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Zaterdag 9 juni
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programma

dagverslag

Mouse

Een 'duidelijk' KNNV-groepje op N.S. Deventer. Enkelen ken ik al van vorige reizen. 
Om 9.30 vertrekken de twee busjes met in totaal 17 personen. Een passagier moest 
helaas -wegens ziekte- afhaken. Flauw zonnetje en heerlijk rijweer richting 
Duistland. Na een zeer voorspoedige reis en al vele planten en vogels gesignaleerd te 
hebben vanuit de busjes arriveren we tegen half vier al in Travermunde,
waar we nog enkele uren kunnen doorbrengen alvorens we moeten ‘inschepen’. 
Reisleider Martien besluit nog wat naar de mooie haven en het lange, gezellige 
strand van Travermünde te wandelen en evt. wat te eten, of de stad te verkennen. 
Rond 19 u. wordt ieder weer bij de busjes verwacht. Voor mij – en de meesten – was 
Travermünde een enorme verrassing. In de haven grote ‘pendelschepen’ naar o.a. 
Finland, Malmö, Trelleborg etc. met daartussen grote en kleine particuliere zeilboten 
en vrachtboten. Altijd gezellig die activiteiten in havens. Ook het grote oude schip de 
“Passat” (komt naar ‘Sail Amsterdam’), lag voor anker. Langs de hele kustlijn 
prachtige brede strandaccommodatie. De bebouwing van de boulevard; enorme 
villa’s en geweldige grote hotels. Mooie parken met vijvers en royale bosstroken en 
bermen met vele ‘wilde planten’: Korenbloem, Margriet, Wouw, Allium, Grijskruid, 
Boterbloem etc.
Er wordt laat gemaaid om de planten eerst zaad te laten vormen! Schoon, verzorgd
en mooi ziet de stad eruit. Keurig op tijd was iedereen weer bij de busjes. We hebben 
dus duidelijk een goed gezelschap. We rijden richting zeehaven waar de mij 
welbekende “Nils Hollgerson” voor ons klaarligt. Iedere keer als ik al dat zware 
vrachtverkeer, pallets, personenverkeer etc. in die boot zie gaan, verbaast het me dat 
zo’n schip niet zinkt! Martien haalt onze passagierslijst tevoorschijn en we krijgen 
onze 'luxe’ slaaphut toegewezen. We worden begeleid door vele huiszwaluwen, 
witte zwanen, zilvermeeuwen en schreeuwende scholeksters. Het is half elf. Een 
paarsrode avondgloed en de lijn van lichtjes van de stad zorgen voor een mooie 
sfeer. Het is nog niet te koud om ‘aan dek’ te blijven op het zonneterras. Dan lekker 
douchen en bedjes opzoeken want morgen is het weer vroeg dag. ‘Eenvoudig’ ontbijt 
en om 7.30 uur de busjes in op het autodek. Inmiddels is het dan zondag 10 juni en 
gaat de pen over naar Aenne voor het volgende verslag.

Busreis naar Travemünde, boot naar Trelleborg

Travemünde
'Passat' en 'Nils Holgersson'
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Zondag 10 juni
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programma

dagverslag

Aenne

Oeps! 6.30 uur! Eigenlijk was ik al eerder wakker, maar in het pikkedonker van de 
hut kun je moeilijk zien hoe laat het is als je niemand wil wekken met je bedlampje 
en je zaklamp in je bagage zit, dus wacht ik vol vertrouwen op de wekstem uit de 
luidspreker. Die komt echter later dan verwacht en om 7.30 moeten we al in de 
busjes zitten. We (Arja, Marijke, Ella en Aenne) klauteren dus ons (etage)bed uit en 
proberen met 4 personen toch de meest noodzakelijke handelingen te verrichten in 
de kleine, maar goed geoutilleerde hut. Snel naar de ontbijtruimte, waar alleen tijd is 
voor het kleine ontbijt en dan nog met flink dooreten. Terug naar de hut raak ik in 
de haast de weg kwijt, maar behulpzame mensen sturen me de goede kant op. In 
galop naar de busjes en dan… ZWEDEN!!! 
Tot Ystad rijden we langs de kust en genieten van de vele mooie Scandinavische 
huizen in al die kleuren. Hier is het vrij vlak, dan volgt een heuvelachtiger bosgebied 
en daarna meer cultuurlandschap. Tijdens een tankstop wordt de berm aan de 
overkant direct bestudeerd, wat hele donkere ossetong, bloeiende dravik, 
nachtsilene en gele morgenster oplevert. Een stop bij een café levert naast leuke 
waarnemingen als o.a. verschillende libellensoorten, een juffer en drijvend 
fonteinkruid ook bijzonderheden op: een zwemmende ringslang en glanzende 
ooievaarsbek! Intussen is uiteraard de bonte kraai gesignaleerd en bij een wandje 
zien we oeverzwaluwen.  Heel toepasselijk heet het gedeelte naar Kalmar de 
Kustvägen en bij Bergkvara vindt Martien een hele goede picknickplaats aan het 
water. We installeren ons voor een meegebracht hapje, maar natuurlijk wordt de 
omgeving ondanks de hoge temperatuur uitgekamd en dat levert naast scholekster, 
witte kwikstaart (waar we over gaan struikelen) en verschillende meeuwen- en 
sternsoorten een bontbekplevier op met -na enig overleg– 3 kuikens. Hauwklaver en 
melkkruid is er voor de plantenliefhebbers. 
In de buurt van Kalmar ziet de lucht er donker en dreigend uit, maar dat lijkt niet 
onze richting te zijn. Na de lange, imponerende brug en weer op weg naar het 
noorden is dat niet meer zo zeker, maar het blijft droog. Pinnen bij een 
winkelcentrum lukt niet, dus terug naar de ‘hoofdweg’. Onderweg zien we steeds 
weer die typische donkerrode houten molens, maar ook een soort 8-kante 
bovenkruier en een ronde stenen molen. Veel “Texelse tuunwallen”: stenen muurtjes 
als afscheiding in de weilanden. Een oud wit complex anno 1782 met een 
karakteristiek rieten(?) dak met uitstekende balkuiteinden; we zullen dat nog vaker 
zien. Een groot klaproosveld! Borgholm (spreek uit Bojholm) heeft een oud slot, dat 
er nogal tochtig uitziet. Prachtige bermen met o.a. spiraea, wit walstro; 
huiszwaluwen, een goudvink over de weg vliegend?
De weg van Böda naar Byxelkrok is bochtig en mooi. Daarna rijden we langs de kust 
en zien eiders met een crèche en tapuiten: we stoppen en stappen uit. Resultaat: een 
paartje tapuit, veel witte kwikken, een kraanvogel, hele grote zeekolen, engbloem, 
muizenoor, bloeiend bieslook etc. Emile komt na een praatje met een bewoner met 
een fossiel uit diens tuin en Ton vindt gekielde slakkenhuizen (gaat ze nog 
determineren). Zingende veldleeuweriken, zeelathyrus o.a.: een interessant gebied. 
Op weg naar Grankullavik zien we steeds meer witte orchissen in de berm! 
Grankullaviks Vandrarhem blijkt bij aankomst een typisch Zweeds houten gebouw te 
zijn en we hebben het helemaal voor onszelf: we kunnen de kamers uitzoeken. 
Buiten is veel ruimte om gezellig te zitten en later eten we op het terras, na de 
nodige taal- en dus keuzeproblemen bij het bestellen. De bediening is zeer vriendelijk 
en tot onze verbazing gedeeltelijk Aziatisch, wat ook zijn invloed op de keuken 
heeft. Emile houdt na de koffie/thee een boeiend verhaal m.b.t. geologie, stenen, 
fossielen en trilobieten, zijn grote hobby. Daarna loop ik langs zomerhuisjes, bosjes 
en rietkragen met bijbehorende vogelgeluiden naar een soort steiger-met-banken 
die groepsleden al gevonden blijken te hebben: genieten van een schitterende, stille 
avond met pasteltinten in de lucht en spiegelend in het water, in de verte een 
vuurtoren. (Maar ook hier: ruziënde meerkoeten!). Een braamsluiper, die net als de 
bosrietzanger en de kleine karekiet regelmatig te horen zal zijn. En ook hier weer: 
veel bleke (of witte?) bosvogeltjes! Een veelbelovend begin van deze reis.

Busreis naar noord Öland, Grankullavik

typisch Ölandse kvarn
Neptuni åkrar bij Byxelkrok'

nog te determineren slakkenhuizen
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Maandag 11 juni
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programma

dagverslag

Ton

Het was een zonnige dag en het beetje wind maakte dat het niet al te heet maar 
aangenaam weer werd. Een aantal actievelingen hadden al voor het ontbijt 
rondgewandeld in de directe omgeving van de jeugdherberg en genoten van het 
mooie landschap, de zingende vogels en van bij ons zeldzame planten. 
De jeugdherberg in Grankullavik is schitterend gelegen aan een inham van de zee, 
die nauwelijks zout valt te noemen. Plaatselijk groeit er riet langs de oevers 
waardoor je eerder denkt aan een meer dan aan zee. Dit wordt nog eens versterkt 
door de zingende kleine karekiet en bosrietzanger. 
We ontbeten in een naast de jeugdherberg gelegen vrijstaand houten gebouw en 
ieder liet zich de Zweedse bolletjes en knäckebröd goed smaken. Martien had er voor 
gezorgd dat we om half negen, een half uur eerder dan gebruikelijk, konden 
ontbijten zodat we op tijd op stap konden gaan. Na twee dagen reizen en kilometers 
vreten had niemand zin lang in de bus te zitten en werden de excursiedoelen dan 
ook dichtbij gekozen. Allereerst gingen we naar een gebied ten oosten van een klein 
vliegveldje niet ver van Grankullavik. Het bestond uit open grazige plekken en 
stukken bos. Daar kon iedereen zijn hart ophalen zoveel moois was er te zien. 
Weldra was ons gezelschap dan ook uiteengevallen in kleine groepjes die zich elk 
met hun specialiteit bezig hielden. Orchissen en vele andere planten werden 
gedetermineerd, libellen gefotografeerd en op naam gebracht en vogels gezocht op 
geluid en gespot door de kijker. Ook werden planten, die niet zo gemakkelijk op 
naam waren te brengen, meegenomen om later uitvoerig te worden gedetermineerd 
met verschillende flora’s erbij. Iedereen had het hier zo naar zijn zin dat we 
aanzienlijk langer bleven dan vooraf was afgesproken. Daar had ook niemand moeite 
mee. Uiteindelijk weer bij de busjes verzameld kregen we nog prachtig de grauwe 
klauwier in de kijker. Die poseerde in een dode boomtop en liet zich goed 
bewonderen. Die kans liet niemand zich dan ook ontgaan. Met de telescoop haalde 
je hem vlak voor je neus.
In Byxelkrok werden water en fruit ingeslagen en werd daar even de rotsige kust 
bezocht. Daar liet Emile het een en ander zien van de geologische opbouw van het 
eiland en de terrasvormige kuststrook. Hij liet ons mooie fossielen, Orthocerassen, 
zien die in het Odovicium, vijfhonderdmiljoen jaar geleden, hier leefden. Ze worden 
ook Ölandse punten genoemd. Een heel mooi exemplaar kreeg hij van een Zweed die 
een brok van zijn gestapelde tuinmuur afstond. Ook liet hij ons een mooie afdruk 
van een trilobiet te zien die hij daar vond. Na ons uitgeleefd te hebben op de stenen 
en nog wat planten die op deze droge rotsbodem groeiden zochten we een mooie 
plek om te lunchen. Niet iedereen kon daarvoor alle rust opbrengen en al gauw werd 
er door enkelen weer rondgestruind. Na het eten gingen we naar de noordpunt met 
de vuurtoren ‘Långe Erik’. Daar zwommen eiders met jongen die ook al ferm onder 
water doken op zoek naar voedsel. Een bergeend met wel tien jonge pullen op een rij 
achter zich aan was ook mooi om naar te kijken. In het gras langs de oever werden 
veel libellenhuidjes gevonden die ijverig werden verzameld door Anneke.
Nogmaals werd naar de noordwest punt van het eiland gegaan waar op een speciale 
plek naar fossielen werd gezocht. Meerderen liepen met de zakken zwaar van stenen 
omdat er zoveel moois op te rapen viel. Je ging maar door omdat elke volgende 
meter een verrassing kon bieden. Je wordt er zo hebzuchgtig van verzuchte er 
iemand.
Teruglopend naar de busjes kregen de vogelaars voor hen het mooiste van de dag, de 
visarend, in de kijker. Dat gaf de plantenmensen onder ons de gelegenheid nog eens 
uitgebreid in een schraallandje orchideëen te zoeken. Ze moesten er nog wel even 
inkomen want over de naamgeving was men het niet direct altijd eens. Maar ’s 
avond na de warme maaltijd werd men, met meerdere plantenboeken waaronder 
‘Den nya nordiska Floran’ het wel eens zodat ieder met een gerust hart kon gaan 
slapen. De op te stellen plantenlijst werd dus zeer serieus genomen maar er kon ook 
worden gelachen want zoals Emile al aangaf: Een dag zonder lach is niet geleefd.

Ölanda Flygplats, Byxelkrok, Neptuni åkrar, Norra udde

Ölands norra udde met Långe Erik

Bergeend en -jes

Pandion haliaetus, de Visarend dus

Vliegenorchis bij het vliegveld
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Dinsdag 12 juni
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programma

dagverslag

Kees

Al voor het ontbijt konden we genieten van een zeldzaamheid: het Linnaeusklokje.
Het ontbijt was lekker maar de harde broodjes moeten voorzichtig gesneden 
worden. Het koste Yula een snee in haar duim. Na vertrek om half tien was de eerste 
halte in Löttorp waar de pinautomaat uitkomst bracht voor hen die nog geen kronen 
op zak hadden. We werden er opgewacht door een oude zweed die zich erg druk 
maakte over het feit dat een van de busjes niet goed geparkeerd stond. We reden 
verder naar een nat gebied met een vogeluitkijktoren, Petgårde träsk. Het aantal 
vogels viel tegen maar er waren des te meer orchideeën. Vleeskleurige orchis in 
diverse tinten, Grote muggenorchis, Soldaatje, Grote kever, Welriekende nachtorchis 
al bloeiende moeraswespenorchis en vliegenorchis. Yula had die dag geen geluk. Ze 
struikelde en verstuikte haar voet. Een bijzondere vondst dankzij de scherpe ogen 
van Anneke en Josien was de addertong. 
Ons volgende doel was Knissa mosse. Onderweg maakten we nog een geslaagde 
noodstop van wege een passerende roofvogel. Knissa mosse is een moeras- en 
plasgebied aan de westkust. Hier werd de lunch genuttigd met aardbeien. Een 
ingenieuze methode om de aardbeien te wassen werd bedacht. Doe ze in een plastic 
zak en vul deze met schoon water. Even schudden en schoon zijn ze. Tijdens het eten 
konden we genieten van grote aantallen blauwe oeverlibellen. Ook hier was een 
vogeltoren. Visarend, Grote zaagbek met jongen, Paapje en Reuzenstern lieten zich 
hier zien. Voor de orchideeënliefhebbers waren er Honingorchis, Hondskruid en 
Bergnachtorchis. Ook groeide er Galigaan. Tot onze verrassing kon je deze plant 
demonteren als was het een paardenstaart. Verder was er veel Vetblad en een plant 
met blauwe bloemen die later gedetermineerd werd als Scutellaria hastifolia. 
Via Löttorp waar met tegenlicht de stenen molen werd gefotografeerd reden we 
naar Byrums Raukar. Ook dit gebied lag aan zee. Hier komt het einde van de 
kalksteen laag van Öland aan het oppervlak. In deze kalksteen zijn door erosie 
grillige formaties uitgesleten, niet zo hoog als je zou denken wanner je de plaatjes in 
de boeken bekijkt maar wel heel fotogeniek. Rijk aan fossielen. De aangrenzende 
kustvlakte Mens Alvar was zeer droog. Hij was als veel gebieden die we bezochten 
paars van de kleine bieslook Verder schitterende korstmossen. 
De laatste excursie ging naar het Trollenbos waar ieder op de knieën ging voor 
Zevenster en Linnaeusklokje. 
De maaltijd bestond uit Nassi verzorgd door de oosterse kokkin. 
's Avonds werd bij het determineren van de aardkastanje een fout in de flora van 
Heukels ontdekt. Hoe zit het met de omwindsels van de Aardkastanje en de Franse 
Aardkastanje? De zweeds flora bracht uitkomst: in Zweden komt de Franse 
aardkastanje niet voor.    

Petgårde träsk, Knisa mosse, Byrums raukar

Yula, Tidde

Linnaeusklokje
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Woensdag 13 juni
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programma

dagverslag

Arja

Wederom schitterend weer. Uitgezwaaid door de beheerder van Grankullavik 
(Byxelkrok) vertrekken we, vele stops onderweg, naar Morbylånga, Zuid-Öland. Nog 
even een gemiste fotosessie bij een oude stenen korenmolen met houten opbouw 
(Högby kvarn). Yula gaat hier haar schoen vaststrikken op een eeuwenoud gestapeld 
stenen muurtje, dat hierdoor in elkaar valt. Het muurtje zag er solide uit, maar door 
een onderdeel dat losraakt stort het hele bouwwerk in elkaar. Met enige moeite 
kunnen we de oorspronkelijke structuur herstellen.
Verder naar Köpings klynt dat zeer spectaculair is! Hoge uitgebeten, schijfvormige, 
geribbelde limestone kliffen, (500 miljoen jaar oud) met scherpe inkepingen en 
overhangende plafonds verheffen zich boven de weg en het vlakke land. De rotsen 
met verschillende dwarslagen zijn gevormd dor de golven die op de toenmalige kust 
beukten en de zachte kalklagen er uit geslagen hebben. (Emile heeft toegezegd een 
geologische uiteenzetting bij te voegen over de vorming  van de kust van Öland).
Het proces van eroderende kalklagen is nog steeds aan de gang. Francien maakt zich 
danook zorgen over de afkalvende brokken harde steen uit de overhangende 
plafonds. Heel toepasselijk groeit er veel Steenbreek in de geërodeerde gaten. Op de 
top van de kliffen is een groot veld met meer dan 50 graven. Deze zien er uit als ‘Hen 
on eggs’. Ieder graf bestaat uit een grote steen omringd, door kleine keitjes, dicht 
tegen de steen aangedrukt. Op deze plek werd in vroegere tijden tevens handel 
gedreven en recht gesproken. Veel later vonden hier openbare terechtstellingen 
plaats.
Langs golvende graanvelden, boordevol klaprozen, rijden we naar de Kapelruïne van 
de heilige Birgitt (12e eeuw): Kapelludden. Een schitterende plek aan een inham van 
de Oostzee. Een prachtig grote Speerdistel verheft zich precies voor het open hart 
van het roosvenster met in de doorkijk de roden ijzeren vuurtoren. Dit alles 
gelardeerd met zingende Veldleeuwerikken en Witte kwikken.
Bij de inham zie ik voor het eerst Kemphanen in zomerkleed en wel zwarte, bruine 
en witte exemplaren. Martien legt uit dat de kleuren een uitdrukking zijn van hun 
kastenstelsel. Gefascineerd blijf ik kijken naar de bruine en zwarte kemphanen, de 
dominanten, die hun witte soortgenoot heftig pikkend terug duwen naar de rand 
van hun gebied. Hier worden ze gedoogd. Verder zien we Grutto’s en Zwarte ruiters.
Emile vindt aan de oever buizenzandsteen met verticale afdrukken van wormen.
Hierna houden we een lunch bij 5 rode houten bemalingsmolens (Lerkaka). Ze staan 
er in mijn ogen wat onbeholpen bij op 3 kleine gebogen houten pootjes. Bonte 
vliegenvangers en Grote bonte spechten vliegen ons om de oren.
Onze laatste stop voor de jeugdherberg is een imponerend sprookjesachtig 
reliekenbos met 1000 jarige Eiken, sommige leven nog. Vol ontzag kijk ik naar hun 
stammen: diepgekloofd met grillige roodbruine draaiingen doorboord met gangen 
van boktorren. Eindelijk zien we de Noordelijke Boomklever met jongen. 
De houten jeugdherberg is fraai gelegen aan de Oostzeekust omringd dor bos. ‘s 
Avonds eten we buiten aan de haven. Ik neem een lokaal gerecht: gegrilde haring. 

naar zuid Öland: Sandbergen, via Kapelludden, Halltorp haga

Molens van Lerkaka

Kapelludden, ruïne van
Sta Birgittas kapell

Boktorsporen in reservaat
Haltorp

Klaprozen langs de weg
naar Ottenby
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Geologie-achtergrond
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Öland
Ongeveer 550 miljoen jaar geleden (aan het begin van het Cambrium) werd het oergesteente dat de eigenlijke 
ondergrond van Öland vormt, door water overstroomd. Het oergesteente, het huidige Zweden, lag toen ten zuiden van 
de evenaar. Het klimaat was bijna tropisch. 
Afbraakproducten van het vaste land werden afgezet op de bodem van de zee en vormden de zandsteen die op het 
oergesteente ligt. Daarop werden kleideeltjes afgezet die later zouden worden samengeperst tot leisteen. 
Hier bovenop tenslotte zijn lagen afgezet die gevormd werden door afbraakproducten van koralen en schelpdieren. 
Gedurende de miljoenen jaren die daarop volgde zouden deze kalkdeeltjes samengedrukt worden en kalksteen gaan 
vormen. 
Het is aardig te bedenken dat het ongeveer 1000 jaar duurde om genoeg kalkdeeltjes te sedimenteren om één 
millimeter kalksteen te vormen.
De bovengenoemde lagen van zandsteen, leisteen en kalksteen werden gevormd in het Cambrium en Ordovicium dat 
duurde tot ongeveer 440 miljoen jaar geleden. De sedimenten die gedurende de vele miljoenen jaren daarna werden 
afgezet zijn in Öland allemaal door erosie weer verdwenen.
In alle bovengenoemde lagen zijn sporen te vinden van vroeger leven. 
We vonden tot tweemaal toe ‘buizenzandsteen’: zandsteen waarin je verticale graafgangen kunt zien die gemaakt zijn 
door wormen (Skolithos) en die daarna weer opgevuld zijn met zand. 
In de kalksteen vonden we ‘Orthoceren’. Dit zijn gestrekte inktvisachtigen uit het Ordovicium. Ze kunnen wel tot een 
hele meter groot zijn. In de kalksteen vonden we ook trilobieten, een soort oprolpissebed. Ze behoren tot de 
geleedpotigen en zijn verre verwanten van de kreeften en spinnen.
We hebben in de kalksteen ook nog een paar exemplaren gevonden van slakken en mosselen. 

Rügen
In verhouding tot Öland zijn de kalkrotsen die we in Rügen bezochten piepjong: ‘slechts’ 70 miljoen jaar oud uit het 
Krijttijdperk (Onder-Maastrichtien). Geologisch gezien was de wandeling onderlangs het leukste. We zagen mooie 
geologische structuren en we vonden: vuursteen, zee-egels en belemnieten (het interne skelet van een inktvis).
Zowaar vond een van ons nog versteende koraal! Ik was best wel een beetje jaloers!

Byrums raukar (links)

Köpings klynt

Orthoceras of Ölandse punt

Emile

Schnitt durch die Grenzschichten Kambrium/Ordovizium in Köpings Klint,
nördlich von Borgholm auf Öland.
Unterordovizium:
F  "Planilimbata-Kalk", als roter bis bunter "Orthoceren-Kalk" entwickelt.
 Wenigstens im Liegenden der Hunneberg-Unterstufe des Latorp zugehörig
E  Glaukonitischer Kalk, locker, mit knolligen Lagen
D  Ceratopyge-Kalk, grau bis bunt
C  Ceratopyge-Schiefer, aus lockeren, glaukonitreichen Lagen und härteren,
 knolligen Lagen. Lagenweise häufig Brachiopoden: Broeggeria,
 ?Nanonhis. Lingula
B Dictyonema-Schiefer, etwas glaukonitisch
Oberkambrium:
A Anthrakonit, wahrscheinlich durchgängig Oberkambrium
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dagverslag

Marijke

Na een ontbijt op het terras tussen de zelf gekweekte planten, gingen we om 9uur  
bij de jeugdherberg in Sandbergen weg. De lucht was grijs. Eerst nog even inkopen 
gedaan voor de lunch. Om kwart over tien kwamen we in Möckelmossen: deze plek 
ligt in de Alvaret: dit is een heel speciaal  gebied op Zuid-Öland, dat uniek is voor 
Zweden. Het is 300km2 groot en is een  heel uitgestrekte steppeachtige vlakte, die 
bestaat uit een kalksteen plateau uit het Ordovicium (tijdperk). Hier en daar berken, 
meidoorn, jeneverbessen en potentilla struikjes.
Verder aan planten o.a. daglelie, steentijm, allerlei vetplantjes: muurpeper, 
tripmadam, wit vet-kruid met rode dikke blaadjes, knolspirea, gipskruid, meerdere 
soorten witte en paarse orchideeën. Dit geheel gaf een mooi mozaïek van kleuren. 
Vogels waren er niet veel, maar toch wel enkele soorten, die de moeite waard waren,  
zoals grauwe kiekendief, tapuit, een stelletje paapjes en een goudplevier die kwam 
langs vliegen. Bij een klein meertje bloeide de  kruipende moerasweegbree: dit is een 
mooi klein roze bloemetje met een geel hartje. Tijdens ons verblijf op de Alvaret viel 
er een klein buitje. Later kwam de zon weer door. Rond half een hier vertrokken om 
te gaan picknicken. Dat deden we op een pas gemaaid windvrij veldje. Anneke kwam 
bij het struinen nog een rups tegen van een dagpauwoog: zwart met fijne witte 
stippen. Na het eten gingen wij naar Gösslunda: daar lag een van de grootste 
grafheuvels van Zweden: een net gestapelde heuvel van grote ronde stenen. Hier 
bloeide het Ölands zonneroosje en de nachtorchis. Aan de overkant van de weg 
volgden wij het spoor van een eland. Hier vonden we de aar-ereprijs. Daarna reden 
we naar Melbyör aan de oostkust. Dit ging via een zeer hobbelige weg. Boven het 
wuivende veld zagen we ineens twee vrouwtjes bruine kiekendief. We waren net 
uitgestapt uit de busjes toen Ton riep: ”Zeearend!” Hij kwam heel laag aanvliegen 
vanuit zee. In de verte werd er ook nog een kraanvogel gezien (vast door Ella). 
Verder kon Emile hier zijn hart ophalen aan allerlei soorten stenen, die er lagen zoals 
een stuk buizenzandsteen! De vogelaars zagen inde verte de vuurtoren van 
Segerstad, ganzen en steltlopers. Nu was het tijd om terug te gaan naar de 
jeugdherberg. Eerst nog even inkopen voor het avondeten. Bij de parkeerplaats 
groeide op een veldje agrimonie. Aangekomen bij de jeugdherberg zorgden Mouse, 
Okje en Jeanne met nog enkele anderen voor een heerlijke maaltijd: aspergesoep en 
een goed gevulde salade met brood erbij: eet smakelijk. Bedankt, het was een fijne 
dag.

Alvaret met Möckelmossen, Gösslunda, Mellbyör

Grafheuvel Gösslunda

Möckelmossen op de Alvaret

Solvända of
Ölands zonneroosje
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Josien

Zo zoetjes aan komt er een einde aan het verblijf op Öland en ook aan het mooie 
weer. Een bleek zonnetje laat zich in de ochtend nog zien, later komen er buien met 
motregen en wind. Het plan voor vandaag is zuidpunt van het eiland te bekijken met 
stops onderweg. De ica-supermarkt in Mörbylånga is onze vaste stop voor inkopen 
voor de picknick en het avondeten.
Bij Zuid-Bårby passeren we de Bårbyborg waarop 57 m hoogte (hoogste punt van 
Öland) een oude ringwal ligt die bescherming tijdens oorlogen moest bieden.
En dan tijdig remmen voor een schitterende aanblik op een korenveld vol met 
klaprozen! Dit moet op de foto.
Het grafveld bij Gettlinge biedt voor elk wat wils: archeologie, geologie, planten, etc. 
temidden in een fraai landschap. Op dit 2 km lange grafveld zijn 200 graven. Er is 
een noordelijk en zuidelijk deel. In het noordelijk grafveld vallen 2 grote monolieten 
uit de Bronstijd op. In de ene, rechtopstaande monoliet zitten putjes waarin men 
vroeger vet stopte, zodat ze, na aansteken, licht gaven. De andere, schuingelegde, 
monoliet zou de boeg van een schip verbeelden. Samen met de kleinere grafstenen is 
een vorm van een schip te herkennen. De begraafplaats dateert uit de IJzertijd. Er 
staat ook een oude molen. In het zuidelijk grafveld liggen de stenen in een 
cirkelvorm. Op de grens vallen de steile wanden op: ze bestaan uit prachtig gevormd 
gesteente en kleurrijke begroeiing. Wat geologische gegevens: het gesteende op 
steile helling van de wand dateert uit het Ordevicium. De bodem van het 
laaggelegen omliggende gebied bestaat uit materiaal uit het Cambrium. 
Onderweg passeren we de Karel X Gustafsmur, gebouwd in 1650, om de herten van 
Ottenby binnen te houden. In Ottenby in de zuidpunt houden we een langere stop. 
Hier zijn het vogelringstation, een bezoekerscentrum annex winkel, een museum en 
de vuurtoren, de Långe Jan. Inmiddels zijn de regenjacks al nodig want het is er 
koud. In de beschutting van een schuur kunnen we met de telescoopkijker de 
watervogels observeren. De mooie Parelduiker blijft rustig zitten en laat zich van alle 
kanten bekijken en ook de Zeekoet, Zaagbekken en Bontbekplevier. Het 
bezoekerscentrum is ruim van opzet en heeft een mooie presentatie over de vogels 
van o.a. Öland. De winkel doet goede klandizie, want we hebben de hele voorraad 
loeppotjes en ook “Den nya nordiska Flora” gekocht. Wij zijn dik tevreden met onze 
aankoop en Emile heeft ondertussen op het strand een bijzondere vondst van 
leisteen en steenkool gedaan.
We rijden verder naar een picknickplaats. Die vinden we, juist tegenover de ingang 
van het “Ottenby Naturreservat” en het is gelukkig droog. Hups, meteen na de lunch 
het reservaat in, want al vanaf het weggetje zijn de orchideeën in grote getale te 
zien: de Grote muggenorchis, Welriekende nachtorchis, Gevlekte orchis en Grote 
keverorchis. Al gauw zwermen de vogelaars en anderen verder. Anneke en ik blijven 
op dit plekje achter omdat er voor ons nog veel meer te zien is: voor het eerst 
treffen we Struikheide en Buntgras in Öland aan en er is natuurlijk weer materiaal 
om te determineren. 
Hierna rijden we naar Eketorp om de Eketorpsborg te bezoeken. Dit fort is een van 
de 5 forten op Öland. Wat we zien is een stad, omringd door een 5 m hoge stenen 
muur. Het westelijk deel van het fort bestaat uit 53 huizen uit de IJzertijd, 400-650 
na Chr. Uit archeologisch onderzoek blijkt zelfs een ouder fort uit 300 na Chr. onder 
het bestaande fort te liggen. Het oostelijk deel bestaat uit reconstructies van huizen 
uit de Middeleeuwen. Alles is na 1973 hersteld en gereconstrueerd aan de hand van 
archeologische gegevens. Behalve vondsten van het dagelijks leven in die periode 
zijn ook kisten met gouden platen gevonden, waarop mannen en vrouwen zijn 
afgebeeld. Deze gouden platen duiden erop dat Eketorpsborg een voornaam 
religieus centrum zou zijn geweest. Het centraal gelegen museum is van binnen 
ingedeeld in verschillende ruimten, waarvan de presentatie van vondsten 
correspondeert met die van de huizen buiten. Net zoals in onze openluchtmusea zijn 
bij diverse gebouwen personen in klederdracht die gebruiken en ambachten 
demonstreren. Dat doen ook de brutale, loslopende, zwijntjes. Er is een 
kruidentuintje met planten die men in die tijd gebruikte. Ekotorpsborg, een mooi 
cultureel erfgoed, staat op de Unescolijst.

Gettlinge, Södra udde, Ottenby, Eketorp, (Vickleby)

xxx

>>

Karl X:s mur

Gettlinge gravfält

Eketorpborg
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dagverslag

Francien

Vroeg op vandaag! Ontbijt om 06.15 uur. Veel van de voorbereidingen waren al de 
avond tevoren genomen. De kamers moesten we zelf schoon achterlaten en de 
stofzuiger en dweil door de kamers laten rondzwabberen. Het ontbijt was weer 
voortreffelijk. Elke dag verrukkelijk brood, yoghurt, koffie, thee en een eitje erbij.
We zullen dit missen! Om 6.45 vertrekken we uit Sandbergen en iedereen was 
alweer op tijd. Het wordt de eerste regenachtige dag. Gelukkig een reisdag. Om 
precies 11.00 uur staan we voor de veerboot die ons naar Sassnitz zal brengen. Maar 
wat een pech, deze veerboot zal niet vertrekken. Eerst is het erg onduidelijk waarom 
en wat er mis is maar later horen we, dat om technische redenen deze overtocht is 
uitgevallen. We zullen moeten omboeken naar Rostock! Dat betekent dat we 4 uur 
moeten overbruggen. Gelukkig vinden we snel een vertrouwde MAC en daar hebben 
we onze laatste kronen omgezet in voedsel. Emile met een Happy Meal is dolblij met 
zijn speeltje die tot zijn verrassing bij zijn keuzemenu hoort. We noemen hem nu 
“Happy Emile”! Hij maakt zich wel even zorgen of hij dit thuis aan zijn vrouw kan 
laten zien….! Degene die geen kronen meer hebben worden geholpen. De regen 
komt met bakken de lucht uit! We hebben nog even vrij tot 13.00 uur want voor het 
vertrek moet je 2 uur tevoren klaarstaan. Ons geduld wordt vandaag op de proef 
gesteld. Peter in de ene bus en Jeane in de andere hebben hoge nood! Jeane hurkt 
achter een hokje op de kade en Peter ziet uiteindelijk de verlossende WC. Maar net 
als hij daar gebruik van wil maken, moeten we de veerboot oprijden. Aan boord 
komt dan eindelijk de verlossing voor hem. We zitten met z’n allen in de salon. Nog 
een uur extra vertraging, dat wordt dus erg laat op Rügen. De herberg wordt 
ingelicht als we met z’n allen aan een drankje zitten. Gelukkig voor ons zijn de 
kronen bij Martien nog lang niet op en mogen wij lekker eten. Om 21.45 zullen we 
aankomen. Doordat we nu in Rostock aankomen, moeten we nog 2 uur rijden naar 
onze herberg in Binz. 
Eindelijk komen we aan 00.15 uur, midden in de nacht. Hulde aan onze chauffeurs 
die er een lange dag op hebben zitten. Hulde ook aan alle inzittenden. Ook zij 
hebben geduldig de tocht volbracht. Wat zijn we dankbaar als we ons bedje mogen 
opzoeken. Morgen staat ons weer een stralende dag te wachten op dit 

Hierna splist onze groep. Sommigen houden het verder vandaag wel voor gezien of 
willen het diner voorbereiden. Anderen willen in het natuurgebiedje te Vickleby de 
laatste kans krijgen om de Vlierorchis “Adam en Eva” te zien. Die hebben we nog 
steeds niet gevonden en dat is nog wel dé orchidee van Öland. Onze hoop en 
enthousiasme verdwijnen na een poos: de weitjes zien er afgetrapt en armoedig uit. 
Je zou veronderstellen dat er een kudde runderen vóór ons heeft gestruind. Wel 
vinden we pleksgewijs grote aantallen Addertong waarvan een deel er verwelkt 
uitziet. 
Wanneer we bij de jeugdherberg aankomen is het eten al bijna klaar. Er is een 
heerlijk warm pastabuffet klaargemaakt. De vaasjes met tuinbloemen die Anneke 
heeft geplukt en de brandende kaarsen op de tafel maken het diner compleet!
Vele handen maken licht werk: een deel doet de afwas en anderen maken de kamers 
schoon. Dan is het tijd voor de streeplijsten. Als toegift krijgen zij die nog een 
avondwandeling bij het strand maken een prachtige zonsondergang te zien!

Bus- en bootreis naar Binz, Rügen

Krijtrotsen van Møn
gezien vanaf de boot naar Rostock

Laatste avond Öland

Eketorp
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Peter

Rügen - Jasmund, Königsstuhl, Binz

Tidde, klaar voor de strijd

Peter ook?

Jasmund, na de bui

Om 9.30 uur vertrekken we met 2 busjes naar de NO-kust van Rügen.
Het weer ziet er goed uit: een blauwe lucht. Zouden de weergoden ons nu welgezind 
zijn? De busjes worden na een stevige rit vanaf ons onderkomen geparkeerd op de 
parkeerplaats van dit beschermde kustgebied met kalksteen kliffen en beukenbos. 
Het pad slingert hoog boven het zeeoppervlak door het bos en biedt regelmatig een 
fraai uitzicht op een rustig glinsterende zee en de witte tot lichtgele kalksteenrotsen, 
die steil uit zee oprijzen. Van boven af zien we een smalle strandstrook, waar enkele 
mensen lopen. Op steile gedeelten zijn houten trappen aangelegd, die het lopen 
eenvoudiger maakt. De bomen aan de rand hebben het moeilijk. De kust kalft 
regelmatig af en we zien dan ook bomen waarvan de helft van de wortels zonder 
aarde over de rand van afgrond hangen, of die scheef hangend proberen stand te 
houden. Maar uiteindelijk zullen ze de strijd verliezen en naar beneden tuimelen. 
Daarvan getuigen vele stammen die halverwege de helling zijn blijven hangen of 
ontredderd op het strand liggen . Dan zien we boven aan een trap een bremraap 
staan, maar uiteindelijk zijn de 'deskundigen' van mening dat het een vogelnestje is. 
De krijtformatie is overigens 'slechts' 70 miljoen jaar oud.
Dan om 11.45 uur koffiepauze. Er vliegt een wespendief langs en even later nog een 
keer, maar dichterbij. Er komt wat bewolking, maar het is nog steeds mooi.
Als we weer verder gaan buigt het pad wat meer landinwaarts, het aantal houten 
trappen neemt toe. We dalen slingerend steeds steiler naar beneden. Dan passeren 
we een snel stromend beekje en we krijgen de keuze: of weer steigend naar de 
"Königsstuhl", of verder naar beneden en een eind over het strand. Emile is al naar 
het strand. Zijn rugzak liet hij achter en hij zou, zo vertelde Ton, over een half uur 
weer terug zijn. Tenslotte besloten Arja, Aenne, Ton en Peter ook naar het strand te 
gaan, de rugzak mee te nemen en vervolgens met z'n vijven over het strand in 
noordelijke richting te lopen. Om 13.00 uur splitste de groep zich dus. Waarvan akte.
Het was vrij zwaar lopen, een makkelijk stuk over gruis, dan weer over vrij grote 
gladde stenen, stukken neergestorte boomstammen enzovoort. Emile vond een gaaf 
bewaarde 50 miljoen oud fossiel: een zee-egel.
De lucht betrok en er vielen een paar spatten regen. Na een uurtje ploeteren 
kwamen we bij een trap die ons naar de Kaiserstuhl zou brengen. Aangezien het 
weer er niet beter op werd besloten we niet te lang te wachten en daar gingen we 
dan. In een rustig gelijkmatig tempo namen we de 505 ( door Ton getelde) treden 
naar boven, afgewisseld door korte en langere horizontaal lopende plankieren. 
Onderweg naar boven begon het licht te motregenen. Om 14.30 uur kwamen we 
boven aan bij een souvenir-stalletje en vlak daarna kregren we een enorme hoosbui .
Om 14.45 uur kregen we telefonisch kontakt met de andere groep en rond 15.00 uur 
was de groep weer verenigd. Niet iedereen had voldoende regenkleding 
meegenomen! Het was toch mooi weer bij vertrek? Maar van enkele vuilniszakken 
werden -als noodoplossing- met behulp van een schaar enige nood-capes gemaakt! 
Vervolgens gingen we naar een tiental meter lager gelegen horeca-gelegenheid. 
Koffie of thee van 'de zaak', maar eventueel gebak voor eigen rekening. Afspraak: 

17.00 uur bij de (lijn)bus. Het begon weer te regenen. 
Gelukkig kwam de bus snel. Martien en Emile stapten 
onderweg uit om de eigen busjes op te halen. De rest reed 
mee tot het station van Binz. Het regende inmiddels stevig. 
En we waren behoorlijk nat toen we bij de jeugdherberg 
aankwamen. Voor de laatste avondmaaltijd hadden we het 
rijk alleen. Een aantal tafels werd tegen elkaar geschoven, 
zodat er 1 lange tafel werd gevormd. Als extra was er witte en 
rode wijn.
Tidde hield een toespraakje en bedankte de reisleiders voor 
hun inzet en daarna overhandigde Anneke hen ieder een 
enveloppe met inhoud. Na het eten werd door de meesten 
nog een avond (strand) wandeling gemaakt, want de lucht 
was weer opgeklaard. Tussen 22 en 23 uur ging ieder te bed 
voor de laatste nachtrust van deze vakantie.
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Yula

Alweer de laatste dag. Zeven uur op, 8 uur ontbijt, 9 uur vertrek, de zon schijnt.
Bij het ontbijt stond een enorme rij schoolkinderen, die op Klassefahrt was 
[schoolreisje],
de juf voorop. Kees had het over 'de strijd om het ontbijt', hetgeen meeviel.
Toch vertrokken we op tijd met de busjes. Eerst reden we langs beukenbossen en 
later over wegen met de bekende Oost-Duitse kinderhoofdjes. Wat waren die 
landwegen mooi; soms een berceau van lindebomen, die bijna in bloei stonden, 
daarna weer een kersenlaan met erachter verschillende soorten graanvelden, die 
wuifden in de wind. Dan een dorpje met lage huisjes en dan weer een mooi 
landweggetje. Ik zag Kees en mijzelf al rijden op een boerenkar met paarden ervoor 
door het idyllische zonnige boerenland. Ondertussen vertelde Tidde ons over de 
verschillende soorten graan en hun zaai- en oogsttijden. Zo wordt wintergerst in juli 
geoogst, nu nog op de velden. 
Na een tolhuisje kwamen we plots bij een veerpont over de Sont, die ons meenam 
over het brede zilvergrijze water. Nog een tijdje reden we over smalle wegen tot we 
na 10 uur bij de grote weg aankwamen. We reden, behalve het eerste stuk door 
Rügen en Oost-Duitsland [voormalig], dezelfde weg terug als op de heenreis, voorbij 
Lübeck, Hamburg en Bremen etc. Onderweg zagen we ooievaars, een witte buizerd 
op een paaltje (Martien), zwarte wouw, klaprozen en korenbloemen in de velden. 
Tegen 11 uur begon het wat te regenen.
Bij de eerste stop om half twaalf daalde een enorme wolk zwarte snuitkevertjes op 
ons neer. Verder weer. Af en toe was er een kleine Stau [file], maar al met al verliep 
de terugtocht voorspoedig. Anneke en Ella zagen nog 2 kraanvogels en een vos; ook 
zagen we enkele reeën tegen de bosrand. Om 4 uur waren we in Osnabrück. Na een 
laatste stop bij de grens reden we tegen zessen behouden Deventer binnen, met 
zonneschijn. Daar namen we afscheid,ieder op zijn eigen wijze: soms zoenend, wel of 
geen handen schuddend. Daarna ging ieder zijns/haars weegs. Einde van een 
prachtige, onvergetelijke reis.

Afscheid, terugreis naar Deventer

Afscheidsdiner in de jeugdherberg van Binz, Tidde spreekt de reisleiders toe



Wandelend langs de ingang van de haven van Travemünde zagen we de "Passat" liggen, de enige overgebleven 
viermaster van het beroemde drietal "Padua", "Pamir" en "Passat", indertijd gebouwd in Hamburg op de werf van 
Blom&Voss.
Het is op deze zaterdagmiddag op het water vol met heen een weer varende luxe zeil-en moterjachten, met daar tussen 
door, kastelen van veerboten, die te breed en te hoog lijken voor deze smalle toegang.
Na de overtocht naar Zweden namen we aanvankelijk niet de vierbaans autoweg, maar een smallere weg, die 
gedeeltelijk langs de kust van de Oostzee is gelegen.
Het landschap is vlak en afwisselend, de dorpen zijn schilderachtig, met kleine woningen, in eenzelfde kleur geverfd en 
van eenzelfde type. Hier en daar zijn er muren met vakwerk. 
De boerderijen staan in het landschap verspreid, vaak met grote schuren. De percelen zijn niet groot, zo te zien is hier 
geen ruilverkaveling geweest. In het veld zien we de boeren werken met moderne werktuigen. Er is een grotere 
diversiteit aan gewassen dan bij ons. Landen van de EU krijgen o.a. voor tarwe en suikerbieten subsidies, verbouwen 
daardoor van deze gewassen meer, Zweden is  geen lid van de EU.
Vanuit de bus zien we  tarwe, haver, rogge (met daarin veel klaprozen), zomergerst (gebruikt o.a. voor het bereiden 
van bier) en wintergerst (al rijpend, wordt gebruikt o.a. voor het bereiden van gort en als veevoer), verder een 
enkelperceel uitgebloeid koolzaad, suikerbieten.
De aardappels zijn aangeaard, staan op ruggen evenals bij ons, in de aardappelvelden zie je helemaal geen onkruid. Er 
wordt opvallend veel vlas verbouwd, blauw bloeiend, met een korte stengel, kennelijk verbouwd voor het zaad en niet 
voor de stengel zoals bij ons, waarbij van de stengel linnen wordt gemaakt. Van  vlaszaad of lijnzaad wordt lijnolie 
gemaakt. In de weilanden lopen vleeskoeien en schapen.
We rijden over de brug naar Öland. De hoofdweg gaat over de gehele lengte van het eiland. Wij slaan linksaf naar het 
het noorden en zien na enige tijd  links in de verte, de barse burcht van Bornholm, herinnerend aan de Vikingtijd. De 
dorpen zien er armer uit als op het vasteland. Veel akkertjes zijn omzoomd met walletjes van stenen, die van het veld 
verwijderd zijn omdat ze hinderlijk waren voor de werktuigen van de boer. Ze dienen ook als afscheiding.
De centrale hoogvlakte in het zuidelijk deel van het eiland, de Alvaret, is grotendeels natuurgebied, kaal en moerassig. 
Door de aanwezigheid van de walletjes met stenen is nog te zien dat het vroeger cultuurland is geweest. De vele oude 
standaardmolens duiden er ook op dat vroeger meer land in cultuur is geweest.
De strook cultuurland langs de oostkust lijkt voor de landbouw beter geschikt als de strook langs de westkust. Er wordt 
veel gerst verbouwd, een gewas dat weinig eisen stelt.
Hier en daar zien we een maisveld, ingekuild mais voor het vee. Gras wordt gehooid, maar ook halfdroog in plastic 
pakken geperst, om in de winter te worden gebruikt als veevoer. De erven van de boerderijen zien er opvallend schoon 
en verzorgd uit.
We bezoeken de ommuurde Eketorpborg, waar primitieve boerderijen zijn gebouwd zoals deze er uit zagen in lang 
vervlogen tijden, mens en dier in één ruimte, wanden van gevlochten takken, besmeerd met leem. Bij het 
terpenonderzoek in het noorden van ons land werden sporen van hetzelfde type aangetroffen. De varkens lopen vrij 
rond.
Op de terugreis rijden we door Zweden over een snelweg naar het zuiden; we zien grote landbouwbedrijven met 
uitgestrekte graanvelden. De gebouwen staan veelal in een vierkant met een centrale binnenplaats. 
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Tidde

Mossen

Tidde Een enkel woord over de mossen.

Op Öland heel veel korstmossen. Opvallend op de granieten zwerfstenen zijn het 
oranje en/of gele dooiermos - Xanthoria. Ongetwijfeld komt op deze stenen ook het 
hunnebedmos - Andreacea voor, maar door de droogte moeilijk herkenbaar. In het 
veld het rendiermos - Cladonia foliacea.

Op Rügen in het bos, soorten die ook bij ons ook veel voorkomen:
dikkopmos - Brachythecium rutabulum
haakmos - Rhytiadelphus squarrosus (lastig in gazons)
klauwtjesmos - Hypnum cupressiforme
fijn laddermos - Eurynchium praelongum,
kleivedermos - Fissidens taxifolius.
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Bezochte gebieden

Planten

    3   Ophioglossaceae, Addertongfamilie
Ophioglossum vulgatum – Addertong  3, 7, 21
    4   Equisetaceae, Paardenstaartfamilie
Equisetum silvaticum – Bospaardenstaart
Equisetum telmateia – Reuzenpaardenstaart   14,21
Equisetum variegatum – Bonte paardenstaart   15
    14   Aspleniaceae, Streepvarenfamilie
Asplenium trichomanes – Steenbreekvaren   11
Asplenium ruta-muraria – Muurvaren   11
    16   Athyriaceae , Wijfjesvarenfamilie
Gymnocarpium robertianum – Rechte driehoeksvaren   21
    17   Pinaceae , Dennenfamilie
Larix decidua – Europese larix   21
    18   Cupressaceae, Cipresfamilie
Juniperus communis – Jeneverbes   7,  16
    25   Alismataceae, Waterweegbreefamilie
Baldellia repens – Kruipende moerasweegbree   15
    27   Juncaginaceae, Zoutgrasfamilie
Triglochin maritima – Schorrezoutgras   1
    29   Potamogetonaceae, Fonteinkruidfamilie
Potamogetum crispus – Gekroesd fonteinkruid   7
Potamogeton natans – Drijvend fonteinkruid   1
    33   Liliaceae, Leliefamilie
Allium lineare – Alvarbieslook   1,2, 4, 9,  15
Allium scorodoprasum – Slangenlook   12
Allium schoenoprasum – Bieslook   1, 16
Allium schoenoprasum – Bieslook (wit)   15
Allium vineale – Kraailook   2
    34   Boraginaceae , Ruwbladigenfamilie
Anchusa officinalis – Ossentong   13
Cynoglossum officinale – Hondstong   5
Echium vulgare – Slangenkruid 1, 2,  9
    35   Orchidaceae , Orchideeënfamilie
Anacamptis pyramidalis – Hondskruid   8
Cephalantera longifolia – Wit bosvogeltje  2,  3, 4
Dactyloriza incarnata – Vleeskleurige orchis  2,  6 (wit en rood) , 
7(diverse tinten), 8, 15
Dactyloriza maculata subsp maculata – Gevlekte orchis  3, 4 ,6, 
8, 14, 20
Idem met ongevlekt blad   8
Epipactis helleborine – Breedbladige wespenorchis   10
Epipactis palustris – Moeraswespenorchis   7, 15
Gymnadenia conopsea – Grote muggen orchis  2, 4, 7, 20
Herminium monorchis – Honingorchis   8
Neottia-nidus avis – Vogelnestje   4, 21

Ophrys insectifera – Vliegenorchis 2,  4, 7, 8
Orchis mascula – Mannetjesorchis  2,  7, 16
Orchis militaris – Soldaatje  2, 4,  7, 8
Platanthera bifolia – Welriekende nachtorchis   7,8, 20
Platanthera chlorantha – Bergnachtorchis   8, 15, 16, 20
    36   Iridaceae , Leliefamilie
Iris pseudacorus – Gele lis   8, 14
    37   Asperagaceae, Aspergefamilie
Anthericum ramosum -  Kleine graslelie  15
Convallaria majalis – Lelietje van dalen  3, 4
Maianthemum bifolium – Dalkruid  4, 10
    43   Cyperaceae, Cypergrassenfamilie
Bolboschoenus maritimus – Heen  1
Carex divulsa – Groene bermzegge   10
Carex hostianum – Blonde zegge   20
Carex nigra – Zwarte zegge  4,  8
Carex oederi ssp   oedocarpo  - Geelgroene zegge   15
Carex ovalis – Hazezegge   20
Carex panicea – Blauwe zegge   4, 20
Carex pendula – Hangende zegge   21
Carex pulicaris – Vlozegge   4
Carex remota –  IJle zegge   21
Carex spicata – Gewone bermzegge   21
Carex sylvatica – Boszegge   21
Cladium mariscus – Galigaan  1, 8
Carex pulicaris – Vlozegge   20
Eleocharis quinquefolia – Armbloemige waterbies   20
Eriophorum angustifolium – Veenpluis   15
Eriophorum latifolium – Breed wollegras   15
    44   Poaceae, Grassenfamilie
Brachipodium sylvaticum – Boskortsteel   10, 21
Briza media – Bevertjes  3, 7, 15, 21
Cynosurus cristatus – Kamgras   7, 15, 20
Elymus canunus – Hondstarwegras   21
Festuca vernale – Reuzenzwenkgras   21
Holcus lanatus – Gestreepte witbol   20
Hordelymus europaeus – Bosgerst   14, 21
Melica nutans – Knikkend parelgras  3
Melica uniflora – Eenbloemig parelgras    14, 21
Milium effusum – Bosgierstgras   3, 10, 21
Narduus stricta – Borstelgras   20, 21
    50   Ranunculaceae , Ranonkelfamilie
Anemone nemorosa – Bosanemoon 21
Caltha palustris –  Dotterbloem   7, 12
Hepatica nobilis – Leverbloempje   3,4 , 7, 16, 21

De gevonden planten zijn gesorteerd per plantenfamilie. De gebieden waar de planten 
gevonden zijn worden met een cijfercode aangegeven.
Het overgrote deel van de planten zijn weer gegeven naar R. van der Meijden Heukels flora van 
Nederland 2005.
Namen tussen  “…” duiden op de Zweedse naam volgens Bo Mossberg Den Nordika FLORAN 
1992. Voor de overigen namen is gebruik gemaakt van deze flora.
De lijst is gebaseerd op gegevens van Anneke Koper, Josien Segers en Kees Fokkens.

1 Onderweg in Zweden aan de kust
2 Neptuni åkrar, kust
3 Bos bij Jeugdherberg in Grankullavik
4 Långalvaret, vlakte bij vliegveld
5 Långe Erik, vuurtoren
6 Bos bij meer bij Halluddsyik
7 Petgårde Träsk, graslanden bij vogeltoren
8 Knisa Mosse, grasland en bosje bij kustmeer
9 Byrums Raukar/Mensalvaret, kalkformatie
    aan de kust met aangrenzende vlakte
10 Trollskogen, bos
11 Grafveld

12 Kapelluden, grazige kustvlakte
13 Molens bij Störling
14 Halltorp Haga, oud eikenbos
15 Möckelmossen, op Stora Alvaret
16 Gösslunda, op Stora Alvaret bij
    steenheuvel
17 Kust bij Mellbyör
18 Mörbylånga bij ICA-winkel
19 Grafveld bij Gettlinge
20 Grasland bij Ottenby, Ölands Södra Udde
21 Beukenbos op Rügen
22 Vickleby

Kees
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Planten  /2

Ranunculus acris – Scherpe boterbloem   14
Ranunculus flammea – Egelboterbloem   15
Ranunculus repens – Kruipende boterbloem   14
    51   Papaveraceae, Papaverfamilie
Chelidonium majus – Stinkende gouwe   5
    56   Plumbaginaceae,  Strandkruidfamilie
Armeria maritima – Engels gras  1, 5, 16
    57   Polygonaceae, Duizendknoopfamilie
Persicaria bistorta – Adderwortel   4
    58   Caryophyllaceae, Anjerfamilie
Dianthus deltoides – Steenanjer   14, 15
Gypsophila fastigiata – Gipskruid   15
Herniaria glabra – Breukkruid   6
Honckenia peploides – Zeepostelein   5
Lychnis flos-cuculi – Echte koekoeksbloem  4,  8, 14
Silene armeria – Pekbloem  4, 5, 16
Silene nutans – Nachtsilene  3,  15, 19, 20
Silene vulgaris – Blaassilene   1,19
Stellaria graminea – Grasmuur   10, 14
Stellaria holostea – Grote muur   14
    64   Saxifragaceae,  Steenbreekfamilie
Parnassia palustris – Parnassia   20
Saxifraga granulata – Knolsteenbreek   8
    65   Crassulaceae, Vetplantenfamilie
Sedum acre – Muurpeper  2, 5, 9, 19
Sedum album – Wit vetkruid   15, 19
Sedum reflexum – Tripmadam   15, 20
Sedum telephium – Hemelsleutel   22
    69   Geraniaceae, Ooievaarsbekfamilie
Geranium dissectum – Slipbladige ooievaarsbek   16
Geranium lucidum – Glanzige ooievaarsbek   1
Geranium sanguineum – Bloedooievaarsbek  14, 15, 16
Erodium cicutarium – Reigersbek   4, 16
    74    Salicaceae , Wilgenfamilie
Populus tremula – Ratelpopulier (zaailing)   14
    75   Violaceae , Viooltjesfamilie
Viola spec – viooltje  21
    78   Linaceae, Vlasfamilie
Linum catharticum – Geelhartje   4, 7, 15
    80   Oxalidaceae , Klaverzuringfamilie
Oxalis acetosella – Witte klaverzuring  3, 10, 21
    81   Fabaceae, Vlinderbloemenfamilie
Anthyllis vulneraria – Wondklaver  4,15, 19
Anthyllis vulneraria var, coccinea – Rode wondklaver   15, 16
Lathyrus latifolius – Brede lathyrus  2, 6
Lathyrus pratensis – Veldlathyrus   1, 21
Lathyrus vernus – Voorjaarslathyrus   14
Lotus corniculatus – Gewone rolklaver   4
Ononis repens – Kruipend stalkruid   5
Oxytropus campestris susp campestris - “Fältvedel”   15
Tetragonolobus maritimus – Hauwklaver   1, 3,  7
Trifolium campestre – Liggende klaver   9
Trifolium montanum – “Backklöver”  diverse alvars   16
Vicia hirsuta – Ringelwikke   18
    82   Polygalaceae, Vleugeltjesbloemfamilie
Polygala amarella – Rozetvleugeltjesbloem   20
Polygala serpyllifolia – Liggende vleugeltjesbloem   20
Polygala vulgaris – Gewone vleugeltjesbloem   4, 16
    83   Rosaceae , Rozenfamilie
Agrimonia eupatoria – Gewone agrimonie   18
Comarum palustre – Wateraardbei   7
Crataegus monogyna – Eenstijlige meidoorn    14
Geum nutans – Knikkend nagelkruid  3, 4
Geum urbanum – Geel nagelkruid  21
Filipendula vulgaris – Knolspirea  4, 9
Malus sylvestris –Appel   21
Potentilla anglica – Kruipganzerik  1
Potentilla anserina – Zilverschoon  1

Potentilla argentea – Viltganzerik   1,5, 11
Potentilla erecta – Tormentil  4
Potentilla fruticosa – Struikganzerik   15
Potentilla reptans – Vijfvingerkruid   9, 12
Prunus avium – Zoete kers   21
Pyrus – Peer   21
Rubus spec – Braam  3
Sanguisorba minor – Kleine pimpernel   2
Sorbus intermedia – Zweedse lijsterbes   5
    91   Fagaceae , Napjesdragersfamilie
Quercus robur – Zomereik zaailing   14
Fagus sylvatica – Beuk   21
    93   Betulaceae , Berkenfamilie
Carpinus betulus – Haagbeuk zaailing   14
    96   Resedaceae, Resedafamilie
Reseda luteola – Wouw   18
    97   Brassicaceae , Kruisbloemenfamilie
Allaria petiolata – Look zonder look   5
Arabis glabra – Torenkruid   13
Arabis hirsuta – Ruge scheefkelk   15
Barbarea spec – Barbarakruid spec   18
Berteroa incana – Grijskruid   1,16, 18
Cardamine bulbifera – Bolletjeskers   8, 14, 21
Crambe maritima – Zeekool  2
Isatis tinctoria – Wede   5
Teesdalia nudicaulis – Klein tasjeskruid   20
Thlaspi arvense – Witte krodde   15
    98   Malvaceae , Kaasjeskruidfamilie
Tilia platyphyllos – Zomerlinde zaailing   14
    99   Cistaceae , Zonneroosjesfamilie
Helianthemum nummularium supsp nummularium – Geel 
zonneroosje  4
Helianthemum oelandicum var oelandicum – Ölands 
zonneroosje   15, 16, 19
    101   Sapindaceae, Zeepbomenfamilie
Acer platanoides -  Noorse esdoorn   21
    105   Cornaceae , Kornoeljefamilie
Cornus sanguinea  -  Kornoelje   8, 21
    107   Balsaminaceae, Balsamienfamilie
Impatiens parviflora – Klein springzaad   21
    109   Primulaceae , Primulafamilie
Anagallis arvensis ssp.arvensis – Rood guichelheil   15, 16
Glaux maritima – Melkkruid  1
Primula elatior – Slanke sleutelbloem  3, 8, 16
Primula farinosa –  “Majviva”   4
Primula veris – Gulden sleutelbloem   16, 19, 21
Trientalis europea – Zevenster   10
    112   Ericaceae , Heifamilie
Calluna vulgaris – Struikheide   20
Pyrola rotundifolia – Rond wintergroen   6
Vaccinum myrtillus – bosbes  3
    114   Rubiaceae, Sterbladigenfamilie
Asperula tinctoria -     6,15, 16
Galium boreale – Noords walstro 6
Galium odoratum – Lieve vrouwenbedstro   21
Galium palustre – Moeraswalstro  4
Galium pumilum – Kalkwalstro   6
Galium verum – Geel walstro  9,19
    116   Apocynaceae , Maagdenpalmfamilie
Vincetoxicum hirundinaria – Engbloem  2,  9, 21
    117   Solanaceae, Nachtschadefamilie
Solanum dulcamara – Bitterzoet   8
    118   Convolvulaceae, Windefamilie
Convolvulus arvensis – Akkerwinde   16, 18, 20
    119   Oleaceae , Olijvenfamilie
Fraxinus excelsior – Gewone es   21
    123   Lamiaceae, Lipbloemenfamilie
Clinopodium acinos – Kleine steentijm   8, 11
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Planten  /3

Libellen

Latijnse naam Nederlandse naam 10-6 11-6 12-6 13-6 14-6 15-6 16-6

Lestes dryas Tang pantserjuffer   ja    
Sympecma fusca Noorse winterjuffer 10      
Coenagrion puella Azuurwaterjuffer   2 2   
Enallagmacyathigerum Watersnuffel  2     
Ischnura elegans Lantaarntje 20 10 25 5   
erythromma najas Grote roodoogjuffer 2      
Aeshna isosceles Vroege glazenmaker   10    
Brachyton pratense Glassnijder   3    
Anax imperator Grote keizerlibel       2
Libellula quadrimaculata Viervlek 5 2 4 5   
Libellula depressa Platbuik   5    
Orthetrum cancellatum Gewone oeverlibel 20 15 100 10 5  
Leucorrhina rubicunda Noordse witsnuit    1

Prunella vulgaris – Brunel   7, 15
Scutellaria hastifolia -  “Topppfrossört”    8, 20
Thymus pulegioides – Grote tijm  4, 16, 19
    126   Orobanchaceae , Bremraapfamilie
Orobanche spec -  bremraap   4
    127   Plantaginaceae Weegbreefamilie
Melampyrum pratense – Hengel   6
Pedicularis palustris – Moeraskartelblad   15
Plantago maritima – Zeeweegbree   5
Rhinanthus angustifolius – Grote ratelaar   16
Rhinanthus minor – Kleine ratelaar   17
Scrophularia nodosa – Helmkruid   5
Veronica catenata – Rode waterereprijs   20
Veronica montana – Bosereprijs   21
Veronica spicata – Aarereprijs  4,  15, 16
    128   Lentibulariaceae , Blaasjeskruidfamilie
Pinguicula vulgaris – Vetblad  4, 7, 8, 15,  16, 20
    131   Apiaceae , Schermbloemenfamilie
Bunium bulbocastanum – Aardkastanje   8
Daucus carota – Peen   18
Hydrocotyle vulgaris – Waternavel   7
Petroselinum segetum – Peterselie  2
Sanicula europea – Heelkruid  3, 4
Sium latifolium – Grote watereppe   7
    132   Adoxaceae , Muskuskruidfamilie
Viburnum opulus – Gelderse roos   21
    133   Caprifoliaceae , Kamperfoeliefamilie
Lonicera xylosteum – Rode kamperfoelie   21

Linnaea borealis – Linnaeusklokje   10
Valeriana dioica – Kleine valeriaan   7
Knautia arvensis – Beemdkroon  2, 13, 16, 20
Succisa pratensis – Blauwe knoop   4
Scabiosa canescens – “Luktväd”
    134   Campanulaceae , Klokjesfamilie
Campanula persicifolia – Perzikbladigklokje   16
Globularia vulgaris – Kogelbloem  4, 15
Phyteuma spicatum ssp Spicatum – Witte rapunzel   21
    136   Asteraceae , Composietenfamilie
Achillea millefolium – Duizendblad   12
Antennaria dioica – Rozenkransje   8, 16, 20
Anthemis tinctoria – Gele kamille   15
Artemisia absinthium – Absintalsem   5
Aster tripolium – Zulte   17
Centaurea scabiosa – Grote centaurie  4, 19
Centaurea spec   – Centaurie  11
Cichorium intibus – Wilde cichorei   18
Cirsium arvensis – Akkerdistel   20
Cirsium palustre – Kale jonker   7, 8, 20
Hieracium murorum – Muurhavikskruid   6
Hieracium peleterianum – Vals muizenoor   2, 11, 15
Hypochaeris maculata – Gevlekt biggenkruid   15
Lapsana communis – Akkerkool   5
Leucanthemum vulgara – Gewone margriet
Mycelis muralis – Muursla   5
Tragopogon pratensis – Gele morgenster   15, 19

Sabelsprinkhaan op Grote Centauri
"Gewone oeverlibel"

Platbuik
Viervlek

Anneke



20KNNV-reis 2007-R7 • Öland-Rügen © MH

Rups van de Dagpauwoog
Kleine parelmoervlinder

Icarusblauwtje

Slakken

    Landslakken Öland
Aegopinella pura kleine blinkslak
Balea biplicata grote clausilia
Candidula intersecta grofgeribde grasslak
Cepeae hortensis witgerande tuinslak
Clausilia bidentata vale clausilia
Cochlicopa lubrica glanzende agaathoren
Cochlicopa lubricella slanke agaathoren
Columella edentula tandeloze korfslak
Euomphalia strigella geen nederlandse naam
Fruticicola fruticum struikslak
    (oude naam Bradybaena
         fruticum)
Helicogona lapicida steenbikker
Monacha cantiana grote kartuizerslak
Nesovitrea hammonis ammonshorentje
Oxychilus cellarius kelder glansslak
Ocyloma elegans slanke barnsteenslak
Pseudotrichia rubiginosa geen nederlandse naam
Vallonia costata geribde jachthorenslak
Vallonia pulchella fraaie jachthorenslak
Vitrina pellucida doorschijnende glasslak
Zonitoides nitidus donkere glimslak

   Waterslakken Öland.
Bathyomphalus contortis riempje
Bythinia tentasculata grote diepslak
Cerastoderma glaucum brakwaterkokkel
Lymnea stagnalis gewone poelslak
Planorbis planorbis gewone schijfhoren
Potamopyrgus antipodarum Jenkins waterhoren
Radix peregra  begroeide poelslak
Stagnicola palustris moeraspoelslak
Theodoxus fluviatilis zoetwaterneriet
Valvata cristata platte pluimdrager

    Landslakken Rügen.
Arianta arbustorum  heesterslak
Balea biplicata  grote clausilia
Balea perversa  schorshoren
Cepeae hortensis  witgerande tuinslak
Clausilia bidentata  vale clausilia
Cochlicopa nitens  geen nederlandse naam
Cochlodina laminata  gladde clausilia
Discus rotundatus  boerenknoopje
Laciniaria plicata  geen nederlandse naam
Monachoides incarnatus  bos-loofslak

Bronnen
Elsevier slakkengids, M.P. Kerney/R.A.D Cameron (1980) Soms verouderde naamgeving.
Land- en zoetwatermoll;usken van de Benelux, R Devriese, TH. Warmoes, B. Vercoutere (1997)
De landslakken van Nederland. E. Gittenberger, W. backhuys, Th.E.J. Ripken (KNNV uitgave 
1984)
De Nederlandse zoetwatermollusken. E. Gittenberger e.a.  Nederlandse Fauna 2  (uitgave 
KNNV o.a. 2004)
Molluscs, Václav Pfleger, Aventinum Nakladatelství, Praag 1990 ( speciaal voor Midden Europa, 
Oost Duitsland, Polen, Tsjechië, Slowakije, Hongarije en de Balkan.)

Ton

Dag- en nachtvlinders

Latijnse naam Nederlandse naam 10-6 11-6 12-6 13-6 14-6 15-6 16-6

Ochlodes venata Groot dikkopje    2 1  
Papilio machaon Koninginnepage  1     
Aporia crataegi Groot geaderd witje  1 1  1  
Gonepteryx rhamni Citroenvlinder  2     
Polymmatus semiargus Klaverblauwtje   10  2  
Polyommatus icarus Icarus blauwtje 2 3  2 4  
Inachis io Dagpauwoog    rupsen   
Vanessa cardui Distelvlinder  1  1 1  
Vanessa atalanta Atalanta   1  1  
Aglais urticae Kleine vos 10 20 5 10 20 5 
Polygonia c-album Gehakkelde aurelia       rups
Issoria lathonia Kleine parelmoervlinder   1  1  
Coenonympha pamphilus Hooibeestje    4   

Semiothisa clathrata Klaverspanner    1   
phalera bucephala  rups Wapendrager  1     
Malacosoma neustria  rups Ringelrups veel veel  veel  veel  veel  veel  

Anneke



Vogels
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Rezenstern
Stormmeeuw op 'nest'

Zeetafereel bij Jasmund
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De vogelwaarnemingen zijn per dag verzameld en voor de aantallen zijn indicaties gebruikt, 
volgens de aangegeven indeling.
De meest gebruikte gids is de ANWB Vogelgids van Europa, Killian Mullarney, Lars Svensson, 
ea, Den Haag 2003

a za  9 juni heenreis, Duitsland, Travemünde
b zo 10  juni Trelleborg, Öland - Grankullavik
c ma 11  juni Flygplats, Norra udde, Byzelkrok, Neptuni åkrar
d di 12  juni Petgårde träsk, Knisa mossen, Byrums raukar
e wo 13  juni Sandbergen, Kapelludden, Halltorp haga
f do 14  juni Alvaret, Möckelmossen, Gösslunda, Mellbyör
g vr 15  juni Gettlinge, Södra udde, Ottenby, Eketorp
h za 16  juni Öland - Kalmar, Trelleborg - Rostock, Binz
i zo 17  juni Rügen - Jasmund, Binz
j ma 18  juni terugreis Binz, Duitsland

1 1
2 2
3 3…5
4 6…15
5 16…50
6 50…200
7 200…1000

Martien

 a b c d e f g h i j

Bontbekplevier  -  2  2  -  1  1  3  -  -  -
Goudplevier  -  -  -  -  -  -  3  -  -  -
Kievit  4  4 -  4  5  5  5  -  -  -
Kanoet  -  -  -  -  -  -  4  -  -  -
Kemphaan  -  -  -  -  4  3  -  -  -  -
Watersnip  -  -  -  -  -  1  1  -  -  -
Grutto  -  -  -  1  3  1  1  -  -  -
Rosse Grutto  -  -  -  -  -  -  1  -  -  -
Wulp  -  -  -  -  3  4  4  -  -  -
Zwarte Ruiter  -  -  -  -  1  4  -  -  -  -
Tureluur  -  3  4  3  4  5  5 - -  -
Oeverloper  -  -  1  -  -  -  2  -  -  -
Steenloper  -  -  -  -  -  -  3  -  -  -
Kokmeeuw  4  6  5  5  5  4  4  -  -  -
Stormmeeuw  3  4  5  4  3  5  5  -  -  -
Kleine Mantelmeeuw  -  3  -  -  -  -  -  -  -  -
Zilvermeeuw  3  4  4  4  4  4  4  - -  -
Grote Mantelmeeuw  -  3  3  3  -  2  3  -  -  -
Reuzenstern  -  -  -  1  -  -  -  -  -  -
Grote Stern  - 1  -  -  -  2  -  -  -  -
Visdief  -  4  4  3  3  3  3  -  -  -
Noordse Stern  -  4  4  3  4  1  3  -  -  -
Dwergstern  -  -  -  -  -  -  3  -  -  -
Zwarte Zeekoet  -  -  -  -  -  -  1  -  -  -
Houtduif  4  4  3  3  3  4  5  -  -  -
Turkse Tortel  -  -  -  -  -  -  -  1  -  -
Zomertortel  -  -  -  -  -  -  1  -  -  -
Koekoek  -  -  1  1  1  1  1  -  -  -
Bosuil  -  -  -  -  -  1  -  -  -  -
Gierzwaluw  4  6  5  5  5  5  5  -  -  -
Grijskopspecht  -  -  -  -  -  -  1  -  -  -
Zwarte Specht  -  -  -  -  3  1  -  -  -  -
Grote Bonte Specht  -  -  1  -  2  1 2 -  -  -
Boomleeuwerik  -  -  1  -  -  -  -  -  -  -
Veldleeuwerik  -  2  3  2  2  3  4  -  -  -
Oeverzwaluw  -  5  -  -  4  -  4  -  -  -

 a b c d e f g h i j

Parelduiker -  -  -  -  -  -  1  -  -  -
Fuut  -  2  2  2  2  -  -  -  -  -
Aalscholver  3  3  6  3  5  4  7  -  -  -
Blauwe Reiger  3  4  4  1  3  2  2  -  -  -
Ooieveaar  -  -  -  -  -  -  -  -  -  2
Knobbelzwaan  4  5 4  3  5  5  6  -  5  -
Grauwe Gans  -  -  -  -  -  -  5  -  -  -
Brandgans  -  -  -  -  6  -  -  -  -  -
Rotgans  -  -  -  3  -  -  -  -  -  -
Bergeend  -  -  4  3  6  6  6  -  -  -
Smient  -  -  -  -  -  3  -  -  -  -
Wintertaling  -  -  -  1  -  -  -  -  -  -
Wilde Eend  5  4  1  3  5  5  6  -  -  -
Zomertaling  -  -  -  -  -  -  1  -  -  -
Slobeend  -  -  -  4  -  -  6  -  -  -
Kuifeend  -  4  5  3  5  -  4  -  -  -
Eider  4  5  7  5  5  4  6  5  -  -
Brilduiker  -  -  -  -  -  3  5  -  -  -
Middelste Zaagbek  -  2  2  2  -  3  6  -  -  -
Grote Zaagbek  -  -  -  1  -  -  -  -  -  -
Wespendief  -  -  -  -  -  -  -  -  2  -
Rode Wouw  1  5  -  -  -  -  -  1  -  -
Zwarte Wouw  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1
Zeearend  -  -  -  -  -  1  -  -  -  -
Arend (ongedet)  -  -  -  -  -  -  -  1  -  -
Bruine Kiekendief  -  -  -  -  -  3  -  -  -  -
Grauwe Kiekendief  -  -  -  -  -  3  1  -  -  -
Buizerd  2  -  -  -  1  -  -  1  -  3
Visarend  -  -  1  1  -  1  -  -  -  -
Boomvalk  -  -  1  1  1  -  -  -  -  -
Fazant  -  1  -  1  -  1  -  -  -  -
Waterral  -  -  1  -  -  -  -  -  -  -
Meerkoet  -  4  4  4  5  5  4  -  -  -
Kraanvogel  -  1  -  -  1  1  -  -  -  -
Scholekster  3  3  3  3  5  5  5  -  -  -
Kluut  -  3  -  -  4  4  3  -  -  -
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Boerenzwaluw
Bonte Kraai

Eiders
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a za  9 juni heenreis, Duitsland, Travemünde
b zo 10  juni Trelleborg, Öland - Grankullavik
c ma 11  juni Flygplats, Norra udde, Byzelkrok, Neptuni åkrar
d di 12  juni Petgårde träsk, Knisa mossen, Byrums raukar
e wo 13  juni Sandbergen, Kapelludden, Halltorp haga
f do 14  juni Alvaret, Möckelmossen, Gösslunda, Mellbyör
g vr 15  juni Gettlinge, Södra udde, Ottenby, Eketorp
h za 16  juni Öland - Kalmar, Trelleborg - Rostock, Binz
i zo 17  juni Rügen - Jasmund, Binz
j ma 18  juni terugreis Binz, Duitsland

1 1
2 2
3 3…5
4 6…15
5 16…50
6 50…200
7 200…1000

a za  9 juni heenreis, Duitsland, Travemünde
b zo 10  juni Trelleborg, Öland - Grankullavik
c ma 11  juni Flygplats, Norra udde, Byzelkrok, Neptuni åkrar
d di 12  juni Petgårde träsk, Knisa mossen, Byrums raukar
e wo 13  juni Sandbergen, Kapelludden, Halltorp haga
f do 14  juni Alvaret, Möckelmossen, Gösslunda, Mellbyör
g vr 15  juni Gettlinge, Södra udde, Ottenby, Eketorp
h za 16  juni Öland - Kalmar, Trelleborg - Rostock, Binz
i zo 17  juni Rügen - Jasmund, Binz
j ma 18  juni terugreis Binz, Duitsland

1 1
2 2
3 3…5
4 6…15
5 16…50
6 50…200
7 200…1000

 a b c d e f g h i j

Boerenzwaluw  4  6  4  5  5  5  4  -  -  -
Huiszwaluw  4  6  6  6  6  5  5  -  -  -
Boompieper  -  -  3  3  3  3  -  -  -  -
Graspieper  - 1 - 1 - 5 - - -  -
Gele Kwikstaart  -  -  -  -  1  -  -  -  -  -
Witte Kwikstaart  3  4  5  5  6  5  5  -  3  -
Winterkoning  -  -  -  3  1  -  1  -  2  -
Heggemus  -  -  -  -  -  1  -  -  -  -
Roodborst  - 1 - 3 2 1 - -  2  -
Noordse Nachtegaal  - -  1  -  2  1  -  -  -  -
Gekraagde Roodstaart  -  -  -  -  2  2  3  -  -  -
Paapje  -  -  -  3  -  2  -  -  -  -
Tapuit  -  3  3  1  5  5  4  -  -  -
Merel  3  3  3  4  4  4  4  -  -  -
Kramsvogel  -  -  -  1  1  1  3  -  -  -
Zanglijster  1  1  3  1  -  1  -  -  -  -
Bosrietzanger  1  -  -  1  -  -  1  -  -  -
Kleine Karekiet  2  3  3  3  2  -  -  -  -  -
Spotvogel  -  -  2  2  1  1  2  -  -  -
Braamsluiper  1  2  3  3  2  2  -  -  -  -
Grasmus  -  1  3  3  3  3  -  -  -  -
Tuinfluiter  1  -  2  3  1  -  1  -  -  -
Zwartkop  2  3  3  3  3  3  2  -  1  -
Fluiter  -  -  1  1  1  -  -  -  -  -
Tjiftjaf  2  -  1  1  -  -  -  -  -  -
Fitis  1  3  3  3  4  4  3  -  -  -
Goudhaan  -  -  -  2  1  -  1  -  3  -
Grauwe Vliegenvanger  - - -  -  -  1  1  -  -  -
Bonte Vliegenvanger  -  -  1  1  1  -  -  -  -  -
Staartmees  -  3  -  3  -  -  -  -  -  -
Glanskop  -  -  1  2  -  -  -  -  2  -
Matkop  -  -  -  1  -  -  -  -  -  -
Pimpelmees  -  -  4  4  4  -  -  -  -  -
Koolmees  -  -  4  4  4  3  -  -  3  -
Boomklever  -  -  -  3  3  -  -  -  3  -

 a b c d e f g h i j

Boomkruiper  -  -  -  -  -  -  -  -  3  -
Taigaboomkruiper  -  -  -  1  -  -  -  -  -  -
Grauwe Klauwier  -  -  3  -  1  -  -  -  -  -
Klapekster  -  -  -  -  -  1  - -  -  -
Gaai  -  1  -  1  2  1  1  -  -  -
Ekster  -  3  3  3  3  3  3  -  -  -
Kauw  -  5  -  5  5  4  5  -  -  -
Roek  -  6  -  -  4  -  -  -  -  -
Bonte Kraai  -  5  5  4  5  4  5  -  -  -
Spreeuw  5  5  -  5  5  6  7  -  -  -
Huismus  5  5  4  4  4  5  5  -  -  -
Ringmus  -  -  -  3  3  3  4  -  -  -
Vink  -  -  3  3  4  3  3  -  3  -
Groenling  -  2  3  3  -  2  3  -  -  -
Putter  3  1  3  2  -  2  2  -  -  -
Kneu  -  -  -  -  -  5  5  -  -  -
Kruisbek  -  -  4  4  4  3  3  -  -  -
Roodmus  -  -  1  -  -  -  -  -  -  -
Goudvink  -  1  1  -  -  -  -  -  -  -
Geelgors  1  1  3  3  4  4  4  -  -  -
Rietgors  -  -  1  2  2  2  -  -  -  -
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Opmerkingen

Eland
naar FH van den Brink

Elsevier Zoogdierengids 1978

a jagend op bloemen
b 'onze naam'
c (dood) zeer veel
d (dood) veel
e dood, verkeer
f uitwerpselen
g geen notities
m aanvulling Martien
n 16-6 aanvulling Aenne

Overige waarnemingen

Latijnse naam Nederlandse naam 10-6 11-6 12-6 13-6 14-6 15-6 16-6 17-6 opm

Natrix natrix  Ringslang  1

Tettigonia viridissima  Grote groene sabelsprinkhaan    1  1       
Misumena fatia  Gele spin    1         a    
Cetonia aurata  Prachtkever    1        1  
Graphosoma italicum   Pyama wants  1  1  1  1  1  1    b 
Anatis ocellata  Oogvlek Lieveheersbeestje  c        
Cocinella septumpuntata  7-stip Lieveheersbeestje    d  
Hydrometra stagnorum  Vijverloper    1  1     
Vespa crabro  Hoornaar  1  3  1  2  1  1  
(Een roofwants)  Ridderwants        1    
Nicrophorus spec.  Doodgraver    1      
Geotrupes spec.  Mestkever spec.                1
         
Meles meles  Das 3               e, m
Sciurus vulgaris Eekhoorn    1     m
Alces alces  Eland       f  f    2  n
Capreolus capreolus  Ree  g        

Anneke

Addendum
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