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Voorwoord 
 
Dit is het verslag van een vogelreis naar Belarus ofwel Wit Rusland. Lang is het moeilijk geweest 
daar als vogelaar binnen te komen. De visumplicht is echter afgeschaft en voor vogelaars zijn er 
uitstekende voorzieningen en (zeker in ons geval) zeer deskundige gidsen beschikbaar. Onze 
gids wist niet alleen alle soorten te vinden maar kende daarvan ook feilloos de Nederlandse 
naam. 
 
De reis heeft plaatsgevonden in de eerste decade van mei 2019. Op verzoek van enkele 
groepsleden is het verslag geanonimiseerd voor wat betreft de deelnemers, auteur en fotografen.  
 
Belarus is voor allerlei soorten the place to go. Natuurlijk voor waterrietzanger, azuurmees en 
terek ruiter maar beslist ook voor de spechten (we hadden de Europese lijst compleet!) en uilen 
(we waanden ons regelmatig in Fins Lapland). Wij kunnen dit land dan ook aan iedereen 
aanbevelen als één van de topbestemmingen voor vogelaars in Europa, in het bijzonder voor 
liefhebbers van bossen. 
 

 



 
 

Donderdag 2 mei 
 
De eerste dag gaat grotendeels op aan reizen. Vanuit Minsk rijden we naar het noorden van 
Belarus, het reservaat Krasny Bor. De bus wordt gereden door onze Belarussische gids Dmitry 
Hamovich, verder aan te duiden als Dima. Ons pension ligt diep in de bossen en wordt gerund 
door mensen die op allerlei gebied onderzoek doen aan de natuur in de omgeving. Onderweg zien 
we de eerste soorten, vanuit de bus. Daaronder zijn ooievaar, raaf, bonte kraai, spreeuw en 
kraanvogel. Tijdens de pauze horen we boven een grasland waarvan we er al talloze voorbij 
gereden zijn, een veldleeuwerik zingen. 
 
Vrijdag 3 mei 
 
Om 6.00 uur vertrekken we voor onze eerste excursie, maar niet voordat we de braamsluiper 
bewonderd hebben die één van de ringers komt laten zien: in de tuin worden vogels gevangen en 
geringd. We horen daar we geelgors en kramsvogel. Als we door de bossen rijden  kunnen we nu 
het licht is vaststellen dat die bestaan uit een mengeling van sparren en berken. Dicht en dus 
donker is het bos lang niet overal en de ondergroei is dan ook vaak goed ontwikkeld. We stoppen 
als eerste naast een flink grasland waarin een mannetje korhoen bezig is. Af en toe maakt hij een 
sprongetje of spreidt de staart: dat zijn toch baltshandelingen maar de vogel is geheel alleen. 
Vanuit de bossen om ons heen klinkt de zang van fitis, fluiter, koekoek, tjiftjaf, merel, bonte 
vliegenvanger, zwartkop en boompieper. We rijden naar een hoekje bos dat helemaal onder water 
staat waardoor alle bomen zijn gestorven. Niemand heeft die weggehaald en daarvan profiteert de 
soort die we er prachtig in beeld krijgen: de Witrugspecht. In de verte klinken zware klappen op 
het hout en als Dima geluid opzet komt de Zwarte Specht, want die hoorden we, ook mooi 
zichtbaar in een dode boom zitten. Boven in een andere boom strijkt een Witgatje neer na een 
zangvlucht: een tweede Witgat komt vlak voor ons van de natte grond op.  
 

 
Man korhoen, Krasny Bor 3 mei 2019 
 

Bij een geïsoleerd bosje op het grasland zet Dima een ander geluid op en daar komt een 
Draaihals op af, die zich ook prima laat zien en horen. Het is goed dat we die roep kunnen leren 
kennen want die zullen we de komende dagen vaak horen: de Draaihals is in Belarus een heel 
gewone verschijning. Als we willen vertrekken zien we in het gras vlak naast de auto een Grote 
Lijster zitten. Die is hier ook algemeen en makkelijk te vinden. 



 
 

 

 
Adulte grote lijster, Krasny Bor 3 mei 2019 

 
We rijden naar een andere plek waar alle bomen dood in het water staan. Dima vertelt dat dit 
naaldbomen zijn en dode naaldbomen trekken drieteenspechten aan waar witrugspechten het 
moeten hebben van dode loofbomen. Spelen van geluid heeft opnieuw succes: een prachtig 
mannetje drieteenspecht met gele kruin komt kijken en gunt ons een fraaie blik en vele foto’s. 
 
We ontbijten in ons pension en gaan dan de bossen weer in. Voordat we de tuin van ons 
logement uit zijn komt één van de onderzoekers naar ons toe met een nestkast. Die zit vol met 
plantaardig materiaal en daarin ligt een bosslaapmuis te ronken. Voor onze excursie kunnen we 
deze keer lopen, naar een nog kale akker vlakbij het pension. Langs de akker liggen bossen en 
daar lopen we in tot we een open plek bereiken. Op het afspelen van geluid reageert een dwerguil 
met roepen, maar waar zit dat beest? Hij wordt ontdekt in een dood en dus kaal boompje en dat is 
alweer een buitenkans: we kunnen hem ten voeten uit bewonderen. Een droppie is het, een lief 
speelgoedvogeltje zo groot als een spreeuw. Hij kijkt ons eerder nieuwsgierig dan schuw aan en 
lijkt in het geheel niet van plan zijn toch opzichtige zitplaats te verlaten. Vanuit de naaldbomen in 
de buurt horen we een goudhaantje. 
 



 
 

 
Witrugspecht op dood loofhout Krasny Bor 3 mei 2019  

  
We rijden vervolgens naar het enige dit jaar aanwezige broedpaar van de oeraluil (andere jaren 
heeft men hier wel 8 paar gehad). De vogel blijkt een nestkast te hebben bezet en vliegt daaruit 
op nadering van Dima. Hij landt 20 meter verderop in een boom en kijkt van daaruit terug want wij 
bekijken hem natuurlijk intensief. Dit is bepaald geen droppie: het is een forse en krachtig ogende 
uil met grote donkere ogen die de vogel een bedrieglijk onnozel uiterlijk geven (hij kan indringers 
bij zijn nest rond de tijd dat de jongen uitvliegen fel aanvallen en ernstig verwonden). Alweer een 
geslaagde twitch en het houdt niet op: we rijden een ander bos in waar we stoppen aan de rand. 
Daar kunnen we een groot nest in de verte zien waar de witte kop van een visarend uit omhoog 
steekt. We weten dan nog niet dat we deze soort verder niet meer tegen zullen komen. Boven ons 
horen we een niet direct bekend gezang en dat komt van een zwarte mees.  
 
Na de lunch gaan we de tuin van het pension in waar een paartje grijskopspechten broedt. Het 
wordt alweer een prachtige waarneming want het mannetje kan terwijl hij op de grond rondhipt en 
naar voedsel zoekt, worden bekeken.  
 
Tot 16.00 uur is het pauze omdat je tussen 13 en 16 uur praktisch niets in de bossen kunt horen 
of zien. De wind is gevaarlijk aangetrokken als we uitstappen op weer zo’n groot stuk grasland 
langs een bosrand. In dat bos nestelen altijd schreeuwarenden maar die laten zich vandaag niet 
zien. Wel zien we op het gras kieviten, goudplevieren en graspiepers. Dima controleert een 
nestkast aan de andere kant van het grasland en daaruit kruipt een ransuil die ons vanaf de kast 
nog een poosje aankijkt voor hij er vandoor gaat.  
 
Na het avondeten proberen we nog een ruigpootuil te vinden, want die is alleen in schemering en 
duisternis actief. Maar niet hier: we horen een baltsende houtsnip maar de ruigpootuilen vertonen 
zich niet. 

 



 
 

 
Oeraluil Krasny Bor 3 mei 

 

 
Adulte dwerguil, Krasny Bor 3 mei 2019 
  



 
 

Zaterdag 4 mei 
 
Het is vinnig koud als we in kraakheldere vrieslucht om 6.00 uur de bossen weer in gaan. We 
rijden naar een plek die we gisteren al gepasseerd zijn en waar bevers een flinke dam hebben 
gebouwd. Het effect daarvan is duidelijk te zien: achter de dam staat het water zeker een halve 
meter hoger dan ervoor. Alweer een hoek vol dode bomen daarachter dus en uit het feit dat hier 
een witrugspecht met voer voor zijn jongen rondvliegt kunnen we opmaken dat het dood loofhout 
is. Er is alweer een baltsende steltloper aanwezig: een watersnip vliegt bedrijvig rond en telkens 
als hij daalt en de buitenste staartveren spreidt, horen we het geblaat waaraan hij de naam 
hemelgeitje dankt. Naast de soorten bosvogels die we gisteren al hadden nemen we hier ook 
heggemus en glanskop waar. 
 
Vlakbij deze plek is een klein dorp waar we gisteren ook al even rondgekeken hebben. Het zit hier 
vol kramsvogels en er schuiven ringmussen rond. Aan de buitenkant van het dorp liggen alleen 
afgebroken huizen en daartussen zoeken we naar vogels. De eerste wordt op de roep gevonden 
en dan pas gezien. Dima is hierdoor meer in zijn schik dan wij want het is een groene specht, een 
soort die hier aanmerkelijk zeldzamer is dan bij ons thuis. Rond de ruïnes schuiven paapjes en 
vliegen de eerste boerenzwaluwen. In een perceel onkruid zit een gele kwikstaart te zingen en in 
een boom zit een draaihals te roepen. Dima ontdekt alweer een nieuwe specht: een kleine bonte 
specht. Iets verderop nemen we ook een grote bonte specht waar.   

 

 
 

 
 
 

 

 
Nogal kleine snavel en achterzijde ondervleugel donkerder dan voorzijde. Dat kan maar één ding betekenen. 
Schreeuwarend in de vlucht, Krasny Bor 4 mei 2019 
 

We ontbijten en rijden dan de bossen in op de plek waar we gistermiddag tevergeefs naar 
arenden hebben gezocht. Die moeten er toch wel geweest zijn want er wordt een enorme bruine 
roofvogel ontdekt die in één van de bomen zit te lummelen. Als we stoppen gaat hij op de wieken 
en even later zien we hem boven de bomen waar hij probeert hoogte te winnen. De tekening van 
de ondervleugel kan goed worden bekeken en leidt tot de determinatie schreeuwarend. Maar er is 
achter deze soort nog iets te zien: een grote, licht getinte arend die met zijn enorme vleugels staat 
te wiekelen boven het gras. Een slangenarend! 
 
We vervolgen onze rit door het bos en stappen uit bij een uitgestrekte braakliggende akker 
omringd door bossen. Daarover loopt een pad dat eindigt bij een groot stuk veen op de grens met 
Rusland. Het ligt er volgens Dima ongewoon droog bij maar er is heus wel vogelleven aanwezig. 
Wij mogen op de vlonders blijven terwijl Dima het veen in loopt in de hoop soorten voor ons te 
vinden. We nemen grutto, wulp, regenwulp, kievit en tureluur waar. Een bosruiter vliegt zingend 



 
 

rond en ver weg cirkelt een zeearend. Twee grote witte vogels die we zien invallen worden als 
wilde zwanen herkend en verder zien we kraanvogels. 
 
Na de middagpauze bezoeken we een meer met rietkraag. Uit die rietkraag klinkt de zang van 
grote karekiet, snor en rietzanger en op het water overheersen de kokmeeuwen die daar een 
kleine kolonie hebben en hier en daar op eilandjes zitten te broeden. Eenden zijn er niet veel: 
naast de hier overal aanwezige wilde eenden zien we een paartje wintertaling en een mannetje 
smient. Ook hier zweeft een zeearend en in de bosrand langs het meer roept een grijskopspecht. 
 
Een ander meer dat we bezoeken staat deels droog: er zijn tussen het water en de rietkraag grote 
modderbanken zichtbaar. Daarop lopen kleine plevier, bosruiter en een hele groep kemphanen, 
voor zover we kunnen nagaan alleen vrouwtjes. Ook hier komen vijf wilde zwanen aangevlogen 
die pogingen doen om op het water aan de overkant te landen en daarbij hun karakteristieke roep 
luid laten horen. Op de terugweg zien we eindelijk ons eerste hazelhoen, al kan de waarneming 
kwalitatief beter. We horen hem roepen tussen de bomen en Dima weet hem daaruit op te lopen: 
we zien hem in een flits het bospad overvliegen. 
 
Tegen zonsondergang doen we nog een poging ruigpootuilen te vinden maar deze soort wordt de 
eerste dip van de reis. We worden ruimschoots gecompenseerd door de nachtzwaluwen die in het 
donker op de weg gaan zitten en in het licht van de koplampen makkelijk te zien zijn. Twee blijven 
heel lang zitten in de waan ook nu onzichtbaar te zijn, en kunnen van vlakbij gefotografeerd 
worden. Een derde gaat er al vandoor als we er 30 meter vandaan zijn.  N 
 

. Nacht 

Nachtzwaluw op de weg, Krasny Bor 4 mei 2019 

 
Zondag 5 mei  
 
We verlaten vandaag Krasny Bor en maken een lange rit naar ons nieuwe pension. Voor vertrek 
krijgen we nog een mooie ringvangst te zien: een volwassen mannetje roodgesterde blauwborst. 
Het regent dus dat we lang in de bus zitten komt eigenlijk niet eens slecht uit. Natuurlijk stoppen 
we onderweg weleens, bijvoorbeeld bij een meer dat eruit ziet als een recreatieplas. Daar zien we 
een parelduiker in volledig prachtkleed en een aalscholver. 
Halverwege de middag kunnen we onze eerste excursie maken in de bossen van Berezinski. Die 
zijn afgesloten en zonder gids niet toegankelijk. De reden waarom kunnen we niet ontdekken, 
want we horen en zien geen andere soorten dan die we al in het noorden hebben waargenomen. 
’s Avonds bezoeken we in de stromende regen een hoogveengebied. Vanuit een uitkijktoren 



 
 

(voorzien van dak!) zien we op de rivier bevers zwemmen (alleen hun kop steekt boven het water 
uit) en horen we sprinkhaanzanger, rietzanger, rietgors en merel. We schrikken pas op als we een 
kwartelkoning horen crexen. 
 
Zondag 6 mei 
 
Een ochtendwandeling door een ander bos levert alleen rond de plek waar we de bus parkeren 
wat leuks op. Bij aankomst zien we geelgors en paapje, bij terugkomst boomleeuwerik en zwarte 
specht. De boswandeling zelf brengt geen aansprekende waarnemingen. 
 
We verkassen weer en bereiken halverwege de middag het dorpje Turow aan de oevers van de 
Prypjat. Deze worden voor een deel als reservaat beheerd en het eerste wat opvalt als we er 
aankomen zijn de vele witvleugelsterns in volledig prachtkleed. Kieviten, tureluurs, grutto’s, 
veldleeuweriken, gele kwikstaarten en een paartje scholeksters zijn opvallend aanwezig en laten 
zich ondanks de alweer vallende regen prachtig horen en zien. Een klein steltlopertje langs een 
plas op de uiterwaarden wordt als temminck’s strandloper gedetermineerd en tussen de 
rondvliegende sterns ontdekken we ook witwangsterns, die eruit zien als een Visdief met zwarte 
snavel en roepen alsof er een stuk karton wordt verscheurd. Op de oever scharrelt een paartje 
geelgorzen en dat herinnert ons eraan dat je vlak naast de hoofdstroom van een rivier natuurlijk 
op zandgrond zit. De plaatselijke specialiteit moet even met geluid worden gelokt maar komt daar 
gretig op af en strijkt op de oever aan onze kant neer: een terek ruiter met omhoog wijzende 
snavel. Deze Aziatische soort bereikt hier de westgrens van zijn verspreidingsgebied, Door het 
ook hier ongewoon lage water liggen veel zandige oevers bloot: mogelijk daardoor aangetrokken 
vliegen er tientallen oeverzwaluwen rond. Eenden uit weidegebieden ontbreken niet: slobeend en 
zomertaling. We horen ook nog een kwartelkoning roepen en vinden een kievitsnest met vier 
eieren. In het dorp zingen europese kanaries om ons erop te wijzen dat we nu aan de zuidgrens 
van Belarus zijn neergestreken.  
 
Na het eten rijden we naar de andere oever van de Prypjat, naar een plek waar de vegetatie wat 
meer ontwikkeld is en behalve gras ook ruigtekruiden bevat. Dima wijst ons een plek aan en we 
wachten op wat komen gaat. Na enige tijd klinken merkwaardige geluiden uit het gras: het geluid 
van baltsende poelsnippen. Het is niet zo moeilijk ze ook in beeld te krijgen. Hier en daar zit er 
een op de grond, een forse en bolle snip. Een enkeling zien we ook ineengedoken over de 
baltsplaats rennen en soms ontmoeten twee mannetjes elkaar en springen dan borst aan borst 
op. Bij lopende vogels is soms de gestreepte buik te zien, het makkelijkste kenmerk om 
poelsnippen van watersnippen te onderscheiden. Het lijkt wel of er steeds meer komen naarmate 
het later wordt, maar uiteraard wordt het ook steeds donkerder. Om 20.30 uur, als de balts nog 
volop aan de gang is, pakken we onze biezen en gaan naar het hotel.  
 

 
Geelgors mannetje, Turow 6 mei 2019 
 



 
 

 
Terek ruiter, Turow 6 mei 2019. Deze vogel draagt zowel aluminium- als kleurringen.  

 
Maandag 7 mei 
 
Het regent als we vertrekken voor onze gebruikelijke ‘pre-breakfast’ excursie. Die voert door 
grootschalig agrarisch cultuurland, wat doet denken aan Flevoland. We bereiken de dijk van de 
Prypjat. Uitstappen hoeven we daar niet want het stortregent en moeten we lijdzaam het einde 
van de bui afwachten. Als het ophoudt met regenen lopen we tussen de wilgen de dijk op. Er 
vliegen veel boerenzwaluwen en uit de bosjes klinkt zang van noordse nachtegaal, wielewaal, 
braamsluiper en spotvogel. Die zoeken we hier niet in de eerste plaats. We komen voor een soort 
die Dima als eerste ontdekt bij een soort afgedankte brandkast die onder een boom is neergezet. 
Daarin schijnt een azuurmees –ook een soort die hier de westgrens van zijn verspreidingsgebied 
heeft- te nestelen en die vinden we even later terug in de struiken, waar er twee rondscharrelen 
als pimpelmezen zonder geel. Onderweg zien we in de akkers nog kemphanen en een 
dwergstern. 
 
Na het ontbijt rijden we naar een dorpje aan de dijk, ook al vol wilgen. In de tuinen vinden we 
europese kanarie, ringmus, grasmus en kneu. Hoog in een wilg zit, goed zichtbaar, een noordse 
nachtegaal te zingen en hetzelfde doet een buidelmees in een wilg langs de dijk. Op verschillende 
plaatsen horen we ook tuinfluiters, die misschien sperwergrasmussen zijn maar voor ons niet op 
geluid uit elkaar zijn te houden zonder de karakteristieke roep van de sperwergrasmus. Die horen 
we helaas niet. Als we het dorp weer verlaten zien we een grauwe klauwier in de struiken naast 
de weg zitten. We stoppen en stappen uit, waardoor we kunnen horen dat achter de struiken een 
kwartelkoning zit te roepen. Dima wijst ons waar we moeten gaan staan en loopt dan het terrein in 
waar de vogel zit te roepen. Even later stoot hij die op en zien wij hem met roodbruine 
ondervleugels langsvliegen. In het agrarische landschap rond het dorp treffen we kievit, grutto, 
tureluur en ook veel roeken. Bij een laatste wandeling over de uiterwaarden vinden we in een 
plasje zes geoorde futen. Dat denken we tenminste: pas op de foto’s ontdekken we later dat van 
de zes geoorde futen er vier kuifduikers zijn. Die zie je ook niet iedere dag in prachtkleed in 
elkaars gezelschap.   

 

 
 

 
 
 

 
 

 



 
 

 
Als je ze  goed bekijkt vallen de verschillen tussen geoorde fuut –black necked grebe in het Engels- en 
kuifduiker in prachtkleed op. Hun schoonheid hebben ze wel gemeen. Turow regio 7 mei 

 
’s Middags rijden we eerst naar een waterzuiveringscomplex, maar daar staan al twee bussen 
geparkeerd en er lopen dus andere vogelaars. Daarom rijden we eerst naar de rivier, waar in de 
uiterwaarden een vrouwtje kievit drie donsjongen bewaakt. Haar mannetje probeert een ooievaar 
die al te dicht in de buurt komt, weg te jagen. Dat lukt hem niet maar de ooievaar merkt de kuikens 
gelukkig niet op. Op de rivier zit een ongebruikelijk grote groep futen. We tellen er 38, allemaal in 
prachtkleed en dat zie je vrijwel nooit. Opvallend detail: als een van hen een visje vangt vliegt hij 
direct uit de groep en eet zijn vangst zonder pottenkijkers om zich heen op. Dat levert nog een 
tafereel dat je vrijwel nooit ziet: een vliegende fuut in prachtkleed. Verder zien we veel bosruiters 
en ook twee geoorde futen: uiteraard ook in prachtkleed. Aan de oever staan wilgjes in het water 
en daarin zit een paapje. Op een oude schoen die op de kant ligt zit een gele kwikstaart te zingen 
en over het water komt een boomvalk aangevlogen.  
 

 
Bosruiter, Turow regio 7 mei 2019 

 
Bij de waterzuivering ruikt het niet naar viooltjes en regent het ook nog. Geen al te aantrekkelijk 
decor dus maar behalve de ook hier talrijke witvleugelsterns vinden we hier een roodhalsfuut in 
prachtkleed, twee geoorde futen en een oeverloper. Een vermeende aalscholver blijkt een 
parelduiker in winterkleed te zijn. Een claim van een citroenkwikstaart klinkt overtuigend maar bij 
gebrek aan een tweede waarnemer en een bewijsplaatje kan deze soort niet op de lijst. 

                       



 
 

 
Dinsdag 8 mei 
 
De regen is nog niet helemaal gestopt als we om 6.00 uur voor onze eerste excursie naar een bos 
met vooral hoge loofbomen gaan. We ploeteren naar een open plek die deels onder water staat 
en waar we het alarm van een withalsvliegenvanger horen. Die schuift door de dode bomen die in 
het water staan. In de verte menen we een grijskopspecht te horen en Dima weet die naar ons toe 
te lokken. We zien de vogel heen en weer vliegen maar hij gaat helaas niet zodanig zitten dat we 
hem overtuigend als grijskopspecht kunnen determineren. Over ons heen zweven buizerd en 
zwarte ooievaar. 
 
We wandelen verder door het bos en ontmoeten daar boomklever (de bleke Midden-Europese 
ondersoort) en de ook al regionale variant van de boomkruiper, de taigaboomkruiper. Het kost wat 
meer moeite en loopwerk voor we een goede waarneming hebben van een kleine vliegenvanger. 
We horen hem meermalen voor we hem echt goed in beeld krijgen, in een minder donkere hoek 
van het bos. Van een groot nest boven het pad waarover we lopen vliegt een vrouwtje havik. 
 

 
Volwassen mannetje kleine vliegenvanger, Turow regio 8 mei 

 
Na het ontbijt is het opgeklaard en rijden we naar een klein boerendorpje aan de rand van bossen. 
Onderweg zien we al bruine kiekendief en zwarte wouw en amper hebben we de eerste huizen 
bereikt of we ontdekken een klapekster op het prikkeldraad. Als we stoppen vliegt hij de 
boomgaard achter het hek in en is verdwenen. Aan de andere kant van het dorp loopt een weg 
tussen akkers door die grenzen aan bos. Een veelbelovende plek voor arenden dus stellen we 
ons daar op. Veelvuldig verschijnen buizerds, die regelmatig ook staan te bidden in de wind, zodat 
wij herhaaldelijk menen een slangenarend te hebben ontdekt. Wel arenden zijn de twee 
schreeuwarenden die we aan de horizon zien baltsen. Jammer dat we ze daarbij niet horen 
roepen: ze danken hun naam tenslotte aan hun luidruchtige gedrag tijdens de balts. Zwarte 
ooievaar, raaf en kraanvogel veraangenamen ons verblijf maar de bastaard- en slangenarend 
waarvoor we allereerst zijn gekomen, laten het afweten. Wel vliegt vrijwel pal over ons hoofd een 
prachtige wespendief. 
 



 
 

Er komen drie vogelaars die met Dima in gesprek gaan. Zij blijken vlak voor de ingang van het 
dorp een bastaardarend te hebben gezien, en dus springen we in de auto en rijden daarheen. We 
ontdekken in het gras langs de weg een grote bruine roofvogel die opvliegt als we stoppen. Dima 
herkent hem al aan vorm en gedrag maar wij hebben niet zo veel ervaring met bastaardarenden. 
Gelukkig zweeft hij lang genoeg rond om de vleugeltekening zorgvuldig te bestuderen in de 
telescoop. Die vertelt ons dat we een bastaardarend in beeld hebben. We staan nog van hem te 
genieten als een mannetje grauwe kiekendief voorbij vliegt. 
 

 
De determinatie staat niet ter discussie maar op basis van deze foto zou je dat niet zeggen. Dit is de 
bastaardarend. Turow regio 8 mei 

 
Als iedereen tevreden is rijden we verder maar moeten al gauw stoppen omdat er een roofvogel 
voor ons op de weg zit. Bleekbruin met afhangende broekveren: het is geen kiekendief maar een 
zwarte wouw en die zie je heel wat vaker vliegen dan op de grond zitten. De wouw pikt 
voortdurend iets van de stenen: dat zullen wel insecten zijn. In de tuin van ons hotel, waar we 
onze bagage ophalen en uitchecken, zien we een grauwe vliegenvanger, waarmee we de lijst van 
vliegenvangers voor Belarus vol hebben. 
 
Onderweg naar ons volgende hotel stoppen we in vrij open landschap met struikopslag. Daarin 
vinden we een paartje sperwergrasmussen, dat zich af en toe ook laat zien. Een schreeuwarend 
vliegt vrij laag over de weg en in een ander dorpje waar we tevergeefs naar azuurmees zoeken 
zien we zwarte roodstaart, putter, ringmus en een overvliegende zeearend. Er vliegt zelfs een 
bastaardarend over, maar op grote afstand. 
 
Op zoek naar de krekelzanger wandelen we door een bos langs de rivier dat door de lage 
waterstand vrijwel droog staat en goed toegankelijk is. We vinden spotvogel en grauwe klauwier 
maar geen krekelzanger. Als we alweer bijna terug zijn bij de bus zien we een oeverloper op een 
boomstronk in een plasje en horen we boven ons een specht: die herkennen we als middelste 
bonte specht. Bij de bus zit bovenin een boom een mannetje grauwe klauwier te zingen en dat 
hoor je niet iedere dag. We hebben nog geen vijf minuten gereden als we een 
withalsvliegenvanger langs de weg zien. We stappen uit en horen direct zware klappen op 
boomstammen. Geen houthakkers, maar een zwarte specht die zit te hakken en, als het geluid 
wordt aangezet, vlak langs de weg in een boom ploft. 
 



 
 

We eindigen de middag bij ons nieuwe hotel, vlak langs de rivier en met een grote tuin eromheen 
waarin tapuit, fitis, boomleeuwerik en hop te vinden zijn. 
 

 
Middelste bonte specht, 8 mei 2019 

 
Het kan niet op met de spechten deze reis. Syrische bonte specht in de tuin van ons hotel, 9 mei 2019 

 
 



 
 

Woensdag 9 mei 
 
De eerste excursie gaat naar een dorpje achter de rivierdijk waar we weer zoeken naar een 
zingende krekelzanger. Zoals in elk dorp dat we hebben bezocht zitten er veel kramsvogels: in 
ongerepte natuurgebieden kom je die eigenlijk nooit tegen. Verder zijn er zwarte roodstaarten, 
broedende ooievaars, een matkop en zingende wielewalen die zich nog aardig laten zien ook. In 
een dode boom zit een koekoek prachtig zichtbaar te roepen en bij de volkstuinen aan de rand 
van het dorp zitten kneuen en putters. Even buiten het dorp roept een kwartelkoning. 
 
We rijden naar een weiland langs de rivier, waar een paartje knobbelzwanen zit. Boven de rivier 
vliegt de eerste zwarte stern van de week: die is hier helemaal niet algemeen. In een ander 
dorpje, waarvan we de indruk hebben dat het grotendeels verlaten is, zien we een paapje op de 
draden en zit een draaihals luid te roepen in een boom in een tuintje. In de berm van het pad 
waarover we lopen staat het vol prachtige bosviooltjes en er vliegen buizerds en een zeearend 
over. De laatste excursie is in een uiterwaardenlandschap waarin flinke plassen staan. Daar 
vinden we veldleeuwerik, gele kwikstaart en grauwe klauwier. 
 
’s Middags maken we een boottocht over de Prypyat. Ons hoofddoel is een roestplaats van 
zeearenden maar die is verlaten als we er passeren. Buiten dat is er meer dan genoeg te beleven: 
terek ruiter, oeverloper, drie soorten moerassterns, visdiefjes en op de oever kwartelkoning en 
ijsvogel.  Waar er meer gras staat zien we ook scholekster, tureluur en kemphaan. Als we terug 
varen is de zon zo ver gezakt dat het wateroppervlak van de Prypyat goed belicht wordt. Nu 
begrijpen we waarom de witvleugelsterns daar de hele dag onophoudelijk naartoe duiken: boven 
het water zweeft een onmetelijk leger insecten. 
 

 
Wolken witvleugelsterns boven de Prypyat, 9 mei 

 
Donderdag 10 mei 
 
Geen pre-breakfast excursie vandaag. We ontbijten en bezoeken daarna een visvijvercomplex. In 
de rietkragen aan de rand van de vijvers gaan grote karekiet en rietzanger tekeer en zien we een 
driftig zingende blauwborst. Op het water zitten vooral futen (reigers zijn hier niet algemeen, het 
klimaat is hier misschien niet zo geschikt voor ze als het landschap?). Eenden zijn er veel: 
krakeend, slobeend, brilduiker en zelfs nonnetjes die hier één van de weinige broedplaatsen van 
Belarus hebben. Waar het water lager staat zien we steltlopers als kemphaan, bonte strandloper, 
bontbekplevier en tureluur. Twee grote witte vogels zijn wilde zwanen, en het geluid dat we 
voortdurend horen is van roodbuikvuurpadden. In een paar kleinere, praktisch droog staande 
vijvertjes zien we zeearend en bruine kiekendief. 
 
We vervolgen onze weg en rijden naar een gemengd berken-naaldbomenbos. Twee bomen die je 
associeert met de taiga en dat geldt heel zeker voor de soort naar wiens nest we worden geleid: 
een laplanduil. Deze typische taigabewoner heeft hier een bruggehoofd ver bezuiden zijn 
regelmatige broedgebied en kijkt ons vanaf zijn nest schijnbaar onbewogen aan. We verbazen 
ons over de enorme kop, de gele ogen en de enorme wenkbrauwen die de vogel een sprekende 
gelaatsuitdrukking geven. Het maakt hem niet uit vanuit welke hoek we hem bekijken: hij draait 



 
 

moeiteloos zijn kop mee in de richting die wij gaan. We bezoeken nog een tweede nest, waarop 
geen broedende vogel meer zit. Beide ouders zitten in de buurt en worden door Dima 
opgespoord. Het nest is volgens hem overigens gebouwd door zwarte ooievaars en dat tekent de 
bijzondere situatie: laplanduilen die een nest van een zwarte ooievaar gebruiken. Waar vind je 
zoiets? Overige waarnemingen hier zijn boompieper, winterkoning en ooievaar. 
 

 
Adulte laplanduil 10 mei 

 
Vrijdag 11 mei 
 
Er is tot nu toe weinig mislukt maar er ontbreekt nog één soort op de lijst die niet mag ontbreken 
als je Belarus bezoekt. Het is een milieuspecialist die uitsluitend in zeggemoerassen broedt die 
ook nog eens vrijgehouden moeten worden van struikopslag. Voor het ontbijt zoeken we hem op 
een groot open terrein dat goed toegankelijk is vanwege de ongewoon lage waterstand. Dima 



 
 

loopt 50 meter voor ons uit in de hoop een waterrietzanger te vinden. Het is duidelijk dat hier 
eerder veel gemaaid is: we lopen over stoppels riet en afgemaaide struiken. Er zijn flink wat 
zangertjes te horen en te zien: paapje, sprinkhaanzanger, veldleeuwerik en rietzanger. Van de 
waterrietzanger vangen we niet meer dan wat onduidelijke flarden zang op. Onze expeditie loopt 
dood bij het bos langs het veld, waar we boomleeuwerik zien en bij het kerkhof dat daar ook ligt, 
zoals we dat inmiddels gewend zijn een paartje raven. 
 
Op een andere plek kunnen we over een houten vlonder het veld inlopen: gelukkig maar want hier 
staat meer water. Prima biotoop voor citroenkwikstaart en die hebben we dan ook snel gevonden. 
De combinatie grijs en geel is karakteristiek voor deze soort in prachtkleed. Verder vliegen er 
knobbelzwanen langs, zien we een prachtige ree en roept er op de plek waar de bus geparkeerd 
staat maar weer eens een draaihals.   

 

 

 
Te veel struikopslag is funest voor hem maar van een enkel struikje maakt hij graag gebruik als zangpost. 
Waterrietzanger  Sporovo reservaat 11 mei 

 
Na het ontbijt bezoeken we een ander zeggemoeras waar volgens Dima 20% van de 
wereldpopulatie waterrietzangers broedt. Als het hier niet lukt lukt het dus nergens maar het lukt 
prima. 30 meter voor ons staat een klein boompje in de zegge en daarin zit een waterrietzanger 
luidkeels te zingen. Horen, zien en fotograferen kan dus prima. Er steken hier trouwens op meer 
plaatsen stengels uit de zeggevegetatie omhoog en die worden door meerdere waterrietzangers 
als zangpost gebruikt. Over ons heen vliegt een baltsende watersnip. De rest van de ochtend 
zwerven we in de omgeving rond en ontdekken daar soorten als kramsvogel, grasmus, raaf, 
klapekster, visdief, geelgors, graspieper en boompieper. 
 
Onze laatste excursie gaat naar een visvijvercomplex waar we allereerst een groenpootruiter 
ontdekken. Aan de overkant van de vijver waar we als eerste stoppen zit een zwarte ooievaar die 
gezelschap krijgt van een soortgenoot. Twee zeer kleine sterntjes herkennen we als dwergstern 
en tussen de kemphanen in de volgende plas staan grutto’s.  
 
Het zijn de laatste waarnemingen van de reis. De volgende morgen vertrekken we in alle  vroegte 
naar Minsk vanwaar we naar Nederland terug vliegen. 
 
  
  



 
 

 
mei 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Grauwe Gans                     

2 Kolgans                     

3 Rietgans                     

4 Brandgans                     

5 Canadese Gans                     

6 Knobbelzwaan                     

7 Kleine Zwaan     X X       X   X 

8 Wilde Zwaan     X           X X 

9 Bergeend                     

10 Zomertaling         X X         

11 Slobeend         X X X   X X 

12 Krakeend                 X X 

13 Smient     X             X 

14 Wilde Eend X X X X X X X X X X 

15 Pijlstaart                     

16 Wintertaling   X X               

17 Tafeleend                     

18 Kuifeend                     

19 Topper                     

20 Brilduiker   X X X         X   

21 Nonnetje                 X   

22 Grote Zaagbek         X           

23 Middelste Zaagbek                     

24 Kwartel                     

25 Fazant                     

26 Patrijs                 X   

27 Auerhoen                     

28 Korhoen   X X               

29 Hazelhoen     X   X           

30 Moerassneeuwhoen                     

31 Roodkeelduiker                     

32 Parelduiker       X   X         

33 Dodaars                     

34 Kuifduiker           X         

35 Roodhalsfuut           X         

36 Fuut     X X   X     X X 

37 Geoorde Fuut           X     X   

38 Flamingo                     

39 Zwarte Ooievaar             X   X X 

40 Ooievaar X X   X X X   X X X 

41 Aalscholver       X             

42 Roerdomp                 X   

43 Woudaap                     

44 Blauwe Reiger     X   X X   X X X 



 
 

 

                              mei 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

49 Grote Zilverreiger           X X X X X 

50 Kleine Zilverreiger                     

51 Kwak                     

52 Lepelaar                     

53 Visarend   X   X             

54 Wespendief             X       

55 Slangenarend     X               

56 Schreeuwarend     X       X       

57 Bastaardarend             X       

58 Dwergarend                     

59 Steenarend                     

60 Bruine Kiekendief   X   X X   X   X X 

61 Blauwe Kiekendief                     

62 Grauwe Kiekendief             X       

63 Sperwer   X                 

64 Havik             X X   X 

65 Rode Wouw                     

66 Zwarte Wouw             X       

67 Zeearend     X X     X X X X 

68 Buizerd   X   X X   X X     

69 Kwartelkoning       X X X   X     

70 Waterral                     

71 Porseleinhoen                     

72 Klein Waterhoen                     

73 Kleinst Waterhoen                     

74 Waterhoen           X         

75 Meerkoet       X         X   

76 Kraanvogel X X X X           X 

77 Griel                     

78 Kluut                     

79 Scholekster         X     X     

80 Zilverplevier                     

81 Goudplevier   X X               

82 Kievit   X X X X X X X X   

83 Bontbekplevier     X   X       X   

84 Kleine Plevier     X   X X   X   X 

85 Morinelplevier                     

86 Regenwulp     X               

87 Wulp     X               

88 Rosse Grutto                     

89 Grutto     X   X X       X 

90 Steenloper                     

91 Kanoet                     

92 Kemphaan     X   X X   X X X 



 
 

 

                             mei 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

93 Houtsnip X X                 

94 Poelsnip         X           

95 Watersnip   X X X           X 

96 Terekruiter         X     X     

97 Grauwe Franjepoot                     

98 Oeverloper           X X X   X 

99 Witgat   X   X X X         

100 Zwarte Ruiter                     

101 Groenpootruiter                   X 

102 Poelruiter                     

103 Bosruiter   X X     X         

104 Tureluur     X X X X   X X X 

105 Dwergstern           X       X 

106 Visdief     X X X     X X X 

107 Zwarte Stern         X X   X     

108 Witvleugelstern         X X X X X   

109 Witwangstern         X X   X     

110 Kokmeeuw     X X X X X   X   

111 Stormmeeuw               X   X 

112 Zilvermeeuw           X     X X 

113 Kleine mantelmeeuw                   x 

114 Houtduif X X X X X X X X X X 

115 Zomertortel                     

116 Turkse Tortel         X   X       

117 Koekoek   X X X X   X X X X 

118 Kerkuil                     

119 Oehoe                     

120 Sperweruil                     

121 Dwerguil   X                 

122 Steenuil                     

123 Bosuil                     

124 Oeraluil   X                 

125 Laplanduil                 X   

126 Ransuil   X                 

127 Velduil                     

128 Ruigpootuil                     

129 Nachtzwaluw X   X     X         

130 Gierzwaluw         X           

131 Hop             X X     

132 IJsvogel                 X   

133 Bijeneter                     

134 Scharrelaar                     

135 Draaihals   X X     X X X   X 

136 Kleine Bonte Specht     X               



 
 

 

                              mei 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

137 
Middelste Bonte 
Specht             X       

138 Witrugspecht   X X               

139 Grote Bonte Specht     X X     X   X   

140 Syrische Bonte Specht         X     X     

141 Drieteenspecht   X                 

142 Zwarte Specht   X     X   X       

143 Groene Specht     X               

144 Grijskopspecht   X X       X       

147 Torenvalk         X           

148 Smelleken                     

149 Boomvalk         X X X       

150 Slechtvalk                     

151 Grauwe Klauwier           X X X     

152 Klapekster             X     X 

153 Kleine Klapekster                     

154 Wielewaal           X X   X X 

155 Taigagaai                     

156 Gaai   X X X             

157 Ekster   X X X X   X X     

158 Notenkraker                     

159 Kauw       X X X         

160 Roek         X X X       

161 Bonte Kraai X X X X X X X X X X 

162 Raaf X X X X X   X X X X 

163 Baardman                   X 

164 Strandleeuwerik                     

165 Boomleeuwerik         X           

166 Veldleeuwerik X X   X X X X X X X 

167 Kuifleeuwerik                     

168 Oeverzwaluw         X     X     

169 Boerenzwaluw     X X X X X X X X 

170 Huiszwaluw       X   X     X X 

171 Zwarte Mees   X X           X X 

172 Kuifmees   X                 

173 Glanskop     X               

174 Matkop               X   X 

175 Pimpelmees   X X X   X X X     

176 Azuurmees           X         

177 Koolmees   X X X     X X     

178 Buidelmees       X   X       X 

179 Staartmees     X         X     

180 Boomklever       X       X     
 
  



 
 

 
mei 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

181 Taigaboomkruiper       X     X       

182 Boomkruiper                     

183 Winterkoning   X X X     X X X   

184 Waterspreeuw                     

185 Goudhaantje   X X X X           

186 Vuurgoudhaantje                     

187 Fitis   X X X X X X X X X 

188 Tjiftjaf   X X X X X X X X X 

189 Fluiter   X X X X   X X X   

190 Grauwe Fitis                     

191 Spotvogel           X X       

192 Waterrietzanger                   X 

193 Rietzanger     X X   X     X X 

194 Struikrietzanger                     

195 Bosrietzanger                     

196 Kleine Karekiet                   X 

196 Grote Karekiet     X X         X X 

197 Krekelzanger                     

198 Snor     X     X         

199 Sprinkhaanzanger       X           X 

200 Zwartkop   X X X   X X X   X 

201 Tuinfluiter       X   X   X     

202 Sperwergrasmus             X   X   

203 Braamsluiper   X X   X X   X   X 

204 Grasmus           X   X   X 

205 Roodborst   X X X             

206 Noordse Nachtegaal         X X X X   X 

207 Roodgest. blauwborst       X X X     X   

208 Grauwe Vliegenvanger             X X X   

209 Kleine Vliegenvanger             X       

210 Bonte Vliegenvanger   X X X     X       

211 Withalsvliegenvanger             X       

212 Gekraagde Roodstaart     X X X X         

213 Zwarte Roodstaart X X X   X X X X     

214 Paapje   X X   X X X X     

215 Roodborsttapuit                     

216 Tapuit               X X   

217 Merel   X X X   X X X X X 

218 Kramsvogel   X X X       X X X 

219 Koperwiek                     

220 Zanglijster   X                 

221 Grote Lijster   X X X X           
 
 



 
 

 
mei 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

240 Keep                     

241 Appelvink   X X     X         

242 Roodmus                     

243 Haakbek                     

244 Goudvink       X             

245 Groenling       X X X X X X   

246 Frater                     

247 Kneu         X X X X X   

248 Barmsijs                     

249 Kruisbek                     

250 Putter     X   X X X X     

251 Europese Kanarie         X X X X X   

252 Sijs                     

253 Huismus         X X   X X X 

254 Ringmus   X     X X X X X   
 
 

 
Zoogdieren                     

1 Haas   X X               

2 Konijn                     

3 Ree   X X       X     X 

4 Edelhert     X               

5 Vos                     

6 Das                     

7 Eland     X               

8 Wolf                     

9 Otter                     

10 Eekhoorn                     

11 Wild zwijn                     

12 Lynx                     

13 Boommarter                     

14 Steenmarter                     

15 Hermelijn                     

16 Egel                     

17 Damhert   X                 

18 Bosslaapmuis   X                 

19 Bever       X             

20 Amerikaanse mink                   X 
 


