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Voorwoord

Gartow,  juli 2007 

Beste mensen, 

Ton vroeg mij een voorwoord te schrijven in 
het kampverslag, dus bij deze. 
Volgens mij hebben we een geweldig fijn kamp 
gehad met veel enthousiaste deelnemers. 
De excursies waren zeer gevarieerd en goed 
bezocht, ’s avonds na de “choc”  nog bever- en 
wasbeerexcursies of naar de Nemitzer heide 
voor de nachtzwaluw.  
De “choc” was altijd goed verzorgd door Theo, 
die steeds weer lekkere koeken rond liet gaan.  

Er waren verschillende gezamenlijke 
maaltijden, de pannenkoekenmaaltijd, een 
barbecue op het terras van de Lindenhof in 
Pevestorf en een geweldige maaltijd verzorgd 
door Gerard, Ine, Jetty en Astrid, gevolgd door 
een Bonte Avond. 

Er is veel gefietst en met pontjes gevaren, er 
zijn vogelsoorten gespot, o.a. Vis- en 
Zeearend, Kraanvogel, Ooievaar en Grauwe 
klauwier en er zijn libellen en vlinders 
gevangen en gedetermineerd. 

Er waren hele ijverige KNNV-ers hier in Gartow 
am See. 

Rieke 

Excursie vertrekt    

Verantwoording
Het overzicht van waarnemingen kon tot stand 
komen doordat de deelnemers aan het kamp 
trouw hun waarnemingen opschreven op de 
formulieren van de excursies, maar ook in hun 
eigen waarnemingsboekjes. Dankzij een 
goede uitwisseling van gegevens is het 
mogelijk om tot een goed overzicht te komen. 
De plantenlijst is samengesteld door Atty, de 
libellenlijst en dagvlinderlijst door Carin, de 
nachtvlinderlijst en de overige insekten door 
Jeanne, Carin en Ton. Het overzicht van 
amfibieën, reptielen, zoogdieren en vogels 
werd door Ton samengesteld. 

De deelnemers aan het kamp waren Volkert en 
Marja Bakker - Ermelo, Hans van den Berg en 
Jenny van Dorsten - Almelo, Ton en Netty 
Bode - Steenwijk,  Atty Broer - Bergambacht, 
Erik Dinslage - Breda, Marjolein Koopmans en 
Gerard Koops - Ugchelen, Theo - Doorn, Ingrid 
Martin - Castricum, Jeanne Kuijper-Nannenga 
- Arnhem, Jan Cees, Annie, Carin en Reinier 
Nauta - Drachten, Ine Nijmeijer -  Groningen, 
Astrid Tilstra - Diemen en Wim en Rieke van 
Zuilen - Uithoorn. 

Foto’s: 
De foto op bladzijde 1 is gemaakt door Carin. 
De foto op bladzijde 4 is van internet gehaald. 
De overige foto’s zijn gemaakt door Ton. 

Ton 



KNNV- AKC Kamp Gartow am See 2007, bladzijde 3 van 23 

8 t/m 22 juli 2007  
Elbekamp Gartow am See  

ELBETALAUE 

Geschiedenis van het gebied 
Het oerstroomdal van de Elbe vormt onderdeel 
van het Noordduitse laagland en is geologisch 
betrekkelijk jong. Aan het einde van het 
Paleozoicum begint de daling/het afhellen van 
het Germaanse bekken dat tot aan het 
Quartair duurde. In dit bekken, dat zich thans 
op zo’n acht kilometer diepte bevindt, werden 
eerst mariene sedimenten afgezet, vooral 
zouten. In het Mezosoicum volgden afzettingen 
van klei, kiezel, zand en kalk, die later afgedekt 
werden door afzettingen in de ijstijden. Als 
gevolg van de zware druk van deze afzettingen 
werd het zout omhoog gedrukt in een baan van 
Gorleben naar Rambow (ten noordoosten van 
Lenzen). Gorleben is inmiddels bekend 
geworden vanwege het radioactieve afval dat 
ondergronds in de zoutkoepels zal worden 
opgeslagen. Nu vindt die opslag nog 
bovengronds plaats in grote containers.  

In het Plioceen beginnen de vloedsystemen de 
grote rivieren al te vormen. Het huidige 
landschap van het Midden-Elbegebied is 
hoofdzakelijk gevormd tijdens de laatste twee 
ijstijden in het Jong Pleistoceen. Gedurende de 
Riss IJstijd (= Saale ijstijd) is er de grootste 
ijsbedekking in Europa bijna tot aan de Alpen - 
Düsseldorf –Osnabrück- oost Harz en deel van 
de Elbe. De Elbe wordt verder in zuidwestelijke 
richting gestuwd. De gletsjers vervoerden 
grond-, zij- en eindmorenen. Grote massa’s 
puin van grind, zand, leem en stenen werden 
afgezet (Göhrde-Drawehnrug: 140 m hoge 
eindmorenen) gedurende de Würm IJstijd. 
Daarna was er geen ijsbedekking, maar het 
Midden-Elbe gebied lag wel in het periglaciaal 
bereik. Er was permanent vorst aan rand van 
gletsjer, het smeltwater kon niet via de bodem 
verdwijnen, maar zocht een weg over het 
aardoppervlak. Het resultaat was een 
samenvoegen van geweldige watermassa’s tot 
een Elbe-Noordzee stroom, een zeer breed 
rivierbed. Alle zijrivieren pasten zich aan en zo 
wordt het oerstroomdal van de Elbe gevormd. 
De kracht van het water zorgde voor erosie en 
ondergroef een deel van de (eind)morenen. 
Zogenaamde “Geestgebieden”, hier en daar 
“geesteilanden” bleven staan met tot 80 m 
hoge steilwanden; hierop werden later kleine 
steden gebouwd. De Höhbeck-grondmorenen 
wordt als eiland afgescheiden, en nog 
verscheidene andere “geest-eilanden” zoals 
het Langendorfer geest-eiland. In de door het 

smeltwater ontstane gletsjertrog (10-20 km 
breed) werden 20-40 m hoge zandige lagen 
van stenig puinmateriaal afgezet in de daarop 
volgende vochtige en warme periode. De Elbe 
boorde zich door deze als laagterrassen 
aangeduide ophogingen heen. Zo bleef de 
stroom in zijn middenloop een ‘zandstroom’ De 
laagterrassen, die niet meer overstroomd 
werden, werden prooi van de wind 
‘binnenduinen’ en stuifzanden (als voorbeeld 
kan Klein Schmölen dienen) ontstonden; in de 
uitgestoven laagten ontstond veen. 

De mens in het Elbedal 
Reeds in het Steentijdperk was Elbe dal door 
mensen bewoond. Zij bedreven akkerbouw. Er 
was een omvangrijke nederzetting bij 
Pevesdorf en langs de Jeetzeloever bij 
Hitzacker. Gedurende het Bronstijdperk 
groeide de betekenis van de Elbe als verkeers- 
en handelsroute. Vooral aan de mondingen 
van zijrivieren vestigden zich kooplieden en 
ruilhandelaars. Aan einde van IJzertijd en 
gedurende het Romeinse keizerrijk waren de 
Langobarden aanwezig op hoogwatervrije 
delen aan beide zijden van de Elbe. 
Gedurende de volksverhuizingen vestigden 
zich Germaanse stammen in het gebied. Vanaf 
de 8ste eeuw bezetten Slavische stammen (de 
“Wenden”) het bos- en meerrijke landschap ten 
oosten van de 
Elbe , terwijl de Saksen zich westelijk 
vestigden. Bij Klein Lüben, Lenzen, in het 
Elbholz en op de Höhbeck, maar ook in de 
dalen van de Seege en de Jeetzel werden 
verscheidene burchten gebouwd, die in de 
strijd vaak van eigenaar wisselden. De 
Schwedenschanz is een van de zeer oude 
Slavische nederzettingen; ook bij Vietze zijn 
resten van een Slavische nederzetting 
gevonden. Op de Höhbeck bij Vietze bevinden 
zich ook restanten van een fort dat Karel de 
Grote in 798 liet bouwen ter bescherming van 
de doorwaadbare plaats over de Elbe aldaar 
tegen de Slavische stammen. De Höhbeck 
was een heel strategisch punt in het gebied. In 
929 versloeg Heinrich von Sachsen die 
Wenden in het Löcknitzgebied bij Lenzen. Een 
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tijd van kolonisering en christianisering van het 
oostelijk Elbegebied brak aan met als 
hoogtepunt in de 12de eeuw de onderwerping 
van Mecklenburg (12e eeuw). Aan de 
belangrijkste Handelsweg Lünenburg – 
Maagdenburg ontstonden verscheidene 
bloeiende handelssteden, zoals bijvoorbeeld 
Wittenberg, Schnackenburg, Dannenberg, en 
Hitzacker. 
In 1160 vraagt Albrecht de Beer aan Hollandse 
kolonisten om dijken in het Elbegebied aan te 
leggen. Veel oude dijken zijn nog aanwezig in 
het landschap. De ontbossingen voor 
akkerbouw ten westen van de Elbe die rond 
900 begonnen, duurden tot 1100. Boeren uit 
Niedersachsen vestigden zich in 
Meckelenburg. Er was veel strijd tussen 
vorsten, graven en ridders (veten en strijd om 
erven); ook pest, oorlogen en brandstichtingen 
die tot in de 19e eeuw duurden. In de 16e en 
17e eeuw waren er veel rechtsgeschillen 
tussen Lünenburg en Brandenburg. Vooral 
tijdens 30-jarige oorlog werden strategisch 
belangrijke steden als de vesting Dömitz 
(gebouwd ter bescherming van Mecklenburg) 
belegerd en verwoest. Dömitz ging in 
verschillenden handen over (Denen, Zweden, 
Napoleon). In 1817 voer de eerste stoomboot 
in Hamburg Haven. Vanaf 1842 wordt de Elbe 
deel voor deel bevaarbaar gemaakt. In 1873 
wordt de spoorbrug over de Elbe bij Dömitz 
gebouwd en pas in 1936 volgde de 
verkeersbrug . Beide werden in 1945 door de 
Amerikanen vernietigd en niet meer 
opgebouwd. Vanaf 1945 vormt de Elbe de 
grens tussen de twee Duitslanden; 
mijnenvelden vormden een bijna 
onoverkomelijke grens, die tot 1989 in stand is 
gehouden. In 1993 werd de nieuwe 
verkeersbrug bij Dömitz geopend. 

Klimaat 
Het klimaat wordt onder andere bepaald door 
invloed van de Atlantische oceaan; die invloed 
zwakt af naar het oosten toe. De 
jaartemperatuurcurve schommelt rond 16-18 
°C, de winters zijn mild en in de zomer is het 
relatief koel. De overheersende windrichting is 
west. 
In het noordoosten van Midden-Europa zijn de 
continentale invloeden voelbaar; 
hogedrukgebied vanuit Azië/noordelijk Oost-
Europa verdringt de oceanische invloed. De 
temperatuur in januari ligt beneden de 50C. 
Hoe verder naar het oosten, hoe lager. In de 
zomer ligt de julitemperatuur boven de 200C. 
De jaarlijkse neerslag neemt van west naar 
oost af. In de winter is er vaak een 
hogedrukgebied vanuit het oosten met een 
koude droge luchtmassa. 

Flora en vegetatie 
Plantenresten (meest versteningen) uit 
Pleistoceen zijn relatief zeldzaam, wel worden 
pollen gevonden. In de koudeperiode van het 
Pleistoceen was Midden–Europa niet bedekt 
met bos. Er heerste een toendraklimaat met 
dwergstruiken van Arctisch-Alpiene soorten als 
vegetatie. Het klimaat tijdens de ijstijden was 
veel kouder dan nu het geval is. Tijdens een 
interglaciaal stegen de jaargemiddelde 
temperaturen, hoger dan tegenwoordig.  
In het Mindel- Riss interglaciaal  verschijnen de 
volgende boomsoorten. Gewone esdoorn, 
Haagbeuk, Beuk en in de buurt van Weimar 
ook de den Pinus sylvestris, Hazelnoot, 
Wintereik en zelfs al enkele warmteminnende 
soorten als Walnoot en Levensboom. In het 
Riss- Wurm interglaciaal is het niet meer zo 
warm geweest; er waren geen 
warmteminnende soorten aanwezig. 

Vegetatie ontwikkeling na de ijstijd 
12.000 - 10.000 jaar BP* einde Würm ijstijd, 
begin Holoceen. 
De temperatuur steeg langzaam. Voor het jaar 
10.000 was het klimaat in Midden Europa nog 
koud 
Van 7.000 – 5.000 jaar BP was de temperatuur 
1-20C hoger dan heden. Het gemengd 
eikenbos is in deze periode zeer verbreid over 
Midden Europa. In moerasgebieden groeit het 
elzenbroekbos. Ook warmteminnende soorten 
als Donseik en Gele kornoelje kwamen voor. 
Ook Z.O. Europese en West-Aziatische 
soorten drongen op: Wildemanskruid, 
Kruisdistel en Gele ogentroost. Rond 5.000 
jaar BP daalt de temperatuur weer, en neemt 
de neerslag toe. De Beuk breidde zich uit ten 
koste van eiken. Ook kwamen de Haagbeuk, 
Zilverspar en Fijnspar in opmars. Met de 
intrede van de akkerbouw (5000-6000 jaar 
geleden) is de invloed van de mens op de flora 
sterk toegenomen. Nieuwe soorten vestigden 
zich spontaan of werden bewust ingevoerd in 
biotopen die ontstonden door menselijke 
activiteiten, zoals akkeronkruiden. 

* (BP = Before Present = voor heden ~ voor 1950) 

Algemene gegevens 
De Elbe heeft een totale lengte van 1140 km 
en is onderhevig aan zowel winterhoogwater 
als zomerhoogwater. Dit laatste gebeurt 
gemiddeld eens in de drie jaar als gevolg van 
hevige regens in het oorspronggebied. Diverse 
zijrivieren in het excursiegebied zijn de Aland, 
de Seege en de Löcknitz. Veelal lopen ze eerst 
parallel aan de Elbe, voordat ze er in 
uitmonden.  
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Het Biosfeerreservaat Flusslandschaft Elbe is 
3750 km2 groot en is gelegen in vijf Duitse 
staten, namelijk Mecklenburg-Vorpommern, 
Niedersachsen,  Sachsen-Anhalt, Brandenburg 
en Sleeswijk Holstein. 
Het biosfeerreservaat omvat circa 400 km 
stroomdal van de Elbe. 

Biotopen in het excursie gebied: 
In het excursiegebied vinden we een grote 
verscheidenheid aan biotopen, elk met hun 
eigen karakter. Zo vinden we er loofbossen, 
naaldbossen, elzenbroekbossen, natte en 
minder natte ooibossen (hardhout en 
zachthout),  dijken, natte en droge weilanden, 
natte en minder natte hooilanden, 
“magerrasen” of “trockenrasen” (graslanden op 
droge, arme zandgronden), heiden, laagvenen 
en stuifduinen. 

Het excursie gebied is rijk aan: 
Vogels: 280 soorten (106 in Elbholz), 
waaronder Zeearend, Witte en Zwarte 
ooievaar, Rode en Zwarte wouw, Kraanvogel, 
Wielewaal, Klapekster en Grauwe klauwier. 
Amfibieën: 11 soorten, waaronder 
Roodbuikvuurpad, Groene en Bruine kikker en 
Boomkikker.  
Zoogdieren, zoals Bever, Waterspitsmuis, 
Marter, Wasbeer, Ree en Vos. 
Vissen: 42 soorten vissen & prikken, 
waaronder Paling, Snoekbaars. 
Insecten: een groot aantal (nacht)vlinders, 
libellen en snuitkevers. 
Planten: 1050 soorten hogere planten in 
gebied tussen Lauenburg en Wittenberge. 

Gartow en omstreken (4 excursies) 
In 13e eeuw begon men met de bedijking rond 
Gartow en het gebied kwam na voltooiing 
alleen door kwelwater onder water te staan. 
Het stadje wordt reeds in 1321 in de 
oorkonden vermeld. De graven Von Bernstorff 
bezitten sinds 1694 het slot van Gartow en 
heel veel van de landerijen er om heen, maar 
ook de vakwerkhoeve Quarnstedt. Het slot 
werd in begin 18e eeuw in Barokstijl herbouwd, 
evenals de kerk. De uitgestrekte bossen ten 
zuiden van Gartow zijn ook in bezit van Graaf 
Von Bernstorff. Hij is een van de grootste 
privébosbezitters van Duitsland (6000 ha). In 
het dorp bevindt zich het fraaie gebouw van 
Bosbeheer. 
De Gartower See is een kunstmatig meer en 
ontstond toen in 1970 het smalle stroombed 
van de Seege verbreed werd en een dam 
westelijk werd aangelegd. 
In 1990 werd de eerste bever in 
Niedersachsen aangetroffen aan de oever van 
de Elbe. Hiermee was het begin gemaakt van 

de opmars van deze soort vanuit Mecklenburg-
Vorpommern, Brandenburg en Sachsen-
Anhalt, waar hij al aanwezig was. Nu bevinden 
zich ook enkele burchten in de nabijheid van 
Gartow. 

Höhbeck (1 excursie) 
Een “geest-eiland” ten noordoosten van 
Gartow met een hoogte van 75 m. De beboste 
noordhelling is zeer steil en door de Elbe 
geërodeerd. Aan de voet bevinden zich de 
resten van ooibossen. De zuidhelling is vlak en 
grenst aan het dal van de Seege en heeft 
fraaie “trockenrasen”. De oudste 
nederzettingen bevinden zich op de Höhbeck 
(Schwedenschanz, Vietzer Schanz e.a.). In 
Vietze is een klein Heimatmuseum. Van 
verschillende plaatsen boven op de Höhbeck 
heeft men een prachtig uitzicht over het 
Elbelandschap. 

Elbholz en Pevestorfer Wiesen en 
Elbeoever (3 excursies)

Weiden bij Pevestorf 

De Elbholz is een restant van het laatste 
originele hardhout ooibos van het gebied (de 
laatste werden in 1834 gerooid) en is daardoor 
een gebied geworden, waar zich veel insecten, 
vogels en planten hebben teruggetrokken om 
te overleven. Kraanvogels en ooievaars 
broeden hier. Veel prachtige 500 jaar oude 
Eiken, verder Iepen en Essen met in de 
ondergroei Spaanse aak, Meidoorn, 
Sleedoorn, Hondsroos en Kardinaalsmuts. De 
zeldzame Eikenboktor wordt in dit gebied 
gevonden. Er zijn hier 106 vogelsoorten 
aangetroffen. Helaas is het Elbholz sinds 2006 
niet meer vrij toegankelijk. 
De Pevestorfer wiesen staan onder invloed 
van kwelwater dat bij hoogwater in de Elbe 
onder de dijken door siepelt. Het is een uniek 
gebied voor weidevogels. Tien amfibiesoorten 
kan men in deze weiden aantreffen. Naar de 
uiterwaarden van de Elbe, o.a. richting 
Schnackenburg (Aland), werden meerdere 
fietsexcursies gehouden. 
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Untere Seegeniederung met Laascher See 
(2 excursies) 
In het zuiden en westen van de Höhbeck 
stroomt de Seege, een zijarm van de Elbe. Dit 
zuidelijk deel van de Höhbeck is een oud 
rivierduin. Dit gebied is een belangrijk voor 
broed- en trekvogels. Vanwege de regelmatige 
overstroming bij hoogwater als gevolg van de 
lage ligging is hier nooit intensieve landbouw 
mogelijk geweest. Veel planten hebben zich 
kunnen handhaven die elders verdwenen zijn, 
met name die van de vochtige tot natte 
hooilanden, zoals Gewone koekoeksbloem, 
Wilde bertram, Waterkruiskruid en Lange 
ereprijs. In de droge zandruggen groeien in 
grote getale Buntgras, Steenanjer, 
Zandblauwtje, Tijm,   Kruisdistel, 
vetmuursoorten en nog vele andere soorten. 
De grote overstromingen van augustus 2002 
bereikten ook Gartow, maar in mindere mate. 
Bij Laasche was er een dijkdoorbraak, 
waardoor het dorp onder water kwam te staan. 

Binnenduinen van Klein Schmölen (3 
excursies) 

Binnenduinen bij Klein Schmölen  

Aan het eind van de laatste ijstijd, zo’n 15.000 
jaar geleden was Noord-Duitsland vanwege 
het koude klimaat bijna geheel zonder 
vegetatie. Als gevolg van stormen en sterke 
wind was er in het zandige Elbedal veel 
winderosie en enorme hoeveelheden zand 
werden verplaatst. Zo ontstonden de 
binnenduinen van Klein Schmölen, thans nog 
maar 110 ha groot met de hoogste top van 43 
m.  
In warmere tijden raakten de duinen begroeid 
met bossen. Echter als gevolg van menselijke 
invloeden ontstonden droge graslanden en 
soms ook weer opnieuw stuifduinen. De 
duinen van Klein Schmölen werden in 19e en 
20ste eeuw met dennen beplant. Nu is 
plaatselijk deze beplanting verwijderd om weer 
een stuifduin te creëren. 
De lager gelegen graslanden werden beweid 
en er ontstond een bloemrijke vegetatie 
(Diantho-Armerietum) en op het duin zelf is 
een korstmosrijke Buntgrasgemeenschap 

(Spergulo-Corynephoretum) met Heidespurrie 
en Buntgras dominant, een vegetatietype 
vergelijkbaar met dat van de stuifduinen op de 
Veluwe. 
De omleiding van een deel van de rivier de 
Löcknitz veroorzaakte een grondwaterdaling 
van 1,5 m en zorgde ervoor dat er minder vaak 
overstroming van de aan de voet van de 
duinen gelegen weilanden optrad. Na de val 
van de muur werd de jarenlange beweiding 
stopgezet, maar deze is sinds kort weer 
aanwezig. Westelijk van Klein Schmölen ligt 
het vestingstadje Dömitz, dat een belangrijke 
rol heeft gespeeld in de geschiedenis van 
Mecklenburg-Vorpommern. Naar Dömitz en 
omgeving werden twee excursies 
uitgeschreven. 

Rambower Moor (3 excursies) 
Het Rambower Moor, 800 ha. groot, is gelegen 
ten noorden van het stadje Lenzen is een van 
de mooiste veengebieden in Brandenburg. 
Eeuwen lang gebruikten de bewoners van dit 
veengebied de graslanden als hooiland of 
weidegrond en werd er turf gestoken. In de 
voorlaatste ijstijd stortten de zoutkoepels van 
Gorleben-Rambow als gevolg van uitloging en 
aardbewegingen in. In de laagte die in het 
landschap ontstond vormde zich een groot 
meer, de Rudower See. Noordelijk daarvan 
ontstond een laagveen turfgebied. Veel 
bronnen stromen nog steeds door dit gebied. 
Het bijzondere is dat het water kalkhoudend is. 
Na grote ontwateringen in de 20ste eeuw, wordt 
er nu alles aangedaan om het waterpeil weer 
te laten stijgen onder andere door het bouwen 
van een stuw. Natuurontwikkelingsprojecten 
zijn gestart.  

Nemitzer Heide (4 excursies) 

Nachtzwaluwexcursie Nemitzer Heide 

De 400 ha grote Nemitzer Heide is het grootste 
aaneengesloten heidegebied in het Wendland, 
gelegen in de driehoek Trebel, Nemitz en 
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Prezelle. Deze heide ontstond na de grote 
bosbrand van 1975, die 2000 ha dennenbos 
vernietigde. Na enige jaren groeide vanzelf 
een heidelandschap, zoals dat in de 18e en 19e 

eeuw ook aanwezig was, toen als gevolg van 
intensieve boskap, bosbeweiding, strooiselroof 
en afplaggen, te vergelijken met de menselijke 
activiteiten op de Veluwe en elders in 
Nederland op de arme zandgronden. De 
ondergrond wordt gevormd door oude en jonge 
binnenduinen en stuifzanden. De in de heide 
levende dieren keerden terug zoals de 
Zandhagedis, Ringslang, Duinpieper en de 
Kleine nachtpauwoog. Leuke plantenvondsten 
waren Strobloem en Akkerviltkruid. Tweemaal 
werd een nachtzwaluwexcursie georganiseerd, 
waarbij de soort (2-3 exemplaren) goed werd 
gezien en gehoord.   

Rundlings-dorpen (1 excursie) 
Dit zijn dorpen in het Wendland, de streek 
waarin Dannenberg en Lüchow de 
belangrijkste steden zijn, waar de boerderijen 
in een halfrond of boogvorm gesitueerd zijn 
met maar één toegangsweg. De schuur 
bevindt zich aan de wegkant, het 
woongedeelte is achter en achter de boerderij 
liggen de daarbij  horende akkers. Lang heeft 
men gedacht dat deze bouwvorm stamt uit de 
tijd dat de Slaven Wendland introkken,  
maar nu gaat men ervan uit dat deze 
bouwvorm toevallig ontstaan is. Om de 
schaarse goede akkergronden optimaal te 
kunnen benutten vond de bebouwing op een 
zo klein mogelijk oppervlakte plaats. Diverse 
van deze Rundlingsdorpen hebben nog 
prachtige vakwerkboerderijen, vaak inmiddels 
wel als tweede woning in gebruik.  

Overige excursies
Natuurhistorische excursies gingen ondermeer 
nog naar de Müritz See (vogels), Dannenberg 
(amfibieën), de leemgroeven van Rütenberg 
(planten, vogels), Gain en de Seege vallei 
(insekten). De avondexcursie op het 
kampterrein voor het waarnemen van 
nachtvlinders mag ook niet onvermeld blijven. 
Door deze excursie en het maken van foto’s 
kon een aantal soorten op naam worden 
gebracht. Cultuurhistorische excursies werden 
georganiseerd naar Gartow (kerk, 
orgelconcerten), Gorleben (protestdiensten 
tegen de opslag van radioactief afval) en 
Salzwedel (mooi oud stadje). 

Geraadpleegde literatuur 

• Aichele, D. & W.-W. Schwegler, 2004. 
Die Blütenpflanzen Mitteleuropas, Deel 
I. Kosmos Verlag. 

• Ebeling, B. 1998. Sehenswertes in und 
um Gartow im Nationalpark Elbtalaue. 
Fremdverkehrsverein Gartow u. 
Umgebung e.V. 

• Knabenschuh, D. 1995. Wendland, 
Elbufer.Drawehn, Förderkreis der 
norddeutschen Fernradwege GbR. 

• Naturschutzbund Deutschland 
(NABU).  

• Die Elbtalaue. Artenvielfalt im 
Hochwassereinfluss. Naturschutzbund 
Deutschland, Hamburg. 

• Neuschulz, F., W. Plinz & H. Wilkens 
2002. Elbtalaue, Landschaft am 
grossen Strom. Natur-Reiseführer 
durch das Biosphärenreservat 
Flusslandschaft Elbe. Naturerbe 
Verlag J. Resch. 

• Diverse brochures, uitgegeven door de 
VVV, door NABU en andere 
organisaties. 

Bovenstaande inleiding is met toestemming 
van Pieter Ketner ontleend aan het verslag van 
het KNNV-kamp in 2005.  

De witte wieven komen op in de ommelanden 
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Waarnemingen 

Slakken 

Arionidae -  
Arion rufus  - Gewone wegslak 

Helicidae -  
Cepaea nemoralis - Gewone tuinslak 
Cepaea hortensis - Witgerande tuinslak 
Cornu aspersum - Segrijnslak  
Helix pomatia - Wijngaardslak 

Wijngaardslak   

Insekten 

Odonata - Libellen 

Zygoptera - Juffers

Calopterygidae - Beekjuffers  
Calopteryx splendens - Weidebeekjuffer  

Lestidae - Pantserjuffers  
Lestes sponsa - Gewone pantserjuffer  
Lestes dryas - Tangpantserjuffer  
Lestes barbarus - Zwervende pantserjuffer 
Sympecma fusca - Bruine winterjuffer  

Coenagrionidae - Waterjuffers  
Coenagrion puella - Azuurwaterjuffer  
Ischnura pumilio - Tengere grasjuffer  
Ischnura elegans - Lantaarntje  
Erythromma viridulum - Kleine roodoogjuffer  
Erythromma najas - Grote roodoogjuffer  

Platycnemididae - Breedscheenjuffers  
Platycnemis pennipes –  

Blauwe breedscheenjuffer 

Anisoptera - Echte libellen 

Aeshnidae - Glazenmakers  
Aeshna cyanea - Blauwe glazenmaker  
Aeshna grandis - Bruine glazenmaker  
Aeshna mixta - Paardenbijter  
Aeshna viridis - Groene glazenmaker  
Anax imperator - Grote keizerlibel  

Corduliidae - Glanslibellen  
Somatochlora flavomaculata –  

Geelvlekglanslibel  
Somatochlora metallica - Metaalglanslibel  

Libellulidae - Korenbouten  
Sympetrum sanguineum - Bloedrode heidelibel  
Sympetrum striolatum - Bruinrode heidelibel  
Sympetrum vulgatum - Steenrode heidelibel  
Orthetrum cancellatum - Gewone oeverlibel 

Paardenbijter   

Krekels en sprinkhanen 

Tettigoniidae - sabelsprinkhanen 
Tettigonia viridissima –  

Grote groene sabelsprinkhaan  
Decticus verrucivorus – Wrattenbijter 

Wrattenbijter 

Gryllidae - krekels 
Gryllus campestris – Veldkrekel 
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Hemiptera – o.a. wantsen 

Pentatomidae - schildwantsen 
Graphosoma lineatum – Pyamawants 

Gerridae - schaatsenrijders
Gerris sp. – een schaatsenrijder 

Neuroptera 

Myrmeleontidae - mierenleeuwen 
Euroleon nostras - Gevlekte mierenleeuw 

Mecoptera - schorpioenvliegen 

Panorpidae - schorpioenvliegen 
Panorpa vulgaris – Schorpioenvlieg  
Panorpa germanica - Duitse schorpioenvlieg 

Schorpioenvlieg 

Lepidoptera - vlinders  

dagvlinders 

Hesperiidae - dikkopjes 
Thymelicus lineola - Zwartsprietdikkopje  

Papilionidae - grote pages 
Papilio machaon - Koninginnepage  

Koniginnepage

Pieridae - witjes 
Gonepteryx rhamni - Citroenvlinder  
Colias hyale - Gele luzernevlinder  
Aporia crataegi - Groot geaderd witje  
Pieris brassicae - Groot koolwitje  
Pieris rapae - Klein koolwitje  
Pieris napi - Klein geaderd witje  
Pontia daplidice - Resedawitje 

Lycaenidae - kleine pages, blauwtjes en 
vuurvlinders 
Celastrina argiolus - Boomblauwtje  
Aricia agestis - Bruin blauwtje  
Polyommatus bellargus - Adonisblauwtje 
Plebeius spec. - een heideblauwtje  
Polyommatus icarus - Icarusblauwtje  
Lycaena tityrus - Bruine vuurvlinder  
Lycaena phlaeas - Kleine vuurvlinder  

Nymphalidae - weerschijnvlinders, vossen, 
parelmoervlinders 
Nymphalis antiopa - Rouwmantel  
Aglais urticae - Kleine vos  
Vanessa atalanta - Atalanta  
Inachis io - Dagpauwoog  
Vanessa cardui - Distelvlinder  
Polygonia c-album - Gehakkelde aurelia  
Araschnia levana - Landkaartje  
Argynnis paphia - Keizersmantel  
Issoria lathonia - Kleine parelmoervlinder  

Satyridae - zandoogjes 
Lasiommata megera - Argusvlinder  
Pararge aegeria - Bont zandoogje  
Maniola jurtina - Bruin zandoogje  
Melanargia galathea - Dambordje  
Coenonympha pamphilus - Hooibeestje  
Aphantopus hyperantus - Koevinkje  
Pyronia tithonus - Oranje zandoogje 

Nachtvlinders 

Microvlinders 

Pyralidae -  snuitmotten  
Pyralis farinalis – Meelmot 
Eudonia sp., ws. Eudonia truncicolella 
Cataclysta lemnata  - Kroosvlindertje 
Synaphe punctalis 

Crambidae - grasmotten 
Chrysoteuchia cumella

Tortricidae - bladrollers 
Rhyacionia buoliana – Dennenlotvlinder 
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Macrovlinders 

Cossidae - houtboorders 
Cossus cossus - Wilgenhoutvlinder 

Zygaenidae - bloeddrupjes 
Zygaena filipendulae - Sint-Jansvlinder 

Sesiidae - wespvlinders 
Sesia apiformis - Hoornaarvlinder 

Lasiocampidae - spinners 
Gastropacha quercifolia - Eikenblad 

Drepanidae
Drepaninae - eenstaartjes
Drepana falcataria - Berkeneenstaart 

Thyatirinae - uilspinners 
Tethea ocularis - Peppel-orvlinder 

Geometridae - spanners 
Cyclophora albipunctata - Berkenoogspanner 
Idaea muricata - Geelpurperen spanner 
Idaea biselata - Schildstipspanner 
Idaea dimidiata - Vlekstipspanner 
Idaea aversata - Grijze stipspanner 
Idaea straminata - Egale stipspanner 
Lythria cruentaria - Zuringspanner 
Epirrhoe alternate - Gewone bandspanner 
Perizoma alchemillata - Hennepnetelspanner 
Eupithecia centaureata - 
Zwartvlekdwergspanner 
Lomaspilis marginata - Gerande spanner 
Ligdia adustata - Aangebrande spanner 
Chiasmia clathrata - Klaverspanner 
Epione repandaria - Puntige zoomspanner 
Peribatodes rhomboidaria –  

Taxusspikkelspanner 
Cabera pusaria - Witte grijsbandspanner 

Sphingidae - pijlstaarten 
Sphinx pinastri - Dennenpijlstaart 
Macroglossum stellatarum - Kolibrievlinder 

Notodontidae - tandvlinders
Ptilodon capucina - Kroonvogeltje 
Clostera pigra - Donkere wapendrager 

Donkere wapendrager 

Lymantriidae - donsvlinders
Euproctis similis - Donsvlinder 
Lymantria monacha - Nonvlinder 

Arctiidae - beervlinders 
Miltochrista miniata - Rozenblaadje 
Atolmis rubricollis - Zwart beertje 
Eilema complana - Streepkokerbeertje 
Coscinia cribaria - Grasbeertje 
Phragmatobia fuliginosa - Kleine beer 

Streepkokerbeertje 

Noctuidae - uilen 
Noctua pronuba - Huismoeder 
Amphipoea oculea - Roodbruine vlekuil 
Heliothis maritima - Heidedaguil 
Diachrysia chrysitis - Koperuil 
Autographa gamma - Gamma-uil 
Scoliopterix libatrix - Roesje 
Rivula sericealis - Stro-uiltje 
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Diptera - tweevleugeligen 

Muscidae - echte vliegen 
Musca domestica - Huisvlieg 

Fanniidae -  
Fannia canicularis - Kleine kamervlieg 

Simuliidae - kriebelmuggen 
Simulium erythrocephala - Blauwe vleesvlieg 

Tabanidae - dazen 
Chrysops relictus - Gewone goudoogdaas 

Sarcophagidae - dambordvliegen 
Sarcophaga carnaria - Grijze vleesvlieg 

Grijze vleesvlieg 

Hymenoptera - vliesvleugeligen 

Vespidae - plooivleugelwespen 
Vespula germanica - Duitse wesp 
Vespa crabro - Hoornaar 

Apidae – bijen en hommels 
Apis mellifera - Honingbij 
Bombus lapidarius – Steenhommel 

Coleoptera - kevers 

Geotrupidae – echte mestkevers 
Geotrupes stercorarius – Gewone mestkever 

 of Bosmestkever 

Cerambicidae - boktorren 
Aromia moschata - Muskusboktor  
Strangalia quadrifasciata – Vierbandsmalbok 

Dytiscidae - waterroofkevers 
Dytiscus marginalis - Geelgerande waterkever 

Chrysomelidae - bladhaantjes 
Leptinotarsa decemlineata - Coloradokever  

Coccinellidae – lieveheersbeestjes 
Coccinella septempunctata –  

Zevenstippelig lieveheersbeestje 
Adalia bipunctata –  

Tweestippelig lieveheersbeestje 

Vierbandsmalbok 

Scarabaeidae - bladsprietkevers 
Cetonia aurata - Gouden tor  
Amphimallon solstitiale – Junikever 

Gouden tor 

Cantaridae - weekschildkevers 
Rhagonycha fulva – Rode weekschildkever  

(Soldaatje) 

Snuitkeverexcursie
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Snuitkevers 

Snuitkevers danken hun naam aan het vooruitstekende voorste gedeelte van de kop met de mond, 
zodanig dat een snuit (rostrum) gevormd wordt. Deze snuit kan per soort verschillen in lengte en 
breedte. Bij het vrouwtje is de snuit vaak anders gevormd dan bij het mannetje, b.v. langer. 
De snuitkevers die in Europa voorkomen zijn allemaal phytofaag, d.w.z. zij leven van plantaardig 
materiaal, b.v. van bladeren of knoppen, bloemhoofdjes, vruchten, zaden, noten, stengels, wortels, 
uien, schors, dood hout. Daarnaast zijn sommige snuitkevers monofaag, d.w.z. zij zijn aan 1 
voedselplant gebonden, b.v. Trichapion simile (Kirby) is voor zijn ontwikkeling gebonden aan Betula. 
Andere snuitkevers zijn soms oligofaag, d.w.z. waarbij kevers en hun larven op planten van 
verschillende geslachten van dezelfde familie kunnen leven. 

familie / geslacht / soort  vindplaats`  vangdata 

Rhynchitidae 
Temnocerus nanus (Paykull)  Gartow   10-7-2007 

Apionidae- spitsmuisjes 
Omphalapion hookerorum (Kirby) Gartow   10-7-2007 + Domitz 16-7-2007 
Ceratapion gibbirostre (Gyllenhal) Gartow   13-7-2007 
Aspidapion aeneum (Fabricius)  Schnackenburg  10-7-2007 
Taenapion urticarium (Herbst)   Gartow   10-7-2007 
Protapion fulvipes (Fourcroy)   Domitz    16-7-2007 
Protapion nigritarse (Kirby)  Gartow    9 + 17-7-2007  
Perapion violaceum (Kirby)  Gartow      9 + 10-7-2007  
Perapion marchicum (Herbst)  Gartow   17-7-2007 
Perapion curtirostre (Germar)  Domitz   16-7-2007 + Rütenberg  19-7-2007 
Apion frumentarium (Linnaeus)   Gartow   17-7-2007 
Apion haematodes Kirby   Gartow   12-7-2007 
Apion cruentatum Walton  Rambower Moor 20-7-2007 
Apion rubiginosum Grill   Rambower Moor 20-7-2007 
Betulapion simile (Kirby)   Gartow   10-7-2007 
Ischnopterapion virens (Herbst)  Gartow   17-7-2007 
Cyanapion gyllenhalii (Kirby)   Gartow   10-7-2007 
Oxystoma craccae (Linnaeus)   Rütenberg  19-7-2007 
Oxystoma pomonae (Fabricius)  Gartow   17-7-2007 
Eutrichapion ervi (Kirby)   Gartow      9 + 10-7-2007  
Nanophyes marmoratus (Goeze)  Gartow      9-7-2007 

Curculionidae 
Otiorhynchus laevigatus (Fabricius)  Domitz    16-7-2007 
Phyllobius virideaeris (Laichartig) Gartow   10-7-2007
Trachyphloeus bifoveolatus (Beck) Gartow   12-7-2007 + 17-7-2007 
Strophosoma melanogrammum (Förster) Gartow  17-7-2007 
Strophosoma capitatum (Degeer)  Gartow   12-7-2007 
Sitona lineatus (Linnaeus)   Gartow   17-7-2007 + Rütenberg 19-7-2007 
Sitona suturalis Stephens   Gartow      9 + 10 + 13-7-2007  
Sitona lepidus Gyllenhal  Domitz    16-7-2007 
Acalyptus carpini (Fabricius)  Gartow   10 + 13-7-2007  
             + Klein Schmölen 16-7-2007 
Ellescus infirmus (Herbst)  Gartow   10-7-2007 
Tychius picirostris (Fabricius)  Klein Schmölen  16-7-2007 
Anthonomus rubi (Herbst)  Gartow   13 + 19-7-2007  
Curculio glandium Marsham   Gartow   17-7-2007 
Archarius salicivorus (Paykull)   Gartow   17-7-2007 
Hypera zoilus (Scopoli)   Nemitzer Heide  15-7-2007 
Hypera arator (Linnaeus)  Gartow   13-7-2007 
Hypera suspiciosa (Herbst)   Gartow   9 +10 + 13-7-2007  
Rhinoncus pericarpius (Linnaeus)  Gartow             9 + 17-7-2007  
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Rhinoncus castor (Fabricius)  Rambower Moor 13 + 20-7-2007  
Ceutorhynchus obstrictus (Marsham) Klein Schmölen  16-7-2007 
Ceutorhynchus typhae (Herbst)  Rambower Moor 20-7-2007 
Ceutorhunchus rhenanus Schultze Klein Schmölen  16-7-2007 
Gymnetron labile (Herbst)  Rambower Moor 20-7-2007 
Gymnetron pascuorum (Gyllenhal)  Gartow   17-7-2007 
Gymnetron cf. tetrum (Fabricius) Rambower Moor 20-7-2007 
Isochnus populicola (Silfverberg)  Gartow   10-7-2007 
Isochnus angustifrons (West)   Gartow   10-7-2007 

Jeanne Kuijper-Nannenga 

Literatuur snuitkevers: 
Dieckmann, L., 1972. Beiträge zur Insektenfauna der DDR: Coleoptera - Curculionidae:   
   Ceutorhynchinae. - Beitr. Ent. 22: 3 –128   
Dieckmann, L., 1974. Beiträge zur Insektenfauna der DDR: Coleoptera - Curculionidae       
   (Rhinomacinerae, Rhynchitinae, Attelabinae, Apoderinae). - Beitr. Ent. 24: 5-54 
Dieckmann, L., 1977. Beiträge zur Insektenfauna der DDR: Coleoptera - Curculionidae    
   (Apioninae). - Beitr. Ent. 27: 7-143. 
Dieckmann, L., 1980. Beiträge zur Insektenfauna der DDR: Coleoptera - Curculionidae 
   (Brachycerinae, Otiorhynchinae, Brachyderinae). - Beitr. Ent. 30: 145-310 
Dieckmann, L., 1988. Beiträge zur Insektenfauna der DDR: Coleoptera - Curculionidae      
   (Curculioninae: Ellescini, Acalyptini, Tychiini, Anthonomini, Curculionini). - Beitr. Ent. 38: 365-468 
Freude, H., K.W. Harde & G.A. Lohse (eds.), 1981. Die Käfer Mitteleuropas 10. – Goecke &  
  Evers, Krefeld,  310 pp. 
Freude, H., K.W. Harde & G.A. Lohse (eds), 1983.  Die Käfer Mitteleuropas 11. - Goecke &  
  Evers, Krefeld,  342  pp.  
Gønget, H., 1997. Fauna Entomologica Scandinavica, The Brentidae (Coleoptera) of Northern     
   Europe,  34. – Brill Leiden, 289 pp. 
Heijerman, Th., 1993. Naamlijst van  de snuitkevers van Nederland en het omliggende gebied        
   (Curculionoidea: Curculionidae, Apionidae, Attelabidae, Urodontidae, Anthribidae en 
   Nemonychidae). - Nederl. Faun. Meded. 5 : 19-46 
Heijerman, Th., 1997. Correcties op de naamlijst van de Nederlandse snuitkevers. - Ent. Ber.,        
   Amst. 57: 145 -146 
Morris, M.G.,1997. Broad-nosed weevils, Coleoptera: Curculionidae (Entiminae). Handbooks for the  
   identification of British Insects 5 (17a). - Printing Administration Ltd., Croydon, 106 pp. 
Morris, M.G., 2002. True weevils (part I), Coleoptera: Curculionidae (Raymondionyminae to  
   Smicronychinae). Handbooks for the identification of British Insects 5 (17a). - Simplex Group Ltd.,  
   Wolverhampton, 149 pp. 
Palm, E.,1996. Nordeuropa's Snudebiller, 1. De Kortsnudede arter (Coleoptera: Curculionidae).  

- Apollo Books, Stenstrup, 356 pp 

Spinnen 

Araneidae - kruisspinachtigen 
Agriope bruennichi - Wespspin (Tijgerspin) 

Wespspin 
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Vogels 

Podicipedidae - futen 
Podiceps cristatus - Fuut 

Phalacrocoracidae - aalschovers   
Phalacrcorax carbo - Aalscholver 

Ardeidae - reigers 
Casmerodius albus - Grote zilverreiger 
Ardea cinerea - Blauwe reiger 

Ciconiidae - ooievaars 
Ciconia ciconia – Ooievaar 

Ooievaar 

Anatidae - zwanen, ganzen, eenden 
Cygnus olor - Knobbelzwaan 
Anser anser - Grauwe gans 
Alopochen aegyptiacus - Nijlgans 
Anas platyrhynchos - Wilde eend 
Mareca strepera - Krakeend 
Aythya fuligula - Kuifeend 

Accipitridae - haviken, arenden 
Haliaeetus albicilla - Zeearend 
Milvus milvus - Rode wouw 
Milvus nigrans - Zwarte wouw 
Circus aeruginosus - Bruine kiekendief 
Circus cyaneus - Blauwe kiekendief 
Buteo buteo - Buizerd 
Pernis apivorus - Wespendief 
Accipiter nisus - Sperwer 
Accipiter gentilis - Havik 

Zeearend 

Pandionidae - visarenden 
Pandion haliaetus – Visarend 

Falconidae - valken 
Falco tinnunculus - Torenvalk 
Falco subbuteo - Boomvalk 

Phasianidae - kwartels, patrijzen en 
fazanten 
Perdix perdix - Patrijs 
Coturnix coturnix - Kwartel 
Crex crex - Kwartelkoning 
Phasianus colchicus - Fazant 

Rallidae - waterhoentjes, rallen en koeten 
Rallus aquaticus - Waterral 
Gallinula chloropus - Waterhoen 
Fulica atra - Meerkoet  

Meerkoet

Tijdens de amfibieënexcursie bij Dannenberg zwommen in 
een plas enkele meerkoeten met jongen rond. Eén jong 
zwom naast de oudervogel en een ander jong zwom er 
hard piepend achter. De oudervogel leek zich daar niets 
van aan te trekken. Op het moment dat het ene jong op de 
rug van de oudervogel probeerde te klimmen, draaide 
deze zich om en greep het piepende jong met de snavel. 
Dat gebeurde op een manier die verbazing wekte. We 
hebben niet kunnen vaststellen of het jong werd 
verdronken of dat het ‘slechts’ een afstraffing betrof. Het 
piepende jong wekte duidelijk de ergernis van de 
oudervogel op, omdat niet bepaald van moederlijk (of 
vaderlijk) gedrag kon worden gesproken. 
In de literatuur -  Handbuch der Vögel Mitteleuropas deel 5 
– valt te lezen dat jonge meerkoeten van meer dan 
veertien dagen oud en jongen die niet op hun eigen jongen 
lijken, als indringer worden beschouwd. Wij zijn kennelijk 
getuige geweest van de manier waarop  je als Meerkoet 
met indringers hoort om te gaan. 
De foto’s spreken voor zich. 
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Gruidae - kraanvogels 
Grus grus – Kraanvogel 

Kraanvogels in het Rambower Moor
Tijdens een van de excursies naar het Rambower Moor 
konden ongeveer 200 Kraanvogels in verschillende 
groepen worden waargenomen. Het gebied leent zich door 
de ontoegankelijkheid erg goed als rustplaats. Gedurende 
het gehele kamp zijn dagelijks Kraanvogels, paren met en 
zonder jongen, waargenomen. 

Otididae - trappen 
Otis tarda - Grote trap 

Hematopodidae - scholeksters 
Haematopus ostralegus - Scholekster

Charadriidae - plevieren en kieviten 
Chradrius dubius - Kleine plevier 
Vanellus vanellus - Kievit  

Scolopacidae - strandlopers 
Actitis hypoleucos - Oeverloper 
Numenius arquata - Wulp 
Gallinago gallinago - Watersnip 

Laridae - meeuwen 
Larus ridibundus - Kokmeeuw 
Larus canus - Stormmeeuw 
Larus cachinnans - Pontische meeuw 
Larus michahellis - Geelpootmeeuw 

Sternidae - sterns 
Sterna hirundo - Visdief 
Chlidonias leucopterus - Witvleugelstern  

Columbidae - duiven en tortels 
Columba oenas - Holenduif 
Columba palumbus - Houtduif 
Streptopelia turtur - Zomertortel 

Cuculidae - koekoeken 
Cuculus canorus - Koekoek 

Strigidae - uilen 
Strix aluco – Bosuil 

Caprimulgidae - nachtzwaluwen 
Caprimulgus europaeus - Nachtzwaluw 

Apodidae - gierzwaluwen 
Apus apus - Gierzwaluw  

Alcedinidae - ijsvogels 
Alcedo atthis - IJsvogel 

Picidae - spechten 
Picus viridis - Groene specht 
Dryocopus martius - Zwarte specht 
Dendrocopus major - Grote bonte specht 
Dendrocopus medius - Middelste bonte specht 
Dendrocopus minor - Kleine bonte specht 

Alaudidae - leeuweriken 
Alauda arvensis – Veldleeuwerik 

Hirundinidae - zwaluwen 
Riparia riparia - Oeverzwaluw 
Hirundo rustica - Boerenzwaluw 
Delichon urbica – Huiszwaluw 

Boerenzwaluw 

Motacillidae - piepers en kwikstaarten 
Anthus trivialis - Boompieper 
Anthus pratensis - Graspieper 
Motacilla flava - Gele kwikstaart 
Motacilla cinerea - Grote gele kwikstaart 
Motacilla alba - Witte kwikstaart 

Gele kwikstaart 

Troglodytidae - winterkoningen 
Troglodytes troglodytes - Winterkoning 

Turdidae - lijsters 
Erithacus rubecula - Roodborst 
Luscinia svecica - Blauwborst 
Phoenicuros ochruros - Zwarte roodstaart 
Phoenicurus phoenicurus - Gekraagde 
roodstaart 
Saxicola rubetra - Paapje 
Turdus merula - Merel 
Turdus pilaris - Kramsvogel 
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Turdus philomelos - Zanglijster 
Turdus viscivorus - Grote lijster 

Sylviidae - zangers 
Cettia cetti - Cetti’s zanger 
Locustella naevia - Sprinkhaanzanger 
Locustella luscinioides - Snor 
Hippolais icterina - Spotvogel 
Acrocephalus scirpaceus - Kleine karekiet 
Acrocephalus schoenobaenus - Rietzanger 
Acrocephalus arundinaceus - Grote karekiet 
Sylvia curruca - Braamsluiper 
Sylvia communis - Grasmus 
Sylvia borin - Tuinfluiter 
Sylvia atricapilla - Zwartkop 
Phylloscopus sibilatrix - Fluiter 
Phylloscopus collybita - Tjiftjaf 
Phylloscopus trochilus - Fitis 
Regulus regulus - Goudhaan 

Muscicapidae - vliegenvangers 
Muscicapa striata - Grauwe vliegenvanger 

Paridae - mezen 
Parus palustris - Glanskop 
Parus montanus - Matkop 
Parus cristatus - Kuifmees 
Parus ater - Zwarte mees 
Parus caeruleus - Pimpelmees 
Parus major - Koolmees 

Aegithalidae - staartmezen 
Aegithalos caudatus – Staartmees 

Sittidae - boomklevers 
Sitta europaea - Boomklever 

Certhiidae - boomkruipers 
Certhia brachydactyla - Boomkruiper 

Oriolidae - wielewalen 
Oriolus oriolus - Wielewaal 
-  
Laniidae - klauwieren 
Lanius collurio - Grauwe klauwier 
Lanius excubitor – Klapekster 

Grauwe klauwier 

Corvidae - kraaien 
Pica pica - Ekster 
Garrulus glandarius - Gaai 
Corvus frugilegus - Roek 
Corvus corone - Zwarte kraai 
Corvus cornix - Bonte kraai 
C. cornix x C. corone - Zwarte x Bonte kraai 
Corvus corax - Raaf 

Sturnidae - spreeuwen 
Sturnus vulgaris - Spreeuw 

Ploceidae - mussen 
Passer domesticus - Huismus 
Passer montanus – Ringmus 

Ringmus 

Fringillidae - vinken 
Fringilla coelebs - Vink 
Serinus serinus - Europese kanarie 
Chloris chloris - Groenling 
Carduelis carduelis - Putter 
Carduelis cannabina - Kneu 
Pyrrhula pyrrhula - Goudvink 

Emberizidae - gorzen 
Emberiza citrinella - Geelgors 
Emberiza schoeniclus - Rietgors 
Miliaria calandra - Grauwe gors 

Geelgors 
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Vissen

Cyprinidae - karpers 
Tinca tinca - Zeelt 

Amfibieën 

Bufonidae - echte padden 
Bufo bufo - Gewone pad 
Bufo calamita – Rugstreeppad 

Rugstreeppad 

Hylidae - boomkikkers 
Hyla arborea - Boomkikker 

Boomkikker 

Ranidae - echte kikkers 
Rana arvalis - Heikikker 
Rana ridibunda - Meerkikker 
Rana temporaria - Bruine kikker 

Reptielen

Anguidae - hazelwormen 
Anguis fragilis - Hazelworm 

Lacertidae - echte hagedissen 
Lacerta agilis - Zandhagedis 

Colubridae - toornslangachtigen 
Natrix natrix – Ringslang 
In Plevestorf werd een verkeersslachtoffer gevonden dat 
zeer donker, bijna zwart gekleurd was. De gele ‘ ring’ die 
een ringslag kenmerkt, was niet meer zichtbaar.

Zoogdieren 

Insectivora - insekteneters 

Talpidae - mollen 
Talpa europaea - Mol 
molshopen, mollenritten, vondst

Chiroptera - vleermuizen 

Vespertilioniodae - gladneuzen 
Nyctalus noctula - Rosse vleermuis 
3 exx boven dorp en kampterrein (detectorwaarneming)

Lagomorpha - haasachtigen 

Leporidae - hazen en konijnen
Lepus europaeus - Haas 
zichtwaarnemingen 
Oryctolagus cuniculus - Konijn 
Uitwerpselen

Rodentia - knaagdieren 

Sciuridae - eekhoorns 
Sciurus vulgaris - Eekhoorn 
zichtwaarnemingen, vraatsporen 

Microtidae - woelmuizen 
Clethrionomys glareolus - Rosse woelmuis 
zichtwaarneming, holletjes 

Castoridae - bevers 
Myocastor coypus - Bever 
zichtwaarnemingen, knaagsporen, wissels, uitwerpselen, 
pootafdrukken 

Muridae - muizen en ratten 
Apodemus sylvaticus - Bosmuis 
vondsten 
Apodemus flavicollis - Grote bosmuis 
vondsten 

Carnivora - roofdieren 

Mustelidae - marterachtigen 
Meles meles - Das 
niet bewoonde burcht, vondst 

Procyonidae - wasberen 
Procyon lotor - Wasbeer 
zichtwaarneming 

Canidae - hondachtigen 
Vulpes vulpes - Vos 
uitwerpselen



KNNV- AKC Kamp Gartow am See 2007, bladzijde 18 van 23 

Planten

Pteridophyta – vaatcryptogamen

Equisetaceae - Paardenstaartfamilie 
Equisetum arvense - Heermoes 
Equisetum fluviatile - Holpijp 
Equisetum palustre - Lidrus 
Equisetum sylvaticum – Bospaardenstaart 

Dryopteridaceae - Niervarenfamilie 
Dryopteris filix-mas – Mannetjesvaren 

Polypodiaceae - Eikvarenfamilie 
Polypodium vulgare – Eikvaren 

Spermatophyta - zaadplanten 

Gymnospermae - naaktzadigen 

Pinaceae - Dennenfamilie 
Pinus nigra - Zwarte den 
Pinus sylvestris - Grove den 

Grove den 

Cupressaceae - Cipresfamilie 
Juniperus communis – Jeneverbes 

Angiospermae - bloemplanten 

Tweezaadlobbigen 

Salicaceae - Wilgenfamilie 
Populus nigra - Zwarte populier 
Salix alba - Schietwilg 
Salix fragilis – Kraakwilg 

Betulaceae - Berkenfamilie 
Alnus glutinosa - Zwarte els 
Betula pendula - Ruwe berk 
Corylus avellana – Hazelaar 

Fagaceae - Napjesdragersfamilie 
Quecus robur – Zomereik 

Cannabaceae - Hennepfamilie 
Cannabis sativa - Hennep 
Humulus lupulus – Hop 

Urticaceae - Brandnetelfamilie 
Urtica dioica - Grote brandnetel 

Polygonaceae - Duizendknoopfamilie 
Fallopia convolvulus - Zwaluwtong 
Persicaria amphibia - Veenwortel 
Rumex acetosa - Veldzuring 
Rumex acetosella - Schapenzuring 
Rumex hydrolapathum - Waterzuring 

Caryophyllaceae – Anjerfamilie 
Arenaria serpyllifolia - Gewone zandmuur 
Dianthus carthusianorum - Karthuiser anjer 
Dianthus deltoidus - Steenanjer 
Herniaria glabra - Kaal breukkruid 
Myosoton aquaticum - Watermuur 
Petrorhagia saxifraga - Slanke mantelanjer 
Saponaria officinalis - Zeepkruid 
Sclerantus polycarpus - Kleine hardbloem 
Silene dioica - Dagkoekoeksbloem 
Silene flos-cuculi - Echte koekoeksbloem 
Silene latifolia - Avondkoekoeksbloem 
Silene vulgaris - Blaassilene 
Spergula morrisonii - Heidespurrie 
Spergularia rubra - Rode schijnspurrie 
Stellaria graminea - Grasmuur 
Stellaria nemorum - Bosmuur 

Nymphaeaceae - Waterleliefamilie 
Nuphar lutea - Gele plomp 
Nymphaea alba - Witte waterlelie 

Ceratophyllaceae - Hoornbladfamilie 
Ceratophyllum demersum - Grof hoornblad 

Ranunculaceae - Ranonkelfamilie 
Caltha palustris - Dotterbloem 
Ranunculus acris - Scherpe boterbloem 
Ranunculus flammula - Egelboterbloem 
Ranunculus repens - Kruipende boterbloem 
Thalictrum flavum - Poelruit 

Papaveraceae - Papaverfamlie 
Chelidonium majus - Stinkende gouwe 
Fumaria officinalis - Gewone duivenkervel 
Papaver rhoeas - Grote klaproos 

Cruciferae - Kruisbloemenfamilie 
Alliaria petiolata - Look-zonder-look 
Berteroa incana - Grijskruid 
Capsella bursa pastoris - Herderstasje 
Erysimum cheiranthoides - Gewone steenraket 
Erysimum virgatum - Stijve steenraket 
Hesperis matronalis - Damastbloem 
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Crassulaceae - Vetplantenfamilie 
Sedum acre - Muurpeper 
Sedum rupestre - Tripmadam 
Sedum telephium – Hemelsleutel 

Rosaceae - Rozenfamilie 
Agrimonia eupatoria - Gewone agrimonie            
Agrimonia procera - Welriekende agrimonie 
Comarum palustre - Wateraardbei 
Filipendula ulmaria - Moerasspirea 
Geum urbanum - Geel nagelkruid 
Potentilla anserina - Zilverschoon 
Potentilla argentea - Viltganzerik 
Potentilla erecta - Tormentil 
Potentilla reptans - Vijfvingerkruid 
Prunus avium - Zoete kers 
Prunus spinosa - Sleedoorn 
Rubus caesius - Dauwbraam 
Rubus fruticosus - Gewone braam 
Sanguisorba officinales - Grote pimpernel 

Leguminosae - Vlinderbloemenfamilie 
Lathyrus latifolius - Brede lathyrus 
Lathyrus pratense - Veldlathyrus 
Lotus corniculatus - Gewone rolklaver 
Lotus pedunculatus - Moerasrolklaver 
Lupinus angustifolius - Blauwe lupine 
Medicago lupulina - Hopklaver 
Melilotus albus - Witte honingklaver 
Melilotus altissimus - Goudgele honingklaver 
Melilotus officinalis - Citroengele honingklaver 
Onosis spinosa - Kattendoorn 
Ornithopus perpusillus - Klein vogelpootje 
Trifolium arvense - Hazenpootje 
Trifolium campestre - Liggende klaver 
Trifolium dubium - Kleine klaver 
Trifolium hybridum - Basterdklaver 
Trifolium incarnatum - Inkarnaatklaver 
Trifolium pratense - Rode klaver 
Trifolium repens - Witte klaver 
Vicia cracca - Vogelwikke 
Vicia nigra - Smalle wikke 
Vicia sepium - Heggenwikke 
Vicia tetrasperma - Vierzadige wikke 

Geraniaceae - Ooievaarsbekfamilie 
Erodium cicutarium - Reigersbek 
Geranium dissectum – 

Slipbladige ooievaarsbek 
Geranium molle - Zachte ooievaarsbek 
Geranium pusillum - Kleine ooievaarsbek 
Geranium pyrenaicum - Bermooievaarsbek 
Geranium robertianum - Robertskruid 

Euphorbiaceae - Wolfsmelkfamilie 
Euphorbia esula - Heksenmelk 

Sapindaceae - Zeepboomfamilie 
Acer campestre - Spaanse aak 
Acer pseudoplatanus - Gewone esdoorn 

Balsaminaceae - Balsemienfamilie 
Impatiens noli-tangere - Groot springzaad 
Impatiens parviflora - Klein springzaad 

Malvaceae - Kaasjeskruidfamilie 
Malva alcea - Vijfdelig kaasjeskruid 
Malva neglecta - Klein kaasjeskruid 
Malva sylvestris - Groot kaasjeskruid 
Malva verticillata - Dessertbladen 
Tilia sp. - een linde 

Guttiferae - Hertshooifamilie 
Hypericum maculatum –

H. perforatum x H. maculatum 
Hypericum perforatum - St. Janskruid 

Violaceae - Viooltjesfamilie 
Viola tricolor - Driekleurig viooltje 
Viola arvensis - Akkerviooltje 
Viola rupestris - Zandviooltje 

Lythraceae - Kattenstaartfamilie 
Lythrum salicaria - Grote kattenstaart 

Grote kattenstaart 

Onagraceae - Teunisbloemfamilie 
Chamerion angustifolium - Wilgenroosje 
Circaea lutetiana - Groot heksenkruid 
Epilobium hirsutum - Harig wilgenroosje 
Epilobium montanum - Bergbasterdwederik 
Epilobium parviflorum - Viltige basterdwederik 
Oenothera biennis - Middelste teunisbloem 
Oenothera glazioviana - Grote teunisbloem 

Haloragaceae - Vederkruidfamilie 
Myriophyllum verticillatum - Kransvederkruid 

Araliaceae - Klimopfamilie 
Hydrocotyle vulgaris - Gewone waternavel 
Hydrocotyle vulgaris - Waternavel 

Umbelliferae - Schermbloemenfamilie 
Angelica sylvestris - Gewone engelwortel 
Anthriscus sylvestris - Fluitenkruid 
Daucus carota - Wilde peen 
Eryngium campestre - Kruisdistel 
Heracleum sphondylium - Gewone berenklauw 
Pastinaca sativa - Pastinaak 
Sium latifolium - Grote watereppe 
Torilis japonica - Heggedoornzaad 
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Chaerophyllum temulum - Dolle kervel 

Ericaceae - Heidefamilie 
Calluna vulgaris – Struikhei 

Primulaceae - Sleutelbloemfamilie 
Lysimachia nummularia - Penningkruid 
Lysimachia thyrsiflora - Moeraswederik 
Lysimachia vulgaris - Grote wederik 

Plumbaginaceae - Strandkruidfamilie 
Armeria maritima - Engels gras 

Gentianaceae - Gentiaanfamilie 
Centaurium sp. - een duizendguldenkruid 

Menyanthaceae - Watergentiaanfamilie 
Nymphoides peltata - Watergentiaan 

Rubiaceae - Sterbladigenfamilie 
Galium aparine - Kleefkruid 
Galium mollugo - Glad walstro 
Galium odoratum - Lievevrouwebedstro 
Galium palustre - Moeraswalstro 
Galium verum - Geel walstro 

Convolvulaceae - Windefamilie 
Convolvulus arvensis - Akkerwinde 
Convolvulus sepium - Haagwinde 
Cuscuta europaea - Groot warkruid 

Boraginaceae - Ruwbladigenfamilie 
Anchusa arvensis - Kromhals 
Echium vulgare - Slangenkruid 
Myosotis arvensis - Akkervergeet-mij-niet 
Myosotis laxa - Zompvergeet-mij-niet               
Myosotis scorpioides - Moerasvergeet-mij-niet            
Symphytum officinale - Gewone smeerwortel 

Labiatae - Lipbloemenfamilie 
Ballota nigra - Stinkende ballote 
Clinopodium acinos - Kleine steentijm 
Galeopsis bifida - Gespleten hennepnetel 
Galeopsis ladamum - Brede raai 
Galeopsis pubescens - Zachte hennepnetel 
Glechoma hederacea - Hondsdraf 
Lycopus europaeus - Wolfspoot 
Melissa officinalis - Citroen melisse 
Mentha aquatica - Watermunt 
Mentha arvensis - Akkermunt 
Prunella vulgaris - Gewone brunel 
Scutellaria galericulata - Blauw glidkruid 
Stachys palustris - Moerasandoorn 
Stachys sylvatica - Bosandoorn 
Stachys x ambigua -  
Thymus pulegioides - Grote tijm 
Thymus serpyllum - Kleine tijm 

Solanaceae - Nachtschadefamilie 
Solanum dulcamara - Bitterzoet 
Solanum nigrum - Zwarte nachtschade 

Scrophulariaceae - Helmkruidfamilie 
Scrophularia nodosa - Knopig helmkruid 
Verbascum densiflorum - Stalkaars 
Verbascum lychnitis - Melige toorts 
Verbascum nigrum - Zwarte toorts 
Verbascum phlomoides - Keizerskaars 
Verbascum pulverulentum - Vlokkige toorts 

Orobanchaceae - Bremraapfamilie 
Melampyrum pratense - Hengel 
Rhinanthus angustifolius - Grote ratelaar 
Odontitus serotinus - Rode ogentroost 

Plantaginaceae - Weegbreefamilie 
Hippurus vulgaris - Lidsteng 
Linaria vulgaris - Vlasbekje 
Plantago lanceolata - Smalle weegbree 
Plantago major - Grote weegbree 
Veronica arvensis - Veldereprijs 
Veronica longofolia - Lange ereprijs 
Veronica scutellata - Schildereprijs 
Veronica serpyllifolia - Tijmereprijs 
Veronica spicata - Aarereprijs 

Vlasbekje 

Caprifoliaceae - Kamperfoeliefamilie 
Dipsacus fullonum - Grote kaardenbol 
Knautia arvensis - Beemdkroon 
Valeriana officinalis - Echte valeriaan 

Adoxaceae - Muskuskruidfamilie 
Viburnum opulus - Gelderse roos 

Campanulaceae - Klokjesfamilie 
Campanula patula - Weideklokje 
Campanula rotundifolia - Grasklokje 
Jasione montana - Zandblauwtje 

Compositae - Composietenfamilie 
Achillea millefolium - Duizendblad 
Achillea ptarmica - Wilde bertram 
Arctium tomentosum - Donzige klit 
Artemisia absinthium - Absintalsem 
Artemisia campestris - Duinaveruit  

(Wilde averuit?) 
Artemisia vulgaris - Bijvoet 



KNNV- AKC Kamp Gartow am See 2007, bladzijde 21 van 23 

Bidens frondosa - Zwart tandzaad 
Carduus crispus - Kruldistel 
Carduus nutans - Knikkende distel 

Knikkende distel 

Centaurea cyanus -  Korenbloem 
Centaurea jacea – Knoopkruid 
Chondrilla juncea - Knikbloem 
Cichorium intybus - Wilde cichorei 
Circium oleraceum - Moesdistel 
Circium palustre - Kale jonker 
Circium vulgare - Speerdistel 
Conyza canadensis - Canadese fijnstraal 
Crepis capillaris - Klein streepzaad 
Echinops exaltatus - Stekelige kogeldistel 
Eupatorium cannabinum - Koninginnekruid 
Galinsoga quadriradiata - Harig knopkruid 
Gnaphalium luteo-album –  

Bleekgele droogbloem 
Gnaphalium uliginosum - Moerasdroogbloem 
Hieracium laevigatum - Stijf havikskruid 
Hieracium pilosella - Muizenoor 
Hieracium praealtum - Grijs havikskruid 
Hieracium umbellatum - Schermhavikskruid 
Hypochaeris radicata - Gewoon biggenkruid 
Inula brittannica - Engelse alant 
Jacobaea aquatica - Waterkruiskruid 
Lactuca serriola - Kompassla 
Lapsana communis - Akkerkool 
Leontodon saxatilis - Kleine leeuwentand 
Leucanthemum vulgare - Gewone margriet 
Matricaria chamomilla - Echte kamille 
Matricaria discoidea - Schijfkamille 
Onopordum acanthium - Wegdistel 
Sonchus oleraceus - Gewone melkdistel 
Tanacetum vulgare - Boerenwormkruid 
Tragopogon pratensis - Gele morgenster 
Tropleurospermum maritimum –  

Reukloze kamille 
Xanthium strumarium - Late stekelnoot 

Eenzaadlobbigen 

Alismataceae - Waterweegbreefamilie 
Alisma plantago aquatica – 

Grote waterweegbree 
Sagittaria sagittifolia – Pijlkruid 

Butomaceae - Zwanenbloemfamilie 
Butomus umbellatus – Zwanenbloem 

Hydrocharitaceae - Waterkaardenfamilie 
Stratiotes aloides - Krabbenscheer 

Potamogetonaceae - Fonteinkruidfamilie 
Potamogeton natans - Drijvend fonteinkruid 
Potamogeton perfoliatus –  

Doorgroeid fonteinkruid 

Alliaceae - Lookfamilie 
Allium oleraceum - Moeslook 
Allium senescens -  
Allium vineale - Kraailook 

Asparagaceae - Aspergefamilie 
Asparagus officinalis - Asperge 

Trilliaceae - Eenbesfamilie 
Paris quadrifolia - Eenbes 

Iridaceae - Lissenfamilie 
Iris pseudacorus - Gele lis 

Juncaceae - Russenfamilie 
Juncus articulatus - Zomprus 
Juncus bufonius - Greppelrus 
Juncus effusus - Pitrus 

Gramineae - Grassenfamilie 
Agrostis capillaris - Gewoon struisgras 
Alopecurus genuculatus –  

Geknikte vossenstaart 
Alopecurus pratensis - Grote vossenstaart 
Anthoxantum aristatum - Slofhak 
Brachy sylvaticumpodium - Boskortsteel 
Bromus hordeaceus - Zachte dravik 
Corynephorus canescens - Buntgras 
Cynosurus cristatus - Kamgras 
Dactylis glomerata - Kropaar 
Deschampsia cespitosa - Ruwe smele 
Deschampsia flexuosa - Bochtige smele 
Echinochloa crus-galli - Europese hanenpoot 
Holcus lanatus - Gestreepte witbol 
Lolium perenne - Engels raaigras 
Molinia caerulea - Pijpenstrootje 
Phalaris arundinacea - Rietgras 
Phleum pratense - Timoteegras 
Phleum serotinum - Klein timoteegras 
Poa annua - Straatgras 
Setaria virides - Groene naaldaar 

Typhaceae - Lisdoddenfamilie 
Typha angustifolia - Kleine lisdodde 
Typha latifolia - Grote lisdodde 

Cyperaceae - Cypergrassenfamilie 
Carex acuta - Scherpe zegge 
Carex acutiformis - Moeraszegge 
Carex arenaria - Zandzegge 
Carex hirta - Ruige zegge 
Carex otrubae - Valse voszegge 
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Carex paniculata - Pluimzegge 
Carex remota - IJle zegge 
Carex riparia - Oeverzegge 
Scirpus sylvaticus - Bosbies 

Orchidaceae - Orchideeënfamilie 
Epipactis helleborine - Brede wespenorchis 

Literatuur plantenlijst: 
- Heukels Flora van Nederland, 23e druk, 2005  
- Tirions Nieuwe Bloemengids 
- Der grosse BLV Pflanzenführer, Schauer und 

Caspari 

Naast de literatuur die al in het kampverslag wordt genoemd, is er voor het samenstellen van de 
waarnemingenlijsten gebruik gemaakt van: 

� Naturschutz in der Elbtalaue, Naturschutzbund Deutschland, onder redactie van 
dr. Uwe Westphal 

� Zoogdieren van West-Europa, KNNV-uitgeverij 1994, Rogier Lange, Peter Twisk, 
Alphons van Winden en Annemarie van Diepenbeek 

� Veldgids Amfibieën en reptielen, KNNV-uitgeverij 2006, Ton Stumpel en Henk Strijbosch 
� Veldgids Libellen, KNNV-uitgeverij 1997, Frank Bos en Marcel Wascher 
� Veldgids Sprinkhanen, KNNV-uitgeverij 2004, Roy Kleukers en René Krekels 
� Veldgids Dagvlinders, KNNV-uitgeverij 1999, Irma Wynhoff, Chris van Swaay en 

Jan van der Made  
� Nachtvlinders, Tirion Natuur 2006, vertaling en bewerking Mathilde Groenendijk en 

Jippe van der Meulen 
� Vogelgids van Europa, ANWB en Vogelbescherming 1999, vertaling en bewerking 

Frank G. Rozendaal, André J. van Loon en Arnoud B. van den Berg 

Voor de naamgeving en de indeling van insekten (met uitzondering van de dag- en nachtvlinders en 
de sprinkhanenen) is, omdat in meerdere gidsen verschillende namen worden gebruikt, de website 
van het Nederlandse soortenregister geraadpleegd. 
www.nederlandsesoorten.nl

Zeearend in vlucht  

De Zeearend werd vrijwel dagelijks tijdens excursies waargenomen.  
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Kamplied, geschreven en bedacht door het muzikale deel van de familie Nauta  

Op de wijs van The wild Rover (the Dubliners) 


