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VOORWOORD 
 
Voor u ligt het kampverslag van het zomerkamp naar Öland, het zeer speciale eiland ten 
zuid oosten van Zweden, al waar het normaal goed weer is. Helaas hebben wij daar 
weinig van gemerkt. Toen ondergetekende aankwam op Öland ging 
dat gepaard met de eerste regenbui sinds drie maanden. Maar  
dat mocht de pret niet drukken.  
We kunnen terugkijken op een zeer geslaagd en bovenal erg  
gezellig kamp. We hebben in die veertien dagen zowat het hele 
eiland verkend, inclusief een aantal musea. Mij staan de tochten  
naar het trollenbos (op de fiets!!), de viooltjesspeurtocht op          Hoezo regen? 

de Alvar(et) en de grassen determinatiecursus nog bij 
als de dag van gisteren. Menig kampdeelnemer zal nog 
wel eens terugdenken aan dat zeer speciale 
melkviooltje waar Hanneke zelfs een fles wijn voor 
uitloofde (en dat in Zweden!), als ze het maar zou 
vinden. En de taaldiscussie die telkens weer woedde 
als het woord “Alvar” door iemand in de mond werd 
genomen. Of de chique drank die we als alternatief  

Hanneke met haar vondst:  voor de choc kregen geserveerd door Marc. En niet te  
     Viola persicifolica  vergeten de boottocht naar de Bla Jungfrun; gelukkig  

kwam van uitstel geen afstel, al hoewel het wel een hachelijk avontuur werd.  
 
In dit verslag treft u bijdragen aan over de onwaarschijnlijk gevarieerde flora van 
Öland. Hanneke den Held doet verslag van haar dolingen en dwalingen naar die flora. 
Bert Tolsma neemt ons mee naar de ingewikkelde wereld van de paddestoelen.  
Bernard Wanders doet verslag van zijn eerste kampervaringen. Marijke van Damme 
neemt ons mee op haar bootreis naar Bla Jungfrun. Dette Vethaak heeft het 
excursieprogramma op een rijtje gezet laat ons genieten van haar kennis en mooie foto’s 
van vlinders en. Datzelfde kan gezegd worden van de bijdrage van Paul van der Poel, die 
naast de vogel- zoogdieren en herpetofauna lijsten. fantastische foto’s van een groot 
aantal vogels heeft gemaakt. De vele plantenwaarnemingen zijn door Yvon v.d. Velden, 
Marijke van Doamme en Geertje Pettinga op een rijtje  gezet.  

Albert Roessingh heeft ons deelgenoot gemaakt van zijn 
grote kennis van de insectenwereld en Marc Schmitz heeft 
naast een cursus “Ölands geologie voor en door dummies”, 
een literatuurlijst incl. botanische woordenlijst 
samengesteld, waarin ik tot mijn stomme verbazing mijn  

  eigen naam aantrof…. 
    Withalsvliegenvanger 
 
Kortom, dit verslag is in de traditie van de KNNV waard om gezien en gelezen te worden.  
 
Leersum, 3 november 2007 
Maria Lauran  
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PROGRAMMA KNNV –KAMP  FRÖNAS  ÖLAND    24 JUNI -8 JULI  2007  
 
Dag 1 1   Högenasorde      lopend vanaf de camping 
 2   Frönas en omgeving    fietsen vanaf de camping 
 3   Västra Alvaret      per fiets vanaf de camping 
 4   Stenäsa en Möckelmosse   auto     
  boekhandel 
 
Dag 2 1   Hornssjön, Västra Alvaret  en steengroeve fietsen  
 2   Bödakustens   Byrums Sandvik   auto   Mensalvar  
 3   Böda Prästgärds natuureservaat  auto 
 
Dag 3 1   Beyerhamn en Möckelmossen   auto  
 2   Gräborg en Jordtorpsäsens   auto  
 3   Ismanstorp borg en Ronnerum   auto  
   
Dag 4 1   Neptuni Åkar Grankullavikken   auto 
 2   Lange Erik       auto 
            Lange Erik 
Dag 5 1   Masjo Sjömanskers e.a. natuurgebiedjes fietsen  
 2   Hörnsjon en Aluden    fietsen 

3   Djurstad en Petgärde träsk   auto 
 
Dag 6 1   Museum Himmelsberga    auto 
 
Dag 7 1  Trolsskogen      fietsen  
 
Dag 8 1  Mensalvaret  een Byrums Sandvik Hornjö        fietsen 
 2  Hornsjön zw        auto        
 3  Knissa Mosse en Lila Horn   fietsen 
  
Dag 9 1  natuurreservaten in buurt van camping            fietsen  Trollskogen 
 2 Högenas      wandelen vanaf camping 
 
Dag 10 1  Bla Jungfrun     auto en boot 
 2  Halltorpshage    Vidamuseum   auto en wandelen 
 
Dag 11 1  determinatiecursussen   grassen,zeggen en planten   op camping regendag 
 2  Kalmar  Borgmuseum  Vida museum enz   
  3  Halltorpshage 
 
Dag 12 1  tentoonstellingen    Trosnäs en Persnäs           fietsen  
 2  Södviksjömanskers reservaat   fietsen 

3  Högenas reservaat       wandelen    Nest van een bontbek- 
        plevier in Högenas 
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VÄLKOMNA TILL ÖLAND 
 
Opmaat. 
Natuurlijk een uitdagend onderwerp, paddenstoelen op Öland, maar dan niet na zo’n 
droge periode als ook daar geweest was. Schimmels hebben absoluut vocht nodig voor de 
ontwikkeling van het mycelium en dat viel er voldoende toen we er waren, maar daarvoor 
was het wel heel droog geweest. Mijn verwachtingen waren niet hoog gespannen en  
eigenlijk had ik ook niet echt ingezet op de “kinderen der duisternis”, maar wilde vooral 
de flora en fauna in de breedte meemaken, d.w.z. vogels, planten, enz. Met de 
aanwezigheid van veel en velerlei kennis in de groep kwam ik aardig aan mijn trekken.  

Wat is en blijft het toch boeiend met een willekeurig 
samengestelde groep met maar één gezamenlijke passie, n.l. 
de natuur, op stap te gaan! Die gezamenlijke beleving vind ik 
heel motiverend en dat geldt niet alleen mij maar ook 
Martha. Zij beleeft de natuur veel meer als totaliteit en 
voor haar hoeft die gekte van alles op naam willen brengen  

niet zo. Je kunt ook gewoon genieten van kleuren, vormen, geuren, de opluistering van 
het landschap zoals Hanneke in haar bijdrage “Als dit  Öland was … “ het formuleert. 
Het determineren van paddenstoelen zoals ik dat thuis doe is dan ook een eenzaam 
gebeuren achter de microscoop en omgeven door boeken. Maar dan uiteindelijk een 
soort op naam kunnen brengen..!! Het summum van voldoening!  
Uit de bijgaande lijst blijkt hoe variabel het schimmelrijk is:  
3x een inktzwammetje (Coprinus), 2x een vlekplaat (Panaeolus), 
2x een polypoor (Polyporus) en verder uit diverse geslachten 
één exemplaar.  
           
          Witte melkinktzwam 
Carolus Linnaeus.         
In die enorme verscheidenheid in de natuur ordening aanbrengen, dat is de verdienste  

van Carl (of Carolus) Linnaeus, geboren in 1707 (!) in Småland 
in Zweden, in 1757 in de adelstand verheven waarbij hij de 
naam Carl von Linné aannam. Voor biologen is de aanduiding 
“L” al voldoende om te weten wie bedoeld wordt. Zijn doel 
was de hele Schepping in kaart te brengen en te ordenen; hij 
werd “de tweede Adam” genoemd. Voor hem kende de 
schepping een hiërarchie met de mens bovenaan. Dat hij 
Homo sapiens op één lijn stelde met de apen (Primaten) was 
opzienbarend. Zijn ijver was enorm en de verschillende  

       Carolus Linnaeus  edities van Systema Naturae namen zeer in aantal en omvang  
toe; de eerste editie telde 12 pagina’s folio, de twaalfde 2300 pagina’s met afgerond 
15000 soorten mineralen, planten en dieren. Deze aantallen rangschikken en benoemen is 
al een hele klus, laat staan de één miljoen soorten waarvan men aan het einde van de  
achttiende eeuw dacht dat de aarde ermee bevolkt was. Tegenwoordig houdt men 
rekening met 30 tot 40 miljoen soorten op aarde of meer! De binaire nomenclatuur, de 
dubbele naamgeving per soort, geïntroduceerd door Linnaeus heeft de tand des tijds 
grotendeels doorstaan. Regelmatig treden verschuivingen in inzichten op; genetisch 



 6

onderzoek opent (andere) mogelijkheden, maar de bodem waarop het 
classificatiesysteem staat is nog dezelfde en een deel van die bodem is ontstaan door 
o.a. een bezoek aan Öland in 1741, het eiland waaraan een groep KNNV-ers in 2007 een 
bezoek bracht, met minder verreikende gevolgen, dat is zeker, maar met een grote 
mate van betrokkenheid. 
 
Halltorpshage. 
Enige verwachting had ik wel t.a.v. de oeroude eiken  
in het gebied, aangeduid met Halltorpshage. De dame  
bij het informatiekantoor in Färjestaden wist direct  
wat ik bedoelde toen ik naar zeer oude eiken op Öland  
vroeg. Ik was door een medelid van de Nederlandse  
Mycologische Vereniging geattendeerd op het voorkomen 
 van twee uitzonderlijke en zeldzame soorten padden 
stoelen op die oude eiken, n.l. Aurantioporus croceus met  
zijn goudgele naam en zijn saffraangele uiterlijk en  
Piptoporus quercinus, een broertje op eik van de ook bij       Oeroude eik in Halltorpshage 
ons algemeen voorkomende soort Piptoporus betulinus, de berkenzwam. Maar, inderdaad, 
ook hier hadden de omstandigheden niet meegewerkt en kan ik me alleen maar troosten 
met een paar mooie afbeeldingen in boeken. Maar toch…… ik ben er vlakbij geweest! En 
je staat bij die eiken toch bij een respectabele ouderdom! Ook Linnaeus heeft deze 
toen ook al oude bomen zeker gezien en ongetwijfeld bewonderd. En als bezoeker kijk ja 
dan in de geschiedenis met zo iemand mee! Alsof alles even tastbaar wordt! Alleen zal 
hij ze gezien hebben zonder hek er om heen.  
 
Gewoon. 
Is een gewoon eikebladzwammetje gewoon, omdat hij veel voorkomt of omdat hij 
bijzondere soortgenoten heeft? En hoe zit dat met de gewone glimmerinktzwam? In 
ieder geval zijn het buitengewone pareltjes in de natuur als je ze fris op blad danwel 
hout ziet staan. Het eikebladzwammetje staat vaak in groepen; het 
glimmerinktzwammetje weet zich nauwelijks te ontplooien zo dicht staan de hoedjes 
bijeen. Stel dat je een gaaf exemplaar van Boletus erythropus ziet staan - je weet niet 
wat je ziet zo mooi – dan vul je op de lijst als nederlandse naam in: gewone 
heksenboleet; bijna beledigend. Toegegeven, de gladstelige en netstelige heksenboleet 
zijn zeldzamer en minstens zo mooi, maar toch. En onder al die hoeden op steeltjes zie 
je òf plaatjes òf buisjes, maar in ieder geval een enorme oppervlaktevergroting. Hoeveel 
sporen per paddenstoel? Duizenden, miljoenen, miljarden, in ieder geval ontzettend veel 
en maar een enkele zal goed terechtkomen. Wat een verspilling, maar wat ook een 
noodzaak. Laten we echter wel wezen, een ejaculatie van de man levert toch ook zo’n 
300 miljoen spermacellen op en deze actie is heel wat gerichter dan het op goed geluk 
laten vallen van al die sporen door een paddenstoel; de wind neemt ze mee en brengt ze  
soms dichtbij soms ver weg en een enkele zal het gaan redden: voortzetting van de 
soort. 
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Geuren is speuren. 
Elke mycoloog zal bij een hem onbekend exemplaar de paddenstoel onder de neus 
houden om de geur te bepalen. Dat is vaak best moeilijk, want een geur definiëren is 
doorgaans veel lastiger dan het vaststellen van de kleur, hoewel ook dat geen eenvoudige 
zaak is. Maar er bestaan kleurcodes en dan red je het meestal wel. En de dooiergele 
mestzwam is in verse toestand duidelijk dooiergeel, maar zo grauw als zijn naam doet 
vermoeden is de grauwe vlekplaat eigenljk niet eens. De grote molenaar ruikt dus naar 
meel, de kale knoflooktaailing doet zijn naam alle eer aan. Stinkt de grote stinkzwam of 
is dat een subjectieve aanduiding voor een geur waarvan een ander zegt die hij in het 
bos best aangenaam is? Zijn latijnse naam is eerlijker, n.l. Phallus impudicus, waarbij 
impudicus staat voor brutaal. Het grapje dat die man daar te ondiep ligt begraven doet 
het publiek even glimlachen, maar de aandacht gaat al uit naar de volgende vondst, de 
echte tonderzwam; hoefijzervormig zit het exemplaar tegen de stam van de boom 
genesteld. Prachtige soort, in opmars naar het noorden (van Europa); resultaat van 
klimaatverandering? 
 
Schimmels. 
Paddestoelen zijn de vruchtlichamen van schimmels, waarbij het woord vruchtlichaam 
niet te letterlijk moet worden genomen, want er vindt geen bevruchting plaats van een 
zaadcel met een eicel. Alles lijkt wat eenvoudiger bij deze organismen en dat is 
misschien ook wel zo. Toch vinden in deze organismen processen plaats die ons verbazen; 
het is op een bepaalde manier allemaal zo efficiënt en effectief geregeld. Schimmels 
staan met bacteriën onderaan de kringloop in de natuur maar anderzijds toch ook 
bovenaan. Via afbraak maken ze organische stoffen weer bruikbaar voor de groene 
planten en daarmee maken ze de loop der dingen tot een kringloop.  

Sommige schimmels ruimen op en (maar) goed ook, andere vallen aan 
op levende organismen (parasieten), een derde groep leeft in 
symbiose met vrnl houtige gewassen = mycorrhizavormers. Bij de 
laatste groep zijn de schimmeldraden onderaards verweven met de 
fijnste worteltjes van de bomen en samen profiteren ze van deze 
verbinding. De smakelijke russula is zo’n bondgenoot van bomen.  
Ook de bleke, niet scherpe russula die Hanneke op 5 juli meenam 
uit een moerassig gebied is het resultaat van zo’n verbinding tussen  

       Moerasrussula  boom en schimmel. Thuis bewaar ik nog de sporee van deze soort:  
bleek creme en sporen van ± 8 x 6 met een ornamentatie van wratten die weinig 
verbindingen vertonen. Echter, de paddenstoel zelf was binnen de kortste keren tot pap 
vergaan, zo doortrokken met vocht was hij. Alleen een foto houdt de herinnering levend. 
 
Stekels en sterren. 
Tenslotte nog een paar bijzonderheden, ook in ons land niet algemeen te noemen: de 
oorlepelzwam en de heideaardster. De eerste op kegels van naaldbomen, weinig opvallend  
op het eerste gezicht. Pak de min of meer ingegraven kegel eens op, draai het 
paddestoeltje om en de schoonheid van de stekels blinkt je tegemoet. Het hoedje dat 
wat zijdelings op de steel staat is maar een enkele cm in doorsnede, maar de stekeltjes 
aan de onderkant zorgen weer voor die noodzakelijke oppervlaktevergroting, 
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vergelijkbaar met de lamellen en buisjes bij andere soorten. Bij de heideaardster ziet 
het voortplantingsorgaan er weer heel anders uit. Het bolletje dat naar boven komt 
ontplooit zich bovengronds en de slippen vouwen zich open, waarbij het bolletje a.h.w. 
vrijkomt. Het gaatje dat bovenin ontstaat laat de  
sporen vrij, zodra het aangeraakt wordt.  
Dat kan een regendruppel zijn of een voorbijganger  
die er achteloos tegenaan loopt/schopt; je zou kunnen  
zeggen dat deze soort erom vraagt aangeraakt te  
worden. Is de aardster een gevallen (hemel)ster?  
Wat mij betreft mag het zo zijn. 
 
 
                Mestkaalkopjes 
Slotmaat. 
En zo zit er achter die wereld van schimmels een verhaal dat je niet meer loslaat als je 
eraan begonnen bent. Waarom zo intrigerend? Ik weet het niet, maar waarschijnlijk is 
de vonk van Linnaeus toch overgeslagen op al die mensen die zich met de natuur 
bezighouden en proberen enige ordening aan te brengen in de veelheid van organismen. 
Daarnaast is het genieten van de verscheidenheid iets waar je nooit genoeg van krijgt. 
Het combineren van die twee gegevens lijkt mij voldoende om er op uit te trekken en 
dat dat dit jaar gebeurde in het geboortejaar én in het geboorteland van Linnaeus was 
mooi meegenomen. 
 
Bert Tolsma 
 
 

      Zwerminktzwam     Wieltje       Ruig elfenbankje 
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MIJN “EERSTE KAMP” ERVARINGEN    
 
Al enige jaren was ik van plan om met een KNNV kamp mee te gaan. Toen het kamp 
nummer van Natura in de hefst van 2006 uitkwam was de keuze snel gemaakt: Oland in 
Zweden. Omdat het kamp al op 24 juni begon, moest ik op mijn school een regeling 
treffen dat ik 14 dagen eerder met vakantie kon. Toen dat in kannen en kruiken was, het 
aanmeldingsformulier ingevuld en verzonden. Al vrij snel kreeg ik bericht dat ik 
geplaatst was. Via e-mail kreeg ik de nodige informatie, deelnemers lijst, info over de 
gang van zaken, lijsten met Latijnse, Zweedse en Nederlandse vogelnamen, 
literatuurlijsten e.d. 
Ook een brief met ‘instructies’ voor de nieuwelingen. Een en ander kwam mij als oud 
NJN-er bekend voor; ’s avonds in de convo bijeen komen voor verslaggeving van de 
afgelopen dag, programmering van de volgende dag en de traditionele choc. 
Ondanks ‘het verbod’ kwam ik veel te vroeg op de  
camping en werd allervriendelijkst ontvangen door  
de kwartiermakers en mede  
vroegelingen. De convo stond al en in de loop  
van de dag kwamen de andere deelnemers  
een voor een binnendruppelen. 
’s Avonds kennis gemaakt met eenieder en het  
kamp was begonnen. Elke dag waren er excursies,  
bij toerbeurt had je, min of meer vrijwillig,        De traditionele “choc” smaakt nog altijd! 
daarbij bepaalde taken: excursie leiden, bijhouden wat er gezien was, verslaglegging etc.  
Alles in een gemoedelijke sfeer. Of je nu wel of niet deskundig was, het maakte niet uit. 
Genoten heb ik; van hetgeen we aan plantjes, vogels, insecten, paddestoelen zagen. Van 
de discussies over ‘de alvar en alvaret’, over wel of geen choc drinken. Maar vooral de 
plezierige kampsfeer is me bijgebleven. Leiding en deelnemers bedankt en tot ziens op 
een volgend kamp, wat dat ga ik zeker doen!! 
 
Bernard Wanders 
 
                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Deel van de kampdeelnemers op excursie 
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STRUINEN LANGS DE KUST IN DE BUURT VAN DE CAMPING: HÖGENASORDE 
Eerste excursie, Öland 25 juni 2007.  
 
Op pad met 16 mensen, allemaal in een zonnig humeur, maar dat kon ook niet anders want 
de zon was overtuigend aanwezig. Zeker weten doe ik het niet maar het zou me niet 
verbazen als we een record gebroken hebben. Tien minuten  
na de start zaten we in de berm met de boeken erbij om  
walstrosoorten te benoemen. Onze dagexcursie leider Bert  
was duidelijk geweest: alleen zeker weten is opschrijven.  
En waarachtig we hadden Noords walstro te pakken. Dat  
aan de andere kant van het pad een klein heuveltje  
werkelijk rood zag van de klaprozen gelardeerd met wat  

Slangekruid en witte Margrieten werd nauwelijks opgemerkt. 
De leeuweriken jubelden, de boompiepers wedijverden met 
hen, de tureluur liet zijn waarschuwingsroep horen, de groep 
ging door de knieën voor de eerste orchidee: de welriekende 
nachtorchis. Waren we al 50 meter gevorderd toen het de 
hoogste tijd was voor een kopje koffie? Wat een rijkdom om  

ons heen, maar ook … wat moeten we nog veel met het loepje werken alvorens zeker te 
weten. Op de kwelder genieten we van, kluut,tureluur, wulp, bontbekplevier, 
stormmeeuw, zwarte ruiter, bergeend, eidereenden en kemphaan. Ditte heeft zich 
afgezonderd want een groepje kale jonkers biedt perspectief: kleine vos, kleine 
vuurvlinder, zevenstippelig lieveheersbeestje, aardhommel, soldaatjes en een 
schitterende pendelzweefvlieg zijn er te bewonderen. Dan het natuurreservaat in. Aan 
de waterkant gaan we  lunchen en vogelen én we krijgen  
visite van een grote groep koeien. Klaske biedt op een  
verleidelijke manier een halve boterham aan maar de  
‘dames’ zijn niet geïnteresseerd. Wel in onze boeken die  
ijlings worden verplaatst. 
Tenslotte staan ze in een kring om ons heen. Als Bert  
plotseling overeind vliegt terwijl er een klaterend geluid  
opklinkt weten we dat we daar met z’n allen op hebben op hebben zitten wachten. 

Verder weer via bergnachtorchis, klaverblauwtje en 
steenanjer opnieuw naar de waterkant, met 
bontbekpleviertjes, jonge kieviten, zwarte ruiters, 
vissende noordse sterns en …..wat is dat nu toch? Een 
half uur(!) later besluiten we ‘unaniem’ dat het twee 
bosruiters zijn.  

 
 
Inmiddels vallen de eerste regendruppels  
en we besluiten terug te keren. Wat een  
heerlijke start van dit kamp. 
 
Guda Poot        Bontbekplevier 
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ALS DIT ÖLAND WAS … 
Dolingen en dwalingen door de flora van Öland 
 
Op de laatste dag van het kamp ontdekte ik dat ik abusievelijk alle muizeoortjes op het 
eiland had bestempeld als Hieracium pilosella (ofwel Pilosella officinarum ssp. pilosella), 
het gewone muizeoortje dus. Gewoon omdat ik niet goed genoeg in ‘Den nya nordiska 
Floran’ van Mossberg & Stenberg had gekeken, die prachtige – en tegen een 
afbraakprijs van 218 SEK, ongeveer 23 euro, in de Naturbokhandel in Stenhusa Gård te 
verkrijgen – kleurenflora van Scandinavië (928 bladzijden, 3250 planten). Op blz. 676 
staan toch heel duidelijk twéé plaatjes en twéé (onder)soorten van muizeoortje: naast 
het gewone muizeoortje, dat hier Vanlig gråfibbla (Pilosella officinarum ssp. pilosella) 
heet, ook de Mattfibbla (Pilosella officinarum  
ssp. peleteriana ofwel Hieracium peleterianum). 
 Het was me op verschillende  
plaatsen, vooral op de alvars, wel opgevallen  
dat de muizeoortjes daar meestal wat korter  
en steviger waren, maar ja, als je denkt dat  
er maar één soort is, dan zie je er ook maar  
één. Dit bijzondere muizeoortje is een type- 
rende plant voor kalkrijke, droge grond. 

De Mensalvar, met verdroogde alvar- 
bieslook en ontluikende aarereprijs … Veronica 
met je blauwe hoed!  

Schijn bedriegt 
In Zweden, in Scandinavië aan planten doen is lastiger dan op het eerste gezicht lijkt. 
Ogenschijnlijk is de Scandinavische flora overzichtelijk, telt lang zoveel soorten niet als 
in Midden- en Zuid-Europa, en heeft nog behoorlijk wat soorten met Nederland gemeen. 
Maar dit laatste is tegelijkertijd de valkuil: je moet bij de ‘Nederlandse’ soorten er 
steeds op bedacht zijn dat er misschien een meer of minder sterk gelijkende 
noordelijke tegenhanger in het spel is. Ik sloeg daarin soms zelfs door; zo bleek op 
Öland gewoon de echte, of zoals ik hem liever noem de grote valeriaan (Valeriana offici-
nalis) te groeien, en niet V. sambucifolia zoals ik eerst dacht, een plant die in 
noordelijker en bergachtiger streken de grote valeriaan vervangt. Verreweg de meeste 
soorten moet je verifiëren, eigenlijk gewoon alle, uiteraard met een flora die op het 
gebied betrekking heeft. Dat kost tijd, maar goed, die heb je, want het is vakantie. Met 
een Nederlandse flora, of zelfs een Groot-Duitse, loop je een flinke kans verkeerd uit 
te komen, en dat is verspilde tijd. 
 
Ik moest tijdens het kamp regelmatig denken aan een gedicht van K. Schippers: 
    Bij Loosdrecht 
 
    Als dit Ierland was, 
    zou ik beter kijken. 
 
Als dit Öland was, zou ik beter kijken … 
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Hooggestemd 
Is het nodig om de planten van Öland bij naam te kennen? Natuurlijk niet, je kan er ook 
gewoon van genieten, van hun kleuren, hun vormen, hun geuren, hun opluistering van het 
landschap … net zoals ik weleens de vogels betitel als de stoffering van het landschap. 
Of je kan het recht-toe-recht-aan hebben over muizeoortje, valeriaan, 
duizenguldenkruid, wintergroen, wespenorchis enzovoort. Maar waarom ga je dan naar 
Öland? Al die planten zijn ook dichterbij te zien, op Terschelling bijvoorbeeld, om maar 
een eveneens langgerekt eiland te noemen. (En vogelaars hebben het toch ook niet bot-
weg over gans, meeuw, stern, ruiter of vliegenvanger?) 
 
In ieder geval vind ikzelf het leuk om zoveel mogelijk over de flora van het gebied waar 
ik ben te weten te komen, en iets te begrijpen van waarom ze juist daar groeien. 
Er bestaat een handig boek, ‘Ölands kärlväxtflora’ door Rikard Sterner, over de hogere 
planten van Öland: de wolfsklauwen, paardestaarten, varens en zaadplanten. Jammer 
alleen dat het uit 1938 stamt en in het Zweeds is. Maar het is bijgewerkt tot 1986 en er 
staat een zeer uitgebreide Engelse samenvatting in. En met een Zweeds-Nederlands 
woordenboekje kom je een heel eind. Volgens dit boek, aangevuld met informatie uit 
‘Vegetation Nordeuropas’ door Klaus Dierssen (1996), is de plantengroei van Öland in 
hoge mate bepaald door twee dingen: 
1. de bijzondere bodem: zeer oud kalkgesteente aan de oppervlakte uit met name het 
Ordovicium, plaatselijk overdekt door kalkarme (zand) tot kalkrijke (keileem) morene-
afzettingen uit de laatste IJstijd;  
2. het bijzondere klimaat: relatief warm  
door de ligging in de Oostzee, en droog  
(de meeste regen uit het westen is al op  
het Noors/Zweedse vasteland gevallen). 
Op Öland heerst een klimaat dat is te  
vergelijken met een Zuidoost-Europees  
steppeklimaat! 
 

Dröstorpmossen op de Stora Alvar, groeiplaats van 
stijve waterweegbree en grote hoeveelheden 
oeverkruid en ruw kransblad. 

Les extrêmes se touchent 
De vegetatie van Öland is grofweg onder te verdelen in loofbossen, (aangeplante) 
naaldbossen,  (beweide) jeneverbesstruwelen, (beweide) alvarvegetaties ofwel 
kalkheiden of -steppen, (beweide en/of gemaaide) graslanden, moerassen, en drogere en 
nattere kustvegetaties. Het extreme substraat en het relatief warme doch tevens 
barre klimaat drukken vooral hun stempel op de vegetatie van de alvars. Hier is in 
verband met de geringe bodemvorming vaak een grote wisseling tussen droog en nat. 
Tevens is er een merkwaardige afwisseling van voedselrijke en voedselarme substraten: 
kalkrijke bodems zijn over het algemeen voedselrijk, maar zuivere kalksubstraten 
bevatten nauwelijks voedingsstoffen en zijn dus voedselarm! 
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Zuid en noord, warm en koud 
De ruime aanwezigheid van kalk maakt het voor een aantal zuidelijke planten nog 
makkelijker zich zo noordelijk te handhaven – kalk schept gunstige omstandigheden voor 
deze soorten. In 1741 viel het Linnaeus al op, dat hij op Öland onverwachte soorten 
tegenkwam, die hij eerder niet noordelijker dan Frankrijk had gezien. Voorbeelden van 
zulke planten, die als het ware een sprong maken van Noord-Frankrijk (en eventueel 
kleine voorposten in Zuid-België, Zuid-Limburg en Duitsland) naar Öland zijn de 
orchideeën purperorchis en hondskruid, een zonneroosje (Helianthemum canum ssp. 
canum), liggende raket (Sisymbrium supinum), een kogelbloem (Globularia vulgaris) en 
Fumana procumbens. Deze soorten kunnen Öland hebben bereikt in bepaalde perioden na 
de IJstijden waarin het zeeniveau zo laag was dat er landbruggen lagen tussen Zuid-
Zweden inclusief Öland en zuidelijker Europa. 
’s Winters zal het op de open alvar behoorlijk koud kunnen zijn. Enkele planten met juist 
een noordelijk en/of alpine verspreiding zijn de – zeldzame – alpenbeemdgras (Poa 
alpina), de vlinderbloemige Oxytropis campestris, en groene streepvaren. 
 
Oost en west, zout en zoet 
Opvallend is ook het aandeel van soorten met een zuidoostelijk (Zuid-Oost-Europa) en 
een oostelijk (Oost-Europa en Siberië ) hoofdverspreidingsgebied. Een aantal hiervan 
betreft steppeplanten, en dat is helemaal niet gek als je het steppekarakter van de 
alvars ziet; ze worden ook wel kalksteppen genoemd! Zulke steppeplanten zijn onder 
meer heesterganzerik (Potentilla fruticosa), twee alsems (Artemisia laciniata en 
rupestris), en de wel gezochte maar niet gevonden Ranunculus illyricus, Plantago 
tenuifolia en vroege ereprijs, de beide laatste klein en vroeg bloeiend. De zegge Carex 
obtusata is een oostelijke soort die tevens in Noord-Amerika voorkomt. 
Steppen kunnen door sterke verdamping ook plaatselijk verzilten. Misschien verklaart 
dat het voorkomen van zoutplanten zoals de zeeweegbree, in een vegetatie van 
overwegend zoutmijdende plantesoorten. 
Westelijke planten die op Öland hun oostgrens bereiken zijn Engels lepelblad en (de 
inmiddels verdwenen?) veelstengelige waterbies. 
 
Arm en rijk, zuur en basisch 
Je bent in een kalkgebied met allerlei planten van kalkrijk en basisch milieu, 
bijvoorbeeld blauwgras, voorjaarszegge, steenkers (Hornungia petraea), vliegenorchis, 
alvarbieslook (Allium schoenoprasum var. alvarense), ruig viooltje, Ölands zonneroosje, 
meelprimula (Primula farinosa), sierlijke vetmuur en bonte paardestaart. 
En dan zie je opeens veenpluis wuiven en tormentil en blauwe knoop bloeien, of 
oeverkruid en stijve moerasweegbree opdoemen, of, als je heel goed kijkt, de zeer 
zeldzame tweehuizige zegge zich verstoppen tussen andere sprietjes. Dat is een gekke 
ervaring! Want die soorten kennen we als planten van een voedselarm en zuur milieu. Het 
komt doordat, zoals boven al is gezegd, pure kalk arm aan overige mineralen is. 
Uiteraard groeien er ook soorten die weinig kieskeurig zijn wat betreft kalk, maar wel 
een tamelijk voedselarm substraat prefereren, zoals parnassia, geelhartje en bevertjes 
(trilgras).  
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Willem van Deventer maakte me nog attent op de engbloem, een kalkplant die op Öland 
zo algemeen is dat je hem bijna over het hoofd ziet. Bijna overal groeit hij, op de alvars, 
in de bermen, op de grindwallen langs de westkust en in het bos. In Scandinavië is de 
engbloem beperkt tot het zuidelijke Oostzeebekken. 
 
Droog en nat 
Vervreemdend voor de Nederlandse blik was ook het samen voorkomen van planten van 
droge en natte standplaatsen. Voor ons droge planten bij uitstek zijn blauwgras en 
kalkbedstro, die in Zuid-Limburg op kalkhellingen groeien. Op de alvars van Öland 
groeien ze samen met allerlei planten van vochtig en nat milieu, bijvoorbeeld 
moeraszoutgras, blauwe zegge, zomprus, armbloemige waterbies, moeraswalstro en 
kleine valeriaan.  
 
 
Top drie 
(Minstens?) drie hogere ofwel zaadplanten komen uitsluitend op 
 Öland voor, nergens anders ter wereld, endemisch heet dat.  
Ze hebben zich kunnen ontwikkelen dankzij de geïsoleerde  
ligging van Öland. 
De eerste, het Ölands zonneroosje (Helianthemum canum ssp.  
oelandicum), is hét symbool van Öland geworden en staat  
afgebeeld op veel ansichtkaarten en folders. We hebben het  
vast allemaal gezien, maar vaak zonder te weten; het is zeer  
algemeen op de alvar, maar eind juni begin juli uitgebloeid en  
alleen maar klein en groen met wat bruine vruchtkelkjes – na  
de overvloedige regen hebben we één bloempje gezien. 
De twee andere zijn wat minder spectaculair: een alsem 
 (Artemisia oelandica), en alvarstreepzaad, een ondersoort van 
smal streepzaad (Crepis tectorum ssp. pumila). Deze ondersoort 
 lijkt wat twijfelachtig, want we vonden op de alvar allerlei  
overgangen naar de gewone ondersoort, ssp. tectorum, zodat  
geen duidelijk onderscheid te maken was.         Eén van de drie endemen,                   

    alvarstreepzaad … of toch  
    al een beetje op weg naar  
    gewoon smal streepzaad? 

Knieval voor violen 
Rond 1977 heb ik een kleine studie naar viooltjes (en ook nog naar zonneroosjes) 
verricht voor de ‘Flora Neerlandica’, waarvan de uitgave echter voortijdig werd 
gestaakt. De belangstelling en liefde voor het geslacht Viola zijn gebleven, in het 
bijzonder voor de melkviooltjes. Dit groepje telt in Europa vijf soorten, of zes als je 
een vorm uit Oost-Nederland als soort beschouwt. Vier van de zes had ik al in levende 
lijve mogen aanschouwen, maar twee nog niet, het dwergmelkviooltje (Viola pumila) en 
het grote melkviooltje (V. elatior). Ze stonden beide op Öland en ik heb ze gezien, dank 
zij Marc en dank zij Eje Rosén van de Uppsala Universiteit, die we bij toeval (?) op de  
Stora Alvar ontmoetten. 
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Knielen voor het dwergmelkviooltje op de oever  … detailopname dwergmelkviooltje (met 
van Dröstorpmossen  en …    zaaddoos) op een kort gegraasde bult.  
 
 
De inderdaad heel kleine – en vroeger algemene – Viola pumila vond Marc Schmitz in de 
oeverzone in Dröstorpmossen op zeer soortenrijke bultjes met veel andere 
zeldzaamheden zoals bonte paardestaart, parnassia, vetblad en meelprimula, en op de 
Lill Jonskärr alvar in een soortenarme vegetatie met als voornaamste plant het 
doodgewone fioringras. Beide groeiplaatsen zijn extensief beweid maar wel kort 
afgegraasd. 
Viola elatior werd ons door Eje Rosén geshowd in de buurt van Årontorp, in een 
bosweide en langs bosranden waar herstelbeheer plaatsvindt. Het is een groot en vooral 
heel dicht behaard melkviooltje. Het is ook een van de planten met een hoofdzakelijk 
Zuidoost-Europese/Siberische verspreiding. 
Eerder had ik al het ‘gewone’ melkviooltje (V. persicifolia) gevonden in Djurstadträsk, op 
de overgang van een extensieve weide en een galigaanmoeras, samen met veel 
zilverschoon en akkermunt. 
 

 
En passant kwam ik nog de volgende andere viooltjes 
tegen: akkerviooltje, driekleurig viooltje, moeras-
viooltje, ruig viooltje, zeer algemeen op het kalkrijke 
Öland), bleeksporig bosviooltje, donkersporig 
bosviooltje en hondsviooltje. Het laatste behoort tot 
dezelfde sectie als de melkviooltjes en kruist 
daarmee ook frequent; waarschijnlijk hebben we een 
paar keer zulke hybriden gevonden. Misschien vonden 
we ook het zandviooltje. 
Gemist hebben we onder andere Viola alba, een van de 
zuidelijke soorten (zie boven) op Öland. 

 
 
 
 
 
 
Het, duidelijk behaarde, groot  
           melkviooltje 
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Passie of orgie? 
De passie voor orchideeën kan gemakkelijk ontaarden in een orgie, waarbij alle andere 
planten, hoe mooi ook, rondom de te bezichtigen of fotograferen orchidee, tot geknakte 
en geplette slachtoffers verworden. Albert Roessinh vertelde een aardige anekdote 
naar aanleiding van de orchideeënliefde. Hij was eens met een groepje Nederlanders 
(KNNV-ers?) in een Duits natuurgebied op zoek naar het vrouwenschoentje. Ze vonden 
het niet, maar ontmoetten wel enige Duitse natuurliefhebbers. Op Albert’s vraag of zij 
misschien konden vertellen waar het vrouwenschoentje stond, antwoordden de Duitsers 
enigszins uit de hoogte: “Wir sind Gesamtbotaniker.” 
Linnaeus was trouwens zeer verrukt van zuidelijke orchideeën op Öland als hondskruid, 
purperorchis en soldaatje, die hij na Frankrijk niet dacht weer te zien, maar vergat  

daarbij allerlei andere opmerkelijke soorten gelukkig ook 
niet. 
Een leuke verrassing was de vondst van honingorchis in een 
vochtig, soortenrijk grasland nabij Persnäs Församling, 
samen met onder andere vliegenorchis, vetblad en 
meelprimula. 
We hebben in Noord-Öland nog gezocht naar de 
groenknolorchis en de veenmosorchis, om hun standplaatsen 
te vergelijken met die in Nederland. Beide hebben we niet 
kunnen vinden. Bij nalezing in de Ölands kärlväxtflora bleek 
de groenknolorchis al in 1986 met uitsterven bedreigd; hij 
groeit mogelijk nog wel bij Runsten in Midden-Öland. De 
enige groeiplaats van de veenmosorchis is wellicht zelfs 
geheel verdwenen onder een hotel met zwembad, volgens Eje  

Honingorchis op een bult in een  Rosén.  
soortenrijke graslandvegetatie   Niet alleen de orchideeën maar ook veel andere 
plantesoorten zijn anno 2007 overigens veel zeldzamer dan de verspreidingskaartjes uit 
Ölands kärlväxtflora doen vermoeden. Deze kaartjes zijn namelijk een compilatie zijn 
van alle vondsten vanaf de 18de eeuw. Planten als de groenknolorchis en bijvoorbeeld ook 
de bruingele klaver (Trifolium spadiceum) zijn nagenoeg verdwenen door het wegvallen 
van het vroegere extensieve maai- en beweidingsbeheer van moerassen en graslanden. 
Ook de loofbossen werden vroeger licht beweid, en er werd daar ook wel gemaaid; dat 
bood bestaansmogelijkheden voor onder andere groot melkviooltje, groene en 
welriekende nachtorchis en wilgebladalant. 
 
Zegge en schrijve 
Een andere passie betreft de zeggen en biezen, of, in het algemeen, planten die geen 
opvallende kleuren nodig hebben om mooi te zijn en vaak in bijzondere milieus groeien. 
Een voor Öland karakteristieke zegge, Carex obtusata, was al uitgebloeid, maar gelukkig 
zat daarvan nog een stoffelijk overschotje als bijvangst in een pluk rendiermos die 
Albert Roessingh meebracht uit de Mensalvar. 
We vonden ruim 25 zeggesoorten, circa 15 biezen en circa 10 russen. Naast grote 
hoeveelheden blonde, zeegroene, zwarte, blauwe, stijve en dwergzegge, veenpluis, 
galigaan, zeebies (of heen), platte en ronde, zomp- en zeerus vielen bijzondere soorten 
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op als draad-, ronde, vlo-, tweehuizige en kwelderzegge, alvarwaterbies (Eleocharis 
uniglumis ssp. sterneri) en armbloemige waterbies, een bruine knopbies (Schoenus 
ferrugineus), ruwe bies (die wij in Nederland vooral kennen als brakwaterplant) en één 
keertje, in Djurstadträsk, de op Öland zeldzame mattenbies. In een moerasje op de 
Stora Alvar zagen we breed wollegras. 
In Djurstadträsk groeien ook kleine en grote lisdodde en hun bastaard Typha x glauca, 
met tot 50 cm lange sigaren; deze hybride is nog niet vermeld in Ölands kärlväxtflora, 
maar die is tenslotte al meer dan twintig jaar oud.  
Leuk was het ook om op verscheidene plaatsen de  
in Nederland zeer zeldzame platte bies te zien.  
Steeds groeide deze op min of meer overeenkom- 
stige standplaatsen: langs koeienpaadjes in vochtige  
delen van de alvar of op en langs paden in beweid  
natuurgrasland. 
 

Platte bies op een licht belopen pad in 
het natuurreservaat Petgärdeträsk. 

Toontje lager 
Mossen, korstmossen (symbiosen van schimmel en alg), algen of wieren en paddestoelen 
vormen de zogenaamde lagere planten. Elke groep is een wondere wereld op zich. Maar 
ze zijn een stuk moeilijker dan de hogere planten; binoculair, microscoop en chemicaliën 
zijn vaak onmisbare attributen om achter hun namen te komen. 
Mossen waren er te over. Ik heb alleen wat veelbelovende sikkel- en puntmossen 
(Drepanocladus, Scorpidium en Calliergon), die zeer algemeen waren in de vochtige 
gedeelten van de alvars, verzameld maar nog niet gedetermineerd. 
En wat naar korstmossen gekeken, vooral ook omdat die zo fantastisch en mooi kunnen 
zijn. Kalkminnende soorten spelen een hoofdrol. Voor de korstmossen geldt net als voor 
de hogere planten dat op de alvar speciale soortencombinaties voorkomen. Er zijn 
bijvoorbeeld soorten die verder alleen op de fjells groeien, de kale hoogten in de 
Noorse en Zweedse bergen, zoals de opvallende, witte, wormvormige Thamnolia 
vermicularis. Op de alvar komt ook ‘het bonte korstmossengezelschap’ voor met onder 
ander de oranjegele Fulgensia bracteata en zwavelgele F. fulgens, waarvan de laatste in 
Zweden tot Öland en Gotland beperkt is. Dit geldt ook voor het elandgeweimos ofwel 
zomersneeuw. Relatief algemeen op de alvar zijn verder twee Cetraria-soorten, 
sneeuwkorstmos (C. nivalis) en C. cucullata, een geelgroen korstmos met forse, gelobde 
takken. Eveneens op kalksteen groeit het plat dambordje of ‘kauwgomkorstmos’ 
(Aspicilia calcarea), zeer algemeen voorkomend. 
Wat betreft de wieren vielen er, behalve de zeewieren langs de kust, drie op: een 
gelatineus bruingroen wier op tijdelijk natte plekken op de alvar, en twee kranswieren, 
waarvan ruw kransblad massaal voorkomt in ondiep open water op de alvar. Stekelharig 
kransblad vonden we alleen in een meer in Knisa Mossen. 
De paddestoelen ten slotte komen aan bod in het relaas van Bert Tolsma. 
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  Het plat dambordje of ‘kauwgommos’ moet iedereen wel gezien hebben! 
 
Voetnoten 
Elders in dit verslag staat een plantenlijst, samengesteld door Yvon van de Velden met 
hulp van Marijke van Damme en Geertje Pettinga. Dat is een hele klus geweest, met een 
mooi resultaat. Er zal best nog wel een enkele vergissing in staan. Maar beter kon het 
gewoon niet, gezien de korte tijd die we hadden om de flora van Ölands te doorgronden! 
In dit verhaaltje noem ik slechts een beperkt aantal plantensoorten, dus het is aardig 
om de plantenlijst ernaast te houden en eventueel nog eens iets erover na te slaan in de 
verschillende flora’s. 
 
Veel hebben we van Ölands flora gezien, veel is ons ook ontgaan. Goed om er nog eens 
terug te keren en met wat meer achtergrondkennis opnieuw van die extreme en 
uitbundige flora te gaan genieten. 
Tot slot sloeg ik de ‘Heukels’ Flora van Nederland’ er nog eens op na, op dat muizeoortje. 
Wat bleek mij, eerlijk waar, pas toen? Hieracium peleterianum, met de lelijke 
Nederlandse naam ‘Valse muizenoor’ (hoezo vals, bijt het, of is alleen het gewone 
muizeoortje echt?) komt ook zeer zeldzaam voor in Nederland, op één plaats … 
Terschelling! 
 
Hanneke den Held, met medewerking van Marc Schmitz 
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EXCURSIE NAAR KNISA MOSSE   
Öland 2 juli   
 
Er dreigt zwaar weer met zoveel regen dat er voor  
wateroverlast gevreesd moet worden. Deze medede- 
ling wordt ons met een zorgelijk gezicht gedaan door  
de aardige campingbazin, want het kan ook wel drie  
dagen gaan duren! Maar ….. vandaag kan het nog mee- 
vallen. We besluiten op de stralende zon te vertrouwen  
en op de fiets te stappen naar de Knisa Mosse om daar rond een meer te gaan wandelen. 
De groep telt 18 deelnemers en Wim, onze excursieleider, besluit dat er 9 rechtsom en 
9 linksom het meer gaan lopen. We splitsen spontaan, maar Wim’s gezicht betrekt als hij 
ziet dat de goede vogelaars inclusief de telescoop en de superkijker van Loek in de 
andere groep verdwijnen. Hij voelt zich gehandicapt, maar besluit er het beste van te 
maken met een stel van die plantenmensen. 
Ons pad houdt ons soms meer dan ons lief is op afstand van het meer, maar ja, het is 
een vogelbroedgebied waar rust het wachtwoord is t/m 31 juli. We zien “gewone” dingen 
wandelend nu eens door bosjes, dan weer over open terrein. Het paapje laat zich 
uitgebreid bewonderen evenals de braamsluiper. We  
vinden rood guichelheil, sierlijk vetmuur en glidkruid  
met vlindereitjes. De laatste gaan mee naar Wageningen  
in de hoop ze bij de vlinderstichting onder te kunnen  
brengen. Even later ontmoeten we een groep schotse  
hooglanders mét stier. Wim verzamelt zijn kudde en  
dirigeert ons met een omtrekkende beweging naar de  
andere kant van het veld. 
De lunch brengt de twee groepen kortstondig bij elkaar. Ineke zorgt voor enige  

consternatie door uit te glijden en onzacht met de 
keien op de dijk te belanden, maar de schade blijft  
beperkt tot wat schaafwonden en een kapotte broek. 
Moeraswespenorchis staat schitterend te bloeien 
hier en de koninginnepage laat zich zien. Maar dan 
scheiden onze wegen weer, op naar het hoogtepunt 
van die dag. Er komt een hele grote vogel  
aanvliegen: een visarend! En hij heeft een tak(?) in  

zijn bek; hij is vast nog met zijn nest bezig. Goed  zichtbaar voor ons landt hij naast een 
muurtje en ademloos kijken wij toe.  Hij maakt heftig pikkende bewegingen alsof hij zit 
te eten. Dan komt aan de andere kant van het muurtje een  
fietser aangereden. Majestueus stijgt  
de  visarend op met in zijn bek …..een enorme zeepaling! Onze  
dag kan niet meer stuk. Als later blijkt, dat Loek nog aardig  
wat watervogels bij kan schrijven op onze gezamenlijke lijst   
weegt dat toch niet op tegen ‘onze’ visarend. 
 
Guda Poot          Wulp 
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ONS BEZOEK AAN BLA JUNGFRUN 
 
Na een paar keer uitstel wegens regen of wind kwam het er dan toch van, de tocht naar 
het kleine eiland voor de kust van Öland. De boottocht  
erheen verliep voorspoedig, al werd het weer er niet  
beter op, maar het was droog.  
Dichter bij het eiland komend zagen we een roze bult,  
bovenop begroeid met bos. Het blijkt een stuk roze  
graniet te zijn, helemaal glad geslepen door de  
gletsjers in de ijstijden. Heel ander gesteente dus  
dan Öland zelf, dat vooral uit kalksteen bestaat. Bij  
aankomst werd ons meegedeeld dat we maar langs één  
kant het eiland konden bewandelen, dus dezelfde weg terug en niet rondom, omdat de 
oostkant, met steilere stukken, niet veilig was i.v.m. de regen die ’s ochtends en de 
dagen ervoor was gevallen. De wandeling wordt aangegeven door palen met een witte kop 
en voert over flinke rotsen met grote spleten. Soms is een spleet te breed en is er een 
plank neergelegd om verdergaan mogelijk te maken. De waarschuwing voor gladheid was 
niet voor niets. Al snel bleek, dat de bijna volledig met korstmossen begroeide rotsen 
spekglad waren op plekken waar het nog nat was.  

Op Bla Jungfrun komen 260 verschillende soorten 
korstmos voor en juist doordat ze nat waren 
vertoonden ze de meest prachtige kleuren, van 
diepzwart via roze en bijna wit tot helder groen. Heel 
mooi, maar de wandeling werd er een hachelijke 
onderneming door, te meer daar de rotsen bijna 
allemaal naar zee hellen en flink hoog zijn, het was 
zaak op de been te blijven. Gelukkig zijn er ook hier 
en daar op steile stukken leuningen geplaatst die we  

Prachtige korstmossen op Bla Jungfrun  dan ook echt nodig hadden en dan kan je ook altijd  
nog op de kont verder, maar ja, die was dan wel  

meteen nat. Al vrij snel zagen we in het water onder ons twee Zwarte zeekoeten 
zwemmen met die karakteristieke witte vleugelvlekken en knalrode, grote zwemvoeten 
en verder helemaal diepzwart, prachtige vogels en door mij alleen daar gezien. Al 
klauterend en glijdend kwamen we bij de heksendansplaats, ook al zo’n vreemde plek met 
grote platte rotsblokken, waarvan er één, als je erop wiebelt, een diep trommelend 
geluid maakt. Als klapstuk kom je dan   
terecht bij het Labyrinth, een plekje  
door Linneaus ontdekt, waar grote ronde  
stenen, vaak met een prachtige tekening  
(door de natuurlijke gelaagdheid van het  
gesteente, niet door mensen gemaakt),  
in een spiraal zijn neergelegd, die uitnodigt  
om er tussendoor te lopen. We besloten hier  
dichtbij tot koffiedrinken en nog een stukje  
        Het indrukwekkende labyrinth op Bla Jungfrun 
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het bos in te gaan. Toen begon het weer te regenen en terwijl we het bos inliepen, 
waarvan de bomen hier dichtbegroeid zijn met de mooiste korstmossen, zette de regen 
door en werd het gieten. Dan maar terug, want zo nat zou het wel eens veel moeilijker 
en gladder worden. En inderdaad, de terugtocht verliep heel wat zwaarder en de door 
sommigen meegenomen stokken bewezen  
goede diensten. Maar we zijn allemaal  
behoedzaam en heelhuids teruggekomen  
bij de aanlegplaats van de boot. Aan boord  
gaan is dan ook nog een heel waagstuk, want  
er is geen steiger en de rotsen gaan hier  
steil naar beneden, wel met leuningen erop  
gemonteerd gelukkig, dan nog via een smalle  
plank terwijl de boot op de golven deint. Daar  
was inmiddels een zeil over de bankjes  
gespannen, zodat we droog zaten, terwijl ik  
een zucht van verlichting slaakte omdat we allemaal zonder ongelukken aan boord waren. 
Maar iedereen had genoten van het avontuur en had het voor geen goud willen missen! 
 
Marijke van Damme  
 
 

 
    Uitleg door de gids op Bla Jungfrun 
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ÖLANDS GEOLOGI TILL DUMBOMMAR    (Geologie voor/door dummies) 
 
Geologie is beslist niet mijn core-business, toch probeer ik steeds weer een klein beetje 
de geologie te begrijpen, de geologie is immers de basis van alles, bodem bijvoorbeeld 
(wel een stukje core-business) en daarmee ook de plantengroei, maar ook de opbouw van 
het landschap vindt zijn wortels in de geologie. 
 
Tja, Ölands geologie verbaasde mij iedere keer weer.  Heel Scandinavië was toch 
immerse en brok tamelijk zuur kristalijn gesteente? Nou, heel … zo hier en daar in het 
binnenland was wel wat kalkrijker/mineraalrijker gesteente, maar ja, je hebt ook talk 
midden in de Pyreneeën.  Oude kristalijne gebergten: Vogezen, Morvan of Auvergne dat 
zijn stuk voor stuk geen kalkgebieden.   Kalk zoals in Öland, dat verbond ik dus meer 
met Jura, Krijt, etc., zoals we kennen van de fameuze Franse kalkgebieden. 
 
Dus dan maar wat lezen, zo hier en daar wordt bijvoorbeeld de vegetatie ingeleid door 
een stukje geologie. En met wat brokstukken kom je, als dummie, een eind. 
 
In den beginne, of althans voor ons een handig begin, was er een grote ondiepe binnen-
zee.  In deze binnenzee zwommen allerlei beesten, waaronder de primitieve, langgerekte 
Nautilus-achtige waarvan we de “oublie-hoorntjes”  in de kalk zagen zitten.  In ieder 
geval heeft deze binnenzee (net als de latere binnenzeeën die voor Jura en Krijt 
zorgden) een stevig en serieus kalkpakket achtergelaten.  I  
n tegenstelling tot wat we gewend waren, of althans ik  
gewend was, is de Öland-kalk vreselijk oude kalk, Cambrium 
en Ordovicium.  Dat is dus heeeel oud, voor het Cambrium  
heb je nog PreCambrium en daarvoor .... niks, althans niks  
waaraan de paleo-geologen nog iets paleo-biologisch kunnen  
maken. Dan komt er een heel lange tijd die voor ons (niet  
geologen) niet zo interessant is.  En dan komen de IJstijden,  
daarna pas komen wij.  In de IJstijden is Scandinavië bedekt met een geweldig pak ijs, 
zoveel dat je eigenlijk overal de ronde afgeschuurde vormen ziet, en ook zoveel dat heel 
dit sub-continent een stuk naar beneden werd gedrukt. 
De zachtere kalkafzettingen zijn zo, en door eerdere erosie, ook vrijwel overal ver-
dwenen.  In het vlakke lagergelegen gebied blijft nog wat hardere kalk over, die kalk 
wordt dan wel helemaal kaalgeschaafd. 
Ook de laatste IJstijd, waarbij het landijs niet in Nederland kwam, bedekte Öland 
opnieuw met ijs.  Toen dit ijs smolt kwam langzaam het Ö-land boven.  Eerst het 
zuidelijk deel en pas later ook het noordelijke wormvormig aanhangsel.  Met het 
terugtrekken van het ijs begint ook het weer terugkantelen van het continent.  Nog 
steeds komt Zweden omhoog, en nog steeds in het noorden harde als in het zuiden.  
Ondanks de zeespiegelrijzing wordt de Oostzee langzaamaan kleiner en komer er nog 
steeds eilandjes bij. 
 
Wat zien we nu op Öland: Een groot vlak kalkplateau, Ordovicium-kalk, een tikje uit het 
lood, aan de westkant hoger als aan de oostkant (waar de kalk in zee verdwijnt).  Aan de 
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westkant, de Kalmarsund is eigenlijk een fossiele riviervallei, daar vind je zelfs onder de 
Ordovicium-kalk afzettingen uit het Cambrium. 
Bovenop de kalkschol daar vind je – verspreid, maar soms ook in Asterix en Obelix 
achtige “alignements” opgestelde – zwerfkeien zoals we die ook uit Drenthe (en 
Amersfoort) kennen.  Ook vind je bovenop een soort grond-morene, die ook zelf weer 
tamelijk mineraalrijk kan zijn.  Tenslotte zie je de strand- 
wallen, met name op het zuidelijk deel, dat al langer boven  
water uitsteekt, soms een hele opeenvolging, heel “gewoon”  
bij een terugtrekkende zee.   
Op het noordelijk deel van het eiland is het allemaal een stuk  
minder duidelijk.  Dit deel van het eiland vertoont meer een  
mix met morenen, duinen en hier en daar de echte kale kalk.   
In het uiterste noorden vind je zelfs een “echt” duinlandschap  
dat in “onze” tijden bebost is. 
Wat je je niet direct realiseert: Na de laatste IJstijd was  
het woest en ledig, kaal koud en winderig, daarna met het  
opwarmen komen planten, dieren en ook mensen.  Het opwar-             Jonsrauker 
men verloopt ook niet in een geleidelijke lijn, maar onregelmatig, en er zijn zelfs extra 
warme perioden.  Ook de Oostzee is niet zo’n statisch gegeven als we nu zouden 
vermoeden.  In de warmere perioden hebben sommige van de nu voor ons zo interessante 
en soms ook zo verbazingwekkend ver van hun kernverspreiding (bijvoorbeeld België of 
Frankrijk, en verder zuidelijk) groeiende planten.  Andere planten konden de afstand 
niet zo makkelijk overbruggen, of hielden het iet uit in de barre winters. 
Wat we ons ook maar zelden realiseren,: laatste IJstijd 12.000 jaar geleden, begin van 
menselijke activiteit circa 6.000 gelden, dus een tikje gechargeerd: het authentieke 
landschap op Öland is een cultuurlandschap.  In ieder geval hoort het cultuurlandschap 
nu dus tot het werelderfgoed. 
Nu, een aantal maanden, en 924 km (hemelsbreed) verder blijft Öland een aantrekkelijk 
eiland.  De camping was een heel bijzondere, qua ligging, etc. Beslist geen standaard 
camping.  Eigenlijk is er maar een klein verbeterpuntje: zou de camping zo’n 40 km 
zuidelijker liggen dan was het ideaal.   
Het noordelijke deel van Öland is bijzonder, maar niet zo bijzonder dat je speciaal dáár 
wilt zitten als je zuiver naar de natuurhistorische kwaliteiten kijkt.  Mocht er dus in de 
toekomst zich een geschikte locatie voordoen in het gebied tussen Algutsrum en 
Runsten – dat is het gebied met een afwisseling van landbouw, en oude loofbossen 
bossen dan zou dat, althans wat betreft onze core-business te prefereren zijn. 
Dit gebied, dat wellicht op het eerste gezicht minder aantrekkelijk lijkt wordt door-
sneden door een aantal langeafstands(fiets)routes, en  
biedt juist door de agrarische activiteit ook mogelijk- 
heden van kamperen bij de boer.  Verder is het ook het  
botanisch meest aantrekkelijke gebied: niet voor niks  
vind je in de beroemde Nordiska Floran heel vaak  
“Runsten Öland" als herkomst-aanduiding van het  
getekende materiaal. 
Marc Schmitz             Smalspoor 
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VLINDERS EN ANDERE INSECTEN WAARGENOMEN TIJDENS HET KAMP 
 
In dit verslag staan voornamelijk vlinders omdat ik  
hiervan het meeste weet. 
Er zijn in totaal 30 dagvlindersoorten gezien.  
Van sommige soorten maar één of een enkele exem- 
plaren,andere soorten zagen wij regelmatig tijdens de  
excursies. 
In het Trollenskog zagen wij veel exemplaren van het          groot geaderd witje,  
verder heb ik ze niet gezien. 

Bij Himmelsberga, het landesmuseum, fotograafde ik een naar ik 
dacht een kleine vos. Thuis bij het bekijken  van de foto’s bleek het 
echter een grote vos te zijn. Voor mij een nieuwe soort die ik 1 x 
eerder in een donkere wijn kelder in Hongarije gezien heb, waar 
het een zomer diapauze hield. In de Ecologische Atlas van de 
Dagvlinders van Noordwest-Europa van F.A.Bink  is de grote vos  

       Grote vos   gefotograafd bij Himmelsberga,wat een toeval. 
Dat fotograferen van je waarnemingen handig is bleek ook bij het bekijken van mijn 
blauwtjes. Eerst dacht ik een Heideblauwtje te  
hebben gefotografeerd later bleek dit een  
Vals heideblauwtje te zijn, ook een mooie waarneming. 
Bij de vlinderlijst heb ik de indeling van de Nieuwe  
vlindergids van Tirion gebruikt 
Voor de insecten de nieuwe insectengids van Tirion. 
De insecten die op naam gebracht heb zijn herkend ; wat  
ik genoteerd heb zijn in aantal niet zoveel. Wij zullen  
ongetwijfeld meer gezien hebben maar die heb ik niet op        Vals heideblauwtje 

naam kunnen brengen. 
 
Dette Vethaak-Nijkamp 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tweekleurig hooibeestje                                                    Gehakkelde aurelia 
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Vlinderlijst Öland 2007   

    
Konninginnepage Papilio machaon 
Groot Koolwitje Pieris brassicae           
Groot geaderd witje Aporia crataegi 
Klein koolwitje Pieris rapae 

Klein geaderd witje Pieris napi 
Citoenvlinder Gonepteryx rhami 
Eikepage Neozephyrus quercus 
Kleine vuurvlinder Lycaena phlaes           
Heideblauwtje Plebeius argus 
Vals Heideblauwtje Plebeius idas  
Klaverblauwtje Polyommatus semiargus 

Icarusblauwtje Polyommatus icarus 
Grote ijsvogelvlinder Limenitis populi          
Atalanta Vanessa atalanta 
Kleine vos Aglais urticae 
Grote vos Nymphalis xanthomelas 
Distelvlinder Vanessa cardui 

Gehakkelde aurelia Polygonia c-album 
keizersmantel Argynnis paphia           
Grote parelmoervlinder Argynnis aglaja 
Purperstreepparelmoervlinder Brenthis ino 
Kleine parelmoervlinder Issoria lathonia 
Bosparelmoervlinder Melitaeae athalia 
Heivlinder Hipparchia semele 
Bruin zandoogje Maniola jurtina 

Koevinkje 
Aphantopus hyperantus  
                                   

Hooibeestje Coenonympha pamphilus 
Tweekleurig hooibeestje Coenonympha arcania 
Bont zandoogje Pararge aegeria 
Zwartsprietdikkopje Thymelicus lineola 
 
door Dette Vethaak-Nijkamp 
 
 
 
 



0 
VOGELLIJST 
 Naam 24-juni 25-juni 26-juni 27-juni 28-jun 

29-
juni 

30-
juni 

         
1-juli

           2-
juli 

3-
juli 4-juli 

5-    
juli  6-juli 7-jul 

1 Gavia arctica Parelduiker      C     A    
2 Podiceps cristatus Fuut   A  A, B C   A, B  B  A  
3 Podiceps auritus Kuifduiker           B  B  

4 
Phalacrocorax 
carbo Aalscholver 1 A, B, C, D A C, D A, B B, C  A A, B B A, B  A, B A 

5 Ardea cinerea Blauwe Reiger  C, D  C A, B A, B, C C A A, B B A, B  A A 
6 Cygnus olor Knobbelzwaan  B, D  C A, B A, B, C  A A, B B A, B  A, B  
7 Anser anser Grauwe Gans 1 B, D A D B B, C C  A B B  B A 
8 Branta leucopsis Brandgans  B, D  C, D c Bo    B     

9 Branta canadensis 
Grote Canadese 
Gans 1 D  D  B     B  B  

10 Tadorna tadorna Bergeend  B, D A C, D A, B B    B     
11 Anas strepera Krakeend    C  B   A B     
12 Anas crecca Wintertaling  C, D  C, D A, B  C  A B   A A 

13 
Anas 
platyrhynchos Wilde Eend  C, D   A, B E C  A B B  A, B A 

14 Anas clypeata Slobeend     B    A      
15 Aythya ferina Tafeleend     A          
16 Aythya fuligula Kuifeend     A, B   A A    A  

17 
Somateria 
mollissima Eidereend   A C, D A, B C  A   A, B  A  

18 
Bucephala 
clangula Brilduiker 1   C  C         

19 Mergus serrator Middelste Zaagbek     A, B C  A B B A  B  
20 Mergus merganser Grote Zaagbek    C A, B C C A B      
21 Pandion haliaetus Visarend      C A, C  A, B    A  
22 Pernis apivorus Wespendief  C             
23 Milvus milvus Rode Wouw    Co, D B       A B  
24 Haliaeetus albicilla Zeearend    D  B       A  
25 Circus aeruginosus Bruine Kiekendief  A, C, D A Co  C, E C  A, B, C    A A 
26 Circus cyaneus Blauwe Kiekendief           B    
27 Circus pygargus Grauwe Kiekendief    Ao       B    
28 Accipiter nisus Sperwer      A         
29 Accipiter gentilis Havik  C A     A       
30 Buteo buteo Buizerd  A, C A Co B B, C  A A, B  B  B  
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31 Falco tinnunculus Torenvalk            A   
32 Falco subbuteo Boomvalk       B A      B 
33 Coturnix coturnix Kwartel        B       

34 
Phasianus 
colchicus Bosfazant  A A  B Bo, C     B    

35 Grus grus Kraanvogel 1 (8 ov)        C      
36 Rallus aquaticus Waterral           B  B  
37 Gallinula chloropus Waterhoen             B  
38 Fulica atra Meerkoet  C   A, B C   A, C  B  B  

39 
Haematopus 
ostralegus Scholekster 1 B, C, D A C, D A, B  C  A B B  B  

40 
Recurvirostra 
avosetta Kluut 1 B, D  C, D  B    B B    

41 Vanellus vanellus Kievit 1 A, C, D A B, C A, B B, C C A A B B  B  
42 Pluvialis apricaria Goudplevier  C       A      

43 
Charadrius 
hiaticula Bontbekplevier 1 B, C, D A, B C, D A, B B, C B, C A A  B  B A 

44 Charadrius dubius Kleine Plevier  B      A     B  
45 Scolopax rusticola Houtsnip        A, B       
46 Gallinago gallinago Watersnip  C  D   C    B    

47 
Numenius 
phaeopus Regenwulp   camping            

48 Numenius arquata Wulp  B, C, D  D B B, C   A    B  
49 Tringa erythropus Zwarte Ruiter  B, C    B B  A    B  
50 Tringa totanus Tureluur 1 B, C, D  C, D A, B B, D, E B A A B B  B A 
51 Tringa nebularia Groenpootruiter  C   B B  A A B B  B A 
52 Tringa ochropus Witgatje  C       A     A 
53 Tringa glareola Bosruiter  C, D  C B B B  A  B  B  
54 Actitis hypoleucos Oeverloper   A   C  A A  B  B  
55 Calidris alpina Bonte Strandloper     B    A B B    

56 
Philomachus 
pugnax Kemphaan 1 B, C  C, D   B        

57 Larus canus Stormmeeuw 1 B, C, D A, B D A, B A, C C A A B A, B  A, B A 
58 Larus marinus Grote Mantelmeeuw 1 D A C A, B  C A A B   A, B A 
59 Larus argentatus Zilvermeeuw 1 A, D A, B C, D A, B C C A A, B  A, B  A, B A 
60 Larus fuscus Kleine Mantelmeeuw  B             
61 Larus ridibundus Kokmeeuw 1 B, C, D A, B  A, B B C A A, B B A, B  A, B A 
62 Sterna caspia Reuzenstern     A, B A, C A, C  B    A  
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63 
Sterna 
sandvicensis Grote Stern            B   

64 Sterna hirundo Visdief 1 B  D A, B C C A A, B    A, B A 
65 Sterna paradisaea Noordse Stern  B, C, D B C B B C A  B     
66 Sterna albifrons Dwergstern 1   C   C   B     
67 Chlidonias niger Zwarte Stern  C             
68 Uria aalge Zeekoet           A    
69 Alca torda Alk       D        
70 Cepphus grylle Zwarte Zeekoet           A    
71 Columba oenas Holenduif  A    A, C  A     B  

72 
Columba 
palumbus Houtduif  A, C, D A B, C, D B B, C  A A  B  B A 

73 
Streptopelia 
decaocto Turkse Tortel               

74 Cuculus canorus Koekoek 1 B, C, D  D B C   A  B  B A 
75 Tyto alba Kerkuil               
76 Strix aluco Bosuil        B       

77 
Caprimulgus 
europaeus Nachtzwaluw          C     

78 Apus apus Gierzwaluw 1 A, B, C, D A, B  A, B A, B, C C A A B B  A, B A 
79 Jynx torquilla Draaihals     B C     A    

80 
Dendrocopos 
major Grote Bonte Specht 1 A, D A B, C B A   A  A, B  B A 

81 Dryocopus martius Zwarte Specht             B  
82 Picus viridis Groene Specht      C C A A  B  B A 
83 Lullula arborea Boomleeuwerik  A   B C  A B     A 
84 Alauda arvensis Veldleeuwerik 1 A, B, C, D A, B B, C, D A, B B, C B, C A A B B  A, B A 
85 Riparia riparia Oeverzwaluw  D B D           

86 Hirundo rustica Boerenzwaluw 1 A, B, C, D A A, C A, B 
A, C, D, 
E C A A A, B B  A, B A 

87 Delichon urbica Huiszwaluw 1 A, C, D A A, C, D A, B A, B, C  A A, B  B  A, B  

88 Motacilla alba Witte Kwikstaart 1 A, B, C, D 
A, 
B+F154 A, C A, B A, Bo, C C A A, B A, B A, B  A, B A 

89 Motacilla flava Gele Kwikstaart             B  

90 Anthus trivialis Boompieper 1 A, B A 
A, B, C, 
D B A, B, C C A A A B  B A 

91 Anthus pratensis Graspieper 1 C, D  C B A    B     
92 Anthus petrosus Oeverpieper  D           B B 



 29

93 Regulus regulus Goudhaantje        A   B    

94 
Troglodytes 
troglodytes Winterkoning    B, C, D  A, C C A A, B  B  A, B A 

95 Prunella modularis Heggenmus       C        
96 Turdus merula Merel 1 A, D A B, D B A, C, E C A A A A, B  A, B A 
97 Turdus pilaris Kramsvogel     B A, C   A      
98 Turdus iliacus Koperwiek          C     
99 Turdus philomelos Zanglijster  A A B B C   A  B  A A 

100 Turdus viscivorus Grote Lijster              A 

101 
Acrocephalus 
scirpaceus Kleine Karekiet     B C   A, B    B  

102 
Acrocephalus 
palustris Bosrietzanger        B       

103 Hippolais icterina Spotvogel 1 A A B A, B C C A A    B  

104 
Phylloscopus 
trochilus Fitis 1 A, C, D A B, D A, B 

A, Bo, C, 
D, E C A A A A, B  A, B A 

105 
Phylloscopus 
collybita Tjiftjaf      A, C   B     A 

106 
Phylloscopus 
sibilatrix Fluiter  A A B  C  A   B  B  

107 
Phylloscopus 
fuscatus Bruine Boszanger   A            

108 
Phylloscopus 
trochiloides Grauwe Fitis      A         

109 Sylvia atricapilla Zwartkop   A B A, B A, C C A A, B  B  A, B  
110 Sylvia borin Tuinfluiter  A A B B A, C  A A, B  A  B A 

111 Sylvia communis Grasmus 1 A, C, D A A, C, D A, B 
B, C, D, 
E C A A B B  B  

112 Sylvia curruca Braamsluiper 1 A, D A  A, B A, C  A A  A, B   A 
113 Sylvia nisoria Sperwergrasmus          C     

114 Muscicapa striata 
Grauwe 
Vliegenvanger  A A B A, B A, Bo C A A  B  B A 

115 
Ficedula 
hypoleuca Bonte Vliegenvanger   A   C  A     A, B  

116 Ficedula albicollis Withalsvliegenvanger  A (C+A)    A, Bo, C   A      
117 Ficedula parva Kleine vliegenvanger           B  B  
118 Erithacus rubecula Roodborst  A A B A A, Bo, C C A A  B  B  
119 Luscinia luscinia Noordse Nachtegaal 1 A, D A B A C, D, E C  A  B  B  
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120 
Phoenicurus 
ochruros Zwarte Roodstaart        A       

121 
Phoenicurus 
phoenicurus 

Gekraagde 
Roodstaart  A   B   A   B  B  

122 Saxicola rubetra Paapje  C A C, D  C   A  B  A  

123 
Oenanthe 
oenanthe Tapuit 1 A, C A A, C, D A A, Bo, C   A, B A, B B  A, B A 

124 Panurus biarmicus Baardmannetje             B  

125 
Aegithalos 
caudatus Staartmees         C  B   A 

126 Poecile palustris Glanskop  D  B A C  A A  B  B A 
127 Periparus ater Zwarte Mees        A       

128 Parus major Koolmees 1 A, D A, B 
A, B, C, 
D A, B A, C, E C A A, B  B  A, B A 

129 
Cyanistes 
caeruleus Pimpelmees  A A B A, B A, C C A A, B  B  B A 

130 Sitta europaea Boomklever  A A D B Bo, C  A A  A, B  B  

131 Certhia familiaris 
Kortsnavel 
boomkruiper        A      A 

132 Remiz pendulinus Buidelmees             B  
133 Lanius collurio Grauwe Klauwier 1 A, D A  B A, Bo, C C  A, B  B  A, B A 

134 
Garrulus 
glandarius Vlaamse Gaai    B  A, Bo, C  A A  B  B  

135 Pica pica Ekster  A, C  A, B, C B Bo C A A, B  B  A, B A 
136 Corvus monedula Kauw  C, D  B B Bo, C   A  B    
137 Corvus frugilegus Roek    Bo B      B    
138 Corvus corax Raaf  C, D A B  A, C C A A, B    A, B  
139 Corvus cornix Bonte Kraai 1 A, B, C, D A A, C, D A, B A, Bo, C  A A B B  B A 
140 Sturnus vulgaris Spreeuw 1 A, B, C, D A, D B A, B, C C  A A, B B  A, B A 

141 Emberiza citrinella Geelgors 1 A, B, C, D A, B A, B, D A, B 
A, B, C, 
E C A A, B B B  A, B A 

142 
Emberiza 
schoeniclus Rietgors  C  D  C, D, E     B  B  

143 Fringilla coelebs Vink  A, C, D  B, D B A, C C A A, B  B   A 

144 
Carpodacus 
erythrinus Roodmus         C      

145 Loxia curvirostra Kruisbek             B  
146 Carduelis chloris Groenling 1 A, D  A, D A, B A, Bo, C C A A  B  A, B A 
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147 Carduelis flammea Barmsijs     A    A, C      
148 Carduelis spinus Sijs      A  A   A    
149 Carduelis carduelis Putter  A, C  D B C, E     B  B  

150 
Carduelis 
cannabina Kneu 1 A, C, D   B Bo, C C  A B B  B A 

151 Serinus serinus Europese Kanarie             B  
152 Pyrrhula pyrrhula Goudvink    B     A  B    

153 
Coccothraustes 
coccothraustes Appelvink  A A B  C B A C  B  B  

154 Passer domesticus Huismus  A, C  A B A, C         
155 Passer montanus Ringmus 1 A, C A   B A, C C   A B B   B 1 

   24-jun 1 camping            
   25-jun A fietsexcursie omgeving + Lilla Horns löväng         
    B Wikegard camping + Högenäs orde          

    
C Möckelmossen + 
Stenåsa           

    D Beijershamn            

   26-jun
A fietsexc. Hagelstad, Västra alvaret, Strandvägen,  
Horns udde, (Horns kungsgård)     

    B Mensalvaret           
    C Camping           
   27-jun A Gråborg           
    Ao onderweg           
    B Ismantorp (?)           
 Geelgorsman Öland   C Kapelluden     Paapje man     
    D Beijershamn + Möckelmossen         
   28-jun A Norra udde, �ange Erik, Hälludsvik, Neptuni åkrar        

    
B Grankullaviken (Färjelage – 
Trollskogen)         

   29-jun A Hjohnsted (?) + Lilla Horns löväng         
    B Marsjö sjömarker           
    Bo Onderweg en gebiedje langs de weg         
    C Horns kungsgården, Hornssjön + kust         
    D Djurstad träsk           
    E Petgärde träsk           
   30-jun A Hornssjön           
    B Högenäs orde           
 Kneu   C Knisa mosse     Grasmus      
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    D Kapelluden           
   1-jul A Trollskogen           
    B Nachtexc. Hornssjön          
   2-jul A Knisa mosse           
    B Hornssjön ZW           
    C Västra alvaret + kust          

   3-jul
A ? (notuliste Martha 
Tolsma)          

    B Högenäs orde           
    C Store alvaret (omgeving Ekelunda)         
   4-jul A Blå jungfru           
    B Halltorps hage, Steninustri Greby, Petgärde träsk        

 Tureluur  5-jul
A Onderweg naar 
Borgholm          

    B kust bij camping           
   6-jul A Hornssjön           
    B Halltorps hage, Steninustri Greby, Petgärde träsk        
   7-jul A Knisa mosse (moeras en bos)         
    B camping en kust           
          Grauwe klauwier     

                      Fitis, juveniel           DOOR PAUL VAN DER POEL                 Visdiefje 



LIJST VAN ZOOGDIEREN 
 
Ree 
Haas 
Konijn 
Eekhoorn 
Vos 
Egel 
   
 
LIJST VAN HERPETOFAUNA 
Gewone pad  
Bruine kikker  
Groene kikker 
complex  
Boomkikker gehoord 
  
Adder  
Ringslang  
Hazelworm  
Levendbarende 
hagedis  
Door Paul van de Poel 
 

  Ringslang      Hazelworm 
 
  
 
                 
 
 
 
 
 
 
  Jonge ringslang     Adder 
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LIJST VAN SOORTEN PADDENSTOELEN, GEVONDEN OP ÖLAND 
 

1. Auriscalpium vulgare oorlepelzwam 
2. Bolbitius vitellinus dooiergele mestzwam 
3. Clitopilus prunulus grote molenaar 
4. Collybia dryophila gewoon eikebladzwammetje 
5. Coprinus disseminatus zwerminktzwam 
6. Coprinus lagopus hazepootje 
7. Coprinus micaceus gewone glimmerinktzwam 
8. Fomes fomentarius echte tonderzwam 
9. Geastrum schmidelii heideaardster 
10. Lactarius theiogalus rimpelende melkzwam 
11. Marasmius scorodonius kale knoflooktaailing 
12. Mycena vitilis papilmycena 
13. Panaeolus fimicola grauwe vlekplaat 
14. Panaeolus fimiputris geringde vlekplaat 
15. Phallus impudicus grote stinkzwam 
16. Polyporus squamosus zadelzwam 
17. Polyporus varius waaierbuisjeszwam 
18. Psathyrella candolleana bleke franjehoed 
19. Russula vesca smakelijke russula 
20. Stereum hirsutum gele korstzwam 
21. Trametes hirsuta ruig elfenbankje 
22.  Marasmius rotula wieltje 

 
Door Bert Tolsma 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                           Mestkaalkopje        
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LIJST VAN DIPTERA  -  TWEEVLEUGELIGEN 
 
Syrphidae   Zweefvliegen 
Latijnse naam   Nederlandse naam Biotoop Vangplaats 
1. Halophilus pendulus Gewone penseelvlieg Algemeen op vochtige terreinen 
 Vangplaatsen: Trollskogen, N-punt Öland boven Böda. Bosweide bij Lila Horn 
2. Eristalis intricaria –  Hommelbijvlieg  –  Veel op vochtig terrein –  

Vangplaats: Bosweide Lila Horn 
3. Eristalis sepulcralis  –   Weidevlekoog –  Algemeen 

Vangplaats: .Vikegård  Löttorp  Op Armeria 
4. Eupeolus (Metasyrphus) lundbecki  –  een Kommazwever met opgeblazen gezicht  –  

Noordelijke soort !   
Vangplaats: Vikegård Löttorp; Djurstad träsk Trnstubbe; Bosweide Lila Horn 

 
HYMRNOPTERA  -  VLIESVLEUGELIGEN 
 
Apidae                      Bijen 
1. Chelostoma florisomne  –  Ranonkelbij  –   

Vangplaats:   Gräborg , vreemd genoeg op Allium 
Lasioglossum zonulum  – Petgarde träsk 

2. Osmia coerulescens  –      Blauwe metselbij –   
Vangplaats: Trollskogen, N-punt Öland boven Böda 

3. Hylaeus signatum  –          Reseda maskerbij   –   
Vangplaats: Trollskogen, N-punt Öland boven Böda 

4. Colletes daviesanus –        Wormkruidbij       –    
Vangplats: Bosweide Lila Horn 

 
Sphecidae                   Graafwespen 
1. Nysson variabilis –             Koekoeksgraafwesp –  legt eieren op de prooi van  

andere graafwespen, Middeneuropese soort, niet in Nederland éénmaal in België 
gevangen. 
Vangplaats:  Bosweide Lila Horn 

2. Crabro cribarius  –           Grote zeefwesp –  Predeert middelgrote vliegen.  
Vangplaats: Lila Horn Op Laserpitium 

 
Pamphiliidae                  Spinselbladwespen 
1, Acantholida posticalis  –     Larvenspinsels op dennen  –  

Vangplaats: Trollkogen, N-punt Öland boven Böda 
  
 
Door Albert Roessingh 
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Insecten Öland 2007   Door Dette Vethaak 
      
libellen en juffers  gewone oeverlibelle Orthetrum cancellatum 
  viervleklibelle Libellula quadrimaculata 
  zwarte heidelibelle Sympetrum danae 
  bruine glazenmaker Aeshna grandis 
  lantaarntje Ischnura elegans 
  watersnuffel Enalllagma cyathigerum 
      
sprinkhanen tandradje   
  zoemertje   
  zompsprinkhaan   
                               sabelsprinkhaan decticus albifrons 
      
Wantsen                  streepwants graphosoma italicum 
    Pantatoma rufipes 
  
 
 
     
nachtvlinders   Myelois cribrella 
                               st jansvlinder Zygaena osterodensis 
  jacobsvlinder Tyria jacobaeae 
  gammauiltje Autogrpha gamma 
  rouwspanner Odezia adrata 
  zuringspanner Rhodostrophia calabra 
    Scopula fioslactata 

 huismoedertje Noctua pronuba 
      
zweefvliegen pendelzweefvlieg Helophilus pendulus 
  blinde bij Eristalis tenax 
  rupsendoder Ammophila sabulosa 
      
goudwesp goudwesp Chrysis ignita 
wespen hoornaar Vespa crabro 
      
hommels weidehommel Bombus confusus 
  gewone aardhommel Bombus terrestris 
kevers goudentor Cetonia aurata 
  paardenmestkever Geotrupes stercorarius 
  lieveheersbeestje 7 stip Coccinella septempunctata 

  
zwart soldaatje 
 Catharis rustica 

Boktorren            gevlekte smalbok Strangalia maculata 
waterkevers gewone geelrand Dytiscus marginalis 



 PLANTENLIJST ÖLAND 2007       
1 Stora Alvar 25-jun-07 14 Hjälmustad en Lilla Horn en daartussen  29-jun-07   
2 Möckelmossen  25-jun-07 15 Horsjön          30-jun-07   
3 Wikegard camping 25-jun-07 16 Böda Ecopark        01-jul-07   
4 Högenäs nat.res. 25-jun-07 17 Trollskogen         02-jul-07   
5 Hagelstad, Västra Alvar, Hornsjön  26-jun-07 18 Trosnäs-Persnäs-Södvik-Knissa Mosse  02-jul-07   
6 Byrums Sandvik 26-jun-07 19 Weg nr 136 en parallelweg     03-jul-07   
7 Graborg  27-jun-07 20 reservaat Hogenasorde      03-jul-07   
8 Beijersham & Mockelmossen 27-jun-07 21 Petgärde träsk        04-jul-07   
9 Högstrom Ismantorpsborg?  27-jun-07 22 Mensalvar          05-jul-07   

10 Erile, Hälluddsvik, Neptuni Åkrar 28-jun-07 23 Halltrops hage - Pretgärdeträsk     06-jul-07   
11 Neptuni  Åkrar - Lange Erik 28-jun-07 24 Hornsjön          07-jul-07   
12 Vikegard - Persnäs - Södvik 29-jun-07 25 Stora alvar - Dröstorpmossen     08-jul-07   
13 Djurstadfräsk - Petgärdeträsk 29-jun-07                          
   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 
 Nederlandse naam Latijnse naam                                                   
                                                     
 Varens Pteropsida                                                   
 Muurvaren Asplenium ruta-muraria                                           1     1 
 Steenbreekvaren Asplenium trichomanes                 1                         1       
 Noordse streepvaren Asplenium septentrionale                                                 1 
 Blaasvaren Cystopteris fragilis                                                   
 Wijfjesvaren Athyrium filix-femina                           1                   1   
 Adelaarsvaren Pteridium aquilinum                             1                 1   
 Gewone eikvaren Polypodium vulgare                             1   1                 
 Brede stekelvaren Dryopteris dilatata                                 1             1   
 Moerasvaren Thelypteris palustris                                                   
 Addertong Ophioglossum vulgatum                     1   1             1           
                                                     
 Naaktzadigen/coniferen Pinopsida                                                   
 Jeneverbes Juniperus communis 1                   1 1 1 1     1 1           1 1 
 Grove den Pinus sylvestris                             1   1                 
                                                     
 Paardestaartfamilie Equisetaceae                                                   



 38

 Heermoes Equisetum arvense 1     1                   1                   1   
 Holpijp Equisetum fluviatile   1                               1 1             
 Bonte paardestaart Equisetum variegatum   1           1                                 1 
 Ångsfräken Equisetum pratense                     1                             
 Schaafstro Equisetum hyemale                                                   
                                                     
 Ranonkelfamilie Ranunculaceae                                                   
 Dotterbloem Caltha palustris   1           1         1         1             1 
 Leverbloempje Hepatica nobilis     1   1   1   1       1 1   1 1 1 1   1         
 Bosanemoon Anemone nemorosa                 1         1         1             
 Wilde akelei Aquilegia vulgaris                 1                                 
 Wildemanskruid Pulsatilla vulgaris             1 1     1                             
 Fältsippa Pulsatilla pratensis                                                 1 
 Scherpe boterbloem Ranunculus acris       1                             1             
 Gulden boterbloem Ranunculus auricomus             1   1     1                           
 Knolboterbloem Ranunculus bulbosus           1                                       
 Egelboterbloem Ranunculus flammula   1       1   1       1   1       1     1         
 Kruipende boterbloem Ranunculus repens   1                                               

 Backsmörblomma 
Ranunculus polyanthemos ssp. 
polyanthemos                                               

  
  

 Poelruit Thalictrum flavum                     1 1 1 1 1                 1   
                                                     
 Papaverfamilie Papaveraceae                                                   
 Stinkende gouwe Chelidonium majus                                                   
                                                     
 Duivekervelfamilie Fumariaceae                                                   
 Gewone duivekervel Fumaria officinalis                                               1   
                                                     
 Ganzevoetfamilie Chenopodiaceae                                                   
 Spiesmelde Atriplex prostrata       1             1                             
 Strandmelde Atriplex littoralis                   1                               
 Stekend loogkruid Salsola kali       1                                           
                                                     
 Amarantfamilie Amaranthaceae                                                   
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 Kortarige zeekraal Salicornia europaea                                                   
                                                     
 Anjerfamilie Caryophyllaceae                                                   
 Zandmuur Arenaria serpyllifolia 1                                 1               
 Steenanjer Dianthus deltoides       1     1                   1     1           
 Zeepostelein Honkenya peploides       1           1 1           1                 
 Nachtsilene Silene nutans       1                   1     1 1   1           
 Echte nachtsilene'  Silene nutans ssp. nutans                   1                               
 'Kalknachtsilene' Silene nutans ssp. infracta         1                                         
 Strandnachtsilene' Silene uniflora ssp. uniflora                     1                             
 Blaassilene Silene vulgaris             1   1                                 
 Zilte schijnspurrie Spergularia marina       1                         1                 
 Gerande schijnspurrie Spergularia media       1                       1                   
 Grasmuur Stellaria graminae       1     1         1   1         1             
 Grote muur Stellaria holostea               1 1                                 
 Vogelmuur Stellaria media                                               1   
 Bosmuur Stellaria nemorum                                               1   
 Rode pekanjer Lychnis viscaria                   1                               
 Echte koekoeksbloem Lychnis flos-cuculi                                   1     1         
 Brandende liefde (Studentnejlika) Lychnis chalcedonica                                         1   1     
 Mantelanjer Petrorhagia prolifera                   1                               
 Kaal breukkruid Herniaria glabra                   1       1                     1 
 Sierlijk vetmuur (Krielparnassia) Sagina nodosa                           1       1   1   1     1 
 Drienerfmuur Moehringia trinervia                                 1                 
 Kleine hardbloem Scleranthus annuus ssp. polycarpos                                 1                 
 Eenjarige hardbloem Scleranthus annuus ssp. annuus                                                 1 
 Overblijvende hardbloem Scleranthus perennis                                                 1 
 Såpört Gypsophila fastigiata                                                 1 
                                                     
 Duizendknoopfamilie Polygonaceae                                                   
 Veldzuring Rumex acetosa       1           1             1                 
 Schapezuring Rumex acetosella       1                                           
 Krulzuring Rumex crispus       1                             1             
 Ridderzuring Rumex obtusifolius                                   1               
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 Veenwortel Persicaria amphibia                       1                           
 Varkensgras Polygonum aviculare                                 1 1 1             
 Spaanse zuring Rumex scutatus                                 1                 
                                                     
 Hertshooifamilie Clusiaceae                                                   
 Sint-Janskruid Hypericum perforatum       1   1 1   1         1   1   1     1     1   
 Kantig hertshooi Hypericum dubium                                     1             
                                                     
 Kaasjeskruidfamilie Malvaceae                                                   
 Muskuskaasjeskruid Malva moschata                 1                                 
                                                     
 Viooltjesfamilie Violaceae                                                   
 Ruig viooltje Viola hirta 1                                               1 
 Donkersporig bosviooltje Viola reichenbachiana                               1                   
 Bleeksporig bosviooltje Viola riviniana                 1                                 
 Veenmelkviooltje Viola persicifolia ssp. persicifolia                         1                         
 Moerasviooltje Viola palustris                                                   
 Akkerviooltje Viola arvensis                                               1   
 Driekleurig viooltje Viola tricolor                                                   
 Hondsviooltje Viola canina                                                 1 
 Dvärgviol Viola pumila                                                 1 
 Storviol Viola elatior                                                 1 
                                                     
 Wilgenfamilie Salicaceae                                                   
 Kruipwilg Salix repens       1                 1                       1 
 Ratelpopulier Populus tremula                 1                             1   
                                                     
 Kruisbloemenfamilie Brassicaceae                                                   
 Grijskruid Berteroa incana         1                                         
 Bolletjeskers Cardamine (Dentaria) bulbifera         1   1   1         1         1   1         
 Boerenkers sp. Thlapsi sp.                                                 1 
 Varkenskers sp. Coronopus sp.                           1                       
 Veldkruidkers Lepidium campestre         1                                         
 Look zonder look Allaria petiolata                 1                   1         1   
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 Wede Isatis tinctoria                     1                             
 Hongaarse raket Sisymbrium altissimum                                       1           
 Kalkkrassing ('Liggende raket') Sisymbrium supinum                                           1     1 
 Sofiekruid Descurainia sophia                                       1           
 Zeekool Crambe maritima                                           1       
 Sandkrassing ('Dwergkers') Hornungia petreae                                                 1 
                                                     
 Heidefamilie Ericaceae                                                   
 Struikheide Calluna vulgaris                       1                       1   
 Kraaihei Empetrum nigrum                                                   

 Skvattram 
Rododendron tomentosum (Ledum 
palustre)                                               

  
  

 Blauwe bosbes Vaccinium myrtillus                               1 1             1   
 Rode bosbes (Vossebes) Vaccinium vitis-idaea                                               1   
                                                     
 Sleutelbloemfamilie Primulaceae                                                   
 Melkkruid Glaux maritima       1           1 1 1       1 1                 
 Grote wederik Lysimachia vulgaris           1     1     1 1 1       1     1     1   
 Penningkruid Lysimachia nummularia                                     1             
 Waterpunge Samolus valerandi                     1                             
 Melige sleutelbloem Primula farinosa                       1   1       1               
 Gulden sleutelbloem Primula veris                                     1             
 Zevenster Trientalis europaea                               1 1             1   
 Teer guichelheil Anagallis tenella                                   1               
 Rood guichelheil Anagallis arvensis ssp. Arvensis                                     1             
                                                     
 Ribesfamilie Grossulariaceae                                                   
 Alpenbes Ribus alpinum                     1           1                 
 Aalbes Ribes rubrum                               1                   
                                                     
 Vetplantenfamilie Crassulaceae                                                   
 Muurpeper Sedum acre 1     1                   1       1               
 Wit vetkruid Sedum album     1   1 1       1 1     1       1             1 
 Tripmadam Sedum reflexum 1       1 1   1           1       1               
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 Hemelsleutel Sedum telpehium               1   1                               
                                                     
 Steenbreekfamilie Saxifragaceae                                                   
 Parnassia Parnassia palustris                         1                         
                                                     
 Rozenfamilie Rosaceae                                                   
 Gewone agrimonie Agrimonia eupatoria         1   1   1     1           1     1         
 Wilde dwergmispel Cotoneaster integerrimus 1                                                 
 Eenstijlige meidoorn Crataegus monogyna             1                                     
 Tweestijlige meidoorn Crataegus laevigata             1                     1               
 Moerasspirea Filupendula ulmaria         1   1 1 1   1 1 1 1       1 1   1     1   
 Knolspirea Filipendula vulgaris 1   1 1 1 1 1           1 1       1     1       1 
 Bosaardbei Fragaria vesca         1 1 1   1         1 1 1 1 1               
 Heuvelaardbei Fragaria viridis                                                 1 
 Knikkend nagelkruid Geum rivale     1   1   1   1       1 1       1 1             
 Geel nagelkruid Geum urbanum                 1         1   1   1 1         1   
 Viltganzerik Potentilla argentea ssp. argentea     1       1 1               1       1           
 Zilverschoon Potentilla anserina             1       1 1 1 1   1 1 1 1         1   
 Rechte ganzerik Potentilla recta                 1 1       1       1               
 Tormentil Potentila erecta   1   1               1 1 1       1               
 Heesterganzerik Potentilla (Dasiphora) fruticosa 1             1                                 1 
 Vijfvingerkruid Potentilla reptans 1     1     1           1 1   1 1 1           1   
 Wateraardbei Potentilla palustris                                   1               
 Aarbeiganzerik Potentilla sterilis             1                                     
 Sleedoorn Prunus spinosa 1         1 1     1   1   1       1           1   
 Meelbes Sorbus aria         1         1 1           1                 
 Lijsterbes Sorbus aucupria                                 1   1         1   
 Vrouwenmantel Alchemilla sp             1   1     1   1                       
 Spitslobbige vrouwenmantel Alchemilla acutiloba                 1         1         1             
 Sammetsdaggkåpa Alchemilla glaucescens                                                   
 Dauwbraam Rubus caesius                           1       1               
 Braam Rubus fructicosus                 1     1             1         1   
 Hondsroos Rosa canina                   1       1   1   1           1   
 Appel Malus sylvestris                                         1         
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 Vlinderbloemenfamilie Fabaceae                                                   
 Wondklaver   Anthyllis vulneraria       1                 1 1               1   1 1 
 Veldlathyrus Lathyrus pratensis       1     1 1                     1             
 Voorjaarslathyrus  Lathyrus vernus         1       1         1             1         
 Zeelathyrus Lathyrus japonicus                   1             1                 
 Moeraslathyrus Lathyrus palustris                       1 1   1                 1   
 Gewone rolklaver Lotus corniculatus var. corniculatus       1     1         1   1                       
 Smalle rolklaver Lotus glaber                           1                       
 Sikkelklaver Medicago falcata             1                     1               
 Hopklaver Medicago lupulina 1                                                 
 Luzerne (paars) Medicago sativa         1                                         
 Bonte Luzerne  Medicago x varia                   1                               
 Stalkruid Ononsis repens s.l.                     1                   1         
 Kruipend stalkruid Onosis repens ssp. repens                       1   1                       
 Stallört  ('Aarstalkruid') Ononis spinosa ssp. arvensis         1                         1               
 Hazepootje Trifolium arvense       1       1 1   1           1               1 
 Liggende klaver Trifolium campestre       1     1 1   1 1     1       1               
 Rode klaver Trifolium pratense       1     1   1         1       1           1   
 Witte klaver Trifolium repens       1               1 1         1           1   
 Alpenklaver Trifolium alpestre                   1       1                       
 Backklöver ('Bergklaver') Trifolium montanum             1             1       1   1         1 
 Bochtige klaver Trifolium medium               1     1                   1       1 
 Aardbeiklaver Trifolium fragiferum                       1                           
 Kleine klaver Trifolium dubium                 1         1       1           1   
 Hokjespeul Astragalus glycyphyllos               1 1   1                             
 Kattedoorn Ononis repens                   1                               
 Hauwklaver Tetragonolobus maritimus                     1 1       1 1                 
 Faltvedel Oxytropis campestris ssp. campestris                     1                           1 
 Vleugeltjesbloem Polygala sp.                     1                 1         1 
 Vogelwikke Vicia cracca       1     1   1   1 1       1   1     1         
 Voederwikke Vicia sativa                           1                       
 Heggewikke Vicia sepium                           1                       
 Witte honingklaver Melilotus albus                                   1               
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 Teunisbloemenfamilie Onagraceae                                                   
 Kleine teunisbloem Oenothera erythrosepala               1                                   
 Groot heksenkruid Circaea lutetiana               1                         1         
 Wilgeroosje Chamerion angustifolium                 1               1             1   
 Bleke basterdwederik Epilobium roseum                                     1             
                                                     
 Wolfsmelkfamilie Euphorbiaceae                                                   
 Bosbingelkruid Mercurialis perennis                 1                       1         
                                                     
 Ooievaarsbekfamilie Geraniaceae                                                   
 Zachte ooievaarsbek Geranium molle             1                                     
 Robertskruid Geranium robertianum           1 1   1             1   1 1         1   
 Bosooievaarsbek Geranium sylvaticum               1 1                                 
 Glanzige ooievaarsbek Geranium lucidum                 1                                 
 Bloedooievaarsbek Geranium sanguineum                       1   1         1             
 Kleine ooievaarsbek Geranium pusillum                                   1               
 Reigersbek cicutarium Erodium cicutarium                                                 1 
                                                     
 Schermbloemenfamilie Apiaceae                                                   
 Zevenblad Aegopodium podagraria             1                       1             
 Gewone engelwortel Angelica sylvestris         1                 1                       

 
Strandkvanne 
(Strandaartsengelwortel') Angelica archangelica ssp. litoralis                     1                         

  
  

 Peen Daucus carota 1       1   1       1 1           1     1         
 Grote bevernel Pimpinella saxifraga                                                   
 Kleine bevernel Pimpinella major 1                 1 1                             
 Heelkruid Sanicula europaea             1   1                 1     1         
 Pastinaak Pastinaca sativa                   1                     1         
 Tuinpeterselie Petroselinum crispum                     1             1               
 Kleine bevernel Pimpinella saxifraga ssp. saxifraga                     1                             
 Waternavel Hydrocotyle vulgaris                     1 1 1                       1 
 Melkeppe Peucedanum palustre                         1         1           1   
 Fluitekruid Anthriscus sylvestris                                               1   
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 Grote watereppe Sium latifolium                         1                     1   
 Kleine watereppe Berula erecta                                         1         
 Breed lazerkruid Laserpitium latifolium                           1                       
 Gewone berenklauw Heracleum sphondylium                           1         1   1         
                                                     
 Gentiaanfamilie Gentianaceae                                                   
 Strandduizendguldenkruid Centaurium littorale                     1   1 1                       
 Echt duizendguldenkruid Centaurium erythraea                       1                           
 Fraai duizendguldenkruis Centaurium pulchellum                                   1               
                                                     
 Nachtschadefamilie Solanaceae                                                   
 Boksdoorn Lycium barbarum   1                                               
 Bitterzoet Solanum dulcamara             1 1 1   1                         1   
                                                     
 Ruwbladigenfamilie Boraginaceae                                                   
 Gewone ossetong Anchusa officinalis             1                                     
 Slangekruid Echium vulgare         1 1       1 1     1       1               
 Blauwe smeerwortel Symphytum x uplandicum         1       1                                 
 Zompvergeet-mij-nietje Myosotis laxa                                                   
 Moerasvergeet-mij-nietje Myosotis scorpioides               1       1                 1         
 Longkruid (ongevlekt) Pulmonaria sp.                 1                                 
 Veldhondstong Cynoglossum officinale                   1                               
                                                     
 Lipbloemenfamilie Lamiaceae                                                   
 Kleine steentijm Clinopodium acinos 1         1   1 1                 1     1   1     
 Zachte hennepnetel  Galeopsis pubescens       1                                           
 Akkermunt Mentha arvensis   1                   1 1         1               
 Watermunt Mentha aquatica   1                     1         1               
 Grote brunel Prunella grandiflora 1                       1           1           1 
 Brunel Prunella vulgaris           1 1   1     1 1 1       1 1   1         
 Echte gamander Teucrium chamaedrys                           1                       
 Moerasgamander Teucrium scordium           1                                   1   
 Wolfspoot Lycopus europeanus               1 1       1 1       1     1     1   
 Wilde tijm Thymus serpyllum               1                 1 1     1         
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 Moerasandoorn Stachys palustris                       1                 1         
 Bosandoorn Stachys sylvatica                 1                                 
 Ezelsoor Stachys byzantina                                   1               
 Wilde marjolein  Origanum vulgare                       1                           
 Echte marjolein Origanum vulgare                 1                                 
 Paarse dovenetel Lamium purpureum                 1                                 
 Glidkruid Scutellaria sp.                 1         1       1     1         
 Blauw glidkruid Scutellaria galericulata                         1                     1   
 Toppfrossört Scutellaria hastifolia                                                   
 Hondsdraf Glechoma hederacea                                     1             
                                                     
 Sterrekroosfamilie Callitrichaceae                                                   
 Sterrekroos Callitriche sp.                                                   
                                                     
 Weegbreefamilie Plantaginaceae                                                   
 Oeverkruid Litorella uniflora   1                                             1 
 Smalle weegbree Plantago lanceolata       1                   1                       
 Zeeweegbree Plantago maritima       1           1 1                   1         
 Grote weegbree Plantago major ssp. Major                           1         1         1   
                                                     
 Helmkruidfamilie Scrophulariacea                                                   
 Schaduwhengel Melampyrum nemorosum                 1                                 
 Kamzwartkoren Melampyrum cristatum             1 1 1         1                       
 Hengel Melampyrum pratense         1   1   1 1   1       1 1   1   1     1   
 Boshengel Melampyrum sylvaticum         1                 1 1                     
 Stijve ogentroost Euphrasia stricta                       1                           
 Rode ogentroost Odontites vernus                           1                       
 Moeraskartelblad Pedicularis palustris   1                                               
 Brunel  Prunella vulgaris       1                   1                       
 Grote ratelaar Rhinanthus angustifolius       1     1       1 1   1       1               
 Kleine ratelaar Rhinanthus  minor                           1                       
 Zwarte toorts Verbascum nigrum             1                                     
 Koningskaars Verbascum thapsus         1                                         
 Melige toorts Verbascum lychnitis                 1                                 
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 Gewone ereprijs Veronica chamaedrys       1         1             1     1             
 Tijmereprijs Veronica serpyllifolia             1                                     
 Aarereprijs Veronica spicata 1   1   1 1 1 1           1       1       1 1     
 Mannetjesereprijs Veronica officinalis                 1 1                     1         
 Beekpunge Veronica beccabunga                 1                       1         
 Blauwe waterereprijs Veronica anagallis-aquatica                         1                         
 Schildereprijs Veronica scutellaria                           1                       
 Klimopereprijs subsp. Veronica hederifolia subsp.                                               1   
 Knopig helmkruid Scrophularia nodosa                 1 1                 1             
 Vlasbekje Linaria vulgaris                                 1       1       1 
                                                     
 Kogelbloemfamilie Globulariaceae                                                   
 Gewone kogelbloem Globularia vulgaris                           1                     1 
                                                     
 Bremraapfamilie Orobanchaceae                                                   
 Bremraap sp. Orobanche sp.                 1                                 
                                                     
 Blaasjeskruidfamilie Lentibulariaceae                                                   
 Vetblad Pinguicula vulgaris   1                   1 1         1               
                                                     
 Klokjesfamilie Campanulaceae                                                   
 Prachtklokje Campanula persicifolia         1   1   1 1       1     1 1 1             
 Grasklokje Campanula rotundifolia         1 1 1     1             1 1     1     1   
 Ruig klokje Campanula trachelium         1   1 1       1             1             
 Kluwenklokje Campanula glomerata                           1                       
                                                     
 Sterbladigenfamilie Rubiaceae                                                   
 Kalkbedstro Asperula cynanchica                                                   
 Noords walstro Galium boreale       1     1         1 1 1       1           1   
 Moeraswalstro Galium palustre   1             1     1 1       1 1               
 Geel ((Echt) walstro Galium verum 1     1   1 1     1     1 1   1   1     1     1   
 Lievevrouwebedstro Galium odoratum               1                         1         
 Boswalstro Galium sylvaticum                 1                                 
 Kleefkruid Galium aparine                 1         1         1         1   
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 Ruw walstro Galium uliginosum                 1     1 1         1     1         
 Glad walstro Galium mollugo                           1                       
 Kalkwalstro Galium pumilum                           1                       
 Blauw walstro Sherardia arvensis                                   1               
                                                     
 Kamperfoeliefamilie Caprifoliaceae                                                   
 Gewone vlier Sambucus nigra                     1                             
 Linnaeusklokje Linnaea borealis                               1 1                 
 Rode kamperfoelie Lonicera xylosteum                                   1               
                                                     
 Valeriaanfamilie Valerianaceae                                                   
 Echte valeriaan Valeriana officinalis       1   1 1   1   1   1     1   1               
 Kleine valeriaan Valeriana dioica                                                 1 
                                                     
 Kaardebolfamilie Dipsacaceae                                                   
 Beemdkroon Knautia arvensis     1       1 1       1   1                   1   
 Blauwe knoop Succisa pratensis   1                   1 1             1         1 
 Duifkruid Scabiosa columbaria                                       1           
                                                     
 Composietenfamilie Asteraceae                                                   
 Duizendblad Achillea millefolium             1     1       1   1 1 1             1 
 Grote klit Artium lappa         1                                         
 Wilde averuit Artemisia campestris 1         1                                     1 
 Alvarmalört Artemisia oelandica 1                                               1 
 Stenmalört Artemisia rupestris                                                   
 Bijvoet Artemisia vulgaris                   1           1                   
 Zeealsem Seriphidium maritimum               1                                   
 Zeeaster (Zulte) Aster tripolium       1           1 1         1           1       
 Knikkende distel Carduus nutans         1                         1               
 Langstekelige distel Carduus acanthoides                         1                         
 Driedistel Carlina vulgaris   1     1                                       1 
 Knoopkruid Centaurea jacea 1                 1   1   1             1         
 Grote centaurie Centaurea scabiosa     1       1     1       1       1               
 Strandsla Lactuca tatarica                     1                             
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 Schorseneer Scorzonera humilis                         1                         
 Wilde cichorei Cichorium intybus         1                         1     1         
 Akkerdistel Cirsium arvense             1   1                                 
 Aarddistel Cirsium acaule                 1                       1       1 
 Kale jonker  Cirsium palustre       1     1           1 1           1 1         
 Speerdistel Cirsium vulgare       1         1     1           1 1   1       1 
 Alvarfibbla Crepis tectorum ssp. pumila 1                                               1 
 Muurhavikskruid Hieracium murorum         1                     1                   
 Muizenoor Hieracium pilosella 1     1 1 1       1 1 1   1   1 1 1               
 Vals muizenoor Hierarcium peleterianum                                                 1 
 Wilgalant Inula salicina         1   1         1 1 1                       
 Engelse alant Inula brittanica                                           1       
 Akkerkool Lapsana communis         1 1     1     1             1   1     1   
 Margriet Leucanthemum vulgare             1         1   1       1     1         
 Muursla Mycelis muralis         1 1 1                 1 1             1 1 
 Klein kruiskruid Senecio vulgaris       1                                           
 Brosse melkdistel   Sonchus asper         1                                         
 Gele morgenster    Tragopogon pratensis         1             1   1                       
 Gewoon biggekruid Hypochaeris radicata                   1   1   1   1     1         1   
 Echte kamille Matricaria recutita                           1                       
 Schijf kamille Matricaria discoidea                                     1             
 Korenbloem Centaurea cyanus                           1                       
 Zaagblad Serratula tinctoria                           1             1         
 Klein hoefblad Tussilago farfara                               1               1   
 Groot hoefblad Petasites hybridus                                   1               
 Madeliefje Bellis perennis                                   1               
 Rozenkransje Antennaria dioica                                   1               
 Gewone klit Arctium minus                                   1               
 Vlooienkruid Pulicaria vulgaris                                   1               
 Boerenwormkruid Tanacetum vulgare                                         1         
 Gewone paardebloem Taraxacum officinale                                               1   
                                                     
 Waterleliefamilie Nympheaceae                                                   
 Gele plomp Nuphar lutea+C220                                                   
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 Waterweegbreefamilie Alismataceae                                                   
 Grote waterweegbree Alisma plantago-aquatica                                         1         
 Slanke waterweegbree Alisma lanceolatum                                                   
 Stijve moerasweegbree Baldellia ranunculoides                                               1   
                                                     
 Fonteinkruidfamilie Potamogetonaceae                                                   
 Schedefonteinkruid Potamogeton pectinatus                     1                             
 Drijvend fonteinkruid Potamogeton natans                                                   
 Fonteinkruid sp. Potamogeton sp.                                         1         
                                                     
 Eendekroosfamilie Lemnaceae                                                   
 Eendekroos Lemna sp.                                                 1 
                                                     
 Russenfamilie Juncaceae                                                   
 Zomprus Juncus articulatus 1                   1                             
 Greppelrus Juncus bufonius                                 1                 
 Knolrus Juncus bulbosus                                                   
 Platte rus Juncus compressus   1                                               
 Zilte rus Juncus gerardii       1             1             1               
 Salttåg Juncus gerardii ssp. gerardii                           1                       
 Zeerus Juncus maritimus                     1                             
 Pitrus Juncus effusus                                                   
 Ruige veldbies Luzula pilosa                                 1                 
                                      
 Cypergrassen Cyperaceae                                                   
 Heen (Zeebies) Bulboschoenus maritimus       1           1 1   1                       1 
 Stijve zegge Carex elata   1                                               
 Zeegroene zegge Carex flacca 1         1 1       1 1 1 1       1           1 1 
 Ruige zegge Carex hirta                                                   
 Blonde zegge Carex hostiana   1         1         1 1         1             1 
 Draadzegge Carex lasiocarpa   1                                               
 Zwarte zegge Carex nigra   1                     1         1             1 
 Dwergzegge Carex oederi ssp. oederi   1                     1         1               
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 Blauwe zegge Carex panicea   1       1 1           1         1             1 
 Kwelderzegge Carex extensa                    1                             
 Zilte zegge Carex distans                      1                           
 Tweerijige zegge Carex disticha                        1                         
 Sterzegge Carex remota                          1       1               
 Boszegge Carex sylvatica               1 1                                 
 Zandzegge Carex arenaria                                               1   
 Valse voszegge Carex otrubae               1                                   
 Tweehuizige zegge Carex dioica                                                 1 
 Voorjaarszegge Carex caryophylla                                                 1 
 Bleke zegge Carex pallescens                                                   
 Stekelzegge Carex spicata                                                   
 Oeverzegge Carex riparia                                                   
 Blaaszegge Carex vesicaria                                                   
 Armbloemige waterbies Eleocharis quinqueflora   1                                               
 Slanke waterbies Eleocharis uniglumis   1                             1                 
 Gewone waterbies Eleocharis palustris ssp. palustris                     1                             
 Veenpluis Eriophorum angustifolium   1           1       1                         1 
 Breed wollegras Eriophorum latifolium                                                 1 
 Axag Schoenus ferrugineus                         1                         
 Mattenbies Schoenoplectus lacustris               1   1     1                         
 Ruwe bies Schoenoplectus tabernaemontani                     1 1 1                         
 Galigaan Cladium maricus                     1 1 1         1           1   
 Platte bies Blysmus compressus                         1                       1 
                                                     
 Grassenfamilie Poaceae                                                   
 Gewoon reukgras Anthoxanthum odoratum       1                                           
 Glanshaver (Frans raaigras) Arrhenatherum elatius 1             1   1                               
 Boskortsteel Brachypodium sylvaticum             1 1 1             1                   
 Bevertjes (Trilgras) Briza media 1     1   1 1       1 1 1 1       1               
 Hennegras Calamagrostis canescens                                                   
 Kamgras Cynosurus cristatus       1     1       1 1 1 1       1 1             
 Kropaar Dactylus glomarata 1     1                   1         1             
 Ruwe smele Deschampsia cespitosa         1             1 1 1       1               
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 Bochtige smele Deschampsia flexuosa                       1   1   1 1             1   
 Kweek Elytrigia repens       1               1                           
 Strandkweek Elytrigia atherica                   1                               
 Schapegras Festuca ovina s.l. 1                         1     1             1   
 Fijn schapegras Festuca filiformis                     1                             
 Rood zwenkgras Festuca rubra       1           1                               
 Rietzwenkgras Festuca arundinacea                    1 1   1                         
 Reuzenzwenkgras Festuca gigantea                                     1             
 Beemdhaver Helictotrichon pratense 1                   1                             
 Goudhaver Trisetum flavescens                           1                       
 Engels raaigras Lolium perenne       1                                           
 Kalkdoddegras Phleum phleoides         1                 1                       
 Timoteegras Phleum pratense subsp. pratense       1               1   1         1             
 Blauwgras Sesleria albicans (caerulea) 1       1 1 1     1   1 1 1       1               
 Eenbloemig parelgras Melica uniflora               1 1         1       1     1         
 Knikkend parelgras Melica nutans               1 1                                 
 Gewimperd parelgras Melica ciliata           1       1 1                             
 Mannagras Glyceria fluitans               1                                   
 Bosgierstgras Milium effusum                 1         1                       
 Plat beemdgras Poa compressa 1                                               1 
 Schaduwgras Poa nemoralis                 1                             1   
 Veldbeemdgras Poa pratensis                       1                           
 Ruw beemdgras Poa trivialis                           1                       
 Hondstarwegras Elymus caninus                 1                                 
 IJle dravik Anisanta sterilis                   1                               
 Rietgras Phalaris arundinacea                     1                             
 Tandjesgras Danthonia decumbens                     1     1                       
 Riet  Phragmites australis                     1                         1   
 Pijpestrootje Molinia caerulea                     1   1                         
 Fioringras Agrostis stolonifera                       1                           
 Gewoon struisgras Agrostis capillaris                                                   
 Zachte dravik Ceratochloa carinata                               1                   
                                                     
 Leliefamilie Liliaceae                                                   
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 Berglook Allium carinatum             1                                     
 Kliplook Allium lineare           1                                       
 Kraailook Allium vineale       1     1 1 1   1     1       1 1         1 1 
 Alvargräslök ('Alvarbieslook') Allium schoenoprasum var. alvarense 1       1     1                   1       1     1 
 Slangelook Allium scorodoprasum             1                                     
 Eenbes Paris quadrifolia         1       1     1   1         1         1   
 Gewone salomonszegel Polygonatum multiflorum             1   1         1                       
 Lelietje-van-dalen Convallaria majalis                 1         1   1 1 1 1   1     1   
 Dalkruid Maianthemum bifolium                 1         1   1 1   1         1   
 Turkse lelie Lilium margaton                           1                       
 Rogge+B27lelie Lilium bulbiferum                                 1                 
 Vertakte graslelie Anthericum ramosum                                                 1 
                                                     
 Lissenfamilie Iridaceae                                                   
 Gele lis Iris pseudocorus                       1   1             1         
                                                     
 Orchideeënfamilie Orchidaceae                                                   
 Hondskruid Anacamptis pyramidalis           1                                       
 Vleeskleurige orchis Dactylorhiza incarnata   1     1   1           1                         

 Vaxnycklar 
Dactylorhiza incarnata ssp. 
ochroleuca                         1                     

  
  

 Gevlekte orchis Dactylorhiza maculata     1   1       1 1 1     1       1               
 Bosorchis (Skogsnycklar) Dactylorhiza maculata ssp. fuchsii               1       1   1         1         1   
 Brede orchis Dactylorhiza majalis ssp. majalis                                   1               
 Bruinrode wespenorchis Epipactis atrorubens                                                   
 Brede wespenorchis Epipactis helleborine         1   1   1         1     1   1         1   
 Moeraswespenorchis Epipactis palustrus   1         1           1         1     1         
 Kal knipprot Epipactis phyllanthes                                                 1 
 Grote muggenorchis Gymnadenia conopsea             1   1       1 1       1   1           
 Grote keverorchis Listera ovata         1   1   1     1 1 1       1 1 1     1 1   
 Vliegenorchis Ophrys insectifera         1   1         1 1         1               
 Welriekende nachtorchis Platanthera bifolia       1         1     1   1       1     1         
 Bergnachtorchis Plathantera chloranta 1   1 1   1 1         1 1 1         1 1     1 1 1 
 Honingorchis Herminium monorchis                       1                           



 54

 Bleek bosvogeltje Cephalanthera damasonium                                               1   
                                                     
 Zuurbesfamilie Berberidaceae                                                   
 Zuurbes Berberis vulgaris                         1                         
                                                     
 Brandnetelfamilie Urticaceae                                                   
 Grote brandnetel Urtica dioica       1                             1         1   
                                                     
 Beukenfamilie Fagaceae                                                   
 Zomereik Quercus robur                   1       1     1 1           1   
 Eik sp. Quercus sp.                                      1   1         
 Haagbeuk Carpinus betulus                           1             1         
                                                     
 Berkenfamilie Betulaceae                                                   
 Zwarte els Alnus glutinosa                                                   
 Ruwe berk Betula pendula 1                                                 
 Berk sp. Betula sp.             1             1         1         1   
 Hazelaar Corylus avellana             1             1         1   1     1   
                                                     
 Strandkruidfamilie Plumbaginaceae                                                   
 Engels gras Armeria maritima ssp. elongata 1     1           1 1     1     1       1         
                                                     
 Lindefamilie Tiliaceae                                                   
 Linde sp. Tilia sp.                           1                       
 Kleinbladige linde Tilia cordata                                         1         
                                                     
 Zonneroosjesfamilie Cistaceae                                                   

 Geel zonneroosje 
Helianthemum nummularium ssp. 
nummularium 1       1       1 1     1 1                   

  
1 

 Akta ölandssolvända 
Helianthemum oelandicum var. 
oelandicum 1                                             

  
1 

 Zonneroosje sp. Helianthemum sp.             1                                 1   
                                                     
 Wintergroenfamilie Pyrolaceae                                                   
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 Eenbloemig wintergroen Monese uniflore                             1                 1   
 Rond wintergroen Pyrola rotundifolia                             1                 1   
 Klein wintergroen Pyrola minor                             1 1 1   1         1   
 Eenzijdig wintergroen Orthillia secunda                             1   1                 
 Schermwintergroen' Chimaphila umbellata                             1                 1   
                                                     
 Stofzaadfamilie Monotropaceae                                                   
 Behaard stofzaad Monotropa hypopitys ssp. hypopitys                              1                     
 Stofzaad Monotropa hypopitys                                               1   
                                                     
 Kattenstaartfamilie Lythraceae                                                   
 Grote kattenstaart Lythrum salicaria   1                   1 1         1           1   
                                                     
 Kornoeljefamilie Cornaceae                                                   
 Rode kornoelje Cornus sanguinea                 1         1       1               
                                                     
 Kardinaalsmutsfamilie Celastraceae                                                   
 Kardinaalsmuts Euonymus europaeus                                         1         
                                                     
 Wegedoornfamilie Rhamnaceae                                                   
 Sporkehout (Vuilboom) Rhamnus frangula 1                                             1   
                                                     
 Vlasfamilie Linaceae                                                   
 Geelhartje Linum cartharticum 1         1 1           1 1       1   1           
                                                     
 Esdoornfamilie Aceraceae                                                   
 Noorse esdoorn Acer platanoides                                   1               
 Esdoorn sp Acer  sp.                                         1         
                                                     
 Klaverzuring Oxalidaceae                                                   
 Witte klaverzuring Oxalis acetosella                 1             1 1                 
 Klaverzuring sp. Oxalis sp.                                               1   
                                                     
 Maagdenpalmfamilie Apocynaceae                                                   



 56

 Kleine maagdenpalm Vinca minor                 1                                 
                                                     
 Zijdeplantfamilie Asclepiadaceae                                                   
 Engbloem Vincetoxicum hirundinaria 1         1     1 1 1         1 1                 
                                                     
 Windefamilie Convolvulaceae                                                   
 Haagwinde Calystegia sepium                                         1         
 Akkerwinde Convulvulus arvensis     1       1                     1               
                                                     
 Warkruidfamilie Cuscutaceae                                                   
 Groot warkruid Cuscuta europaea                     1                             
                                                     
 Watergentiaanfamilie Menyanthaceae                                                   
 Waterdrieblad Menyanthes trifoliata                                   1             1 
                                                     
 Klimopfamilie Araliaceae                                                   
 Klimop Hedera helix                 1             1 1 1               
                                                     
 Weegbreefamilie Plantaginaceae                                                   
 Lidsteng Hippuris vulgaris                         1                     1   
                                                     
 Olijffamilie Oleaceae                                                   
 Es Fraxinus exelcior                           1       1               
                                                     
 Zoutgrasfamilie Juncaginaceae                                                   
 Schorrezoutgras Triglochin maritima                     1           1                 
 Moeraszoutgras Triglochin palustris                     1 1                           
 Zoutgras sp. Triglochin sp.                               1                   
                                                     
 Lisdoddefamilie Typhaceae                                                   
 Grote lisdodde Typha latifolia                         1                     1   
 Kleine lisdodde Typha angustifolia                         1                         
 Bastaardlisdodde Typha x glauca                         1                         
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 Egelskopfamilie Sparganiaceae                                                   
 Grote egelskop Sparganium erectum ssp. erectum                         1                         
 Kleine egelskop Sparganium emersum                                                   
 Egelskop sp. Sparganium sp.                                         1         
                                                     
 Zeegrasfamilie Zosteraceae                                                   
 Groot zeegras Zostera marina                                                   
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BOTANISCHE WOORDENLIJST 
 
Woordenlijst gebaseerd op Albert Hoeksema’s “ Woordenlijst bij: Krok-Almquist, Svensk Flora” , 
een woordenlijst die Klaske pardoes uit haar bagage toverde! 
 
Bij deze woordenlijst schrijft Albert:  
Toelichting: 
 

De lijst is niet volledig.  Sommige woorden zijn over het hoofd gezien, en andere niet opgenomen, 
omdat iedereen kan raden wat er bedoeld wordt. 
 

Van ieder woord is in het algemeen maar één vorm opgenomen, en de vele samenstellingen zijn 
meestal niet afzonderlijk vermeld.  Zo vind je in de lijst wel ‘sträv’ (=ruw) en ‘hår’ (=haar), maar 
niet ‘strävhårig’. 
 

Afkortingen en afgekorte woorden zijn evenmin afzonderlijk opgenomen. 
 

Oorden met een tegengestelde betekenis zijn meestal niet afzonderlijk in de lijst vermeld.  Zo 
vind je in de lijst ‘lik’ (=gelijk), maar niet ‘olik’ (=ongelijk).  De tegenstelling wordt in het Zweeds 
uitgedrukt door O- en dan de betreffende term. 
 

In de lijst is de Zweedse lettervolgorde aangehouden:  å, ä en ö komen als laatste achteraan. 
 

Bij zelfstandige naamwoorden zijn, als het zinvol is, tussen haakjes hun meervoudsvorm 
aangegeven. 
 

Het spreekt vanzelf dat een woord meer betekenissen kan hebben dan er in de lijst weergegeven 
zijn. 
 

Deze lijst heeft geen enkele autoriteit.  Wie een woord anders zou willen vertalen, heeft de lijst 
blijkbaar niet nodig.  Dat is bij voorbaat mijn excuus. 
 

      Albert Hoekstra 
 
Ondanks de vermanende woorden van Albert ben ik zo vrij geweest de lijst hier en daar aan te 
passen.  
Verder verdient het aanbeveling het Zweeds min of meer volgens de Zweedse uitspraakregels uit 
te spreken, hardop of anders in ieder geval een mentale representatie van de klank te maken.  
Vele woorden krijgen dan ineens een herkenbare betekenis, zeker wanneer je een mix van 
context, en op de achtergrond ook de Duitse en Engelse (en liefst ook nog wat Friese en/of 
Twentse) woordenschat als referentie mee laat lopen.  Juist vanwege deze uitspraak-ruggesteun 
heb ik afgezien mijn aanvankelijke aanvechting de å, ä en ö tussen de a’s en o’s te alfabetiseren 
door te voeren.  Deze in het Zweedse alfabet aparte letters hebben ieder een eigen uitspraak 
die juist kan helpen bij het begrip.  Een Platslagerij of een Plaatslagerij dat maakt een heel 
verschil, een verschil dat zit in het kleine nulletje op de å. 
Er zijn echter ook woorden waarbij je nat gaat: een ‘dike’ of ‘damm’  zijn nu juist sloot en vijver.  
Het blijft dus opletten 
 

         Marc Schmitz 
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A afton avond 
agnar (alleen mv.) kroonkafje(s) 
aldrig nooit 
alldeles geheel 
allmän algemeen 
alvar vlak terrein met bijna 

naakte kalksteen 
bodem, in de Duitse 
literatuur ook wel als 
Kalkheide vertaald 

--an de / het – (bepaald 
lidwoord, bijv Floran = de flora, of Lauran) 
angives aangegeven worden 
angripes aangetast worden 
anlupen aangelopen (van kleur) 
annars anders, overig 
annorlunda anders, verschillend 
anses beschouwd worden 
användes toegepast worden 
art / arter soort(en) 
--artad --achtig 
av van 
abrupte afgebroken 
avlång langwerpig 
avlängsnad verwijderd 
avsatt afgezet 
avsmalnad versmald 
avstjälpningsplats stortplaats 
avstympad afgestomp 
ax / ax aar / aren 
axel spil van een aar 
axgroend in de aar kiemend 
(vivipaar) 

B backe / backar heuvel 
bak achter 
balja / baljar peul(en) 
bangård / -gårdar station(s) 
banval / -vallar spoordijk(en) 
bar onbedekt 
barlast ballast 
barr / barr naaldvormig(e) 
blad(en) 
bas basis 
ben been, bot 
benämning benaming 
berg / berg berg(en), rots(en) 
bergrot / -tötter voet van een berg of 
rots 
beskaffenhet uitvoering, bouw 
betamax bepaald worden 

betesmark beweid terrein 
bi / bin bij(en) 
bihang aanhangsel 
bilda vormen 
bildas gevormd worden 
blad / blad blad 
bland onder, tussen 
blank glimmend glad (als 
leer) 
blomna / blommor bloem(en) 
blommand bloeiend 
blomning bloei 
blott slechts 
blå blauw 
blås blaas 
bok beuk 
borst borstel, kafnaald 
botten bodem (van een meer) 
brandgul geelrood 
brant / branter steil, steile 
helling(en) 
bred breed 
bredd breedte 
bredast breedst 
bredvid naast, vlakbij 
brokig bont 
brosk kraakbeen 
brun bruin 
bryn / bryn zoom / zomen, 
rand(en) 
bräcklig breekbaar 
bräckt brak (water) 
brädd / bräddar rand(en) 
bräddad gerand 
bräm zoom, plaat van 
bloemkroon (?) 
brännässla brandnetel 
buske / buskar struik 
bygd woonstreek, 
bebouwde kom 
2-byggare tweehuizige plant 
byggnad bouwsel, gebouw 
båg boog 
bäck beek 
bägare beker 
bär / bär 1 bes, 2 bär = ook 
vorm van bära = dragen 
bärand dragend 
bäst best 
böna boon 
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börja beginnen 
D dagg dauw 

damm / dammar vijver(s)  ! 
del deel 
delas (in)gedeeld (worden) 
denna deze 
deras hun, daarvan 
dess diens, daarvan 
dessa die 
dike / dikar sloot  ! 
diskblommna schijfbloem, 
buisbloem 
djup diep 
dold verborgen 
dragen getrokken 
dy modder  (in het 

bijzonder een bepaald 
type slijk op meer-
bodem voorafgaand 
aan laagveenvorming) 

dylig dergelijk 
då wanneer 
där daar 
därjämte daarbij, bovendien 

E efter na 
egentligen eigenlijk 
egg scherpe kant, hoek 
van een voorwerp 
ehuru ofschoon 
ej (zie ook icke, inte) niet, geen 
ek eik 
eljest anders 
eller of 
emot tegen, tegenover 
en 1 jeneverbes, 2 een 
(onbep. lidwoord) 
en eller annan een of ander 
enda enkel 
endast uitsluitend 
enkel enkel, onvertakt 
enrummig één ruimte, eenhokkig 
(ongedeeld) 
enskild afzonderlijk 
enstaka afzonderlijke 
--et de / het – (bepaald 
lidwoord, bijv. alvaret = de alvar) 

F fadd niet lekker, vies 
fast vast 
fatlik schotelvormig 
fel fout 

feland ontbrekend 
felslagning het niet tot 
ontwikkeling komen (van een (kroon)blaadje) 
felslåend overslaand, 
onontwikkeld 
fet vet 
fin fijn 
finger / fingrar vinger(s) 
finnes gevonden worden 
fjolår- vorig jaar (in 
samenstellingen) 
fjäder veer 
fjäll / fjäll schub, kafje 
fjäril vlinder 
flaske fles 
flera verscheidene 
flera än meer dan 
flerdubbel meermaals, 
meervoudig 
flest meest (‘de flesta’ = 
de meeste) 
flik lob, slip 
flock scherm 
flygsand stuifzand 
flyta drijven 
fläck / fläckar 1 vlek(ken), 2 
plek(ken) 
foder 1 kelk, 2 voeder 
fordras vereist worden 
forn vroeger, in vroeger 
tijd 
fram voor, vooruit 
frampå tegen de tijd dat 
frans franje 
frodig weelderig 
fruktämne vruchtbeginsel 
fruktgömma urntje (bij Carex) 
från van (plaatsaanduiding) 
frånståend afstaand 
frän ranzig 
frö zaad 
fröhus zaaddoos 
fuktig vochtig 
fullkomlig volkomen 
fylld gevuld 
få 1 krijgen, 2 weinig 
fågelbo vogelnest 
fängas gevangen worden 
fårad gegroefd 
fäbod herdershut 
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fält / fält veld 
färg kleur 
färre minder 
fäste bloembodem 
föga weinig 
fördjupning verdieping 
före  voor (tijdbepaling) 
föregående voorgaand 
förenad verenigd 
förkrympt ineengekrompen 
förvildad verwilderd 

G gammel oud 
gata / gator straat / straten 
genom door 
genomskinlig doorschijnend 
geting wesp 
glandel / glandler klier(en) 
gles dun, ijl 
gredelin paars 
groddknopp broedknop 
grop / gropar 1 krijgen, 2 weinig 
gropig gegroefd 
grov grof 
grund ondiep 
grus gruis 
grå grijs 
gräs gras 
grön groen 
grövre => grov 
gul geel 
gyttrad opeengehoopt 
gyttring opeenhoping 
gång keer 
gård 1 tuin, 2 boerderij 
(vlg hof & hoeve) 
gödselpöl mestvaalt 
gömma 1 bergplaats, 
reservoir, 2 sporenhoopje 

H haga / hagar (omheind) 
ongecultiveerd 
terrein bij een 
boerderij waarin vee 
tijdelijk wordt 
losgelaten om te 
grazen 

hallon framboos 
hamn haven 
han- manlijk- (in 
samenstellingen) 
handflikig handvormig gedeeld 

harts hars 
hassel hazelaar 
hav zee 
hed vegetatie van 

graminoiden, kruiden 
en dwergstruiken, 
eventueel ook bomen 
(het woord heeft een 
veel ruimere 
betekenis als het 
Nederlandse ‘heide’) 

helbräddad gaafrandig 
helst vooral 
hinn vlies 
hinnaktig vliezig 
hit hiernaar toe 
hithörand hiertoe horend 
hjälm helm 
hjärta hart 
holk omwindsel, omhulsel 
(nestkast) 
hon- vouwelijk- (in 
samenstellingen) 
honungsalstrande honingafscheidend 
hop- samen- (in 
samenstellingen) 
horn hoorn 
hulling / hullingar weerhaak / -haken 
humla hommel 
humle hop 
hus / hus huis / huizen 
huvad met een kapje bedekt 
huvud hoofd 
hylle bloemdek 
hylsa huls 
hår haar 
hård hard 
häck / häckar heg(gen), haag / 
hagen 
häll platte rots, platte 
steen 
hänge katje 
hög hoog 
hölster bloeischede 
höst herfst 

I i in 
icke (zie ook ej, inte) niet 
igenkännas herkend worden 
ihålig hol 
illa kwalijk, slecht 
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inbördes wederzijds 
inga geen 
innan voordat 
innanför binnen(in) 
innefatta omvatten 
inom binen, tussen 
inskuren ingesneden 
inskärning insnijding 
insvept omhuld 
inte (zie ook ej, icke) niet 
inuti daarin, binnenin 

J jord grond, aarde 
jordstam wortelstok 
jämn gelijk, even, vlak 
jämte bovendien 
järnväg spoorweg 

K kaj / kajer kade(n) 
kalk 1 bloemdek, 2 kalk 
kallas genoemd worden 
kilformig spatelvormig 
klar helder 
klase pluim 
klibbig kleverig 
klippspringa rotsspleet 
klo / klor klauw 
klubb knots 
kluven gespleten, gekliefd 
klänge / klängar rank(en) 
klöver klaver 
knapp / knappar knop(pen) 
knappt nauwelijks 
knippe / knippen tros(sen) 
knottrig wrattig 
knytand till zich verbinden tot 
knöl / knöllar knol 
korg (bloem)hoofdje 
kors kruis 
kotte kegel (bijv. ‘tallkotte’ 
= denneappel) 
kring om (plaatsaanduiding) 
krok / krokar bocht 
krona kroon 
krusig kroezig 
krydd kruid, specerij 
krökt gekromd 
kullrig rond, konvex 
kupig rond, konvex 
kvar over 
kvast schermvormige tros 
kvist / kvistar twijg(en) 

kyrkogård kerkhof 
kål kool 
kägel kegel 
källa bron 
källdrag plaats waar water 
opwelt 
kärr moeras, minerotroof 
veen 
kärv wrang 
köl kiel 
kölad gekield 
kön geslacht 
2-könad tweeslachtig 
körtel kliertje 
köttig vlezig 

L lake pekel 
lakrits drop 
lav / lavar licheen, 
korstmos(sen) 
lavklädd met lichenen bedekt 
led lid, knoop, geleding 
ledad geleed 
lera leem 
lik gelijk, als 
likna till lijken op 
liksom evenals 
lin vlas 
lingon vossebes, rode 
bosbes 
list lijst 
liten klein 
ljung struikheide 
ljus licht 
lock deksel 
lossnand loslatend 
lucke / luckor onderbrekingen), 
gat(en) 
ludd donshaar 
luden donzig behaard 
lund loofbos 
lutand omgebogen 
låg laag 
lång lang 
långs langs 
långsträckt langgerekt 
läder leer 
läge plaats 
lägre lager 
längd lengte 
längre langer 
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längs langs 
lämning / lämningar restant(en) 
läpp / läppar lip(pen) 
lätt makkelijk 
lök ui, bol 
--lös --loos (in 
samenstellingen) 
löv- loof- (in 
samenstellingen) 
löväng loofbos met grazige 
ondergroei, bosweide 

M mark / marker bodem, grond 
massa / massor massa(‘s) 
matta mat 
matt mat (van kleur) 
medel- middel- (in 
samenstellingen) 
medelst door middel van 
mellan tussen 
mellerst- middelst- (in 
samenstellingen) 
mer meer 
mestadels voor het grootste 
deel 
mjuk zacht 
mjölig melig 
mjölksaft melksap 
många vele 
märg merg 
märk merk op 
märke stempel 
märklig opmerkelijk 
mök donker 

N naggad gekarteld 
namn naam / namen 
ned- naar beneden (in 
diverse samenstellingen) 
nederst onderste 
nedlöpand aflopend 
nedom onder 
nedtill onder 
nedtryckt neergedrukt 
nedvickt neergebogen 
nedåt naar beneden toe 
njur nier 
ny nieuw 
nypon, nyponämne rozebottel 
nyupptagen recent ontgonnen 
nå bereiken 
något iets, enig 

näbb snavel 
nämnes genoemd worden 
nära in de buurt van, 
vlakbij 
närmad genaderd 
närmast dichtstbij 
nästan bijna 
nät net 
nätt netjes, precies 
nöt / nötter noot / noten, 
nootje(s) (bijv. nootje in het urntje van een 
Carex) 

O och en 
och så vidare (o.s.v.) enzovoorts 
odla kweken 
odlade ställen plaatsen waar iets 
gekweekt wordt, waar de grond bewerkt is 
ofta vaak 
oftast meestal 
ogräs onkruid 
olja olie 
omhöljand omhullend 
omkrets omtrek 
omkring 1 om, in het rond, er 
omheen, 2 omstreeks 
omvänd omgekeerd 
ovan boven 
ovanpå bovenop 

P pensel haarkroontje op 
vrucht 
pigg / piggar stekel(s) 
pil 1 pijl, 2 wilg 
pistill / pistiller stamper 
plan / planer vlakte(n) 
potatis aardappel 
prick / prickar puntje(s), stip(pen) 
provins streek 
prydnad siervoorwerp 
pung buidel 
på op (ook: aan, door, 
enz.) 
päron peer 
pöl / pölar poel(en) 

R rad / rader rij(en) 
rak recht 
rar zeldzaam 
ren / renar 1 berm(en), zoom 
/zomen, akkerrand(en), 2 rendier(en) 
retlig prikkelbaar 
revig als een snoer 
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rik rijk 
riktad gericht 
rinnand stromend 
ris dwergstruik 
rot / rötter wortel 
rotslåend wortelend 
rullstensås smeltwaterrug, esker 
runtom rondom 
ruta ruit 
rutten verrot, gerot 
rygg / ryggar rug(gen) 
rynkig rimpelig 
räfflad geribbeld 
ränna goot 
rännil beekje 
rätt 1 recht, 2 behoorlijk, 
nogal (‘quite’) 
röd rood 
rödlett roodachtig 
rör buis 
rös steenhoop 

S saknas ontbreken 
sammansätt samengesteld 
sambyggare éénhuizig(e plant) 
sammet fluweel 
sammling verzameling, 
groepering 
samt en ook 
samtidig tegelijkertijd 
sank laaggelegen en 
moerassig 
sargad gespleten 
se ut eruit zien 
segel vlag (bij 
vlinderbloemen) 
sen laat 
senare later 
sidoflik zijslip 
silke zijde 
sill haring 
simmand zwemmend 
sin zijn 
sinsemellan onderling 
sirlig sierlijk 
sjö meer 
skaft steel / stelen 
skaftad gesteeld 
skal schil 
skenbar schijnbaar 

skida / skidor schoot / schoten, 
hauw(en) of hauwtje(s) 
skiffer leisteen 
skiftevis afwisselend 
skiljas onderscheiden 
worden 
skiljevägg tussenschot, 
scheidingswand 
skild gescheiden, 
verschillend 
skiva schijf 
skog / skogar bos(sen) 
skott spruit(en), uitloper(s) 
skrynklig rimpelig 
skugga schaduw 
skydd bescherming 
skål schaal 
skär 1 klip, rotseiland, 2 
vleeskleurig 
skärformig gekromd als ....(?) 
skärmfjäll kelkkalfje(s) van 
grassen 
skjöld schild 
ett slags een soort 
slak slap 
slem slijm 
slida schede 
slut einde (tijdsbepaling) 
sluten gesloten 
slutligen eindelijk 
sluttning helling 
släkt genus (geslacht) 
slät vlak, glad 
slätt vlakte 
smultron bosarbei 
smuts vuil 
små klein 
småningom geleidelijk 
smärre kleiner 
snart snel 
sned scheef, schuin 
snår bosschage, 
struikgewas 
snäcka slak 
snärjande kleverig ruw 
snärp tongetje 
snärpslida tongvormige 
bladschede (bij Potamogeton) 
snö sneeuw 
socke / socknar parochie(s) 
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sol zon 
som als, zoals 
spenslig teer, tenger 
spets spits, punt 
spjut speer 
spol spoel 
sporre spoor 
spricka / sprickor barst(en), spleet / 
spleten 
springa / springor barst(en), spleet / 
spleten 
spröt spruit, snavel (van 
urntje), uitstekend aanhangsel 
späd teer 
stad / städer stad 
stadig krachtig 
stift stijl 
stillaståend stilstaand 
stipel / stipler steunblad(en) (= 
stipulae) 
stjälk stengel 
stjärna ster 
stor groot 
strand oever  ! 
strimma streep 
strut tuit 
strå / strån halm 
strål straal 
sträng streng, helmdraad 
sträv ruw 
strödd verspreid 
stycke stuk, deel 
styv stijf 
stånd gewas (vlg opstand, 
bestand) 
ståndare meeldraad / -draden 
ställd geplaatst 
ställe plek 
ställning opstelling, ordening 
stödblad steunblad 
sump moeras 
syl priem 
synes zichtbaar worden, 
lijken 
i synnerhet in het bijzonder 
svag zwak 
svampig sponzig 
svart zwart 
svepe / svepen omhulsel(s), 
schutblad(en) 

svår moeilijk 
svårt att se moeilijk te zien 
svälld gezwollen 
svärd zwaard 
sågad gezaagd 
såsom als, net als 
såvida zoverre 
säck zak 
säde graan, zaaigoed 
sällan zelden 
sällsynt zeldzaam 
en i sänder telkens een 
sätta frukt vrucht zetten 
söderut naar het zuiden 
söt zoet 

T tagellik als paardehaar 
tagg / taggar stekel 
tak dak 
tall den 
tand / tänder tand 
tegellagd dakpansgewijze 
tidig vroeg 
tidigare än vroeger dan 
till tot, naar 
(plaatsaanduiding) 
tillbaka terug 
tillstånd toestand 
tjock dik 
torkning het drogen 
torn doorn 
torr droog 
torv turf 
trakt / trakter streek / streken 
trind rond 
trubbig stomp 
tråd draad 
träd boom / bomen 
tråväldig tweemachtig (van 
meeldraden) 
tvär dwars 
tvärhuggen doormidden gespleten 
tämligen tamelijk 
täppa (omheinde) tuin 
tätt dicht 

U udd punt 
ull wol 
under onder, tijdens 
ung jong 
ungefär ongeveer 
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upp- op- (in 
samenstellingen) 
upphöjd verhoogd 
upprepad herhaald 
upprispad opgetrokken 
upptill tot boven toe 
uppåt naar boven toe 
urnupen uitgerand 
ut- uit- (in 
samenstellingen) 
utan zonder 
utböjd naar buiten 
uitgebogen 
utdragen uitgetrokken, 
gestrekt 
utefter langs 
utskjutand uitspringend 
utslagen opengegaan (van 
bloemen) 
utslåend opengaand 
utsprickad uitgelopen (van 
bomen) 
utvidgad verbreed 
utåt naar buiten toe 

V valk opzwelling 
vall weide, veld 
valv / valver klep(pen) 
vanlig gewoon, algemeen 
vanligen gewoonlijk 
varaktig permanent 
varannan eenieder 
vardera ieder van de ... 
varje iedere 
varken noch 
varken ... eller noch ... noch 
vass 1 scherp, 2 riet 
veck vouw, oksel van blad 
ved hout 
vedartad houtig 
vek slap 
vid 1 bij 
(plaatsaanduiding), 2 wijd 
vidgad verbreed 
vik baai 
ving vleugel 
vinkel hoek 
vippa tros (afpluim bij 
grassen) 
vippaxel spil, as van de 
bloeiwijze 

visstand verwelkend 
vitmossa veenmos 
vittna getuigen 
vriden gedraaid, verwrongen 
våg golf 
vågrätt loodrecht 
vår voorjaar 
vårtig wrattig 
våt nat 
väderlek weer 
väg / vägar weg(en) 
väl wel, goed 
väpnad gewapend 
växa groeien 
växelvis afwisselend 
vallend wisselend 
växt / växter plant(en) 

Y ymnig rijkelijk 
yngre jonger 
yta / ytor oppervlak(ken) 
ytter- buiten- (in 
samenstellingen) 
yttre buitenste 
yvig dichtbegroeid 

Å å / åar riviertje(s) 
ådra ader 
åker / åkrar akker 
ånyo opnieuw 
år jaar 
ås / åsar heuvelrug, esker, 
richel 
åt naar 
(richtingaanduiding) 

Ä äng / ängar weiland(en), meest 
worden hiermee halfnatuurlijke weiden 
bedoeld 

Ö ö eiland 
Öland eiland-land 
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Limestone Heath of Öland.  (overdruk/reprint.) 
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inventarisatie van het hele eiland – dus geen determinatie-flora.  Echter wel gedateerd; 
verschillende gegevens zijn bijgewerkt maar in het algemeen is niet duidelijk wanneer een 
soort waar is gezien, en vooral of je op een vindplaats ook nog maar iets daarvan kan vinden.  
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