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Inleiding	  

Deze	  KNNV-‐reis	  naar	  Falsterbo	  in	  het	  uiterste	  zuiden	  van	  Zweden	  en	  naar	  Rügen	  in	  het	  noorden	  van	  
voormalig	  Oost-‐Duitsland	  stond	  geheel	  in	  het	  teken	  van	  de	  vogeltrek.	  	  

Laat	  in	  aanwezigheid	  van	  een	  vogelaar	  de	  term	  Falsterbo	  horen	  en	  hij	  weet	  gelijk	  wat	  je	  bedoeld.	  
Falsterbo	  is	  één	  van	  de	  hotspots	  in	  Europa	  waar	  je	  in	  de	  herfst	  de	  vogeltrek	  op	  indrukwekkende	  wijze	  
kunt	  waarnemen.	  In	  de	  herfst	  steken	  miljoenen	  vogels	  vanuit	  heel	  Scandinavië	  en	  Finland	  hier	  de	  
Sont	  over	  naar	  Denemarken.	  De	  afstand	  over	  zee	  is	  hier	  op	  z’n	  smalst.	  Voor	  de	  meeste	  vogels	  is	  het	  
vliegen	  boven	  zee	  een	  zware	  inspanning.	  Roofvogels	  en	  andere	  grote	  vogels	  zoals	  ooievaars	  
gebruiken	  de	  termiek	  op	  zonnige	  en	  warme	  dagen	  om	  de	  oversteek	  over	  zee	  te	  volbrengen.	  Kleinere	  
vogels	  zijn	  meer	  afhankelijk	  van	  een	  gunstige	  windrichting.	  

Rügen	  en	  omgeving	  is	  bekend	  als	  één	  van	  de	  pleisterplaatsen	  waar	  de	  Kraanvogels	  halt	  houden	  om	  
weer	  even	  op	  krachten	  te	  komen	  in	  hun	  verdere	  trektocht	  richting	  de	  overwinteringsgebieden	  in	  
Spanje	  en	  Marokko.	  Hun	  trek	  verloopt	  	  in	  etappes,	  via	  bekende	  pleisterplaatsen	  zoals	  Hornbagasjön	  
in	  Zweden,	  Rügen	  en	  omgeving	  in	  voormalig	  Oost-‐Duitsland,	  Diepholz	  in	  Noord-‐Duitsland	  en	  Lac-‐du-‐
Dèr	  in	  het	  noordoosten	  van	  Frankrijk.	  De	  Kraanvogels	  vliegen	  vanuit	  Zweden	  rechtstreeks	  over	  de	  
Oostzee	  naar	  het	  noorden	  van	  voormalig	  Oost-‐Duitsland.	  

Noor	  

	  

	  

Westelijke	  en	  oostelijke	  trekroute	  van	  de	  Kraanvogels	  in	  Europa	  

	  



Zondag	  22	  september:	  De	  heenreis	  naar	  Falsterbo	  

Op	  zondag	  22	  september	  verzamelen	  we	  om	  9.45u	  aan	  de	  zuidzijde	  van	  station	  Zwolle.	  

We	  zullen	  reizen	  in	  een	  8-‐	  persoons	  busje.	  Henk	  Dommerholt	  is	  onze	  reisleider	  en	  chauffeur.	  	  
Henk	  vraagt	  een	  technisch	  iemand	  voorin	  naast	  hem	  te	  willen	  plaatsnemen,	  omdat	  er	  blijkbaar	  nog	  
het	  een	  en	  ander	  ingesteld	  moet	  worden.	  Theo	  voelt	  zich	  geroepen.	  

Om	  10	  uur	  vertrekken	  we.	  Het	  is	  bewolkt	  weer	  en	  ergens	  tussen	  Bremen	  en	  Hamburg	  begint	  het	  te	  
regenen,	  maar	  voordat	  we	  ter	  hoogte	  van	  Lübeck	  zijn	  is	  het	  al	  weer	  droog	  en	  vanaf	  een	  uur	  of	  drie	  
komt	  de	  zon	  erbij.	  

Bij	  Heiligenhafen	  hebben	  we	  een	  prachtig	  uitzicht	  op	  een	  helderblauwe	  zee.	  De	  zon	  schijnt	  en	  er	  zijn	  
veel	  kite-‐surfers	  op	  het	  water:	  een	  vrolijk	  gezicht.	  Op	  het	  land	  zien	  we	  regelmatig	  reeën.	  

In	  Puttgarden	  nemen	  we	  om	  16.15	  uur	  de	  veerboot.	  De	  overtocht	  naar	  Rødby	  duurt	  iets	  minder	  dan	  
een	  uur.	  We	  benutten	  de	  tijd	  aan	  boord	  voor	  een	  maaltijd.	  	  
Even	  voor	  zeven	  uur	  zijn	  we	  bij	  de	  19-‐km	  lange	  tolbrug,	  die	  Denemarken	  met	  Zweden	  verbindt.	  We	  
hebben	  nog	  net	  zicht	  op	  Malmö,	  	  want	  het	  begint	  al	  aardig	  te	  schemeren.	  
Om	  19.30	  arriveren	  we	  bij	  ons	  verblijf	  Lotsvillans	  Vandrarhem	  in	  Höllviken.	  
We	  hebben	  een	  vlotte	  reis	  gehad.	  

Annie	  

	  

Uitzicht	  vanaf	  de	  achterzijde	  van	  ons	  vakantiehuis	  

	  

Maandag	  23	  september:	  Vogeltrek	  bij	  Falsterbo	  

Op	  deze	  dag	  togen	  wij	  naar	  de	  golfbaan	  om	  een	  potje	  ….	  	  te	  vogelen.	  Het	  is	  zeker	  handig	  voor	  
vogelaars,	  dat	  het	  gras	  van	  de	  golfbaan	  zo	  kort	  wordt	  gehouden,	  want	  zo	  kun	  je	  trekkende	  vogels	  nog	  
makkelijker	  zien….	  En	  de	  eerste	  vogel,	  na	  het	  uitstappen	  uit	  ons	  busje,	  was	  al	  raak:	  een	  sperwer	  op	  
baan	  1	  



Er	  was	  nogal	  wat	  wind	  en	  een	  grijze	  lucht,	  maar	  een	  kenner	  verzekerde	  mij,	  dat	  dit	  weer	  met	  deze	  
windrichting	  ideaal	  voor	  de	  vogeltrek	  is.	  

Toch	  maar	  wat	  uit	  de	  wind;	  een	  groep	  bomen	  en	  bosjes	  gaf	  beschutting	  en	  een	  tal	  van	  Nederlanders	  
waren	  hier	  al	  eerder	  neergestreken	  met	  verrekijker	  en	  telescoop.	  	  Een	  spotter	  deelde	  enthousiast	  
mee,	  dat	  er	  een	  kleine	  vliegenvanger	  in	  de	  bosjes	  was	  gehoord	  en	  gezien.	  We	  keken	  allemaal	  naar	  de	  
waaiende	  takken,	  maar	  zagen	  wel	  vogels,	  doch	  niet	  de	  kleine	  vliegenvanger.	  De	  enthousiasteling	  
maande	  ons	  wel	  tot	  stilte	  en	  hij	  had	  gelijk:	  het	  was	  hier	  niet	  de	  Kalverstraat.	  Hoewel!	  Wat	  betreft	  
vogels	  was	  het	  een	  behoorlijke	  drukte.	  Veel	  klein	  grut,	  dat	  niet	  te	  determineren	  was	  tegen	  de	  grijze	  
hemel,	  maar	  ook	  een	  (steppen?)	  kiekendief	  en	  voor	  ons	  uit:	  een	  smelleken,	  vlak	  over	  de	  grond,	  
prachtig!	  

We	  staken	  onze	  neus	  weer	  in	  de	  wind	  en	  wandelden	  richting	  zee.	  In	  een	  zeearmpje	  veel	  eenden:	  
wilde,	  krakkers,	  smienten.	  Verder	  gewandeld	  naar	  de	  uiterste	  zuid-‐	  west	  punt	  veel	  steltlopers	  en	  op	  
een	  verre	  zandbank,	  twee	  zeearenden.	  Op	  deze	  punt	  werd	  ook	  beroepsmatig	  geteld.	  Dus	  mochten	  
we	  geen	  vragen	  stellen.	  Een	  hobbyist	  vertelde	  dat	  hij	  vinken	  telde.	  Gewoon	  een	  leuke	  soort	  om	  te	  
tellen,	  lichtte	  hij	  toe.	  Een	  grauwe	  kiekendief	  jaagde	  aan	  de	  randen.	  Over	  de	  golfbaan	  vloog	  om	  de	  
halve	  minuut	  een	  sperwer	  richting	  het	  zuiden.	  Kees,	  een	  van	  ons,	  telde	  de	  sperwers.	  Bij	  vijftig	  is	  hij	  
maar	  opgehouden.	  

	  

De	  vuurtoren	  van	  Falsterbo	  

Lunch	  bij	  onze	  bus.	  Middags	  stond	  een	  naburige	  heide	  veldje	  op	  het	  programma.	  Daar	  waren	  de	  
roofvogels	  op	  hun	  wieken	  naar	  de	  hemel,	  tenminste,	  dan	  moet	  er	  wel	  thermiek	  (zoek	  maar	  op)	  zijn.	  

Op	  de	  heide	  aangekomen	  zaten	  daar	  dezelfde	  groepen	  Nederlanders	  als	  die	  wij	  gezien	  hadden	  op	  de	  
golfbaan.	  Deze	  verhuizing	  rond	  lunchtijd	  is	  hier	  dan	  ook	  een	  vast	  ritueel.	  De	  swarovskies	  (en	  minder)	  
stonden	  in	  de	  aanslag	  voor	  de	  eerste	  stijgende	  roofvogel.	  We	  zagen	  een	  ruigpoot	  buizerd,	  een	  
slechtvalk,	  een	  torenvalk,	  een	  joekel	  van	  een	  arend,	  maar	  wat	  voor	  een?	  Het	  was	  hier	  uiteindelijk	  
minder	  druk,	  dan	  ‘s	  morgens	  op	  het	  golfveld.	  (Vogels	  zijn	  sportiever	  dan	  je	  denkt).	  

Een	  deel	  van	  de	  groep	  besloot	  daarom	  een	  kleine	  wandeling	  te	  maken	  richting	  strand.	  We	  lagen	  daar	  
heerlijk	  in	  de	  zon	  tegen	  een	  duinhelling.	  Ik	  zag	  door	  mijn	  kijker	  hoe	  een	  kokmeeuw	  al	  zwemmend	  een	  



aaltje	  ving.	  Maar	  ik	  keek	  niet	  omhoog.	  We	  zagen	  daarom	  niet,	  de	  anderen	  hadden	  de	  ogen	  dicht,	  dat	  
een	  zeearend	  vanuit	  zee,	  op	  vijftig	  meter	  naar	  ons	  toe	  vloog.	  Gelukkig,	  ik	  wil	  niet	  zeggen	  dat	  het	  zijn	  
schaduw	  was,	  die	  ons	  wakker	  maakte,	  maar	  toen	  het	  dier	  over	  land	  vloog,	  hadden	  we	  het	  in	  het	  
vizier.	  Wat	  een	  kanjer!	  Een	  volwassen	  exemplaar.	  Op	  de	  heide	  zouden	  ze	  het	  dier	  even	  later	  ook	  zien.	  
Daar	  was	  inmiddels	  ook	  een	  groep	  buizerds	  overgevlogen,	  20	  dieren.	  	  

Rest	  mij	  nog	  te	  zeggen	  dat	  het	  goed	  eten	  is	  in	  pizzeria	  restaurant	  Lucia.	  Een	  smakelijke	  afsluiting	  van	  
een	  enerverende	  dag.	  

Wim	  

	  	  

Dinsdag	  24	  september:	  De	  merentocht	  in	  Zuid	  Zweden	  

Na	  een	  prachtige	  zonsopgang	  met	  veel	  trekkende	  brandganzen	  en	  een	  vlakke	  zee	  aten	  we	  
gezamenlijk	  ons	  heerlijke	  ontbijt.	  Daarna	  vertrokken	  we	  om	  landinwaarts	  de	  meren	  te	  kunnen	  
bezoeken	  waar	  we	  een	  aantal	  steltlopers,	  eenden	  en	  roofvogels	  mochten	  verwachten.	  

We	  reden	  daarvoor	  door	  het	  golvende	  landschap	  van	  Zuid	  Zweden.	  Dit	  dekzandlandschap	  is	  gevormd	  
in	  de	  ijstijden.	  De	  grote	  percelen	  met	  akkerbouw,	  omgeven	  door	  bossen	  	  en	  	  houtwallen,	  omsloten	  
poelen	  of	  enkele	  bosjes,	  hebben	  een	  veel	  grotere	  schaal	  dan	  ik	  in	  Nederland	  gewend	  ben.	  Het	  is	  
minder	  besloten	  en	  toch	  niet	  open.	  

	  

Via	  kleine	  binnenweggetjes	  bezochten	  we	  het	  Zuid-‐Zweedse	  achterland	  

Het	  eerste	  meer	  dat	  we	  aandeden	  was	  in	  de	  gemeente	  Grönlund.	  Het	  groepje	  vogels	  dat	  wegvloog	  
en	  later	  weer	  neerstreek	  bleken	  geen	  watersnippen	  te	  zijn.	  Het	  waren	  o.a.	  kemphaan,	  zwarte	  ruiter	  
en	  tureluur.	  Verder	  kwamen	  er	  op	  dit	  meertje	  nog	  een	  roodhalsfuut	  (	  eerste	  kalenderjaarvogel)	  2	  
toppers,	  5	  dodaarsjes	  en	  man	  en	  vrouw	  wintertaling	  voor.	  Wat	  is	  het	  dan	  prettig	  dat	  een	  telescoop	  
met	  een	  vergroting	  van	  20	  of	  meer	  keer	  uitkomst	  biedt,	  als	  mijn	  verrekijker	  net	  niet	  de	  details	  laat	  
zien	  om	  vogels	  goed	  te	  benoemen!	  En	  wat	  is	  het	  dan	  fijn	  dat	  Henk	  de	  vogels	  snel	  kan	  benoemen.	  



Verder	  rijdend	  door	  het	  glooiende	  akkerland	  stopte	  onze	  bus	  om	  een	  grote	  groep	  trekkende	  
kraanvogels	  te	  bekijken.	  Verder	  in	  de	  omgeving	  spiedend	  zagen	  we	  een	  grote	  sprong	  reeën.	  Een	  van	  
deze	  dieren	  was	  helemaal	  zwart.	  En	  daarna	  werden	  damherten	  gezien.	  En	  ook	  hier	  een	  bijzonder	  
dier:	  een	  albino	  damhert.	  Of	  dit	  voor	  honderd	  procent	  klopte	  weten	  we	  natuurlijk	  niet,	  omdat	  de	  
rode	  oogjes	  niet	  gecheckt	  konden	  worden.	  

Het	  tweede	  meer	  was	  bij	  landgoed	  Häckeberg:	  Häckebergasjön.	  Daar	  namen	  we	  zittend	  aan	  de	  
waterrand	  onze	  zelf	  gemaakte	  lunch	  en	  werden	  verblijd	  met	  een	  overvliegende	  visarend.	  Bij	  de	  
waterrand	  nog	  een	  schietmot	  gered.	  Toen	  onze	  reisleider	  opmerkte,	  dat	  dit	  insect	  misschien	  wel	  
eitjes	  afzette	  en	  de	  vraag	  stelde	  of	  dit	  dier	  wel	  gered	  moest	  worden.	  Enig	  nazoeken	  leverde	  op	  dat	  
schietmotten	  eitjes	  in	  het	  water	  afzetten,	  die	  later	  uitgroeien	  tot	  kokerjuffers.	  Toen	  we	  daarna	  nog	  
even	  de	  benen	  strekten	  zagen	  een	  drietal	  van	  ons	  nog	  een	  grote	  gele	  kwikstaart,	  2	  zeearenden,	  
ongeveer	  20	  buizerds	  en	  3	  visarenden.	  Tja,	  zo’n	  groep	  medereizigers	  laat	  ik	  natuurlijk	  nooit	  meer	  
alleen	  weg	  gaan!	  

Het	  derde	  meer	  was	  Krankesjön.	  Een	  steltloper	  trok	  onze	  aandacht.	  Bruin	  met	  een	  lange	  snavels.	  Op	  
grote	  afstand	  is	  de	  grootte	  van	  een	  vogel	  moeilijk	  in	  te	  schatten.	  We	  hielden	  het	  toch	  op	  een	  
watersnip	  en	  geen	  bokje,.	  Een	  bokje	  heeft	  een	  korte	  snavel	  in	  verhouding	  tot	  zijn	  lijf	  en	  heeft	  
zichtbaar	  groen	  op	  de	  rug.	  En	  deze	  vogel	  had	  dat	  niet.	  Wel	  enige	  gele	  strepen.	  
Het	  meest	  spectaculair	  was	  de	  zeearend	  die	  joeg	  op	  een	  meerkoet.	  Een	  groep	  ter	  grootte	  van	  meer	  
dan	  100	  dieren	  zwom	  bij	  elkaar.	  Nadat	  de	  zeearend	  over	  kwam	  vloog	  deze	  groep	  meerkoeten	  als	  
geheel	  weg.	  De	  vliegende	  en	  op	  het	  water	  	  lopende	  meerkoeten	  liet	  het	  water	  opspatten!	  Meeuwen	  
vlogen	  boven	  de	  zeearend	  en	  een	  meeuw	  probeerde	  een	  plaagstootje	  uit.	  Nadat	  de	  zeearend	  na	  
ongeveer	  10	  minuten	  geen	  meerkoet	  had	  kunnen	  verschalken,	  pakte	  dit	  dier	  voordat	  het	  weg	  vloog	  
een	  grote	  vis	  uit	  het	  water.	  

Bij	  het	  laatste	  meer	  verwachtte	  ik	  vele	  brandganzen	  en	  andere	  ganzen.	  Deze	  waren	  al	  eerder	  
neergestreken.	  Uit	  mijn	  herinnering	  weet	  ik	  niet	  precies	  meer	  wat	  in	  dit	  laatste	  meer	  voorkwam.	  

Kees	  

	  

Aalscholvers	  in	  het	  meer	  van	  Krankesjön	  



Woensdag	  25	  september:	  Opnieuw	  naar	  het	  schiereiland	  van	  Falsterbo	  

Na	  een	  ontbijt	  met	  heerlijk	  vers	  brood	  vertrokken	  we	  met	  het	  busje	  naar	  de	  westkust	  van	  het	  
Falsterbo	  schiereiland.	  Het	  startpunt	  van	  de	  wandeling	  lag	  net	  als	  maandag	  bij	  de	  vuurtoren,	  maar	  nu	  
wandelden	  we	  langs	  het	  strand	  naar	  het	  noorden.	  In	  de	  verte	  reflecteerde	  de	  zon	  op	  de	  krijtrotsen	  
van	  Seeland.	  Nadat	  er	  een	  paar	  toppers	  waren	  overgevlogen,	  zagen	  we	  van	  dichtbij	  een	  prachtige	  
tapuit,	  waarschijnlijk	  aangetrokken	  door	  de	  vele	  kleine	  vliegjes	  op	  het	  aangespoelde	  zeegras.	  Een	  
veelheid	  van	  vogelgeluiden	  trok	  ons	  vervolgens	  naar	  een	  ringpost,	  waar	  we	  van	  heel	  dichtbij	  een	  
mannelijk	  en	  vrouwelijk	  sijsje,	  een	  rietgors	  vrouwtje	  en	  een	  mannetjes	  vink	  konden	  bekijken.	  De	  
wandeling	  eindigde	  bij	  een	  meertje,	  waar	  een	  tureluur,	  een	  blauwe	  reiger,	  kokmeeuwen	  en	  
brandganzen	  te	  bewonderen	  waren.	  Henk	  had	  inmiddels	  ons	  busje	  van	  de	  vuurtoren	  naar	  het	  
eindpunt	  van	  onze	  wandeling	  verplaatst	  en	  een	  vlucht	  van	  tien	  	  ruigpootbuizerds	  gezien,	  die	  zich	  
omhoog	  schroevend	  en	  in	  gezelschap	  van	  een	  wespendief	  aan	  het	  voorbereiden	  waren	  op	  de	  
oversteek.	  Een	  groenling	  die	  geduldig	  boven	  in	  een	  boom	  op	  soortgenoten	  zat	  te	  wachten,	  hield	  ons	  
daarna	  gezelschap	  tijdens	  de	  lunch.	  	  

	  

Goudhaantje	  verstrikt	  in	  het	  net	  van	  de	  vogeltelpost	  

Na	  de	  lunch	  gingen	  we	  op	  weg	  naar	  de	  heide	  in	  de	  hoop	  dat	  de	  warmte	  daar	  voor	  flink	  wat	  actie	  zou	  
leiden.	  We	  passeerden	  een	  nat	  gebied	  met	  een	  watersnip	  en	  een	  groenpootruiter	  aan	  de	  waterkant	  
en	  grauwe	  en	  brandganzen	  op	  een	  weiland.	  Determinatie	  van	  een	  pijlstaart	  of	  een	  smient	  bleek	  een	  
brug	  te	  ver.	  	  

Bij	  de	  heide	  aangekomen	  werd	  besloten	  om	  een	  wandeling	  te	  maken	  naar	  het	  achter	  de	  heide	  
gelegen	  meer	  en	  strand.	  Een	  vrouwtje	  grauwe	  kiekendief	  kruiste	  ons	  pad	  naar	  een	  rustige	  plek	  vlakbij	  
een	  observatiepunt.	  Hier	  ging	  het	  merendeel	  van	  onze	  groep	  horizontaal	  om	  de	  lucht	  optimaal	  te	  
kunnen	  afspeuren.	  Het	  bleek	  een	  goede	  dag	  te	  zijn	  voor	  houtduiven	  die	  in	  een	  aantal	  grote	  groepen	  
voorbijtrokken.	  Een	  torenvalk	  zorgde	  voor	  de	  nodige	  stress	  bij	  een	  grote	  groep	  ganzen.	  Daarnaast	  
zagen	  we	  een	  groep	  van	  14	  wouwen	  en	  een	  grote	  blauwe	  reiger	  hoog	  in	  de	  lucht	  en	  3	  pijlstaarten	  in	  
het	  water.	  Gezien	  de	  toch	  wat	  beperkte	  oogst	  aan	  trek	  waarnemingen	  gingen	  we	  door	  het	  bos	  terug	  
naar	  het	  busje.	  Een	  roodborstje	  en	  een	  winterkoninkje	  zorgden	  daarbij	  voor	  achtergrondgeluid.	  	  



Tenslotte	  maakten	  we	  een	  ritje	  langs	  de	  kust	  naar	  Trelleborg.	  Vleugelspreidende	  aalscholvers	  op	  
bultige	  keien,	  in	  zee	  maar	  vlak	  bij	  de	  kust,	  plus	  een	  mooie	  wolkenhemel	  zorgden	  voor	  een	  goed	  einde	  
van	  een	  prachtige	  dag.	  	  

De	  volgende	  ochtend	  hoorden	  we	  van	  onze	  Belgische	  collega-‐ornitholoog	  dat	  de	  veel	  besproken	  
steppenarend	  op	  woensdagmiddag	  rond	  14.00	  uur	  gesignaleerd	  was	  op	  de	  heide	  en	  dat	  er	  vanaf	  
diezelfde	  plek	  ook	  nog	  eens	  500	  rode	  wouwen	  aan	  de	  oversteek	  waren	  begonnen.	  	  

Theo	  

	  

Donderdag	  26	  september:	  Rondje	  binnenland	  en	  overtocht	  naar	  Rügen	  

Na	  het	  ontbijt	  en	  de	  nodige	  schoonmaakwerkzaamheden	  werd	  de	  bagage	  in	  de	  bus	  geladen.	  Er	  is	  
besloten	  om	  niet	  meer	  naar	  het	  strand	  te	  gaan	  om	  de	  vogeltrek	  te	  bekijken	  omdat	  er	  te	  weinig	  
beweging	  in	  de	  lucht	  is.	  We	  maken	  een	  sight	  seeing	  tour	  door	  het	  landschap	  ten	  westen	  van	  Malmö	  
en	  zien	  maar	  wat	  we	  zoal	  tegenkomen	  en	  te	  zien	  krijgen.	  We	  rijden	  richting	  Lund	  en	  Klagerop.	  	  Zo	  nu	  
en	  dan	  zien	  we	  vogels	  zoals	  een	  paartje	  Wilde	  zwaan	  met	  jong	  in	  een	  meertje.	  Het	  is	  zonnig	  en	  de	  
herfstkleuren	  zijn	  prachtig.	  We	  stoppen	  weer	  bij	  Haeckeberga,	  maken	  een	  wandeling	  door	  het	  bos	  
langs	  het	  meer.	  	  Er	  vliegen	  Hoornaars	  en	  enkele	  late	  Gehakkelde	  Aurelias.	  	  We	  nuttigen	  onze	  lunch	  
als	  we	  terug	  zijn	  bij	  het	  busje.	  

	  

Het	  meer	  van	  landhuis	  Haeckeberga	  

Hierna	  rijden	  we	  via	  een	  ‘groene’	  weg	  richting	  Ystad	  en	  langs	  de	  kust	  naar	  Trelleborg	  en	  maken	  nog	  
een	  korte	  stop	  onderweg	  aan	  zee	  om	  de	  benen	  te	  strekken	  en	  eventueel	  naar	  vogels	  en	  planten	  te	  
kijken.	  Onze	  reis	  gaat	  verder	  naar	  de	  haven	  om	  op	  tijd	  het	  schip	  naar	  Rügen	  te	  halen.	  We	  kunnen	  
snel	  aan	  boord.	  Daar	  we	  ruim	  4	  uur	  op	  het	  schip	  zijn	  is	  besloten	  om	  hier	  een	  dagmenu	  te	  gebruiken.	  
Vanaf	  zee	  zijn	  op	  het	  deck	  de	  krijtrotsen	  van	  het	  eiland	  Rügen	  goed	  te	  zien.	  



Na	  aankomst	  in	  Sassnitz	  is	  het	  donker.	  We	  rijden	  direct	  naar	  ons	  hotel	  Kiebitzort	  in	  Lieschow.	  Ons	  
werd	  nog	  een	  dessert	  aangeboden	  als	  afsluiting	  van	  de	  dag,	  hierna	  gaat	  iedereen	  naar	  zijn	  kamer	  
omdat	  we	  morgen	  vroeg	  op	  willen.	  

Ursula	  

	  

Vrijdag	  27	  september:	  Kraanvogels	  en	  nog	  meer	  Kraanvogels	  

De	  eerste	  dag	  op	  Rügen,	  vroeg	  op	  om	  dicht	  bij	  ons	  Landhotel	  de	  kraanvogels	  van	  hun	  slaapplaats	  te	  
zien	  vertrekken.	  Omdat	  enkele	  mensen	  gewekt	  willen	  worden	  sta	  ik	  om	  05.30	  u	  naast	  mijn	  bed.	  We	  
stappen	  om	  iets	  over	  zessen	  in	  het	  busje	  en	  stoppen	  na	  5	  minuten	  bij	  de	  kust	  om	  het	  eerste	  
ochtendgloren	  mee	  te	  kunnen	  maken.	  Het	  is	  fris	  en	  het	  blijkt	  dat	  de	  zon	  pas	  tegen	  06.45	  u	  verschijnt	  
in	  een	  rode	  gloed.	  Ook	  horen	  we	  dan	  de	  eerste	  geluiden	  van	  kraanvogels	  en	  het	  volgende	  half	  uur	  
zien	  we	  veel	  slierten	  kraanvogels	  opstijgen	  bij	  Bock	  aan	  de	  overkant	  en	  langs	  de	  kust	  richting	  
Stralsund	  het	  vaste	  land	  op	  trekken.	  Enkele	  groepjes	  komen	  onze	  richting	  op	  en	  zoeken	  een	  
foerageerplek	  op	  Rügen	  zelf.	  Het	  is	  een	  mooi	  schouwspel	  en	  we	  keren	  voldaan	  naar	  ons	  hotel	  terug	  
om	  08.30u	  een	  heerlijk	  ontbijt	  te	  genieten.	  	  

We	  willen	  zien	  waar	  de	  kraanvogels	  overdag	  blijven	  en	  concluderen	  dat	  de	  meeste	  aan	  de	  westkant	  
van	  Stralsund	  moeten	  zijn	  gebleven.	  Daar	  is	  volgens	  onze	  kaart	  en	  internet	  ook	  een	  
bezoekerscentrum	  over	  deze	  vogel	  bij	  Gross	  Mohrdorf.	  Dus	  gaan	  we	  met	  de	  bus	  die	  richting	  op.	  Als	  
we	  ten	  westen	  van	  Stralsund	  komen	  zien	  we	  her	  en	  der	  al	  groepjes	  in	  het	  land	  staan.	  Net	  voor	  Gross	  
Mohrdorf	  zien	  we	  er	  veel	  in	  de	  lucht	  en	  in	  een	  weiland	  landen.	  Daar	  is	  ook	  een	  parkeerplaats	  en	  een	  
kijktoren.	  Het	  is	  er	  ook	  druk	  met	  vogelaars	  en	  het	  blijkt	  dat	  dit	  een	  observatie	  plek	  is	  waar	  de	  
kraanvogels	  gevoerd	  en	  gelokt	  worden.	  Wij	  nemen	  hier	  de	  tijd	  om	  ze	  goed	  te	  bekijken	  en	  te	  
fotograferen.	  Er	  komen	  steeds	  meer	  kraanvogels	  maar	  ook	  meer	  mensen	  die	  zelfs	  met	  bussen	  
aangevoerd	  worden.	  	  

	  

Zwerm	  Kraanvogels	  bij	  de	  voederplek.	  



Tegen	  12	  uur	  rijden	  we	  door	  naar	  het	  bezoekerscentrum	  waar	  veel	  info	  is	  o.a.	  over	  ringprogramma’s	  
en	  een	  film	  over	  de	  kraanvogel	  gedurende	  de	  vier	  seizoenen.	  Als	  we	  de	  film	  bekijken	  begint	  het	  
buiten	  te	  stortregenen.	  Voor	  de	  lunch	  moeten	  we	  door	  naar	  het	  dorp	  Altenpleen	  waar	  een	  
dorpswinkeltje	  is.	  Tot	  onze	  verrassing	  schenken	  ze	  daar	  ook	  koffie	  en	  een	  maaltijdsoep;	  een	  prima	  
lunch.	  In	  het	  begin	  van	  de	  middag	  maken	  we	  een	  wandeling	  door	  een	  bos	  naar	  een	  kijktoren	  bij	  de	  
kust	  boven	  Gross	  Mohrdorf.	  We	  hebben	  goed	  zicht	  op	  het	  eiland	  waar	  de	  kraanvogels	  zich	  ’s	  avonds	  
verzamelen,	  maar	  nu	  is	  er	  niet	  veel	  te	  beleven.	  We	  gaan	  in	  Barhöft	  (bij	  Bock)	  een	  kop	  koffie	  drinken	  
aan	  de	  haven	  en	  keren	  om	  17.30u	  terug	  naar	  Hohendorf,	  waar	  een	  hooggelegen	  boerenschuur	  
ingericht	  is	  als	  kijkhut.	  Dichtbij	  staat	  een	  groep	  kraanvogels	  en	  er	  lopen	  ook	  een	  paar	  reëen	  tussen.	  
Het	  is	  een	  prima	  plek	  want	  we	  hoeven	  niet	  lang	  te	  wachten	  om	  de	  grote	  groepen	  kraanvogels	  binnen	  
te	  zien	  komen	  voor	  hun	  slaapplaats	  op	  het	  eiland	  net	  voor	  de	  kust.	  Ze	  komen	  van	  alle	  kanten	  en	  
sommige	  laag	  over	  onze	  kijkhut.	  De	  geluiden	  van	  de	  kraanvogels	  en	  de	  steeds	  roder	  wordende	  lucht	  
maakt	  de	  sfeer	  compleet	  en	  we	  vinden	  het	  dan	  ook	  jammer	  dat	  de	  vrijwillige	  beheerder	  om	  19.00u	  
de	  schuur	  wil	  sluiten.	  Het	  wordt	  ook	  fris	  dus	  gaan	  we	  dan	  toch	  maar	  terug.	  Om	  kwart	  over	  8	  zijn	  we	  
weer	  in	  ons	  hotel	  en	  om	  half	  negen	  zitten	  we	  al	  aan	  een	  prima	  verzorgde	  maaltijd,	  nu	  ook	  met	  een	  
glaasje	  wijn	  of	  bier.	  Iedereen	  was	  voldaan	  over	  de	  vele	  kraanvogels	  die	  we	  op	  verschillende	  manieren	  
hebben	  kunnen	  zien.	  	  

Henk	  

	  

Hele	  mooie	  luchten	  met	  vlucht	  kraanvogels	  

	  

Zaterdag	  28	  september:	  Rondje	  Rügen	  

Na	  alweer	  een	  mooie	  zonsopgang	  met	  veel	  mist,	  uitgebreid	  bewonderd	  en	  beschreven	  door	  Theo	  
stapten	  we	  de	  bus	  in.	  Na	  de	  vraag	  van	  Henk:	  Hoeveel	  hebben	  we	  er?	  konden	  we	  vertrekken.	  

Een	  aantal	  wegen	  op	  Rügen	  zijn	  beplant	  met	  verschillende	  soorten	  bomen.	  De	  kastanjelanen	  en	  de	  
essenlanen	  vond	  ik	  het	  mooist.	  Dikke	  oude	  stammen	  met	  bladeren	  in	  herfstkleuren	  sieren	  dan	  de	  
wegen.	  



Dat	  Duitsland	  voor	  ligt	  op	  Nederland	  in	  het	  winnen	  van	  groene	  energie	  liet	  zich	  niet	  alleen	  zien	  in	  
hoge	  windmolens,	  maar	  ook	  in	  de	  zonnepanelen	  op	  de	  daken	  van	  huizen	  en	  in	  zonnepanelenparken:	  
voetbalveld	  grote	  weilanden	  vol	  met	  zonnepanelen.	  

Na	  het	  pontje	  bij	  Witthower	  Fahre	  was	  een	  klapekster	  te	  bewonderden.	  Het	  dier	  zat	  in	  het	  topje	  van	  
een	  jonge	  bomenrij.	  Nadat	  we	  terugreden	  om	  dit	  diertje	  beter	  te	  bewonderen	  zagen	  we	  het	  in	  de	  
berm	  duiken	  om	  een	  misschien	  wel	  een	  muis	  te	  verschalken.	  (Een	  opgezette	  klapekster	  die	  in	  
Nederland	  bewonderd	  kon	  worden	  was	  veel	  minder	  wit.	  Hoe	  kan	  dit	  kleurverschil?))	  

	  

Klapekster	  

Nadat	  duidelijk	  was	  dat	  het	  wandelpad	  naar	  Cap	  Arkona	  meer	  op	  de	  Kalverstraat	  leek	  dan	  een	  rustig	  
wandelpad,	  besloten	  we	  om	  hier	  de	  krijtrotsen	  niet	  te	  bezoeken.	  Gelukkig	  had	  Ursula	  deze	  plek	  al	  
eens	  eerder	  bewonderd	  en	  kon	  zij	  het	  mij	  beschrijven.	  

Ten	  oosten	  van	  Glowe	  zijn	  we	  naar	  het	  smalle	  strand	  gelopen	  en	  daar	  werd	  het	  volgende	  gezien:	  een	  
lachstern,	  een	  dwergstern,	  meerdere	  keren	  visdiefjes,	  zilvermeeuw,	  kleine	  mantelmeeuw	  en	  ook	  
volwassenen	  en	  jonge	  parelduikers	  en	  volwassenen	  en	  jonge	  dwergmeeuwen.	  Ook	  nu	  bleek	  een	  
telescoop	  zoveel	  schoonheid	  te	  laten	  zien:	  wel	  eens	  een	  parelduiker	  gezien?	  De	  naam	  zegt	  het	  al.	  	  

In	  het	  Nationaal	  park	  Jasmund	  hebben	  we	  de	  film	  bekeken	  over	  de	  ontstaansgeschiedenis	  van	  de	  
beukenbossen	  die	  Europa	  ooit	  bezat.	  Sinds	  2011	  is	  dit	  beukenbos	  opgenomen	  in	  de	  lijst	  van	  
werelderfgoed	  van	  de	  UNESCO.	  Daarna	  kon	  de	  afdaling	  naar	  beneden	  beginnen:	  ik	  heb	  de	  treden	  
niet	  geteld,	  maar	  beschreven	  is	  dat	  het	  wel	  500	  zijn.	  Vanaf	  het	  strand	  aan	  de	  Oostzee	  kon	  deze	  hoge	  
krijtrots,	  de	  Königstuhl,	  bekeken	  kon	  worden.	  

	  



	   	  

Afdaling	  naar	  het	  strand	  en	  het	  strand	  bij	  de	  Konigstuhl.	  

Op	  de	  parkeerplaats	  was	  een	  min	  of	  meer	  tamme	  raaf	  te	  bewonderen.	  Dit	  slimme	  dier	  kreeg	  veel	  
aandacht	  door	  stukjes	  brood	  in	  een	  keer	  te	  vangen	  met	  zijn	  snavel	  en	  uiteindelijk	  een	  broodzak	  leeg	  
kon	  schudden.	  Mij	  viel	  het	  op	  dat	  dit	  dier	  maar	  iets	  groter	  was	  dan	  een	  kraai	  en	  een	  enorme	  snavel	  
had.	  

Aan	  het	  eind	  bezochten	  we	  PRORA,	  een	  vakantieverblijf	  voor	  misschien	  wel	  7.000	  uitgezochte	  Duitse	  
gezinnen,	  die	  in	  de	  NAZI	  tijd	  daar	  vakantie	  konden	  houden.	  Het	  is	  nooit	  echt	  afgebouwd.	  Deze	  
onbestemde	  locatie	  waar	  nooit	  echt	  gekozen	  is	  voor	  het	  afbreken	  of	  opknappen	  van	  vakantieflats,	  
huisvestte	  in	  een	  van	  de	  flats	  een	  museum.	  

Hierna	  reisden	  we	  terug	  naar	  het	  hotel.	  

Kees	  

	  

Zondag	  29	  september:	  Bezoek	  aan	  Zingst	  

Na	  het	  ontbijt	  gingen	  we	  op	  weg	  naar	  Zingst,	  het	  langgerekte	  eiland	  ten	  westen	  van	  Rügen.	  	  
Onderweg	  er	  naar	  toe	  zagen	  we	  hier	  en	  daar	  groepjes	  kraanvogels	  staan.	  Op	  Zingst	  parkeerden	  we	  
het	  busje	  op	  een	  open	  plek	  onderaan	  de	  dijk	  die	  langs	  de	  zuidkant	  van	  Zingst	  loopt.	  Hier	  zagen	  we	  
een	  Zeearend	  bij	  het	  strand.	  Daarna	  maakten	  we	  een	  wandeling	  over	  de	  dijk	  in	  oostelijke	  richting	  
naar	  het	  Informatiecentrum.	  Vanaf	  de	  dijk	  hadden	  we	  een	  mooi	  uitzicht	  over	  de	  zee	  aan	  de	  zuidzijde	  
van	  het	  eiland.	  



	  

De	  dijk	  langs	  de	  zuidkant	  van	  Zingst	  

Na	  een	  kort	  bezoek	  aan	  het	  Informatiecentrum	  gingen	  we	  lunchen	  op	  een	  terras	  van	  een	  restaurant	  
even	  verderop.	  Na	  de	  lunch	  wandelden	  we	  weer	  verder	  over	  de	  dijk,	  nu	  aan	  de	  noordzijde	  van	  het	  
eiland.	  Bij	  een	  doorsteek	  door	  de	  duinen	  brachten	  we	  een	  bezoek	  aan	  het	  strand.	  Hier	  zagen	  we	  
Bontbekpleviertjes	  en	  Drieteenstrandlopers.	  Toen	  we	  weer	  weg	  wilden	  gaan	  bij	  het	  strand	  zagen	  we	  
een	  Paapje	  dat	  telkens	  opvloog	  en	  weer	  terugkeerde	  naar	  het	  topje	  van	  een	  struik.	  

We	  liepen	  verder	  over	  de	  dijk	  tot	  we	  bij	  een	  doorsteek	  dwars	  door	  het	  eiland	  naar	  de	  parkeerplaats	  
van	  het	  busje	  kwamen.	  Hier	  wandeleden	  we	  door	  het	  bos.	  Terug	  bij	  het	  busje	  gingen	  we	  
boodschappen	  doen	  in	  het	  dorp	  voor	  ons	  avondeten	  en	  gingen	  we	  tevens	  wat	  drinken	  en	  wat	  lekkers	  
erbij	  eten	  in	  de	  supermarkt.	  We	  reden	  terug	  naar	  onze	  parkeerplaats	  onder	  aan	  de	  dijk.	  Hier	  hielden	  
we	  een	  picnic	  als	  avondeten.	  De	  bedoeling	  was	  dat	  we	  daarna	  op	  dit	  punt	  Kraanvogels	  gingen	  kijken.	  
Steeds	  meer	  andere	  auto’s	  kwamen	  eveneens	  bij	  onze	  parkeerplek	  staan	  voor	  de	  Kraanvogels.	  Toen	  
het	  zover	  was	  zagen	  we	  héél	  ver	  weg,	  zowel	  in	  het	  oosten	  als	  in	  het	  westen,	  enkele	  slierten	  
Kraanvogels.	  Dat	  viel	  dus	  erg	  tegen	  vergeleken	  bij	  de	  vorige	  dagen.	  

Henk	  besloot	  elders	  een	  betere	  plek	  te	  zoeken.	  Dat	  liep	  anders	  dan	  de	  bedoeling	  was:	  de	  Kraanvogels	  
lieten	  zich	  niet	  meer	  zien.	  Het	  werd	  een	  lange	  weg	  in	  het	  donker	  via	  de	  westpunt	  van	  Zingst	  terug	  
naar	  het	  hotel.	  We	  sloten	  deze	  laatste	  avond	  voor	  vertrek	  naar	  huis	  af	  met	  een	  wijntje.	  

Noor	  

	  

Maandag	  30	  september:	  De	  terugreis	  

Op	  de	  laatste	  ochtend	  van	  ons	  verblijf	  op	  Rügen	  vlogen	  de	  kraanvogels	  over	  ons	  landhotel:	  kru	  kru	  
kru	  (vrij	  vertaald:	  kom	  uit	  je	  bedje).	  Een	  laatste	  heerlijk	  ontbijt.	  Koffers	  vullen	  en	  dicht.	  Koffers	  in	  de	  
achterbak	  en	  rijden	  maar.	  Richting	  Nederland.	  Richting	  Zwolle.	  Een	  warme	  hap	  of	  een	  broodje	  bij	  een	  
wegrestaurant.	  Kraanvogels	  in	  de	  weilanden.	  Op	  de	  achterbank	  werden	  veel	  letters	  uit	  de	  
meegebrachte	  boeken	  gelezen.	  



Henk	  bracht	  ons	  in	  Nederland	  nog	  even	  langs	  het	  Bargerveen,	  waar	  wij	  nog	  een	  korte	  wandeling	  
hielden.	  

Zwolle	  is	  een	  drukke	  stad	  als	  je	  van	  elkaar	  afscheid	  neemt	  op	  het	  station	  tijdens	  spitsuur.	  Iedere	  
vogel	  trok	  naar	  zijn	  eigen	  winterkwartier	  na	  een	  mooie	  en	  warme	  en	  zonnige	  vakantie	  in	  Zweden	  en	  
op	  Rügen.	  

Wim	  

	  

De	  Rode	  wouw	  zagen	  we	  bijna	  dagelijks.	  

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Vogelwaarnemingen	  KNNV-‐reis	  Falsterbo/Zweden	  &	  Rügen/Duitsland	  september	  2013	  

	   Nederlandse	  naam	   Engelse	  naam	   Wetenschappelijke	  naam	  

1	   Roodkeelduiker	   Red-‐throated	  diver	   Gavia	  stellata	  

2	   Parelduiker	   Black-‐throated	  diver	   Gavia	  arctica	  

3	   Dodaars	   Little	  grebe	   Tachybaptus	  ruficollis	  

4	   Fuut	   Great	  crested	  grebe	   Podiceps	  cristatus	  

5	   Roodhalsfuut	   Red-‐necked	  grebe	   Podiceps	  griegene	  

6	   Aalscholver	   Great	  cormorant	   Phalacrocorax	  carbo	  

7	   Kleine	  zilverreiger	   Little	  egret	   Egretta	  garzetta	  

8	   Grote	  zilverreiger	   Great	  white	  egret	   Egretta	  alba	  

9	   Blauwe	  reiger	   Grey	  heron	   Ardea	  cinerea	  

10	   Zwarte	  ooievaar	   Black	  stork	   Ciconia	  nigra	  

11	   Wilde	  zwaan	   Whooper	  swan	   cygnus	  cygnus	  

12	   Knobbelzwaan	   Mute	  swan	   Cygnus	  olor	  

13	   Grauwe	  gans	   Greylag	  goose	   Anser	  anser	  

14	   Grote	  Canadese	  gans	   Greater	  Canada	  goose	   Branta	  canadensis	  

15	   Kolgans	   Greater	  white-‐fronted	  goose	   Anser	  albifrons	  

16	   Rotgans	   Dark-‐bellied	  brentgoose	   Branta	  bernicla	  

17	   Brandgans	   Barnacle	  goose	   Branta	  leucopsis	  



18	   Slobeend	   Northern	  shoveler	   Anas	  clypeata	  

19	   Nijlgans	   Egyptian	  goose	   Alopochen	  aegyptiaca	  

20	   Krakeend	   Gadwall	   Anas	  strepera	  

21	   Wintertaling	   Common	  teal	   Anas	  crecca	  

22	   Wilde	  eend	   Mallard	   Anas	  platyrhynchos	  

23	   Pijlstaart	   Northern	  pintail	   Anas	  acuta	  

24	   Slobeend	   Northern	  shoveler	   Anas	  clypeata	  

25	   Tafeleend	   Common	  pochard	   Aythya	  ferina	  

26	   Kuifeend	   Tufted	  duck	   Aythya	  fuligula	  

27	   Topper	   Greater	  scaup	   Aythya	  marila	  

28	   Eider	   Common	  eider	   Somateria	  mollissima	  

29	   Brilduiker	   Common	  goldeneye	   Bucephala	  clangula	  

30	   Middelste	  zaagbek	   Red-‐breasted	  merganser	   Mergus	  serrator	  

31	   Grote	  zaagbek	   Goosander	   Mergus	  merganser	  

32	   Wespendief	   European	  honey	  buzzard	   Pernis	  apivorus	  

33	   Rode	  wouw	   Red	  kite	   Milvus	  milvus	  

34	   Zeearend	   White-‐tailed	  eagle	   Haliaetus	  albicilla	  

35	   Bruine	  kiekendief	   Marsh	  harrier	   Circus	  aeruginosus	  

36	   Grauwe	  kiekendief	   Montagu's	  harrier	   Circus	  pygargus	  

37	   Blauwe	  kiekendief	   Hen	  harrier	   Circus	  cyaneus	  

38	   Havik	   Northern	  goshawk	   Accipiter	  gentilis	  

39	   sperwer	   Eurasion	  sparrowhawk	   Accipiter	  nisus	  

40	   Buizerd	   Common	  buzzard	   Buteo	  buteo	  

41	   Ruigpoot	  buizerd	   Rough-‐legged	  buzzard	   Buteo	  lagopus	  

42	   Steenarend	   Golden	  eagle	   Aquila	  chrysaetos	  

43	   Torenvalk	   Commen	  kestrel	   Falco	  tinnunculus	  

44	   Smelleken	   Merlin	   Falco	  columbarius	  

45	   Boomvalk	   Eurasian	  hobby	   Falco	  subbuteo	  

46	   Slechtvalk	   Peregrine	  falcon	   Falco	  peregrinus	  

47	   Fazant	   Common	  pheasant	   Phasianus	  colchicus	  

48	   Waterhoen	   Common	  moorhen	   Gallinula	  chloropus	  

49	   Meerkoet	   Eurasian	  coot	   Fulica	  atra	  

50	   Kraanvogel	   Common	  crane	   Grus	  grus	  

51	   Scholekster	   Eurasian	  oystercatcher	   Haematopus	  ostralegus	  

52	   Bontbekplevier	   Common	  ringed	  plover	   Charadrius	  hiaticula	  

53	   Goudplevier	   European	  golden	  plover	   Pluvialis	  apricaria	  

54	   Zilverplevier	   Grey	  plover	   Pluvialis	  squatarola	  

55	   Kievit	   Northern	  lapwing	   Vanellus	  vanellus	  

56	   Drieteen	  strandloper	   Sanderling	   Calidris	  alba	  

57	   Kleine	  strandloper	   Little	  stint	   Calidris	  minuta	  

58	   Bonte	  strandloper	  	   Dunlin	   Calidris	  alpina	  

59	   Kemphaan	   Ruff	   Philomachus	  pugnax	  

60	   Watersnip	   Common	  snipe	   Gallinago	  gallinago	  

61	   Wulp	   Eurasian	  curlew	   Numenius	  arquata	  

62	   Zwarte	  ruiter	   Spotted	  redshank	   Tringa	  erythropus	  

63	   Tureluur	   Common	  redshank	   Tringa	  totanus	  



64	   Groenpootruiter	   Greenshank	   Tringa	  nebularia	  

65	   Witgatje	   Green	  sandpiper	  	   Tringa	  ochropus	  

66	   Oeverloper	   Common	  sandpiper	   actitis	  hypoleucos	  

67	   Steenloper	   Ruddy	  turnstone	   Arenaria	  interpres	  

68	   Dwergmeeuw	   Little	  gull	   Larus	  minutus	  

69	   Kokmeeuw	   Black-‐headed	  gull	   Larus	  ridibundus	  

70	   Stormmeeuw	   Mew	  gull	   Larus	  canus	  

71	   Kleine	  mantelmeeuw	   Lesser	  black-‐backed	  gull	   Larus	  fuscus/graellsii	  

72	   Grote	  mantelmeeuw	   Great	  black-‐backed	  gull	   Larus	  marinus	  

73	   Zilvermeeuw	   European	  herring	  gull	   Larus	  argentatus	  

74	   Grote	  stern	   Sandwich	  tern	   Sterna	  sandvicensis	  

75	   Dwergstern	   Little	  tern	   Sternula	  albifrons	  

76	   Lachstern	   Gull-‐billed	  tern	   Gelochelidon	  nilotica	  

77	   Visdiefje	   Common	  tern	   Sterna	  hirundo	  

78	   Holenduif	   Stock	  dove	   Columba	  oenas	  

79	   Houtduif	   Common	  wood	  pigeon	   Columba	  palumbus	  

80	   Turkse	  tortel	   Eurasian	  collared	  dove	   Streptopelia	  decaocto	  

81	   Kleine	  bonte	  specht	   Lesser	  spotted	  woodpecker	   Dendrocopos	  minor	  

82	   Grote	  bonte	  specht	   Great	  spotted	  woodpecker	   Dendrocopos	  major	  

83	   Veld	  leeuwerik	   Eurasian	  skylark	   Alauda	  arvensis	  

84	   Boeren	  zwaluw	   Barn	  swallow	   Hirundo	  rustica	  

85	   Graspieper	   Meadow	  pipit	   Anthus	  pratensis	  

86	   Gele	  kwikstaart	   Blue-‐headed	  wagtail	   Motacilla	  flava	  

87	   Grote	  gele	  kwikstaart	   Grey	  wagtail	   Montacilla	  cinerea	  

88	   Witte	  kwikstaart	   White	  wagtail	   Nontacilla	  alba	  

89	   Winterkoning	   Winter	  wren	   Troglodytes	  troglodytes	  

90	   Heggemus	   Dunnock	   Prunellamodularis	  

91	   Roodborst	   European	  robin	   Erithacus	  rubecula	  

92	   Zwarte	  roodstaart	   Black	  redstart	   Phoenicurus	  ochruros	  

93	   Paapje	   Whinchat	   Saxicola	  rubetra	  

94	   Tapuit	   Northern	  wheatear	   Oenanthe	  oenanthe	  

95	   Merel	   Common	  blackbird	   Turdus	  merula	  

96	   Zanglijster	   Song	  thrush	   Turdus	  philomelos	  

97	   Zwartkop	   Blackcap	   Sylvia	  atricapilla	  

98	   Tjiftjaf	   Nothern	  chiffchaff	   Phylloscopus	  collybita	  

99	   Fitis	   Willow	  warbler	   Phylloscopus	  trochilus	  

100	   Goudhaantje	   Goldcrest	   Regulus	  regulus	  

101	   Grauwe	  vliegenvanger	   Spotted	  flycatcher	   Muscicapa	  striata	  

102	   Staartmees	   Long-‐tailed	  tit	   Aegithalos	  caudatus	  

103	   Glanskop/matkop	   Marsh/Willot	  tit	   Parus	  palustrus/montanus	  

104	   Pimpelmees	   Blue	  tit	   Parus	  caeruleus	  

105	   Koolmees	   Great	  tit	   Parus	  major	  

106	   Boomklever	   Eurasian	  nuthatch	   Sitta	  europaea	  

107	   Gaai	   Eurasian	  jay	   Garrulus	  glandarius	  

108	   Ekster	   Common	  magpie	   Pica	  pica	  

109	   Kauw	   Western	  jackdaw	   Corvus	  monedula	  



110	   Roek	   Rook	   Corvus	  frugilegus	  

111	   Bonte	  kraai	   Hooded	  crow	   Corvus	  cornix	  

112	   Zwarte	  kraai	   Carrion	  Crow	   Corvus	  corone	  

113	   Raaf	   Common	  raven	   Corvus	  corax	  

114	   Spreeuw	   Common	  starling	   Sturnus	  vulgaris	  

115	   Huismus	   House	  sparrow	   Passer	  domesticus	  

116	   Ringmus	   Eurasian	  tree	  sparrow	   Passer	  montanus	  

117	   Putter	   European	  goldfinch	   Carduelis	  carduelis	  

118	   Sijs	   Eurasian	  siskin	   Carduelis	  spinus	  

119	   Goudvink	   Eurasian	  bullfinch	   Pyrrhula	  pyrrhula	  

120	   Vink	   Common	  chaffinch	   Fringilla	  coelebs	  

121	   Keep	   Brambling	   Fringilla	  montifringilla	  

122	   Groenling	   European	  greenfinch	   Chloris	  chloris	  

123	   Kneu	   Commen	  linnet	   Carduelis	  cannabina	  

124	   Kruisbek	   Common	  crossbill	   Loxia	  curvirostra	  

125	   Geelgors	   Yellowhammer	   Emberzia	  citrinella	  

126	   Rietgors	   Common	  reed	  bunting	   Miliaria	  calandra	  

127	   Klapekster	   Great	  grey	  shrike	   Lanius	  excubitor	  

	  

	  

	  

	  

Wachten	  op	  de	  Kraanvogels	  

	  

	  

	  



	  

Er	  was	  ook	  aandacht	  voor	  de	  vlinders	  

	  

	  

Grauwe	  kiekendief	  (vrouwtje)	  

	  

	  

Ganzen	  in	  de	  lucht	  bij	  Falsterbo	  



	  

Een	  van	  de	  vele	  sperwers	  op	  de	  eerste	  dag	  in	  Falsterbo	  

	  

	  

Twee	  Kraanvogels	  in	  de	  avondlucht	  

	  

	  

Einde	  van	  een	  indrukwekkende	  vogelreis	  


