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10 t/m 24 juli 2005 Elbekamp Gartow am See (K09) 

 
ELBETALAUE  
 
Geschiedenis van het gebied 
 
Het Oerstroomdal van de Elbe vormt onderdeel van het Noordduitse laagland en is geologisch betrekkelijk jong. 
Aan het einde van het Paleozoicum (230 M jaar geleden) begint de daling/afhellen van het Germaanse bekken dat 
tot Quartair (begin 2 M. j.gelden) duurde. In dit bekken, dat zich thans op zo’n 8 kilometer diepte bevindt, werden 
eerst Mariene sedimenten afgezet, vooral zouten; in Mezosoicum volgden klei, kiezel, zand en kalk afzettingen, die 
later afgedekt werden door afzettingen uit de ijstijden. Als gevolg van de zware druk van de afzettingen werd het 
zout omhoog gedrukt in een baan van Gorleben naar Rambow (N.O. van Lenzen). 
Gorleben is bekend geworden vanwege radioactief afval dat ondergronds in de zoutkoepels zal worden opgesla-
gen. Nu is dat nog bovengronds in grote containers. Er is veel protest tegen deze opslag. 
In het Plioceen beginnen de vloedsystemen van de grote rivieren al  te vormen. 
Het huidige landschap van het Midden-Elbe gebied is hoofdzakelijk gevormd tijdens de laatste twee ijstijden in het 
Jong Pleistoceen (vanaf ca. 500.000 j. voor heden). 
Gedurende de Riss IJstijd (= Saale ijstijd ca. 200.00-125.000)  grootste ijsbedekking in Europa bijna tot aan 
de Alpen - Düsseldorf –Osnabrück- oost Harz en deel van de Elbe. De Elbe wordt verder in ZW- richting gestuwd. 
De gletsjers vervoerden grond-, zij-, & eindmorenen en grote massa’s puin van grind, zand, leem en stenen wer-
den afgezet  (Göhrde-Drawehn rug 140 m hoge eindmorenen) 
 
Riss – Würm interglaciaal    Eemien -interglaciaal 
 
Gedurende de Würm ijstijd (Weichsel ijstijd 70.000-10.000)  
en daarna was er geen ijsbedekking maar het Midden-Elbe 
gebied lag wel in het periglaciaal bereik . Er was permanent 
vorst aan rand van gletsjer, het smeltwater kon niet via de 
bodem, maar zocht een weg over het aardoppervlak.  Het 
resultaat was een samenvoegen van geweldige 
watermassa’s tot een Elbe-Noordzee stroom, zeer breed 
rivierbed; alle zijrivieren pasten zich aan en zo wordt het oer-
stroomdal van de Elbe gevormd. De kracht van het water 
erodeerde en ondergraafde een deel van de (eind)morenen 
mee.  Zogenaamde “Geestgebieden” hier en daar “geest-
eilanden” bleven staan met tot 80 m hoge stijlwanden; hierop 
werden later stadjes gebouwd. De Höhbeck-grondmorenen 
wordt als eiland afgescheiden, en nog verscheidene andere 
“geest-eilanden” zoals het Langendorfer geest-eiland. 
In de door het smeltwater ontstane gletsjertrog (10-20 km 
breed) werden 20-40 m hoge zandige lagen van stenig puin-
materiaal afgezet in de daarop volgende vochtige en warme 
periode.  
 
De Elbe boorde zich door 
deze als laagterrassen 
aangeduide ophogingen heen. 
Zo bleef de stroom in zijn 
middenloop een ‘zandstroom’ 
De laagterrassen, die niet 
meer overstroomd werden, 
werden prooi van de wind 
‘binnenduinen’ en stuifzanden 
(voorbeeld Klein  Schmölen 
ontstonden; in de uitgestoven 
laagten ontstond veen. 
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De mens in het Elbe dal 
 
Reeds in het Steentijdperk was Elbe dal door mensen bewoond. Zij bedreven akkerbouw. 
Er was een omvangrijke nederzetting bij Pevesdorf en langs de Jeetzeloever bij Hitzacker. 
Gedurende het Bronstijdperk groeide de betekenis van de Elbe als verkeers- en handelsroute. 
Vooral aan de mondingen van zijrivieren vestigden zich kooplieden en ruilhandelaars. 
Aan einde van IJzertijd en gedurende het Romeinse keizerrijk waren de Langobarden aanwezig op hoogwatervrije 
delen aan beide zijden van de Elbe. Gedurende de volksverhuizingen vestigden zich Germaanse stammen in het 
gebied. 
Vanaf de 8ste eeuw bezetten Slavische stammen (de “Wenden”) het bos- en meerrijke landschap ten oosten van de 
Elbe , terwijl de Saksen zich westelijk vestigden. Bij Klein Lüben, Lenzen, in het Elbholz en op de Höhbeck, maar 
ook in de dalen van de Seege en de Jeetzel werden verscheidene burchten gebouwd, die in de strijd vaak van ei-
genaar wisselden. 
De Schwedenschanz is een van de zeer oude Slavische nederzettingen; ook bij Vietze zijn resten van een Slavi-
sche nederzetting gevonden. Op de Höhbeck bij Vietze bevinden zich ook restanten van een fort dat Karel de Gro-
te in 798 liet bouwen ter bescherming van de doorwaadbare plaats over de Elbe aldaar tegen de Slavische stam-
men. De Höhbeck was een heel strategisch punt in het gebied. 
In 929 versloeg Heinrich von Sachsen die Wenden in het Löcknitzgebied bij Lenzen. Een tijd van kolonisering en 
christianisering van het oostelijk Elbegebied brak aan met als hoogtepunt in de 12de eeuw de onderwerping van 
Mecklenburg (12e eeuw).  
Aan de belangrijkste Handelsweg Lünenburg – Maagdenburg ontstonden verscheidene bloeiende handelssteden 
zoals bijvoorbeeld Wittenberge, Schnackenburg, Dannenberg, en Hitzacker. 
In 1160 vraagt Albrecht de Beer aan Hollandse kolonisten dijken in het Elbegebied aan te leggen. 
Veel oude dijken zijn nog aanwezig in het landschap. 
De ontbossingen voor akkerbouw ten westen van de Elbe die rond 900 begonnen, duurden tot 1100.  
Boeren uit Niedersachsen vestigden zich in Meckelenburg. 
Veel strijd tussen vorsten, graven en ridders (veten en strijd om erven); ook pest, oorlogen en  brandstichtingen die 
tot in de 19e eeuw duurden. 
In 16e en 17e eeuw veel rechtsgeschillen tussen Lünenburg en Brandenburg. 
Vooral tijdens 30-jarige oorlog werden strategisch belangrijke steden als de vesting Dömitz (gebouwd ter bescher-
ming van Mecklenburg) belegerd en verwoest. Dömitz ging in verschillenden handen over (Denen Zweden, Napo-
leon) 
In 1817 eerste stoomboot in Hamburg Haven. Vanaf 1842 wordt de Elbe deel voor deel bevaarbaar gemaakt 
In 1873 wordt de spoorbrug over de Elbe bij Dömitz gebouwd en pas in 1936 volgde de verkeersbrug . Beiden wer-
den in 1945 door de Amerikanen kapotgeschoten en niet meer opgebouwd. 
Van 1945 wordt de Elbe de grens tussen de twee Duitslanden; mijnenvelden vormden een bijna onoverkomelijke 
grens, die tot 1989 duurde. In 1993 werd de nieuwe verkeersbrug bij Dömitz geopend 
 
Klimaat  
 
Bepaald o.a. door invloed van de Atlantische oceaan; afzwakkend naar het oosten toe; jaartemperatuurcurve 
schommelt rond 16-18 °C, de winter is mild, de zomer relatief koel. 
Westen wind is overheersend 
In het noord-oosten van Midden-Europa zijn de continentale invloeden voelbaar; hogedruk gebied vanuit Azië/ 
noordelijk Oost-Europa verdringt oceanische invloed. 
Januari temp. < - 5 C, hoe meer naar het oosten hoe lager; de zomers zijn warmer, juli temp. > 20 C 
De jaarlijkse neerslag neemt van west naar oost af; 
In de winter is er vaak een hogedrukgebied vanuit het oosten met koude droge luchtmassa 
 
Flora en vegetatie: 
 
Plantenresten ( meest versteningen) uit Pleistoceen relatief zelden; wel pollen. 
In koude periode van het Pleistoceen was Midden –Europa niet bedekt met bos. Er heerste een toendra klimaat 
met dwergstruiken als vegetatie van Arctisch-Alpiene soorten. 
Klimaat tijdens de ijstijden veel kouder dan heden; tijdens een interglaciaal stegen de temperaturen, hoger dan te-
genwoordig (wat betreft jaargemiddelde) 
 
Mindel- Riss interglaciaal:  
De volgende boomsoorten verschijnen: Acer pseudoplatanus (Gewone esdoorn), Haagbeuk, Beuk en in de buurt 
van Weimar ook Pinus sylvestris (Den), Hazelnoot, Wintereik (Quercus petraea) en zelfs al enkele warmteminnen-
de soorten als Walnoot (Juglans) en Levensboom (Thuja orientalis) 
In het Riss- Wurm interglaciaal is het niet meer zo warm geweest; geen warmteminnende soorten waren aanwezig. 
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Vegetatie ontwikkeling na de ijstijd: 
12.000-10.000 BP einde Würm ijstijd, begin Holoceen. 
De temperatuur steeg langzaam; voor 10.000 was het klimaat in Midden Europa nog koud 
7.000 – 5.000 B.P. temp. 1-2C°  hoger dan heden. 
Het gemengd eikenbos is zeer verbreid over Midden Europa; in moerasgebieden groeit het Elzen broekbos. Ook 
warmteminnende soorten als Donseik (Quercus pubescens), Gele kornoelje (Cornus mas) kwamen voor . 
Ook Z.O. Europese en West-Aziatische soorten drongen op: Pulsatilla vulgaris (Wildemanskruid), Eryngium cam-
pestris (Kruisdistel),en  Odontites lutea (Gele ogentroost). 
Rond 5.000 j. B.P. daalt de temperatuur weer, en neemt de neerslag toe. De Beuk  (Fagus silvatica) breidde zich 
uit ten kosten van eiken; verder ook de Haagbeuk (Carpinus betulus), Zilverspar (Abies alba) en Fijnspar (Picea 
abies). Met de intrede van de akkerbouw (5000-6000 jaar geleden) is de invloed van de mens op de flora sterk 
toegenomen. Nieuwe soorten vestigden zich spontaan of werden bewust ingevoerd in biotopen die ontstonden 
door menselijke activiteiten, zoals akkeronkruiden. 
 
Algemene gegevens  
 
De Elbe heeft een totale lengte van 1.140 km en is onderhevig aan zowel winterhoogwater als zomerhoogwater  
Dit laatste gebeurt gemiddeld eens in de drie jaar als gevolg van hevige regens in het oorspronggebied. 
Diverse zijrivieren in het excursiegebied de Aland, Seege, & Löcknitz, vaak lopen ze parallel aan de Elbe voordat 
ze er in uitmonden. 
Het Biosfeerreservaat Flusslandschaft Elbe is 3750 km2  groot en is gelegen in 5 Duitse staten: 
* Mecklenburg-Vorpommern 
* Niedersachsen  15 % 
* Sachsen-Anhalt  
* Brandenburg 
* Sleeswijk Holstein 
Het omvat 400 km Elbe stroomdal. 
 
Biotopen in het excursie gebied: 
Loofbossen; naaldbossen; elzenbroekbossen; natte en minder natte ooibossen (hardhout en zachthout); dijken; 
natte en droge weilanden; natte en minder natte hooilanden; “magerrasen” of “trockenrasen” (graslanden op droge, 
arme zandgronden; heiden; laagvenen; stuifduinen. 
 
Het excursie gebied is rijk aan: 
Vogels: 280 soorten (106 in Elbholz): Zeearend, Ooievaars (witte en zwarte) Rode en Zwarte Wouw Kraanvogels; 
Wielewaal, Klapekster; Klauwier; Sperwergrasmus etc. 
Amfibieën: 11 van de 15 soorten komen hier voor: zoals Roodbuikvuurpad, Groene en Bruine kikker, Boomkikker 
(gezien nabij het veer naar Lenzen) 
Vlinders & Libellen:  Sleedoornpage; Pruimenpage; Iepenpage; Kleine ijsvogelvlinder; vele juffers 
Zoogdieren: bever , Waterspitsmuis,  Marter, Wasbeer, Ree, Vos. 
Vissen:  Paling;  Snoekbaars;  42 soorten vissen & prikken 
Insecten: graafwespen; kevers 
 
Planten: 1050 soorten hogere planten in gebied tussen Lauenburg en Wittenberge 
 
Gartow en omstreken 
In 13e eeuw begon de bedijking rond Gartow en het gebied kwam alleen door kwelwater onder water te staan. 
Oud stadje dat reeds in 1321 in de oorkonden wordt vermeld. De Graven Von 
Bernstorff bezitten sinds 1694 het slot van Gartow en heel veel van de landerijen er 
om heen en de vakwerkhoeve Quarnstedt.  Het slot werd in begin 18e eeuw in Ba-
rokstijl herbouwd, evenals de kerk. De uitgestrekte bossen ten zuiden van Gartow 
zijn ook in bezit van Graaf Von Bernstorff.  Hij is een van de grootste privé-
bosbezitters van Duitsland (6000 ha). In het dorp bevindt zich het fraaie gebouw van 
Bosbeheer. 
De Gartower See is  een kunstmatig meer en ontstond toen in 1970 het smalle 
stroombed van de Seege verbreed werd en een dam westelijk werd aangelegd. 
In 1990 werd de eerste bever in Nedersachsen aangetroffen aan de oever van de 
Elbe. Hiermee was het begin gemaakt van de opmars van deze soort vanuit Me-
cklenburg-Vorpommern, Brandenburg en Sachsen-Anhalt, waar hij al aanwezig was. 
Nu bevinden zich ook enkele burchten in de nabijheid van Gartow. 
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Höhbeck 
Een “geest-eiland” ten n.o. van Gartow met een hoogte van 75 m. De beboste noordhelling is zeer steil en door de 
Elbe geërodeerd; aan de voet bevinden zich resten van ooibossen. De zuidhelling is vlak en grenst aan het dal van 
de Seege en heeft fraaie “trockenrasen”. 
De oudste nederzettingen bevinden zich op de Höhbeck (Schwedenschanz, Vietzer Schanz e.a.). In Vietze is een 
klein Heimatmuseum.  
Van verschillende plaatsen boven op de Höhbeck heeft men een prachtig uitzicht over het Elbelandschap. 
 
Elbholz en Pevestorfer Wiesen 
De Elbholz is een restant van het laatste originele hardhout ooibos van het gebied (de laatste werden in 1834 ge-
rooid) en daardoor een gebied waar zich veel insecten, vogels en planten hebben teruggetrokken om te overleven. 
Kraanvogels en Ooievaars broeden hier. Veel prachtige 500 jaar oude Eiken (Quercus robur) verder Iepen (Ulmus 
minor & U. laevis) en Essen (Fraxinus excelsior) met in de ondergroei Spaanse aak (Acer campestre), Meidoorn 
(Crataegus laevigata & C. monogyna), Sleedoorn (Prunus spinosa), Hondsroos (Rosa canina) en Kardinaalsmuts 
(Euonymus europaeus). De zeldzame Eikenboktor (Cerambyx cerdo) is hier aanwezig. Er zijn hier 106 vogelsoor-
ten  aangetroffen. 
De Pevestorfer wiesen staan onder invloed van kwelwater dat bij hoogwater in de Elbe onder de dijken door sie-
pelt. Het is een uniek gebied voor weidevogels. Tien amfibiesoorten kan men in deze weiden aantreffen.  
 
Untere Seegeniederung met Laascher See 
In het zuiden en westen van de Höhbeck stroomt de Seege, een zijarm van de Elbe. Dit zuidelijk deel van de Höh-
beck is een oude rivierduin. Dit gebied is een belangrijk voor broed- en trekvogels. 
Vanwege de regelmatige overstroming bij hoogwater a.g.v. de lage ligging is hier nooit intensieve landbouw moge-
lijk geweest. Veel planten hebben zich kunnen handhaven die elders verdwenen zijn met name die van de vochtige 
tot natte hooilanden: Gewone koekoeksbloem (Lychnis flos-cuculi), Wilde bertram (Achillea ptarmica), Waterkruis-
kruid (Senecio aquaticus), Lange ereprijs (Veronica longifolia). In de droge zandruggen groeien in grote getale 
Buntgras (Corynephorus canescens), Steenanjer (Dianthus deltoides), Zandblauwtje (Jasione montana), Tijm 
(Thymus serpillus), en Kruisdistel (Erynchium campestre), Vetmuursoorten (Sedum spp.) en nog vele andere soor-
ten. 
De grote overstromingen van augustus 2002 bereikten ook Gartow, maar in mindere mate. Bij Laasche was er een 
dijkdoorbraak, waardoor het dorp onder water kwam te staan. 
 
Binnenduinen van Klein Schmölen 
Aan het eind van de laatste ijstijd, zo’n 15.000 j geleden was Noord-Duitsland vanwege het koude klimaat bijna ge-
heel zonder vegetatie. Als gevolg van stormen en sterke wind was er in het zandige Elbe dal veel winderosie en 
enorme hoeveelheden zand werden verplaatst. Zo ontstonden de binnenduinen van Klein Schmölen, thans nog 
maar 110 ha met de hoogste top van 43 m. In warmere tijden raakten de duinen begroeid met bossen. Echter als 
gevolg van menselijke invloeden ontstonden droge graslanden en soms ook weer opnieuw stuifduinen. De duinen 
van Klein Schmölen werd in 19e en 20ste eeuw met dennen beplant. Thans is plaatselijk deze beplanting verwijderd 
om weer een stuifduin te creëren.  
De lager gelegen grasland werden beweid en er ontstond een bloemrijke vegetatie (Diantho-Armerietum) en op het 
duin zelf is een korstmosrijke Buntgrasgemeenschap (Spergulo-Corynephoretum met Heidespurrie (Spergula mo-
risonii) en Buntgras (Corynephorus canescens)) dominant, een vegetatietype vergelijkbaar met die van de stuifdui-
nen op de Veluwe. 
De omleiding van een deel van de rivier de Löcknitz veroorzaakte een grondwaterdaling van 1.5 m en minder over-

stroming van de aan de voet van de duinen gelegen weilanden. Na de 
val van de muur werd de jarenlange beweiding stopgezet, maar deze is 
sinds kort weer aanwezig. 
Hier vonden we vier Allium soorten (A angulosum; A. vineale; A. 
scorodoprasum en A.oleraceum). 
Verder drie anjerachtigen: Steenanjer (Dianthus deltoides), Kartuizer 
anjer  (D. carthusianorum) en Mantelanjer (Petrorhagia prolifera). Een 
andere mooie vondst was de Knikbloem (Chondrilla juncea) 
 
Westelijk van Klein Schmölen ligt het vestingstadje Dömitz, dat een 
belangrijke rol heeft gespeeld in de geschiedenis van Mecklenburg-
Vorpommern. 
 

Rambower Moor 
Het Rambower Moor, gelegen ten noorden van het stadje Lenzen is een van de mooiste veengebieden in Bran-
denburg. Eeuwen lang gebruiken de bewoners van dit veengebied de graslanden als hooiland of weidegrond en 
werd er turf gestoken. 
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In de voorlaatste ijstijd stortten de zoutkoepels van Gorleben-Rambow als gevolg van uitloging en aardbewegingen 
ineen. In de laagte die in het landschap ontstond vormde zich een groot meer (de Rudower See). Noordelijk daar-
van ontstond een laagveen turfgebied. Veel bronnen stromen nog steeds door dit gebied. Het bijzondere is dat het 
water kalkhoudend is. Na grote ontwateringen in de 20ste eeuw, wordt er nu alles aangedaan om het waterpeil weer 
te laten stijgen o.a. door het bouwen van een stuw. Natuurontwikkelingsprojecten zijn gestart. Pronkstukken van 
het Rambowermoor zijn de Roerdomp, Grote vuurvlinder en Parnassia (P. palustris). 
Tijdens een excursie naar dit gebied werden als bijzonderheden gevonden: Aarereprijs (Veronica spicata),  
Absintalsem (Artemisia absinthemum),  Knikbloem (Chondrilla juncea) en Bastaard walstro (Galium ochroleucum). 
Een hoogtepunt was een rijke vondst van de rups van de Wolfsmelkpijlstaartvlinder (Hyles euphorbiae). 
 
Nemitzer Heide 
De 400 ha grote Nemitzer Heide is het grootste aaneengesloten heidegebied in het Wendland, gelegen in de drie-
hoek Trebel, Nemitz en Prezelle. Deze heide ontstond na de grote bosbrand van 1975, die 2000 ha dennenbos 
vernietigde. Na enige jaren groeide vanzelf een heidelandschap, zoals dat in de 18e en 19e eeuw aanwezig ook 
was; toen als gevolg van intensieve boskap, bos beweiding, strooiselroof en afplaggen te vergelijken met de men-
selijke activiteiten op de Veluwe en elders in Nederland op de arme zandgronden. De ondergrond wordt gevormd 
door oude en jonge binnenduinen en stuifzanden. De in de heide levende dieren keerden terug zoals de Zandha-
gedis, Ringslang, Duinpieper en de Kleine nachtpauwoog. Leuke plantenvondsten waren Strobloem (Helychrysum 
arenaria) en Akkerviltkruid (Filago arvensis).  
 
 
Rundlings-dorpen 
Dit zijn dorpen in het Wendland (de streek waarin Dannenberg en 
Lüchow de belangrijkste steden zijn) waar de boerderijen in een 
halfrond of boogvorm gesitueerd zijn met maar één toegangsweg. De 
schuur bevindt zich aan de wegkant; het woongedeelte ligt achter en 
daarachter liggen de bij de boerderij behorende akkers. Lang heeft 
men gedacht dat deze bouwvorm stamt uit de tijd dat de Slaven 
Wendland introkken, maar thans gaat men ervan uit dat deze 
bouwvorm toevallig ontstaan is. Om de schaarse goede akkergronden 
optimaal te kunnen benutten vond de bebouwing op een zo klein 
mogelijk oppervlakte plaats. Diverse van deze Rundlingsdorpen 
hebben nog prachtige vakwerkboerderijen, vaak inmiddels wel als 
tweede woning in gebruik.  
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Pieter Ketner 
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Biosfeerreservaat van het  
Nedersaksische Elbedal 

 
Geel = nederzettingen en omgeving, intenstief gebruikt akkerland 
 
Groen =gebieden met een vorm van landschapbescherming; 
vooral weiden, akkers en bos 
 
Oranje = gebied met karakter van natuurbeschermingsgebieden, 
zoals de uiterwaarden, moerassen, watertjes en bossen. Veel na-
tuurlijke ontwikkeling 
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maandag 11 juli 
 
Ik vond de sfeer echt heel gezellig, maar het weer (de zon) maakte daar een eind aan (bij mij!) maar ik was snel 
weer volijk toen ik met een visnetje een Koninginnepage ving. En toen we gingen luchen ving ik een Kleine parel-
moervlinder. We zagen ook mooie Ooievaars, zefs één Zwarte! Ook viel me op dat alle mensen aardig voor je wa-
ren ook al kunnen oudere broers wat minder zijn! op de plattegrond staat hoe de twee groepen hebben gelopen. 
Mijn broertje Jeffrey had wel tien soorten libellen gevangen en nog vele vlinders en andere insecten. Zelfs een kik-
ker had hij gevangen. OK, als het een prins werd vond ik het niet erg, maar ja, het is gebeurd (dat vieze slijmerige 
beestje). En de camping is heel gezellig behalve de kleine douches. 
Zelf vond ik het een geslaagde dag.        Amandine Kühne 
 

 
dinsdag 12 juli 
 
Allemaal wat gewend aan de omgeving en het leven in de tent trokken twee bemenste auto’s na enige strubbelin-
gen er even na negenen op uit om de Höhbeck te bestormen. We reden richting het noorden naar de alles om-
stromende rivier de Elbe. Boven op de Höhbeck gekomen stalden we ons  
trouwe blik bij het daar opgetrokken houten torengebeuren. De eerste wandeling was de toren op om de omgeving 
af te speuren. Dat klimmen lukte niet allen, het was nog behoorlijk hoog. De tocht naar het  
overzetveer liep lekker makkelijk naar beneden. Halverwege de helling kwam Pieter, de excursieleider met een 
chemiedoos op de proppen waarin spullen om de zuurgraad van de grond te meten. Dat was iets nieuws voor ve-
len. Na enige toverwoorden gesproken te hebben en bepoederde handelingen uitgevoerd te hebben volgde de uit-
slag t.w. een Ph-waarde tussen de 3 en de 4. Een beetje zuur dus. Een volgende meting gaf dezelfde waarde aan . 
Beneden aan bij de pont was de waarde 7, neutraal dus. Hierdoor is een indruk van de uitspoeling van de humus 
op een helling te krijgen. Een leuk experiment voor velen. 
Na de vele plantjes en de weinige vogels op deze route gaf de Elbe een overweldigend beeld vanaf de veerstoep. 
Wat opviel was de geringe vaardichtheid en de ruige oevers. Iets heel aparts voor ons. Het weer  
hield zich goed en met een grote krul en een vrij eentonig pad kwamen we weer op ons uitgangspunt terug. De 
wandeling werd besloten bij restaurant Schweden bovenop de heuvel met voor de meeste een koude  
versnapering. Pieter gaf nog even een uitmijter door een stuk geschiedenis te vertellen over de vechtpartijen die 
hier op de Schwedenschans zich afgespeeld hebben o.a. door de Slaven. Het was een interessante wandeling met 
veel afwisseling onderweg. 
                                                                                                                                                                   Jan Wannee 
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Schnackenburg  veer 
woensdag  13 juli 
Gartow- Schnackenburg-veer over de Elbe- noordelijke 
Elbeoever- veer Lenzen/Höhbeck 
 
We fietsten met ons dertienen langs dijken, over 
hobbelpaden, door prachtige eikenlanen, met af en toe 
een stop voor planten, vogels en vlinders. Recht boven de 
kerktoren van Schnackenburg zagen we een kolossale 
roofvogel zweven: een Zeearend. 
In Schnackenburg tijd voor koffie en een gezamenlijk 
bezoek aan het Grenzlandmuseum. Het “IJzeren gordijn” 
in de vorm van een ondoordringbaar metaal, met ervoor 
veel prikkeldraad, grote lampen, wachtposten: hier bij de 
Elbe als grensrivier- en door het bosgebied. Lijsten van 
omgekomen vluchtelingen, zelfs tot 10 dagen voor de 
“Wende”. Toen gingen de grensovergangen open en was 
het voorbij. Schnackenburg en Gartow lagen in een uit-
hoek, dat was duidelijk. Nu is er een veer naar de overkant van de Elbe. We namen een lunchpauze langs de ri-
vier- daarna een prachtige fietstocht over de dijk naar het westelijk gelegen veer. Zon, water, groene velden, in de 
verte de Höhbeck met de hoge zendmasten. Met onze fietsen op het veer om weer richting Gartow te gaan, langs 
de oostkant van de Höhbeck via Restdorf. Een bijzondere dag, ook door de opgeroepen herinneringen aan de tijd 
1945-1989 met een IJzeren Gordijn dat de mensen gevangen hield. We waren er door “be-eindrückt”. 

Rita Ketner 
donderdag 14 juli 
 
Aan het begin van deze dag 
hadden we een afspraak bij de uitkijktoren 
om met de fietsers naar de Elbe te gaan 
Maar wie er ook kwamen, geen fietsers te zien  
en ondertussen was het al ver over tien. 
De tijd ging maar door en 
eindelijk kwamen ze er aan 
en konden we gaan 
We liepen een wegje af 
en weer een ander op 
en soms werd er geroepen: “Stop” 
Dan was er een bijzondere vogel 
 een vlinder of een mooie plant  

        die we zagen aan de weggekant. 
        En eindelijk waren we dan bij de Elbe gekomen, 
        een prachtige plek om bij weg te dromen. 
        Maar er werd meer beleefd. 

We hadden een KNNV’er die vlinders aan het vangen was  
en die kon er wat van 
en dat kwam ons weer van pas. 
Heel veel vlinders waren er te bewonderen  
omdat elke vlinder 
die werd belaagd 
meteen het net werd ingejaagd. 
Nog langer zou ik over deze dag kunnen praten 
Maar ik heb in de gaten 
dat dit verhaal dan te lang gaat worden. 
Dus dan maar kort en goed: 
Het was een dag zoals deze zijn moet! 

Lily Veendijk 
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vrijdag 15 juli 
Vroege vogelexcursie 
 
Tussen half 4 en kwart voor 4 hoor je op een paar plaatsen een zacht klieng-klieng-klieng: een paar voorzichtige 
wekkers. Een beetje oploskoffie en een kracker, dan de tent uit. Als eerste een Koekoek en als tweede de Lijster. 
In het donker staan, prachtig om 4 uur, 13 mensen met fietsen bij de slagboom van de camping. We gaan richting 
Gartower See. Het water is spiegelglad en de eerste waarneming met de ogen is een zwemmende Bever. In het 
gladde wateroppervlak tekent zijn spoor zich prachtig af. Dan gaat het verder langs het Eikenlaantje naar de El-
bholz. Het gezang van de vogels neemt toe en soort na soort wordt opgetekend. De donkerte en stilte achter de 
vogelgeluiden moet je meemaken om te weten en zijn voor mij niet goed te beschrijven. Een kijkhut, waar we luis-
teren naar de roep van de Kraanvogels. Ze zijn onzichtbaar door de grondmist. 
Een eindje verder iets heel unieks: een Wasbeer met twee jongen in de vork van een boom vlakbij. De moeder was 
duidelijk niet blij met onze belangstelling. Daar doen de Kraanvogels van drie kanten hun best om elkaar te vertel-
len waar ze zijn met hun diepe oerroep: Kruu-kruu….We blijven rondkijken en jahoor, de mist wordt dunner en een 
Kraanvogelfamilie wordt zichtbaar in de streep van grondmist: twee ouders met hun twee jongen. Voor mij mystie-
ke vogels die nog mysterieuzer worden in die mist…… 
Het is inmiddels helemaal licht geworden. Tweemaal wordt er op deze tocht een Vos waargenomen; helaas, he-
laas- door mij gemist. 

Sommigen zien een marter: was het een Boom- of Steenmarter? 
Ik heb het idee, dat we al heel wat hebben beleefd en dat de dag al ver 
gevorderd is als de horloges aangeven dat het 6 uur is. Van Elbholz 
gaat het onderlangs de dijk terug. Bij het uitzichtpunt op de dijk 
genieten we van het lage ochtendlicht over de rivier. En dan een Ree 
in dat prachtige licht op de dijk! Iemand roept zachtjes: “Kijk 5 Hazen!” 
Ik zie er 2. Eéntje komt recht op ons af, schrikt van ons en huppelt 
over de dijk weg. De andere verdwijnt.  
Uiteindelijk genieten we van een Groene specht die zich tegoed doet 
aan insecten die op de rand van het asfalt bewegen dat opgewarmd 
wordt door de zon.  
We hebben genoten en ik ben voldaan. De tocht terug is via Pevestorf 
en Restorf terug naar de camping, waar we om ongeveer half 9 
aankomen. 

Iet Bakx 
zaterdag 16 juli 
Nemitzer Heide 
 
Met een grote groep vertrekken we 
vanmorgen richting Nemitzer Heide. De weg 
erheen via Grebel is wat saai, 10 kilometer 
recht toe recht aan langs een dennenbos, 
maar dit wordt volledig goed gemaakt door de 
uitbundig bloeiende bermen die helemaal roze 
gekleurd zijn door Engels gras..  
Bij het startpunt valt mij ’t informatiepaneel op 
dat ooit met de hand is ingetekend en 
gekleurd en opgefleurd is met tekeningen van 
schaapskuddes en Zandblauwtjes. Ook de 
schuilmogelijkheden zijn, in de vorm van 
schaapskooien, leuk in het heidelandschap 
aangepast. Pieter vertelt ons dat deze heide 
pas 30 jaar geleden is ontstaan na een 
enorme brand.  
De lucht is vandaag voor de eerste keer tijdens dit kamp bewolkt en de temperatuur zeer aangenaam. Voor Peter 
eindelijk eens een dag om weer gewoon adem te kunnen halen! 
We missen Jeffrey met zijn vangnet en daarom lopen vandaag meerdere lieden met een potje in de aanslag in de 
hoop iets moois te vangen en dit de groep te laten zien. Zelf heb ik de mazzel een rups van de Grauwe borstel te 
vinden. Schitterend beest! 
Alfred verschaft zich een groter vangstbereik met zijn paraplu waarboven hij menige boom uitschudt en dan leuke 
soorten scoort. 
Voor de vogelaars en plantenmensen zijn de vondsten minder spectaculair. Er is geen water in het gebied en door 
het koelere weer zijn ook de roofvogels niet erg actief. Wel worden de Duin- en Boompieper en de Boomleeuwerik 
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gespot en ook een paar leuke plantensoorten. Op een hoogegelegen deel eten we ons brood op aan picknicktafels 
met een prachtig uitzicht en lopen vandaar weer langzaam richting startpunt. 
Het oorspronkelijke plan om 8 kilometer te wandelen wordt door de vele vondsten en determinaties niet gehaald. 
maar, met twintig paar ogen hebben we vandaag wel heel veel waargenomen tussen de heidestruikjes en is de 
oogst enorm gevarieerd: rupsen, spinnen, torren, kevers, sprinkhanen, korst- en bladmossen, vlinders, libellen, 
zwammen en een Zandhagedis! 
Ik vond het een enorm leuke en leerzame excursie in weer een heel ander biotoop! 

Ine Nijmeijer 
 
zondag 17 juli 
 
Omdat het zondag is is er alleen een middagexcursie. We starten om 13.00 uur op de camping voor de richting 
Höhbeck. Bij Brünkendorf spreken we af.  
Daar start de wandeling naar de zuidwesthoek van de Höhbeck. Er staan daar vooral veel stroomdalplanten. De 
wandeling was mooi. Er waren veel libellen en andere vliegende insecten die door Jeffrey gevangen en vooral door 
Alfred op naam gebracht werden.  
Aan het eind van de wandeling vonden we nog beversporen. Mooi afgebeten bomen. En in het water waterlelies. 
De plantengroei is er tamelijk rijk. Al met al een mooie wandeling door een landschappelijk fraai gebied. 

Ineke Muijser 
 
 
dinsdag 19 juli 
Excursie Rambower Moor 
 
Na de grote hitte van de voorgaande week was het vandaag koel en bewolkt. De eerste regen is gevallen. 
We vertrekken met 3 auto’s –ieder 4 personen- . We gaan via Pevestorf- het autoveer van Lenzen-Mellen naar Bo-
berow. Daar stapt iedereen uit. Twee auto’s gaan via Mellen naar Nausdorf, een blijft er staan en de ander gaat 
weer via Mellen naar Boberow. Als we daar aankomen begint het flink te regenen. De meesten schuilen in het 
bushokje. 
Na een half uur wachten wil een groep toch de wandeling Boberow-Nausdorf maken. Het regent nog. Ik zeg: 
“Wacht nog even”. 5 personen besluiten met de auto te vertrekken en 7 personen wagen de gok. Met poncho’s 
gaan we op stap maar weldra stopt het met regenen. Na enige tijd poncho’s uit en we hebben ze niet meer aan 
gehad! Een woudwerker vertelde dat het weer slechter zou worden! We liepen op een mooie grindweg met meest 
Eikenbomen langs de kanten. Links was een heuvel begroeid met dennen, rechts het moeras met elzenbosjes en 
hele grote open vlakten met plassen, tiet, grassen bloemen etc. 
We hadden er een goed zicht op tussen de bomen door en op de vele open plaatsen, en de weg lag meer dan een 
meter hoger. De eerste stop kwam al gauw bij een vogelkijkhut. Daar zagen we tussen het riet al gauw een Roer-
domp vppr paal staan, maar… hij bleek ijzeren poten te hebben. Goed nagemaakt dus van hout.de plas in de verte 
bevatte meeuwen, grauwe ganzen en er vlogen steeds 3 Bruine kiekendieven. Een mooi gebied voor een tele-
scoop maar die hadden we niet. Verder wandelend zagen we steeds langs de kant een heleboel Koevinkjes. Op 
een bepaalde plek was er geen draad dus gingen de KNNV’ers het gebied in. Natte schoenen namen ze op de 
koop toe maar het werd beloond. Steeds zagen ze op de onderkant van de Waterzuring eitjes van de Grote vuur-
vlinder! De vlinder liet zich tenslotte ook zien en liet zich fotograferen! Daarna konden we voldaan lunchen. Op een 
gegeven moment zagen we honderden grauwe ganzen opvliegen. Dat moest dus onraad zijn. Zowaar een heel 
eind verder zagen we de Zeearend. In een bocht van de weg zagen we op de met zon beschenen weg allerlei 

soorten vogeltjes: Vink, Geelgors, Boomklever-. Ze vlogen af en aan. 
Op de weg waren ook veel kleine kikkertjes. 
Het is me al meer opgevallen dat KNNV’ers als ze wat willen zien 
zich door niets tegen laten houden- geen draad en geen moeras. Het 
levert vaak wel wat op zoals een Tijgerspin gefotografeerd. Aan het 
eind van de wandeling bij Nausdorf was op een paneel te lezen dat 
zelfs de mensen die het gebied kennenn soms tot hun middel in het 
veen zakken. De laag veen schijnt ± 10 meter dik te zijn. het is een 
dal ontstaan door smeltwater van een grote getscher in de IJstijd. Het 
gebied was schitterend. In Nausdorf werd even gepauzeerd want de 
andere auto in Boberow moets opgehaald worden. Terug in de auto’s 
begon het wat te regenen! De hele wandeling droog met zo nu en 
dan zon. Wat een dag! 
 

Nico Taen 
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woensdag 20 juli 
Een dagje Berlijn (hoe je elkaar kwijt kunt raken) 
 
Om kwart voor acht staan we met z’n zevenen klaar. De bedoeling is vanuit Wittenberg met de trein te vertrekken. 
Wij zullen voorrijden, maar zijn na een paar minuten de volgauto kwijt. Na even wachten toch maar terug naar de 
camping. Het is duidelijk, we zijn ze kwijt. Welgemoed gaan we op weg en raken de weg kwijt in een wirwar van 
schitterende autentieke dorpjes. Uiteindelijk vinden we de weg naar Seehausen en naar Wittenberg. De klok begint 
steeds sneller de tijd weg te tikken; wij moeten de trein van 9.13 uur halen. Als we bij het station aankomen hebben 
we nog 4 minuten en de auto moet ver van het station geparkeerd worden. Ik het station in , de anderen parkeren. 
Gelukkig, daar staat Nathalie, zij neemt ook voor ons een kaart. Daar sta ik dan met de treinkaart. De anderen ren-
nen naar de trein. Ik volg. Bij de trein een gedoe van een conductrice die met al haar krachten de deuren open-
duwt. Wij snel naar binnen en de trein vertrekt. Anderhalf uur later komen we aan in Bahnhof Zoölogische Garten. 
Daar splitsen de wegen van ons en Natalie en haar kinderen. Bij de VVV allerlei informatie gehaald en bij een kop 
koffie een plan gemaakt: we nemen een City-Circle-Sightseeingkaart voor een tour die de mogelijkheid geeft op di-
verse plaatsen uit te stappen en rond te kijken. We zijn nu met ons vieren: Aletta, Nel, Henny en ik. 
De eerste stop is de Potsdamer Platz in voormalig Oost-Berlijn. Uit oude foto’s blijkt dat dit een gebied is geweest 
van volledige kaalslag achter de muur. Nu is het een gebied van prachtige moderne achitectuur met bijzonder ge-
vormde gebouwen voor cultuur, werken en ontspannen. Wij zijn op de toren geweest van het Daimler Chrysler-
project. Een project samen met Sony met het doel een impuls te geven aan de verbinding van het oosten met het 
westen. De toren heeft een heel bijzondere vormgeving en de top (de 24e verdieping) wordt in 20 seconden bereikt. 
Het uitzicht is overweldigend en wordt instructief met foto’s verduidelijkt. 
 
Beneden tegenover de toren hebben we rondgelopen en gelunched op een overkoepeld plein waar binnen en bui-
ten heel geraffineerd in elkaar overgaan, vooral ook door de werking van de bomen. 
Van hieruit weer verder met de bus, waar via een koptelefoon een keuze uit 7 talen gemaakt kon worden, om uitleg 
over de omgeving te krijgen. 
Wij stappen uit bij Checkpoint Charlie, de voormalige grensovergang tussen West- en Oost-Berlijn. Ter herdenking 
staat er nog een grenswachthuisje, een stukje muur bestaande uit zakken met beton en twee hele grote portretten 
van heel jonge militairen met vele onderscheidingen. Het maakt op mij een onwezenlijke indruk. Vooral de kermis 
er omheen begrijp ik niet: de verkoop van alle legerpetten uit die tijd variërend van Amerikaans tot Russisch en de 
verkoop van stempels. 
Van hieruit weer verder met de bus. De volgende stap in Brandenburger Tor/Reichstag. Hier stappen wij met z’n 
tweeën uit en zien de andere twee nergens meer. Later blijkt dat we elkaar in de bus zijn misgelopen doordat de 
bus twee verdiepingen heeft en twee trappen. 
De Reichstag, het regeringsgebouw maakt op ons heel veel indruk. Ook weer de invulling van de voormalig lege 
ruimte. Maar ook het spel van het oude gebouw en de prachtige nieuwbouw aan weerszijden van de rivier de 
Spee, met over de rivier de verbinding. Prachtig! 
Dan het laatste stuk bustocht via Charlottenburg, een prachtig kasteel naar het beginpunt. 
Vandaar is het een kort stukje naar het station, waar we de andere twee gelukkig weer treffen. Na een biertje gaat 
het met de trein en vervolgens de auto weer terug naar Gartow. 
 
Iet Bakx 
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Vlinderwaarnemingen bij dag en nacht 
 
Wat een prachtige nachtvlinders zijn er te zien in warme zomernachten bij een buitenlamp! Telkens verschijnen er 
andere soorten, vers uit de pop. Vrijwel de hele periode dat ik 's nachts en 's morgens heel vroeg excursies ondernam 
naar de buitenlampen waren allerlei aardige spannertjes aanwezig, in variaties natuurlijk. Tussen hun fijne grijs-beige 
gestreepte verschijningen met een enkele meer opvallende zoals de gerande spanner met zijn kantpatroon  
(Lomaspilis marginata) zaten de eerste nachten en vroege morgens de strakke dennepijlstaarten (Sphinx pinastri) in 
hun bruingrijze tweed. Een losse vleugel op de grond liet weten dat hier eerder een ligusterpijlstaart slecht aan zijn eind 
gekomen was. Eén avond zat er een grotere pijlstaart, ook in stemmig tweed maar dan grijs en met minder strak 
afgeronde vleugels. Een windepijlstaart? 
Dat waren de nachten na de warme dagen, de eerste van het kamp. Een topper was de vrijdagmorgen net nadat de 
vroegvogelexcursie vertrokken was. Zeven dennepijlstaarten, een paar wapendragers ((Phalera bucephala), 
nonvlinders (Lymantria monacha) en korstmosberen (Eilema spec.) en als klapper een zomervlinder (Geometra 
papilionaria) met fijn gekamde sprieten en zo groen als een vlinder maar zijn kan.  
Na een paar dagen wind en regen kwamen andere soorten voor de dag, berkeneenstaartjes (Drepana falcataria), een 
grote eikenspanner (Hypomecis roboraria) met grijsbruine schulpjes aan zijn achtervleugels, veel kleine beren 
(Phragmatobia fuliginosa) met een rood achterlijf onder hun chocoladebruine voorvleugels en daarnaast vrijwel witte 
look-alikes. Er waren ook altijd parmantige kleine motjes die zich hoog oprichtten op hun voorpootjes, ik heb niet 
kunnen ontdekken wat dat waren. De laatste nachten van het kamp verschenen er snuitvlinders (Pterostoma palpina), 
wonderlijke wezens die op ruwe houtsplinters lijken als je niet te nauw kijkt. 
Maar de allerlaatste morgen van het kamp kregen we nog een verrassing. Nel ging kijken of er niets was blijven liggen 
op haar verlaten kampplek en zag een grote prachtige vlinder die ze niet kende... een ROUWMANTEL (Nymphalis 
antiopa). "Kom gauw, kom gauw!!! Alle nog aanwezige KNNV-ers hebben hem gezien. 

 
Christine de Jong 

 
Heksen en bezems…. 
 
Vooral in de Middeleeuwen hadden de heksen (wijze vrouwen) een belangrijke taak in de samenleving. Zij wisten 
welke kruiden als geneesmiddel gebruikt moesten worden, hoe zieken te genezen en de goden gunstig te stem-
men.  

Net als heden ten dage waren er toen ook al kwakzalvers. Zij 
misbruikten de aanwezige kennis en kenden al hallicinatoire 
trucjes. Bekend is gebleven dat ze op een bezemsteel met 
een kat door het luchtruim zweefden. Om dit te bereiken 
maakten ze een kooksel van diverse kruiden (meestal 
Bilzekruid, Wolfskers, Doornappel, Alruin en toevoegingen). 
Dit kooksel deden ze onder de oksels waar de stoffen direct 
werden opgenomen via de huid en ze hallucineerden dat ze 
door het luchtruim zweefden met een zwarte kat achter zich 
aan. Nog effectiever was het als ze dit kruidenmengsel op 
een stok deden en de stoffen via de vagina werden 
opgenomen. 
Dit gebeuren is te herhalen en in Engeland jaren geleden uit-
geprobeerd. Niet zonder gevaar natuurlijk. Het blijkt dat elke 
hallucinatoire stof een specifieke reactie geeft, zoals van 
alcohol, LSD enz.  
Aan de hand van de hallucinaties is vaak af te leiden wat de 
persoon heeft gebruikt. 
 

Else Wannee-Immerzee 
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Waarnemingen Elbekamp Gartow 2005 
Plantenlijst KNNV-kamp Elbetal Gartow        

         
Acer campestris Spaanse aak  Lycopsis arvense Kromhals 
Acer pseudoplatanus Gewone esdoorn  Lycopus europaeus Wolfspoot 
Achillea millefolium Duizendblad  Lysimachia nummularia Penningkruid 
Achillea ptarmica Wilde bertram  Lysimachia vulgaris Moeraswederik 
Agrimonia eupatoria Gewone agrimonie  Lythrum salicaria Kattestaart 
Agrostis capillaris Gewoon struisgras  Mahonia aquilifolia Mahonie 
Agrostis gigantea Hoog struisgras  Malva alcea Vijfdelig kaasjeskruid 
Agrostis vinealis Zandstruisgras  Malva sylvestris Groot kaasjeskruid 
Alliaria petiolata Look zonder look  Matricaria discoidea Schijfkamille 
Allium angulosum Kl.Schm.  Matricaria recutita Echte kamille 

Allium oleraceum 
Moeslook Kl. Schmo-
len/Rambow  Medicago lupulina Hopklaver 

Allium sphaerocephalum Kl. Schmolen  Medicago sativa Luzerne 
Allium vineale Kraailook  Melampyrum cristatum Kam zwartkoren 
Alnus glutinosa Zwarte els  Melampyrum pratense Hengel 
Alopecurus geniculatus Geknikte vossenstaart  Melilotus albus Witte honingklaver 
Alopecurus pratensis Grote vossenstaart  Melilotus altissimus Goudgele honingklaver 
Althaea officinalis Echte heemst Elbe  Melilotus officinalis Citroengele honingklaver
Ammophila arenaria Helm Kl.Schm.  Milium effusum Bosgierstgras 
Anagallis arvensis Rood guichelheil  Molinia caerulea Pijpestrootje 
Anchusa officinalis Ossetong Hohbeck/Rambow  Mycelis muralis Muursla 

Anemone nemorosa Bosanemoon  Myosotis discolor 
Veelkleurig vergeet-me-
nietje 

Angelica archangelica Grote engelwortel  Myosotis scorpioides Moerasvergeet-mij-nietje
Angelica palustris  Moeras engelwortel  Myosotis stricta Stijf vergeet-me-nietje 
Angelica sylvestris Gewone engelwortel  Nuphar lutea Gele plomp 
Antriscus sylvestris Fluitenkruid  Nymphaea alba Witte waterlelie 
Apera spica-venti Windhalm  Oenanthe aquatica Watertorkruid 
Arctium lappa Grote klit  Oenothera parviflora Kleine teunisbloem 
Arctium tomentosum Donzige klit  Ononis repens ssp. spinosa Kattedoorn 
Arenaria serpillifolia Zandmuur  Onopordium acanthium Wegdistel 
Armeria maritima var. elonga-
ta Engels gras  Ornothopus perpusillus Klein vogelpootje 
Armoracia rusticana Mierikswortel  Osmunda regalis Koningsvaren 
Arrhenatherum elatior Frans raaigras  Oxalis acetosella Bosklaverzuring 
Artemisia absinthemum Absintalsem Rambow  Oxalis fontana Stijve klaverzuring 
Artemisia campestre Wilde averuit  Papaver argemone Ruige klaproos (Alland)
Artemisia vulgaris Bijvoet  Papaver dubium Bleke klaproos 
Asparagus officinalis Tuinasperge  Patinaca sativa Pastinaak 
Avena sativa Haver  Petasistes hybridus Groot hoefblad 
Avenulla flexuosa Bochtige smele  Petrorhagia prolifera Mantelanjer 
Berteroa incana Grijskruid  Phalaris arundinacea Rietgras 
Berula erecta Kleine watereppe  Phleum pratense  Timoteegras 
Brachipodium sylvaticum Boskortsteel  Pimpinella major Grote bevernel 
Bryonia dioica Heggerank  Pimpinella saxigraga Kleine Bervernel 
Butomus umbellatus Zwanebloem  Pinus sylvestris Grove den 
Calamagrostis arundinacea Duinriet  Plantago lanceolata Smalle weegbree 
Calluna vulgaris Struikhei  Plantago major Grote weegbree 
Campanula patula Weide klokje  Poa annua Straatgras 
Campanula rotundifolia Grasklokje Rambow  Poa nemoralis Schaduwgras 
Capsella bursa-pastoris Herderstasje  Poa pratensis Beemdgras 
Carduus crispus Kruldistel  Polygonatum multiflorum Gewone salomonszegel
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Carduus nutans Knikkende distel  Polygonum amphibium Adderwortel 
Carex acuta Scherpe zegge  Polygonum lapathifolium Knopig duizendkno
Carex arenaria Zandzegge  Polypodium vulgare Eikvaren 
Carex hirta Ruige zegge  Populus alba Witte abeel 
Carex ovalis Haze zegge  Populus nigra Zwarte populier 
Carex paniculata Pluimzegge  Potamogeton crispus Gekroesd fonteink
Carex remota  Wijdarige zegge  Potamogeton natans Drijvend fonteinkru
Carpinus betulus Haagbeuk  Potamogeton pectinatus Schedefonteinkrui
Centaurea cyanus Korenbloem  Potentilla anserina Zilverschoon 
Centaurea jacea Knoopkruid  Potentilla argentea Viltganzerik 
Chaerophyllum hirsutum ?? Harig ribzaad  Potentilla reptans Vijfvingerkruid 
Chaerophyllum temulum Dolle kervel  Prunella vulgaris Gewone brunel 
Chelidonium majus Stinkende gouwe  Prunus avium Zoete kers 
Chondrilla juncea Knikbloem (Rambow/Kl.Schm.)  Prunus serotina Amerikaanse voge
Chrysanthemum segetum Gele ganzebloem  Prunus spinosa Sleedoorn 
Cichorium intybus Wilde cichorei  Pteridium aquilinum Adelaarsvaren 
Circaea lutetiana Groot heksenkruid  Quercus petrea Wintereik 
Cirsium oleraceum Moesdistel  Quercus robur Zomereik 
Cirsium palustre Kale jonker  Ranunculus acris Scherpe boterbloe
Cirsium vulgare Speerdistel  Ranunculus flammula Egelboterbloem 
Clinopodium vulgare Borstelkrans  Ranunculus fluitans Vlottende waterrao
Convallaria majalis Lelietje-van-dalen   Ranunculus repens Kruipende boterblo
Convolvulus arvebsis Akkerwinde  Rhinanthus angustifolius Grote ratelaar (Ra
Convolvulus sepium Haagwinde  Rhinanthus minor Kleine ratelaar 
Conyza canadensis Canadese fijnstraal  Ribes rubrum Aalbes 
Cornus sanguinea Kornoelje  Ribes uva-crispa Kruisbes 
Corrigiola litoralis Riempjes  Rorippa amphibia Gele waterkers 
Corylus avellana Hazelaar  Rorippa sylvestris Akkerkers 
Corynephorus canescens Buntgras  Rosa canina Hondsroos 
Crataegus laevigata Tweestijlige meidoorn  Rubus caesius Dauwbraam 
Cucubalis baccifer Besanjelier  Rubus fruticosus Gewone braam 
Cuscuta lupuliformis Hopwarkruid  Rubus idaeus Framboos 
Cytisus scoparius Brem  Rumex acetosella Schapenzuring 
Dactylis glomerata Kropaar  Rumex conglomeratus Kluwenzuring 
Deschampsia cespitosa Ruwe smele  Rumex hydrolapathum Waterzuring 
Descurainia sophia Sofiekruid  Rumex obtusifolius Ridderzuring 
Dianthus carthusianorum Karthuizer anjer (Kl. Schm)  Rumex thyrsiflorum Geoorde zuring 
Dianthus deltoides Steenanjer  Sagitaria sagittifolia Pijlkruid 
Diplotaxis tenuifolia Grote zandkool  Salix alba Schietwilg 
Dryopteris dilatata Brede stekelvaren  Salix aurita Geoorde wilg 
Dryopteris filix-mas Mannetjesvaren  Salix cinerea Grauwe wilg 
Dryopteris carthusiana Smalle stekelvaren  Salix viminalis Katwilg 
Echinochloa crus-galli Hanenpoot  Sanguisorba officinalis Grote pimpernel 
Echinodorus ranunculoides Stijve moerasweegbree  Saponaria officinalis Zeepkruid 
Echium vulgare Slangenkruid  Scirpus lacustris Mattenbies 
Elodea canadensis Brede waterpest  Scirpus maritimus Zeebies 

Epilobium hirsutum Harig wilgenroosje  Scirpus sylvaticus 
Bosbies (Hoh-
beck/Rambow) 

Epilobium palustre Moerasbasterdwederik  Scleranthus annuus Eenjarige hardbloe
Epilobium parviflorum Kleinbloemige basterdwederik  Scleranthus perennis Overblijvende hard
Epipactis helleborine Breedbladige wespenorchis  Scrophularia nodosa Knopig helmkruid
Equisetum arvense Heermoes  Secale cereale Rogge 
Equisetum palustre Lidrus  Securigera varia Bont kroonkruid 
Erigeron strigosa Madelief-fijnstraal  Sedum acre Muurpeper 
Erodium cicutarium Gewone reigersbek  Sedum reflexum Tripmadam 
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Erynchium campestre Kruisdistel  Sedum sexangulare Zacht vetkruid 
Erysimum cheiranthoides Gewone steenraket  Sedum telephium Hemelsleutel 
Erysimum hieracifolium Stijve steenraket  Senecio aquaticus Waterkruiskruid 
Eupatorium cannabinum Koninginnenkruid  Senecio jacobaea Jacobskruiskruid 
Euphorbia cyparissias Cypreswolfsmelk  Senecio sylvaticus Boskruiskruid 
Euphorbia palustris Moeraswolfsmelk  Setraria viridis Groene naaldaar 
Euphrasia stricta Stijve ogentroost  Silaum silaus Weidekervel 
Euonimus europeus Kardinaalsmuts  Silene dioica Dagkoekoeksbloem 
Fagus sylvatica Beuk  Silene latifolia/alba Avondkoekoeksbloem 
Fallopia japonica Japanse duizendknoop  Silene vulgaris Blaassilene 
Festuca arundinacea Rietzwenkgras  Sium latifolium Grote watereppe 
Festuca brevipila    Solanum dulcamara Bitterzoet 
Festuca ovina s.l. Schapengras  Solidago canadensis Canadese guldenroede
Festuca pratensis Beemdlangbloem  Sonchus oleraceus Gewone melkdistel 
Festuca rubra Rood zwenkgras  Sparganium erectum Grote egelskop 
Filago arvensis Akkerviltkruid  Spergula morisonii Heidespurrie 
Filupendula officinalis Moerasspiraea  Spergularia marina Zilte schijnspurrie 
Fragaria vesca Bosaardbei  Spergularia rubra  Rode schijnspurrie 
Frangula alnus Vuilboom  Stachys palustris Moerasandoorn 
Fraxinus excelsior Es  Stachys silvatica Bosandoorn 
Galeopsis speciosa Dauwnetel  Stellaria aquatica Watermuur 
Galium aparine Kleefkruid  Stellaria graminea Grasmuur 
Galium mollugo Glad walstro (Rambow)  Stellaria media Vogelmuur 
Galium ochroleucum Bleekgele walstro (Rambow)  Stratiotes aloides Krabbescheer 
Galium odoratum Lieve vrouwebedstro  Symphytum officinale Gewone smeerwortel 
Galium palustre Moeraswalstro  Tanacetum vulgare Boerenwormkruid 
Galium verum Echt walstro  Taraxacum officinalis Gewone paardebloem 
Geranium molle Zachte ooievaarsbek  Teesdalia nudicaulis Klein tasjeskruid 
Geranium robertsianum Robertskruid  Thalictrum flavum Poelruit 
Geum urbanum Nagelkruid  Thlaspi arvense Witte krodde 
Helianthus tuberosus Aardpeer  Thymus serpyllum Wilde tijm 
Helichrysum arenarium Strobloem (Rambow/Nemitz)  Torilis japonica Heggendoornzaad 
Heracleum sphondylum Berenklauw  Tragopogon dubius Bleke morgenster 
Herniaria glabra Kaal breukkruid  Trifolium arvensis Hazepootje 
Hesperis matronalis Damastbloem  Trifolium campestre Liggende klaver 
Hieracium pilosella Muizenoortje  Trifolium dubium Kleine klaver 
Hieracium umbellatatum Schermhavikskruid (Kl. Schm.)  Trifolium hybridum Basterdklaver 
Hieracium vulgatum Dicht havikskruid  Trifolium pratensis Rode klaver 
Humulus lupulus Hop  Trifolium repens Witte klaver 

Hydrocotyle vulgaris Waternavel  
Tripleurospermum mariti-
mum Reukloze kamille 

Hypericum perforatum St. Janskruid  Triticum aestivum Tarwe 
Hypochaeris radicata Biggenkruid  Tussilago farfara Kleinhoefblad 
Impatiens noli-tangere Groot springzaad  Typha latifolia Grote lisdodde 
Impatiens parviflora Klein springzaad  Ulmus glabra Ruwe iep 
Inula brittannica Engelse alant  Vaccinium myrtillus Blauwe bosbes 
Iris pseudacorus Gele lis  Valeriana officinalis Echte valeriaan 
Jasione montana Zandblauwtje  Verbascum densiflorum Stalkaars 
Juncus bufonius Greppelrus  Verbascum nigrum Zwarte toorts 
Juncus compressus Platte rus  Verbascum thapsus Koningskaars 
Juncus effusus Pitrus  Veronica arvensis Veldereprijs 
Knautia arvensis Beemdkroon  Veronica beccabunga Beekpunge 
Koeleria macrantha Smal fakkelgras (Kl. Schm.)  Veronica chamaedrys Gewone ereprijs 
Lactuca seriola Kompassla  Veronica longifolia Lange ereprijs 
Lapsana communis Akkerkool  Veronica officinalis Mannetjes ereprijs 



KNNV-kamp Gartow am See 2005 16 

Lathyrus latifolius Brede lathyrus (Camping)  Veronica scutellata Schildereprijs 
Lathtyrus tuberosa Aardaker  Veronica serpylifolia Tijmereprijs 
Lathyrus pratensis Veldlathyrus  Veronica spicata Aarereprijs (Ramb
Lemna minor Klein kroos  Viburnum opulus Gelerse roos 
Leontodon autumnalis Herfstleeuwetand  Vicia cracca Vogelwikke 
Leonurus cardiaca Hartgespan  Vicia villosa/dasycarpa Bonte wikke 
Leucanthemum vulgare Margriet  Vicia hirsuta Ringelwikke 
Linaria vulgaris Vlasbekje  Vicia sativa ssp. angustifolia Smalle wikke 
Lonicera periclimenum Kamperfoelie  Vicia sepium  Heggewikke 
Lonicera periclymenum Wilde kamperfoelie  Vinca minor Kleine maagdenpa
Lotus corniculatus Rolklaver  Viola arvensis Akkerviooltje 
Lotus uligino-
sus/pedunculatus Moerasrolklaver  Viola hirta? Ruigviooltje 
Lupinus luteus Gele lupine  Viola riviniana Bleek bosviooltje 
Lychnis flos-cuculi Echte koekoeksbloem  Viola tricolor Driekleurigviooltje
Lycium barbatum Boksdoorn (Domitz)  Xanthium spec.strumarium? (Late) stekelnoot 
     
    Pieter Ketner 
 
 
 

Insectenlijst Elbekamp 2005    
     

Libellen     Zwervende pantserjuffer Lestes barbarus 

Blauwe glazenmaker Aeshna cyanea   Gewone pantserjuffer Lestes sponsa 
Bruine glazenmaker Aeshna grandis   Houtpantserjuffer (eitjes) Lestes viridis 
Paardebijter Aeshna mixta   Platbuik Libellula depressa 
Grote keizerlibel Anax imperator   Gewone oeverlibel Orthetrum cancellatum 
Weidebeekjuffer Calopteryx splendens   Blauwe breedscheenjuffer Platycnemis pennipes 
Azuurwaterjuffer Coenagrion puella   Vuurjuffer Pyrrhosoma nymphula 
Variabele waterjuffer Coenagrion pulchellum   Bruine winterjuffer Sympecma fusca 
Smaragdlibel Cordulie aenea   Zwarte Heidelibel Sympetrum danae 
Vuurlibel Crocothemis erythraea   Geelvlek heidelibel Sympetrum flaveolum 
Watersnuffel Enallagma cyathygerum  Bandheidelibel Sympetrum pedemontanum
Grote roodoogjuffer Erythromma najas   Bloedrode heidelibel Sympetrum sanguineum 
Kleine roodoogjuffer Erythromma viridulum   Bruinrode heidelibel Sympetrum striolatum 
Lantaarntje Ischnura elegans   Steenrode heidelibel Sympetrum vulgatum 
     
     

Vlinders     
Standkruidvlinder Adscita statices   Kleine parelmoervlinder Issoria lathonia 
  Aethia emortualis !!   Argusvlinder Lasiommata megera 
Kleine vos Aglais urticea   Grote ijsvogelvlinder (?) Limenitis populi 
  Agrotis c-nigrum     Lithosia lurideola 
  Agrotis exclamationis     Lomaspilis marginata 
  Anarta myrthilli 

(rups+vlinder)   
Grote vuurvlinder Lycaena dispar 

  Apamea monoglypha   Kleine vuurvlinder Lycaena phlaeas 
Koevinkje Aphantopus hyperantus     Lythria purpurata 
Groot geaderd witje Aporia crataegi     Macdunnouchia confusa 
Landkaartje Araschnia levana 

  
  Malacosoma castrensis 

(rups) 



KNNV-kamp Gartow am See 2005 17

Keizersmantel (+ vorm Vales-
ina) 

Argynnis paphia 
  

Erwte-uil Mamastra pisi 

Bruin blauwtje Aricia agestis   Kooluil Mamestra brassicae 
  Asthena albulata   Bruin zandoogje Maniola jurtina 
Gamma-uil Autographa gamma   Dambordje Melanaria galathea 
Meteorenkop Bistop betularia     Noctua fimbriata 
Grote eikenspanner Boarmia roboraria   Rouwmantel Nymphalis antiopa 
  Calothysanis amata     Ochrostigma velitaris 
  Catephia alchymista !!!!     Oligia strigilis 
Boomblauwtje Celastrina argiolus   Witvlakvlinder Orgyia antiqua 
  Cidaria 4-fasciata   Koninginnepage Papilio machaon 
  Cidaria rubiginata   Bont zandoogje Pararge aegeria 
Akkerparelmoervlinder Clossiana dia     Peribatodes rhomboilaria 
Zilveren maan Clossiana selene   Wapendrager Phalera bucephala 
Hooibeestje Coenonympha pamphi-

lus   
Kleine beer Phragmatobia fuliginosa 

Gele luzernevlinder Colias hyale   Groot koolwitje Pieris brassica 
  Coscinia cribaria   Klein geaderd witje Pieris napi 
  Cosymbia lineara   Klein koolwitje Pieris rapae 
Dwergblauwtje Cupido minimus   Heideblauwtje Plebejus argus 
Distelvlinder Cynthia cardui   Brandnetelroller Pleuroptya ruralis 
Dennenspinner Dendrolimus pini   Koperuil Plusia chrysites 
Grauwe borstel Dicallomera (Dasychira) 

fascelina   
Gehakkelde aurelia Polygonia C-album 

Berkeneenstaart Drepana falcataria   Icarusblauwtje Polyommatus icarus 
Gewone heidespanner Ematurga atomaria   Resedawitje Pontia daplidice 
  Epirrhoё alternata   Donsvlinder Porthesia similis 
Bruine daguil Euclidia glyphica   Bruine metaalglansvlinder Rhagades pruni 
Kleine nachtpauwoog (rups) Eudia pavonia 

  
Nachtpauwoog (rups) Saturnia pavonia 

  Eupithecia linariata     Scopula immutata 
  Eupithesia centaureata     Scopula ornata 
  Euplexia lucipara     Semiothisa alternaria 
Brandnetelmot Eurrhypara hortulata   Klaverspanner Semiothisa clathrata 
Citroenvlinder Gonepteryx rhamni     Semiothisa liturata 
  Harmodia nana   Dennenpijlstaart Sphinx pniastri 
  Hemithea aestivarta   Tienuursvlinder Spilosoma lubricipeda 
Bruine vuurvlinder Heodes tityrus   Tijgervlinder Spilosoma lutea 
Hopwortelboorder Hepialus humuli     Sterrha aversata 
Heivlinder Hipparchia semele     Sterrha dimidiata 
  Hypena proboscidalis   Zwartsprietdikkopje Thymelicus lineola 
  Idaea straminata   Geelsprietdikkopje Thymelicus sylvestris 
Dagpauwoog Inachis io   Atalanta Vanessa atalanta 
Koningspage Iphiclides podalirius     Xanthoroё ferruginata 
     

Kevers     
Distelbok(tor) Agapanthes villosoviri-

descens  
Geelgerande waterkever (lar-
ve) 

Dytiscus marginata 

Junikever Amphimallonsolstitialis  Bosmestkever Geotrupes stercorosus 

19-stippelig lieveheersbeestje Anisosticta 19-punctata  
Meeldauw lieveheersbeestje Halyzia sedecimguttata 

Hazelaarbladroller Apoderus coryli  Harmonia 4-stippel Harmonia 4-punctata 
Muscusbok(tor) Aromia moschata  Rode smalbok(tor) Leptura rubra 



KNNV-kamp Gartow am See 2005 18 

8-vlekkige prachtkever Buprestis 8-guttata 
 

Gestreept lieveheersbeestje Neomysia oblongoguttata 

Weekschildkever Cantharis pellucida  Oranje aaskever Oiceoptoma thoracica 
Tuinschalebijter Carabus nemoralis  Rozenkever Phyllopertha horticola 
Heldenbok (†) Cerambyx cerdo  Julikever Polyphylla fullo 
Gouden tor Cetonia aurata  Citroenlieveheersbeestje Psyllobora 22-punctata 
Groot populierenhaantje Chrysomela populi  Kleine rode weekschild Rhagonyga fulva 
Basterdzandloopkever Cicindela hybrida  Gevlekte smalbok(tor) Strangalia 4-fasciata 
7-stippelig lieveheersbeestje Coccinella 7-punctata 

 
Drietandmestkever Typhaeus typhaeus 

Aspergehaantje oranje 12-
stippelig 

Crioceris 12-punctata 
   

Aspergehaantje blauw Crioceris asparagi    
 
 
     

Bijen   Zweefvliegen  
Een wolbij Anthidium manicatum  Episyrphus balteatus   
Honingbij Apis mellifera  Eristalis arbustorum   
Pluimvoetbij Dasypoda hirtipes  Eristalis horticola   
Een graafbij Halictus rubicundus  Eristalis intircarius   
Breedbandgroefbij Halictus scabiosae  Eristalis pertinax   
Een behangersbij Megachile centuncularis Eristalis tenax Blinde bij 
   Helophilus pendulus Pendelzweefvlieg 
Graafwespen   Melanostoma scalare   
Kleine rupsendoder Ammophila pubescens  Myathropa florea Doodskopzweefvlieg 
Zwarte spinnendoder Anoplius concinnus  Platycheirus albimanus   
Een goudwesp Chrysis ignita  Sceava pyrastri Halvemaanzweefvlieg 
Gewone aardrupsendoder Podalonia affinis 

 
Sphaerophoria scripta   

Sluip- of parasietwespen   Syrphus ribesii   
Exorista rustica   

 
Volucella zonaria Zeer bizonder, meest ooste-

lijke vindplaats! 
Gymnosoma rotundatum      
Phasia hemiptera   Dazen  
   Goudoogdaas Chrysops relictus 
Vleesvliegen   Regendaas Haematopota pluvialis 
Lijkenvlieg Cynomya mortuorum  Tatanus sudeticus !!! paardedaas 
Dambordvlieg Sarcophaga carnaria  Grijze runderdaas Tatanus autumnalis 

   Runderdaas ! Tatanus tovinus 

Hommels en koekoeks-
hommels     
Bombus hortorum Tuinhommel    
Bombus lapidarus Steenhommel    
Bombus lucorum                         Kleine aardhommel    
Bombus pascuorum Akkerhommel    
Bombus pratorum Weidehommel    
Bombus terrestris Aardhommel    
Psithyrus campestris Parasiteert o.a. op 

Akkerhommel    
Psithyrus sylvestris Parasiteert o.a. op 

Weidehommel    
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Overig    
Boomwants (nymf)   

  
Bootsmannetje     
Tijgerspin Agriope buenichi   
Een wapenvlieg Chloromyta formosa Vuurwants Pyrrhocoris apterum 
Boskakkerlak Ectobius sylvestris Staafwants Ranatra linearis 
Vergeten tandkaak (spin) Enoplognatha latimana Een blaaskopvlieg Sicus ferrugineus 
Mierenleeuw Euroleon nostras Grote groene sabelsprinkhaan Tettigonia viridissima 
Koolwants Eurydema oleraceum Hoornaar (met grondnest!) Vespa crabro 
Blauwe duinsprinkhaan Oedipoda caerulescens Roodpotige boomwants Pentatoma rufipes 

Schorpioenvlieg Panorpa communis   
Vuurwants    
Staafwants 
Een blaaskopvlieg 

 
  

Grote groene sabelsprinkh.   Alfred van der Burgh 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
SLAKKEN/MOLLUSKEN 
Wijngaardslak 
Heesterslak 
Barnsteenslak 
Witgerande tuinslak 
Gewone tuinslak 
Haarslakje 
Akkerslak 
Grote wegslak 
Driehoeksmossel 
 
 
 
 

Hoornaar (met grondnest) 
Roodpotige boomwants 
 
 
 
OVERIGE FAUNA   
     
 
     
 
 
ZOOGDIEREN: 
Ree 
Vos 
Wasbeer 

 
 
 
 
 
REPTIELEN: 
Zandhagedis 
Levendbarende hagedis 
Ringslang 
Hazelworm 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
AMFIBIEËN: 
Groene kikker 
Bruine kikker 
Heikikker 
Gewone pad 
Rugstreeppad 
Boomkikker 
 

Boommarter 
Haas 
prenten van Das 
Steenmarter 
Vleermuis 
Egel 
Spitsmuis 
Veldmuis 
Bever 
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VOGELS: 
 
1. Dodaars  ondanks de vele plassen, meertjes, slechts een enkel exemplaar gezien. 

Bij Lenzen in de uiterwaard meldde een Duitse vogelaar een broedgeval. 
2. Fuut een paartje op de Gartower See. Gezien de vele gunstige biotoopjes erg weinig waarne-

mingen 
3. Aalscholver  boven de Elbe werd af en toe een of meer gezien 
4. Blauwe reiger     algemeen aanwezig 
5. Ooievaar       algemeen 
6. Knobbelzwaan paartje met jongen in Gartower See 
7. Grauwe gans  honderden exemplaren, langs de Elbe 
8. Wilde eend 
9. Wintertaling 
10.Krakeend 
11.Kuifeend 
12. Grote zaagbek tijdens boottocht t.h.v. Dömitz 4 stuks zwemmend in de rivier, fouragerend bij een krib 
13. Wespendief  enkele waarnemingen 
14. Rode wouw  dagelijks meerdere vogels, vooral boven land met hooiwerkzaamheden 
15. Zwarte wouw vrij veel gezien- zowel boven Gartower See als boven hooiland 
16. Sperwer  enkele waarnemingen, ook boven de camping 
17. Buizerd  algemeen aanwezig 
18. Bruine kiekendief enkele waarnemingen o.a. Rambower Moor, natte landjes t.h.v. Pevestorf 
19. Visarend  enkele waarnemingen  o.a. boven Gartower See 
20. Boomvalk  slechts 1 keer gemeld 
21. Torenvalk  enkele waarnemingen 
22. Zeearend bijna dagelijks gesignaleerd, vaak op grote afstand schroevend; ook enkele close observa-

ties- zowel adult als juveniele vogels. 
23. Kwartel  op veel plaatsen gehoord, zelfs ’s nachtsop de camping 
24. Fazant 
25. Kraanvogel ’s morgens vroeg en ’s avonds waren roepende vogels op de camping te horen.  

In gezinsverband verbleven de vogels nog rond hun broedplaats bij bosranden of in natte 
ruigten, veel goede en sfeervolle waarnemingen vooral tijdens vroege vogelexcursie. 

26. Waterral  een enkele waarneming van roepende vogel bij Gummern 
27. Kwartelkoning roepende vogels bij Gartow en Nausdorf 
28. Meerkoet  met jongen o.a. in Gartower See 
29. Scholekster  enkele vogels langs de Elbe 
30. Kievit  massaal aanwezig bij de rivier, veel trekwaarnemingen  NW   
31. Regenwulp  4 exempl. bij Gummern 
32. Wulp  1 waarneming bij Nemitzerheide 
33. Witgatje  3 vogels bij Gummern 
34. Oeverloper  meerdere waarnemingen langs de Elbe 
35. Watersnip  1 melding bij Restorf 
36. Kemphaan  1 ruiende witgekraagde bij Gartower See 
37. Stormmeeuw enkele waarnemingen Gartower See  
38. Zilvermeeuw af en toe omgeving Gartow 
39. Kokmeeuw  op en rond de Gartower See waren steeds zo’n 10-20 exempl. aanwezig 
40. Zwarte stern een enkele boven Gartower See 
41. Visdief  eenmaal boven Gartower See en een boven Elbe vaartocht 
42. Holenduif  op meerdere plaatsen o.a. roepend in Elbholz 
43. Houtduif  algemeen aanwezig 
44. Tortelduif  slechts 2 keer roepende exempl. gehoord 
45. Turkse tortel af en toe in bebouwde kom gesignaleerd 
46. Koekoek  algemeen aanwezig 
47. Gierzwaluw  broedvogel in Gartow, veel fouragerend in omgeving te zien 
48. IJsvogel  bijna dagelijks waarnemingen op diverse plaatsen 
49. Groene specht algemeen aanwezig , ook op camping 
50. Grote bonte specht regelmatig gesignaleerd 
51. Kleine bonte specht op diverse plaatsen waargenomen, Elbholz, camping 
52. Boomleeuwerik zingend exempl. bij Klein Schmölen 
53. Veldleeuwerik vrij algemeen aanwezig en zingend waargenomen 
54. Boerenzwaluw algemeen aanwezig 
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55. Huiszwaluw algemene broedvogel in woonplaatsen- ondanks wering. Broedt ook veel onder brug van 
Dömitz. 

56. Oeverzwaluw enkele waarnemingen boven Gartower See en Elbe 
57. Wielewaal op veel plaatsen te horen, ook op camping 
58. Raaf regelmatig waargenomen 
59. Zwarte kraai algemeen aanwezig, ook op camping 
60. Bonte kraai ook mengvormen 
61. Kauw enkele exempl. 
62. Ekster af en toe een waarneming 
63. Gaai een enkele maal waargenomen 
64. Koolmees algemeen aanwezig 
65. Pimpelmees vrij algemeen 
66. Zwarte mees af en toe een waarneming, ook op camping 
67. Kuifmees regelmatig waargenomen, ook op camping 
68. Staartmees af en toe een waarneming, ook op camping 
69. Matkopmees  enkele waarnemingen vooral bij broekbossen 
70. Boomklever algemeen aanwezig in de loofbossen 
71. Boomkruiper enkele waarnemingen 
72. Winterkoning enkele waarnemingen 
73. Roodborst enkele zingende exemplaren 
74. Zwarte roodstaart vrij algemeen bij boerderijen 
75. Paapje enkele waarnemingen op braakliggende akkers 
76. Merel algemeen aanwezig 
77. Kramsvogel enkele waarnemingen 
78. Zanglijster zingend, ook op camping 
79. Sprinkhaanrietzanger o.a. tussen Pevestorf en Elbholz 
80. Snor bij Gartower See en Gummern 
81. Grote karekiet zingend bij Gartow en Gummern 
82. Kleine karekiet in oeverzone van Gartower See 
83. Bosrietzanger op diverse plaatsen, ook op camping 
84. Spotvogel hier en daar waargenomen 
85. Zwartkop veelvuldig zingend aangetroffen , ook op camping 
86. Tuinfluiter vrij algemeen 
87. Grasmus enkele waarnemingen 
88. Braamsluiper enkele waarnemingen, ook op camping 
89. Fitis af en toe gehoord 
90. Tjiftjaf enkele waarnemingen 
91. Goudhaantje regelmatig gehoord- ook op camping 
92. Grauwe vliegenvanger enkele waarnemingen 
93. Heggemus 
94. Graspieper vrij algemeen 
95. Boompieper enkele waarnemingen 
96. Duinpieper op Nemtizerheide 
97. Witte kwikstaart vrij algemeen 
98. Gele kwikstaart algemeen langs Elbedijk 
99. Grauwe klauwier vrij algemeen, tot in buitenwijk van Gartow 
100 Spreeuw  
101 Huismus 
102 Ringmus ook op camping, veel talrijker dan Huismus 
103 Appelvink enkele waarnemingen, ook op camping 
104 Groenling vrij algemeen 
105 Putter enkele waarnemingen 
106 Vink  
107 Kruisbek enkele waarnemingen, ook op camping (4 vogels) 
108 Sijs enkele waarnemingen, ook op camping 
109 Kneu regelmatig aangetroffen 
110 Europese kanarie zeer algemeen, vooral in dorpen, ook op camping 
111 Goudvink enkele waarnemingen 
112 Grauwe gors zingende exemplaren in waarden tussen Gummern en Wahrenberg 
113 Geelgors zeer algemeen 
114 Rietgors in moerasjes regelmatig aangetroffen 
aanvullingen door Peter van Wely: 
115 Zwarte specht kenmerkende roep 
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116 Krekelzanger  2 x zingend, 1 x gezien 
117 Havik 
118 Rietzanger  1 x zingend 
119 Noordse nachtegaal 1 paar met uitgevlogen jongen, oevers Gartower See 
120 Vuurgoudhaantje 
 
ALGEMENE OPMERKING: 
alhoewel sommige soorten zich nog duidelijk manifesteerden, was de tijd van “het vogelkoor’ wel voorbij.  
In de dageraad was maar even een opleving van de zang en daarna was het weer vrij rustig. Lang niet alle soorten 
lieten d.m.v. zang hun aanwezigheid blijken.  
Opvallend is het ontbreken van uilenwaarnemingen. ’s Nachts werd op de camping niets gehoord en ’s avonds bij 
een rondje-om is ook in de omgeving van de camping niets van uilen gemerkt. 

Jan Marbus  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


