Östra bron 23.5, 1 hörd Siemianowka Reservoir 24.5, 1+1 hörd Osowiec-Twierdza 25.5 och 1 hörd Goni-

adz 25.5. Observerad 5 dagar totalt 

88 Härmsångare Hippolais icterina   

4 Palatsparken 23.5 och 1 hörd Siemianowka Reservoir 24.5. Observerad 5 dagar totalt 

89 Flodsångare Locustella fluviatilis   

4 Östra bron 23.5, 1 hörd Mscichy 26.5 och 1 hörd Vandringsled Wolka Piaseczna 27.5 

90 Vassångare Locustella luscinioides   

1 hörd Palatsparken 22.5, 1 hörd Osowiec-Twierdza 25.5, 2 hörda Goniadz 25.5, 2 hörd Mscichy 26.5 och 1 hörd 

Osowiec-Twierdza 27.5.  

91 Svarthätta Sylvia atricapilla   

Observerad 5 dagar totalt 

92 Trädgårdssångare Sylvia borin   

1 Siemianowka Reservoir 24.5. Observerad 3 dagar totalt 

93 Höksångare Sylvia nisoria   

1 Bialowieza 23.5 

94 Ärtsångare Sylvia curruca   

2 Bialowieza 23.5, 1 hörd Goniadz 24.5, 2 hörda Goniadz 25.5 och 2 hörda Goniadz 27.5.  

95 Törnsångare Sylvia communis   

2 längs vägen 22.5. Observerad 5 dagar totalt 

96 Gärdsmyg Troglodytes troglodytes   

1+4 hörda Nationalparken Bialowieza 23.5, 1 hörd Vandringsled Wolka Piaseczna 25.5 och 1 hörd Vandringsled 

Wolka Piaseczna 27.5. Observerad 4 dagar totalt 

97 Nötväcka Sitta europaea   

1 Nationalparken Bialowieza 23.5 och 1 ⚥ Palatsparken 23.5 

98 Trädkrypare Certhia familiaris   

1 hörd Nationalparken Bialowieza 23.5 och 2 Vandringsled Wolka Piaseczna 27.5 

99 Stare Sturnus vulgaris   

Talrik längs vägen 22.5. Observerad 3 dagar totalt 

100 Koltrast Turdus merula   

Observerad 4 dagar totalt 

101 Björktrast Turdus pilaris   

Observerad 3 dagar totalt 

102 Taltrast Turdus philomelos   

Observerad 5 dagar totalt 

103 Dubbeltrast Turdus viscivorus   

1+1 hörd Kapice 27.5.  

104 Grå flugsnappare Muscicapa striata   

2 Bialowieza 24.5 och 3 Vandringsled Wolka Piaseczna 27.5. Observerad 4 dagar totalt 

105 Rödhake Erithacus rubecula   

3+4 hörda Nationalparken Bialowieza 23.5, 1 hörd Bialowieza 24.5 och 1+1 hörd Vandringsled Wolka Piaseczna 27.5 

106 Blåhake Luscinia svecica   

1 Osowiec-Twierdza 25.5 

Vitstjärnig blåhake. 
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107 Näktergal Luscinia luscinia   

1 hörd Palatsparken 22.5, 1 hörd Östra bron 23.5, 1 hörd Palatsparken 23.5, 1 hörd Goniadz 24.5 och 2 hörda Siemia-

nowka Reservoir 24.5. Observerad 6 dagar totalt 

På vissa ställen tämligen vanlig 

108 Halsbandsflugsnappare Ficedula albicollis   

Allmän Nationalparken Bialowieza 23.5, 1 hörd Palatsparken 23.5 och 1 hörd Bialowieza 24.5 

109 Mindre flugsnappare Ficedula parva   

1 Nationalparken Bialowieza 23.5 och 1 Bialowieza 24.5 

2k fåglar båda gångerna. 

110 Svart rödstjärt Phoenicurus ochruros   

2 Bialowieza 23.5, 1 hörd Bialowieza 24.5, 1 hörd Goniadz 24.5, 1 hörd Goniadz 25.5 och 1 hörd Goniadz 27.5. Ob-

serverad 6 dagar totalt 

111 Rödstjärt Phoenicurus phoenicurus   

1 hörd Bialowieza 23.5, 1 hörd Bialowieza 24.5, 1 längs vägen 24.5, 1 hörd Goniadz 25.5 och 1+1 hörd Goniadz 27.5. 

Observerad 5 dagar totalt 

 

 
Den långa spången vid Osowiec-Twierdza. Här över spången hade en pungmes byggt en bo. 

Foto: Gigi Sahlstrand       

 

112 Buskskvätta Saxicola rubetra   

2 Nationalparken Bialowieza 23.5. Observerad 2 dagar totalt 

113 Stenskvätta Oenanthe oenanthe   

1 längs vägen 24.5 

114 Gråsparv Passer domesticus   

Talrik. Observerad 5 dagar totalt 

115 Pilfink Passer montanus   

Allmän. Observerad 6 dagar totalt 

116 Järnsparv Prunella modularis   

1 hörd Palatsparken 23.5 och 1 hörd Vandringsled Wolka Piaseczna 27.5 

117 Gulärla Motacilla flava   

2 längs vägen 24.5, 1 Osowiec-Twierdza 25.5 och 2 längs vägen 27.5 

118 Citronärla Motacilla citreola   

1 Mscichy 26.5 och 1 ⚥ Goniadz 27.5 

119 Sädesärla Motacilla alba   

Observerad 5 dagar totalt 

120 Fältpiplärka Anthus campestris   

Tykocin 28.5 

121 Ängspiplärka Anthus pratensis   

1 Bagno Lawki 26.5 

122 Trädpiplärka Anthus trivialis   

1 hörd Nationalparken Bialowieza 23.5 

123 Bofink  Fringilla coelebs   

Observerad 6 dagar totalt 
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124 Stenknäck  Coccothraustes coccothraustes   

2 Nationalparken Bialowieza 23.5, Tämligen allmän Bialowieza 24.5, 1 hörd Osowiec-Twierdza 25.5 och 1 hörd 

Vandringsled Wolka Piaseczna 27.5 

 

 
En ung stenknäck. Foto Christine ”Kicki” Johansson   

 

125 Rosenfink  Carpodacus erythrinus   

Observerad 4 dagar totalt 

126 Grönfink Chloris chloris   

2 Goniadz 25.5, 1 hörd Goniadz 26.5 och 1 hörd Goniadz 27.5. Observerad 6 dagar totalt 

127 Hämpling Linaria cannabina   

1 Osowiec-Twierdza 25.5 och 1 ⚥ Goniadz 25.5. Observerad 5 dagar totalt 

128 Steglits  Carduelis carduelis   

1 Goniadz 25.5. Observerad 5 dagar totalt 

Fanns ett par som bodde i tujan vid hotellentrén. 

129 Gulhämpling  Serinus serinus   

1 Bialowieza 22.5, 1 Bialowieza 23.5, 1 Palatsparken 23.5, 1 hörd Goniadz 25.5 och 1 hörd Goniadz 26.5. Observerad 

5 dagar totalt 

1 par häckande i hotellträdgården i Goniadz. 

130 Gulsparv Emberiza citrinella   

Observerad 6 dagar totalt 

131 Ortolansparv Emberiza hortulana   

1 Kapice 27.5 

132 Sävsparv Emberiza schoeniclus   

1 Östra bron 23.5, 2 Siemianowka Reservoir 24.5, 2 Osowiec-Twierdza 25.5 och 1 hörd Goniadz 25.5. Observerad 4 

dagar totalt 

 

 
                                   Här står gänget vid ”Jurassic Park” grinden . Foto Gigi Sahlstrand 



AVIFAUNA 

 

 20 

Däggdjur  
1 Mård Martes martes   

1 Nationalparken Bialowieza 23.5 

2 Älg Alces alces   

1 Siemianowka Reservoir 24.5 och 2 Bagno Lawki 26.5 

3 Kronhjort Cervus elaphus elaphus   

1 Osowiec-Twierdza 25.5 

4 Igelkott Erinaceus europaeus   

1 Palatsparken 23.5 

5 Fälthare Lepus europaeus   

2 längs vägen 25.5 och 2 Kapice 27.5 

6 Bäver Castor fiber   

2 Palatsparken 23.5 

7 Ekorre Sciurus vulgaris   

Observerad 1 dag totalt 

 

 

 

En ”höggravid” sandödla. Hon ska nog strax lägga sina ägg i en håla hon har grävt ut i sand. 6-12 stycken ägg kan hon bära 

nu!   Foto: Gigi Sahlstrand       

 

Reptiler/Kräldjur 
1 Sandödla Lacerta agilis  

Osowiec-Twierdza 25.5 

 

 

Groddjur 
1 Klockgroda Bombina bombina   

Allmän. Siemianowka Reservoir 24.5 , Osowiec-Twierdza 25.5.Vandringsled Wolka Piaseczna 27.5 

2 Lövgroda Hyla arborea   

Tämligen allmän Goniadz  

3 Gölgroda Pelophylax lessonae   

Observerad i Goniadz och Bialowieza  

4 Ätlig groda Rana esculenta   

Observerad i Goniadz 

 


