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1 INLEIDING        ( HermJan Roep ) 
 
Schilderij van Caspar David Friederich 
 
Rügen is het grootste eiland van 
Duitsland, maar eigenlijk is dat nog 
geen twee eeuwen het geval en wel pas 
enkele jaren na de tijd van Napoleon. 
Tijdens onze jaartelling woonde hier 
een Oost-Germaans volk, de Rugiërs en 
naar dit volk is het eiland vernoemd. 
Als onderdeel van de grote 
volksverhuizing zijn de Rugiërs echter 
naar het zuiden getrokken en is er op 
hun plek en de omliggende kusten langs 
de Oostzee een West-Slavisch volk 
neergestreken. 
Vanaf de 7-de eeuw heeft dit volk daar 
een koninkrijk gesticht, dat ongeveer 
600 jaar lang heeft stand gehouden. In 
die periode waren de Denen, de 
Noormannen dus, een machtig volk, dat 
behalve haar invloed in en om de 

Noordzee dit ook graag in de Oostzee wilde laten gelden. Het Slavische Ranenrijk had 
echter een sterke militaire vloot en een sterk geloof met als oppergod de god Santivit met 
zijn vier gezichten. De Ranen hadden in hun land vele burchten en tempels, maar op 
Kaap Arkona een tempelburcht gebouwd, als hoofdheiligdom speciaal aan hun oppergod 
geweid.  

Toen de Denen deze tempelburcht in 1168 
konden verwoesten, was ook de kracht van 
het volk 
verdwenen en 
konden de 
Denen de 
bevolking 
kerstenen en 
hun eigen 
bakstenen 
kerkjes bouwen. 
Van die kerkjes 

vinden we er veel en één ervan, die van Altenkirchen uit de 
12-de eeuw, heeft zelfs een grafsteen van de Ranen met de 
afbeelding van hun oppergod ingemetseld. 
 
 
 



 
 
 
 
Later zou het gebied van Zweden worden en daarna weer van de Denen ,vervolgens weer 
de Zweden en weer de Denen totdat het in 1815 door het Congres van Wenen samen met 
Voor-Pommeren definitief bij Pruisen zou komen.  
Nu vormt Rügen met Hiddensee en nog een paar kleine eilandjes de Landkreis Rügen 
met als hoofdstad Bergen. 
 

Het eiland Rügen is een 
grillig eiland met grote 
schiereilanden en grote 
binnenzeeën zo zijn er de 
grote schiereilanden, 
Wittow, Jasmund met de 
beroemde krijtrotsen, 
Mönchgut en Zudar, maar 
ook het tussenliggende 
water, zoals  bijvoorbeeld 
de Grosser- en Kleiner 
Jasmunder Bodden, die 
oorspronkelijk één waren, 
maar die gesplitst zijn 
door de dam bij Lietzow. 
Oorspronkelijk hadden 
alle Bodden per definitie  
een uitgang naar de 
Oostzee, maar dat is dus 
bij de Kleiner Jasmunder 
Bodden nu niet meer het 
geval. 

De schiereilanden zijn met schoorwallen aan elkaar verbonden, Schaabe tussen Wittow  
en Jasmund en Schmalen Heide tussen Jasmund en Mönchgut zijn de bekendste, waarbij 
door Nazi-Duitsland op de laatste het Seebad Prora is gebouwd. 
In het midden van Rügen loopt van Noord-West naar Zuid-Oost een heuvelachtige lijn  
en westelijk daarvan een veel vlakker en voor de landbouw zeer interessant gedeelte. 
In het hoofdstukje geologie zal ik voor de vorming van dit landschap een verklaring 
geven. 
 



  
2 VOORWOORD     (Anton van Weelderen) 
  
En als ik dan terugdenk aan het KNNV-kamp op Rügen dan komen allemaal prettige 
gevoelens bij mij boven. De sfeer vond ik heel fijn. Het valt mij op bij ieder KNNV-
kamp dat ik tot dusverre heb meegemaakt, het uiterst prettig is om met gelijk 
geïnteresseerden in datgene wat de natuur en het landschap ons biedt rond te kijken. 
Bovendien bleek ook nu weer dat een ieder zijn/haar kennis en enthousiasme over wat 
men ziet, voelt, ruikt, hoort met anderen deelt. En daarnaast was de sfeer dusdanig 
vertrouwenwekkend, dat er ruimte is om levensverhalen met anderen te delen. 

 
Bijzondere dank treft 
HermJan en Anna, die op 
uitmuntende wijze een 
scala aan excursiekeuzes 
hadden voorbereid en aan 
de deelnemers voorlegden.  
Daarnaast waren de  
’s avonds in de convo 
gegeven inleidingen van 
HermJan over het ontstaan 
van het eiland Rügen en de 
geschiedenis van de 
bevolking heel erg boeiend.  
 
HermJan en Anna in het 
nauw? 

 
De presentatie van Peter over nachtvlinders was dusdanig interessant en professioneel, 
dat ik uitsprak er trots op te zijn dat hij lid is van de KNNV. Ondanks de forse 
oost/noordoosten wind gedurende de week was er nauwelijks een belemmering om uit het 
excursieprogramma een juiste keuze te maken. 

 
Wat beleving betreft was het avondbezoek 
bij de vogelkijkhut te Tankow, waar 
weliswaar op flinke afstand de honderden 
kraanvogels neerstreken een topper mede 
vanwege de fantastische avondzon die een 
oranjegele horizon met donkere wolken tot 
een niet te vergeten bezoek maakte. 
Fijn dat Ruud zich bereid heeft verklaard 
het kampverslag samen te stellen. Een 
ieder wens ik heel veel leesplezier en 
graag tot in een volgend kamp. 

  



 
3 DEELNEMERS 
 

  
 
Marjan Apol       Andries van Renssen 
Bep Dwars-van Achterberg     Els  Zwanenburg 
Sicco Ens       HermJan Roep     
Jan Hitzert       Anna   Simmelink 
Jos Hitzert-van Driel      Peter Rooij 
Leny Huitzing      Ria Rooij-Grandia 
Henrik de Nie       Jaap Uittien (ontbreekt als  
Jan Willem de Jong        fotograaf op de foto) 
Rita Ketner-Oostra      Leni Uittien-van Winden  
Ina van Keulen-van de Ree     Anton van Weelderen   
Hetty  Kole       Janneke van Weelderen-Schipper 
Klaske Kubbe       Anja van de Weghe-Melchers 
Ellen Luttmer       Irma Melchers 
Ruud Luttmer       Jan Westhuis 
Paul van der Poel      Corrie Westhuis-Maatkamp 
Loes van der Poel 



4 GEOLOGIE  EN  GEOMORFOLOGIE van het eiland RÜGEN 
         ( HermJan Roep )        
 
Rügen ligt in de Oostzee en die zee is, zoals hij er nu bij ligt, niet ouder dan 7000 jaar, 
dus toen men hier in Nederland ver na de laatste ijstijd al met de grafheuvels bezig was. 

 
Locatie Oostzee 
 
Zo’n 100.000 jaar geleden in de 
Krijtperiode was er een ondiepe 
krijtzee, die zich uitstrekte van 
Engeland over Noord-Frankrijk, 
Noord-Duitsland, Polen, Wit-Rusland, 
Hongarije en het oostelijke gedeelte 
van de Middellandse zee. Daarom is 
het eiland Kreta genoemd naar het 
Griekse woord creta dat kalk betekent. 
Door vulkanisme hadden we hier een 
warm klimaat, was de CO2 -

concentratie in de lucht en in het zeewater zeer hoog en was ook de zeespiegel heel hoog, 
wel 100 meter hoger dan nu. In die warme zee, het was ongeveer 15 graden warmer dan 
nu, leefden voornamelijk foraminiferen en kalkalgen, die met de calciumionen en het 
hoge kooldioxidegehalte in het zeewater, gemakkelijk hun kalkskeletjes konden 
opbouwen. In het bijzonder die skeletjes vormden een dikke laag zachte kalk op de 
bodem. De zee-egels zijn later versteend en de graafgangen van de kreeften zijn opgevuld 
met microkristallijn kiezel tot vuursteenconcreties.  

 
Flintbeach 
 
Deze klompen vuursteen vinden we in een laag op 
het strand als de kalk uit de afgebrokkelde 
kalkrotswanden in het zeewater is opgelost. Maar 
natuurlijk bevinden zich tussen die 
vuursteenconcreties ook versteende zee-egels, 
belemnieten, solitaire koralen en een enkele 
ammoniet . Vuursteen is heel hard ( 7 op de schaal 
van Mohr) en als je twee stukken tegen elkaar slaat, 
springen er vonken af, die vooral met aanwezige 
ijzerdeeltjes in de lucht opgloeien. Samen met een 
stukje tonderzwam of een plukje droog mos kan 
men daardoor vuur maken. Door twee vuurstenen 
schuin tegen elkaar aan te slaan kunnen er vlijm 
scherpe schilvers afspatten, die in het stenen tijdperk 
als messen of schrapers werden gebruikt. Vuursteen 
heet ook wel flint en de schilvers zijn dan ook flinter 
dun volgens Fred Flintstone.    



De Krijtperiode eindigde zo’n 66 miljoen jaar geleden toen een enorme meteoriet van wel 
30 km. in doorsnee op de plaats, waar nu Mexico ligt, insloeg. De aarde is als gevolg 
daarvan maanden lang in een dikke stoflaag gehuld geweest, de zon kon de aarde niet 
meer beschijnen, het werd koud en de planten, die niet meer konden assimileren, stierven.  
Er ontstond hongersnood voor de aanwezige sauriërs, deze dieren stierven uit en de 
overgebleven planten en kleine zoogdieren gingen vervolgens de aarde bevolken. 
De aardschollen dreven als continenten verder uiteen of naar elkaar toe, zodat de Alpen 
en de Pyreneeën werden gevormd en onze krijtzee komt afhankelijk van de bewegingen 
van de aardkorst dieper of hoger te liggen. We vinden nu het krijt aan de oppervlakte 
terug aan de Engelse en Franse kust, maar vooral op Rügen en nog een paar eilanden in 
de Oostzee. 
Voor het optreden van de IJstijden stroomde er een reusachtige rivier, op de plaats waar 
nu de Botnische golf is tot in de huidige Noordzee. Denemarken was er nog niet en de 
rivier kon dus ongehinderd de grote waterhoeveelheden van uit Zweden, Rusland en 
Polen afvoeren. In deze rivier kwam veel barnsteen voor vandaar dat later door de 
geologen de Griekse naam Eridanos is gekozen. Volgens de Oude Grieken is barnsteen 
ontstaan uit de tranen van de Heliaden, die zij plengden toen hun broer Phaëton stierf en 
uit de lucht in de Eridanos viel. 
 

   
 
Tijdens de ijstijden hebben de reusachtige 
gletsjers de bedding van de rivier gevolgd en deze 
is uitgeslepen waardoor uiteindelijk de vorm van 
de huidige Oostzee is ontstaan. 
Aanvankelijk is er door de smeltende ijskappen 
een zoetwater meer ontstaan, het Baltische 
ijsmeer. Dit meer is later leeg gestroomd doordat 
er in Zweden een laagte ontstond, waardoor het 
meer leeg liep in de Noordzee. We spreken nu van 
de brakwater zee, de Yoldiazee genoemd naar de 
tweekleppige schelp Yoldia arctica, die 
tegenwoordig Portlandia arctica heet. 
 
 
Portlandia_arctica-fossiel 
 

 
In het vroege Holoceen, 10.700 jaar geleden is door postglaciale opheffing het Kattegat 
weer afgesloten en hierdoor is er weer een zoetwatermeer ontstaan. In dit door de rivieren 
aangevoerde water kon het slakje Ancylus fluviatilis zich zo goed ontwikkelen, dat dit 
meer Ancylusmeer is genoemd. 
 
 
 
 



Ancylus fluviatilis 
 
Tijdens de periode dat het water in het 
Ancylusmeer zeer hoog stond, bestond het huidige 
eiland Rügen uit de eilanden Wittow, Jasmund, 
Mönchgut en een rest, zodat er ook stranden met 
vuursteenconcreties dicht bij die eilanden zijn 
ontstaan.  
Later is de afsluiting bij Denemarken tijdens het 
warme Atlanticum weer doorgebroken, zodat via 
de Littorinazee uiteindelijke de Oostzee is 
ontstaan. Toen het water van het meer naar de 
Noordzee wegstroomde en de lagere huidige 
Oostzee is ontstaan zijn de eilanden met 
schoorwallen aan elkaar verbonden. Er zijn nieuwe 
( lagere) stranden ontstaan en de oude stranden 

vinden we nu als hogere vuursteenvelden op bijvoorbeeld op Schmale Heide terug. In 
diezelfde periode is ook de Bosporus ontstaan, waardoor de Zwarte zee is volgelopen. In 
de bijbel spreken ze daarover als de “zondvloed”. 
Tijdens de laatste ijstijd, het Weichseliën, toen er bij ons in Nederland geen landijs is 
geweest maar er wel een poolwoestijn klimaat heerste, hebben de gletsjers midden op 
Rügen van N-W tot Z-O, hun eindmorenen achter gelaten als ruige heuvels. Het 
terugtrekkende smeltende ijs heeft de ijsmeren, de Bodden, gevormd. En het smeltwater 
heeft vervolgens in westelijke richting een sander, een min of meer vlakke en vruchtbare 
spoelvlakte laten ontstaan. 

 
Overzichtskaart Rügen 
 
 
We vinden dus nu op Rügen 
een aantal landschapsvormen, 
de afgeschraapte kalkrotsen in 
het oosten, de heuvels in een 
lijn van noordwest naar 
zuidoost en een vruchtbare 
vlakte in het westen met daar 
tussen in de  Bodden. 
Kortom een ideale situatie 
voor een grote verscheidenheid 
aan excursie mogelijkheden. 
 



5  STENEN OP RÜGEN            ( Leny Huitzing ) 
 
Rügen is een paradijs voor stenenliefhebbers. Overal liggen mooie stenen: straten en 
pleinen zijn er mee geplaveid, ze zitten in muurtjes, vormen het fundament van de 
bakstenen kerken en liggen zo maar in het veld. Maar als je wilt kijken wat voor steen het 
precies is, valt dat niet mee: ze zijn vuil, verweerd of, nog erger: er groeien korstmossen 
op! Wil je de samenstellende mineralen goed kunnen zien, dan moet je die stenen 
eigenlijk doorsnijden en de snijvlakken polijsten.  
Maar wat blijkt: de stranden liggen vol met gepolijste stenen. De branding heeft ze 
eeuwenlang tegen elkaar gerold waardoor ze elkaar hebben gepolijst. Ideaal! 1 Dus op 
naar de Rügense stranden en wel naar de stranden onderaan de kliffen: daar liggen de 
meeste rolstenen.  

Kliffen en strandstenen 
Er zijn grofweg twee typen kliffen op Rügen namelijk keileemkliffen en krijtkliffen. 
Dornbusch, de noordelijke ‘keileemkop’ van Hiddensee is een voorbeeld van de eerste 
soort. De bekende witte kliffen ten noorden van Sassnitz op Jasmund en ook Kaap 
Arkona op Wittow, horen tot de tweede soort. Maar eigenlijk vormen deze kliffen een 
‘mengsel’: keileem en krijt zijn er door het landijs doorheen gekneed maar plaatselijk 
domineert het krijt.  

 
 Grijs keileem 
 
                                                 
1 Niet om de stenen met zekerheid te determineren maar wel om ze bij een bepaalde groep in te delen. 



 

Keileemkliffen 
Het keileem is de erfenis van de vele landijsbedekkingen die Rügen gekend heeft. Zoals 
de naam al suggereert bestaat keileem uit leem en keien, afkomstig uit de door het landijs 
‘overreden’ gebieden. Op de volgende foto van boven naar beneden: 
 

 
Klif noord van Sassnitz.  
 
grijs keileem, een schol rood keileem, krijt bedekt met keileemerosie strepen, vers, door 
golfwerking blootgelegd, wit krijt. 
 
 Op de foto zie je verschillende typen keileem afkomstig uit verschillende Scandinavische 
gebieden. Het zogenaamde ‘rode’ – eigenlijk meer bruine - keileem is afkomstig uit 
‘Oost-Balticum’ waaronder men zuidwest Finland, Åland - een archipel tussen Finland en 
Zweden - en het noordelijke deel van Midden-Zweden  verstaat. 
 



 
Onderaan een keileemklif is het strand als volgt opgebouwd: 
 

 
Het strand onder een afkalvende keileemklif  
 
• tegen het klif aan ligt soms een smalle reep zand; 
• dan volgen de zwerfstenen die in de richting van de branding groter worden; 
• wat verder in zee liggen alleen nog heel grote zwerfstenen. 
Deze opbouw van het strand is als volgt te verklaren : bij storm worden de kliffen 
ondermijnd door de op de kust gerichte golven waardoor op een gegeven moment een 
stuk klif afstort.  
 



 
Klaske (rechtsonder) bij afgestorte klif even ten noorden van Sassnitz 
 
De golven voeren het lichte materiaal – leem, zand en grind – af terwijl het zwaardere 
blijft liggen. Alleen hoog op het strand ligt nog zand. Hierdoor schrijden de klifkust 
gemiddeld 30 cm/jaar terug, dat geldt zowel voor de keileemkliffen als de krijtkliffen. 
Vanaf de Dornbusch zie je bij helder weer met een verrekijker de ± 60 km naar het 
westen gelegen kliffen van het Deense Møn. Op de website van het geologisch museum 
van Møn las ik dat men heeft berekend dat het eiland als gevolg van de terug schrijdende 
erosie over 10.000 jaar verdwenen zal zijn. 
Maar waar blijft al dat afgevoerde materiaal? Langs de noordkust van Rügen is de 
overheersende stromingsrichting naar het oosten gericht. Het van de kapen afgevoerde 
materiaal wordt, waar de kust landinwaarts wijkt, afgezet in de vorm van schoorwallen. 
Hierdoor is Wittow door middel van de ruim 10 km lange schoorwal Schwaabe met 
Jasmund verbonden. 



Krijtkliffen 
Onderaan krijtkliffen domineren vuurstenen het rolstenenstrand.  
 

 
Strand met rolstenen van vuursteen ten noorden van Sassnitz  
 
Dat is merkwaardig want als je de kliffen bekijkt, zie je voornamelijk krijt en slechts hier 
en daar een dunne laag vuurstenen.  
 
 



 
Klaske voor krijtklif met vuursteenbanden  
 
De vuursteen is veel beter tegen erosie bestand dan het krijt: er moet heel wat krijtklif 
omlaag zijn gekomen om zoveel vuursteen op te hopen als hier op het strand ligt. De 
vuurstenen variëren in kleur van wit, via grauwgrijs tot zwart. Wit als gevolg van het 
restje krijt dat er nog omheen zit en zwart als dat er af is. De meeste zijn echter 
grauwgrijs als gevolg van het vele botsen. 
 In deze overvloed van grauwe vuursteen vallen de bont gekleurde zwerfstenen op.  
 

Zwerfstenen op vuursteenstrand: 
graniet met links een restje keileem 
 
Ze zijn sterk in de minderheid en zijn 
het restant van de weggespoelde 
keileemschollen tussen het krijt. Bij 
Schmale Heide, ter hoogte van 
Mukran, bezochten we ‘fossiele’ 
strandwallen. Fossiele strandwallen 
zijn strandwallen die niet meer aan de 
golven van de zee blootstaan. Het zijn 
er 15 - 17 en ze liggen één tot 
anderhalve kilometers landinwaarts 
parallel aan de kust.  



Deze fossiele strandwallen bestaan voornamelijk uit vuurstenen die zo’n 4500 jaar 
geleden, tijdens de hoogste stand van de Litorinazee, door stormen van de Jasmunder 
klifkust zijn afgevoerd en op het land geworpen. Wij zagen toen dat vuursteen ook nog 
harder is dan de zwerfstenen: de zwerfstenen zijn namelijk veel sterker verweerd dan de 
vuursteen.  

Schmale Heide: vuurstenen en 
zwerfstenen (boven, rechts van het 
midden)  
 
In de zwerfstenen is kwarts het meest 
resistent. Vuursteen en kwarts bestaan 
allebei uit siliciumdioxide (SiO2); bij 
kwarts zijn de SiO2- moleculen in 
kristallen gerangschikt en bij vuursteen 
niet. Vuursteen is a-kristallijn, net als 
glas. Uiteindelijk verweren beide tot 
zand en zuiver zand is SiO2. 

 

Zwerfstenen 
Maar nu het resultaat van al deze erosie: de uitgewassen stenen op het strand. Onderaan 
de keileemkliffen van Dornbusch ligt een bonte verzameling.  
 

Zwerfstenen op het strand van 
Dornbusch  
 
Dat ze afkomstig zijn uit Zweden, 
Finland en het Oostzeegebied zal 
niemand verbazen maar er zijn zelfs 
stenen afkomstig uit de omgeving van 
Oslo. Omdat de Scandinavische 
ondergrond tot 3, 5 miljard jaar oud is 
– het zogenaamde Scandinavische 
schild -, zijn ook de meeste 
zwerfstenen meer dan een miljard jaar 
oud. 

De meeste talrijke zwerfstenen zijn granieten of gneizen. Dat is geen wonder: deze 
gesteentes komen heel veel voor in Scandinavië en zijn bovendien bijzonder hard. 
Zachtere gesteentes zoals schalie, leisteen of de kalksteen zijn door het landijs geheel of 
gedeeltelijk tot leem vermalen.  
 



Gesteentes kunnen naar ontstaanswijze grofweg in de volgende groepen worden 
onderverdeeld: 
1. Stollingsgesteentes 

1.1. Dieptegesteentes 
1.2. Uitvloeiinggesteentes of lava’s 
1.3. Ganggesteentes  

2. Afzettings- of sedimentgesteentes 
3. Metamorfe gesteentes. 

Stollingsgesteentes  
Stollingsgesteentes ontstaan door stolling van een gesteentesmelt. Stollen houdt in dat de 
diverse mineralen waaruit die smelt bestaat, kristallen vormen. Stollingsgesteentes 
worden onderscheiden in dieptegesteentes, die kilometers diep zijn gestold, en 
uitvloeiinggesteentes die aan het aardoppervlak zijn gestold. Uitvloeiinggesteentes 
(lava’s) zijn dus vulkanische gesteentes. Dieptegesteentes zijn zeer langzaam (in de loop 
van miljoenen jaren) gestold waardoor grote kristallen konden ontstaan. Lava’s – 
bijvoorbeeld basalt - daarentegen zijn aan het aardoppervlak heel snel afgekoeld 
waardoor de kristallen veelal voor het blote oog onzichtbaar zijn.  
Ganggesteentes leiden van de dieptegesteentes naar de vulkaan. Ze staan qua 
kristalgrootte tussen dieptegesteentes en vulkanische gesteentes in. Het dieptegesteente 
dat bij basalt hoort is gabbro; in de gangen die van gabbro naar de basaltspuwende 
vulkaan leidt, vinden we doleriet (oude naam diabaas). Al deze drie gesteentetypen zijn 
in principe2 samengesteld uit dezelfde mineralen, het verschil zit hem in de afmetingen 
van de kristallen.  

Granieten 
Graniet is een dieptegesteente; door erosie van het kilometers dikke gesteentepakket 
erboven komt het aan het aardoppervlak voor. Granieten zijn bonte gesteentes: de 
kleurige korrels die je ziet zijn de kristallen van kwarts, veldspaat en glimmer.   

 
Detail van graniet: rode en witte 
veldspaten, blauwige kwartsen, zwarte 
glimmers 
 
Er zijn diverse soorten veldspaat en 
glimmer en de kwartsen kunnen er ook 
heel verschillend uitzien; op basis van 
die verschillen onderscheidt men heel 
veel soorten graniet. Maar het 
onderscheiden van de verschillende 
soorten veldspaat en glimmer valt in 
het veld niet mee: daarvoor moet je 
coupes maken en onder een 

                                                 
2 Dat is niet helemaal waar: bij het uitvloeien van de lava ontsnappen gassen waardoor de samenstelling 
van het gesteente wijzigt. 



polarisatiemicroscoop bekijken. In het veld kom je vaak niet verder dan de vaststelling: 
dit is een graniet. 
Tot de granieten horen diverse gidsgesteentes. Een gesteente dat slechts in een relatief 
klein gebied aan de oppervlakte komt (het herkomstgebied) en goed is te herkennen, 
noemen we een gidsgesteente. Maar de meeste stenen zijn helaas geen gidsgesteentes. 

Porfieren  
Vaak heeft de lava op weg naar het aardoppervlak enige tijd in een magmakamer 
verbleven waarin het al wat afkoelde. Hierdoor kristalliseerden sommige mineralen al uit. 
Als de lava vervolgens alsnog uitvloeit, stolt de rest heel snel. Het gesteente bestaat 
daardoor uit grote kristallen – de zogenaamde eerstelingen – in een dichte grondmassa 
van kleine kristallen. Zulke gesteentes noemen we porfieren. Op Rügen kun je Rode en 
Bruine Oostzeekwartsporfier vinden afkomstig van de bodem van de Oostzee ten 
noorden en noordoosten van Gotland. We zien rechthoekige, witte en afgeronde, rode 
veldspaten, afgeronde, donkere kwartsen (dat zouden ook ertskorrels kunnen zijn).  

 
Bruine Oostzeekwartsporfier (gemaakt 
op strand van Gotland,juli 2009) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Onderstaande foto toont een bijzonder mooie porfier: waarschijnlijk een 
Påskallavikporfier3  
 

Påskallavikporfier (of Ragaunda 
kwartsporfier)  
 
vanwege de hazelnootvormige, witte 
eerstelingen van veldspaat en 
afgeronde blauwige kwartsen in een 
violette grondmassa. Maar het zou ook 
een Ragundaporfier4 kunnen zijn 
vanwege de groenige vlekken waarvan 
ik niet weet op het epidoot of veldspaat 
is. 
 
 

                                                 
3 Påskallavik ligt boven Kalmar tegenover Öland aan de oostkust van Zuid‐Zweden. 
4 Ragunda ligt in het noorden van Midden‐Zweden. 



Rapakivigesteentes 
Rapakivi is een goed herkenbare groep gesteentes:  ze worden onder meer gekenmerkt 
door op doorsnede ovale veldspaten met een duidelijke zoom en door de aanwezigheid 
van vrije kwartsen. Rapakivigesteentes zijn afkomstig uit ZW-Finland en de 
Ålandeilanden. Ze zijn onderling ook weer zeer variabel . De grote kristallen van de steen 
op de foto liggen in een dichte grondmassa: dit is dus een porfier. 
 

Een rapakivi: ovale veldspaten zijn 
rechts boven en rechts onder het 
midden te zien  
 

 

 

 

 

 

Afzettingsgesteentes 
Afzettingsgesteentes of sedimentgesteentes zijn ontstaan door het bezinken van heel 
kleine deeltjes – zand, klei of micro-organismen met een uitwendig skelet van kalk of 
kiezel etc. – in water. Voorbeelden hiervan zijn zandsteen, kleisteen, schalie maar ook 
kalksteen en krijt.  
Krijt is zeer zuivere kalksteen (CaCO3 - Calcium carbonaat) en is daardoor wit; het 
bestaat grotendeels uit de skeletjes van eencellige algen (Coccolithoforen). De krijtrotsen 
op Rügen en het Deense Møn dateren uit dezelfde tijd (het Onder-Maastrichtien) als ons 
Limburgse krijt en zijn van hetzelfde materiaal als die van Dover en Cap Blanc Nez. De 
vuursteen in deze krijtlagen is afkomstig van de kiezelskeletten van sponzen en 
eencelligen algen (diatomeeën). De kiezel - siliciumdioxide van de skeletjes loste op en 
migreerde, nog voor het gesteente hard werd, naar grensvlakken in de krijtlagen waar het 
neersloeg.  

De sedimentgesteentes zijn flink in de 
minderheid doordat Scandinavië 
voornamelijk uit granieten en gneizen 
bestaat en doordat ze door het landijs 
tot leem vermalen zijn. Ik heb er dan 
ook maar een zestal gevonden 
waaronder glauconitische zandsteen  
( de groenige steen op de foto)   
 
Glauconietzandsteen  en Jotnische 
zandsteen 



en Jotnische zandsteen. De Jotnische zandsteen heeft lichte vlekken en komt uit Dalarna 
(Midden-Zweden) of van de bodem van de Oostzee ten noorden van Gotland. 

Metamorfe gesteentes 
Door gebergtevorming kunnen gesteentes aan het aardoppervlak weer kilometers diep in 
de aarde terecht komen. Onder invloed van de daar heersende hoge temperatuur en druk 
veranderen de gesteentes: de kristallen heroriënteren zich loodrecht op de grootste druk 
en er worden nieuwe mineralen gevormd. Vroeg of laat - altijd ‘laat’ eigenlijk - komen 
deze gesteentes door erosie van het bovenliggende gesteentepakket weer aan het 
aardoppervlak. Doordat er heel veel soorten gesteentes zijn die allemaal kunnen 
metamorfoseren, zijn er ook ontzettend veel soorten metamorfe gesteentes. Een goed 
herkenbare groep vormen de gneizen. 

Gneis 
Metamorfe gesteentes zijn bijzonder harde gesteentes. Gneis is te herkennen aan de 
bandering: de lichtgekleurde mineralen (kwarts en de veldspaten) en de donker mineralen 
(glimmers, augiet en hoornblende) hebben zich in afzonderlijke donkere en lichte banden 
gerangschikt.  

Een mooi verweerde gneis bij het 
dorpje Vit op Wittow 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Het oeroude Scandinavische schild heeft diverse gebergtevormende perioden 
doorgemaakt: het bestaat daardoor voor een groot deel uit gneis. De meeste 
gneiszwerfstenen zijn dan ook geen gidsgesteente. Soms zijn de veldspaten heel groot en 
leggen de donkere banden zich er omheen: ogengneis.  
 

Ogengneis  
 
Het oorspronkelijk gesteente was een 
porfier. 
 
 
 
 
 
 



Dit stukje eindigt met een pretentieloos stenenlijstje dat allesbehalve representatief is 
omdat ik de meeste stenen heb laten liggen. Daar komt nog eens bij dat ik veel 
meegenomen stenen niet met zekerheid heb kunnen determineren. 
 
 
Gesteentenaam Herkomstgebied Ouderdom (jaren) 
Ålandaplietporfier Ålandarchipel ± 1,6 miljard 
Ålandrapakivi Ålandarchipel ≥ 550 miljoen  
Ålandgranietporfier Ålandarchipel ≥ 550 miljoen  
Amfiboliet geen gidsgesteente onbekend 
Bredvadporfier Dalarna (Midden-Zweden) ≥ 550 miljoen  
Bruine Oostzeekwartsporfier Oostzeebodem noord van Gotland ≥ 550 miljoen  
Granieten ??? ??? 
Gabbro geen gidsgesteente onbekend 
Glauconitsiche zandsteen Kalmar Sund  ± 540 miljoen  
Jotnische zandsteen Oostzeebodem noord van Gotland ± 1,3 miljard 
Kalkstenen ??? ?? 
Kinnediabaas Kinnekule (Våstergötland) ± 295 miljoen 
Loftahammergneisgraniet Småland ≥ 550 miljoen  
Migmatiet geen gidsgesteente ?? 
Porfier ?? ?? 
Rode Oostzeekwartsporfier Oostzeebodem noordoost van 

Gotland 
≥ 550 miljoen  

Rode revsund graniet Ångermannland (Noord-Zweden ± 1,7 miljard 
Zandstenen ??? ?? 
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6 EXCURSIEGEBIEDEN 
 

 
 

Excursiegebieden
1 Lebbin, Liddow, Neuendorfer Wiek
2 Ummanz
3 Lietzow, Prora, vuursteenvelden en strand
4 Nonnensee, Mutereiche en Woorker Berge
5 Sassnitz, Königsstuhl en Kreidemuseum
6 Wittow (Historischer Park, Nobbin, Kap Arkona, Vitt, Altenkirche en Wiek)
7 Zudar
8 Halbinsel Pulitz
9 Hiddensee

10 Neuendorfer Wiek en Banzelvitzer Berge
11 Mönchgut
12 Bergen

13a Kapeller See
13b Kapeller See en oostdeel Ummanz
14 Tankow op Ummanz  

 



7.01 Zondag  Nonnensee, muttereiche en Woorker Berge   
                      (HermJan Roep) 

 
We vertrekken deze eerste excursiedag laat, omdat er na de lange reis van gisteren eerst 
uitgeslapen moet worden. Het is 10.00 uur als we op de fiets richting Gingst rijden. Er 
staat een flinke tegenwind, maar na de Volksbank in Gingst buigen we rechtsaf richting 
Güstin en krijgen we zowaar een beetje luwte. Bij een ecologisch huis turen we naar een 
paartje zwarte roodstaarten, maar de vrouw des huizes rent naar buiten, omdat ze 
blijkbaar niet begrijpt waarom wij met verrekijkers naar haar huis staan te loeren.”Ein 
schönes Haus haben Sie” en alles is weer goed. 

Voor de grote kale grafheuvel slaan we links 
af een mulle zandweg op.  
In Volkshagen op de asfaltweg uitgekomen 
slaan we eerst rechtsaf langs de bosrand en 
dan linksaf naar de Muttereiche. Het is een 
hoge eik ( Stieleiche ) met er omheen een 
aantal grafstenen van gestorven paarden.  We 
meten de omtrek van de 400-500 jaar oude 
eik door er met drie personen en gespreide 
armen omheen te gaan staan en dan later in  
 

 
meterpassen uit te stappen en inderdaad 
4,5 meter omtrek klopt. Prachtig gekleurde 
bruine kikkers proberen er omhoog te 
klimmen. Ook vinden we een paar 
smidsen van de boomklever en 
opgeschoten boompjes van een beuk en 
een hazelaar, die uit gemorste zaden zijn 
gekiemd. 

 
We lopen verderop naar een oude Oost-Duitse 
bijenwagen met twee keer drie rijen kasten, 
maar met nog een paar levende volken. 
Vervolgens rijden we naar Gademow waar we 
de grote weg oversteken richting Parchtitz en 
van hier rechts naar de Nonnensee. 
Het aantal vogelsoorten valt tegen, maar we 
kijken dan ook pal in de wind. Bij de 
vervallen kijkhut drinken we koffie en eten 
ons broodje. 

 
 
 



De Nonnensee was 10.000 jaar geleden nog 
een smeltwatermeer met een diepte van 12 
meter en een aantal decennia geleden een 
moeras. Nu is het weer uitgegraven en een 
rijke vogelplas. De uitkijkhut aan de 
overkant ligt in de luwte en we kunnen uit 
de wind en in de zon genieten van de vogels, 
die ook de luwte hebben gekozen.  
 
 

 
Via Thesenwitz en Patzig rijden we naar 
Woorker Berge, waar de grootste 
grafheuvels van Noord-Duitsland liggen. 
En op de landerijen rijzen inderdaad 9 
enorme heuvels met eiken erop omhoog. 
Prachtig! En omdat er ook een 
picknickbankje staat waar precies 8 
personen kunnen zitten lassen we een 
pauze in. 

 
De terugweg met de harde wind achter gaat 
vanzelf, we passeren Veikvitz, Gagern en 
steken de weg over naar Pansevitz waar we 
rechts af een blubberig bospad kiezen dat 
weer precies bij het ecologische huis 
uitkomt. 
Nog een klein stukje met de wind achter en 
we zijn om 17.30 uur op de camping, 
voldaan en met 64 vogelsoorten op het lijstje 
van Paul. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
7.02 Zondag  Ummanzeiland         (Janneke van Weelderen) 

Jan Westhuis, de excursieleider staat om 10uur klaar. Als voorrijder heeft hij een geel 
veiligheidsvest aan. Anja als laatste in de fietsrij draagt ook zo'n vest. 
De groep van 13 excursisten vertrekt van de camping richting Gingst.    
Op het (gras)fietspad vielen de kastanjes uit de bomen en tussen het maïs zagen we 
korenbloemen en akkerviooltjes. 
In Gingst linksaf geslagen om via Kapelle en Volsvitz richting Ummanz te rijden met een 
forse wind in de rug.  

Op de brug naar het eiland gestopt. Daar 
werden de eerste knobbelzwanen en 
aalscholvers waargenomen. We kwamen 
meteen in reis/vakantiestemming. Prachtig 
uitzicht over het water met schitterende 
belichting. Een lange paal stond dwars in het 
water en was behangen met vele kleine ankers 
en drijvers.  

 

Daarachter keek je op een kleine 
havenvuurtoren. Een platgereden 
roodborstje op ons pad werd 
gedetermineerd. 
 

 

Over de brug arriveerden we in Waase bij een aandoenlijk kerkje, dat gesloten bleek. Er 
naast een klokkenstoel, zoals we die uit Friesland (NL) kennen. Achter de kerk bezochten 
we de Keramikanlage. Er werd gekeken en niet gekocht. 
De picknickbank bood gelegenheid voor onze koffiepauze. 

 

 

Verder gegaan naar Tankow naar de 
prachtige vogelhut op palen. In lokale stijl 
gebouwd met rieten dak. Deed me denken 
aan een long-house dat ik ken van de 
plaatjes uit Indonsie.  

 



Het was een Paulus Potter 
landschap.  Weides met 
stieren en koeien. 
We zochten natuurlijk naar 
kraanvogels maar die waren 
daar op dit tijdstip niet.   
Jan zag in de uiterste 
linkerhoek van de kijker 
zo'n 1000 zwanen.           
Ria maakte een foto van 
een beige getinte koe. 
Wellicht een model voor 
een van haar kunstwerken. 
 

Het bos(loofhout) kwam in zicht en op de betonplaten weg was het goed lunchen. Voor 
veel maatschappelijke problemen werden oplossingen bedacht, en voorts wat er die 
avond op het menu zou staan. Verder richting Hiddensee Sicht met wazige verten. Mooi 
fietswandelpad op de dijk. Prachtige grote knolparasolzwammen stonden er. "Die kan 
man essen". Werd ons toegeroepen. 
De dijk afzwierend belandden we weer in het bos. Lekkere rijpe bramen gegeten. In een 
sloot werd pitrus gevonden. In de oudheid benut als oliebrandpit. 
Een mooi aspect van een KNNV kamp is dat je elkaar op de tochten delen van 
levensverhalen toevertrouwd. Altijd weer boeiend. 
En zo sloot de ring weer bij Waase. Het kerkje was nu open en het interieur de moeite 
waard. 
De Rügener Kaffee Rösterei er naast, serveerde heerlijke taart met prima kaffee. 
Met forse tegenwind retour naar Haidhof, onze camping. Aankomst 16.15 uur. 
Het was een droge dag met veel bewolking waar de zon af en toe doorheen gluurde. 
Gereden afstand: 30km; maximum snelheid: 20.8 km/uur;  gemiddelde snelheid: 
11,7km/uur. We waren 2.47 uur in beweging, en er werd 3.30 uur stilgestaan. Ik heb dat 
niet op mijn secondewijzer bijgehouden, maar Peter heeft apparatuur in zijn bezit 
waarvan hij dit alles heeft afgelezen.  
Een fijne eerste excursiedag met een eerste verkenning van een deel van het Rügeneiland. 



 
7.03 Zondag  Lebbin      (Leny Huitzing) 

Neuendorfer Wiek 
Om 10.00 uur rijden we naar het noorden via Kluis, Silenz en Venz richting Neuendorf. 
Het flauw glooiende landschap is tamelijk open: bruine, kale landerijen die onlangs 
geoogst zijn. Hier en daar zie je kleine bosjes bovenop lage heuvels: grafheuvels. Ook 
zijn er kleine, ronde bosjes in depressies. Ik neem aan dat dat doodijsgaten zijn maar het 
zouden ook pingoruïnes kunnen zijn. Het groen in dit landschap komt verder van de 
wegen die er als meanderende rivieren doorheenlopen.  
 

Het zijn een soort  ‘bomentunnels’: 
oude lindes of eiken schermen met 
hun laaghangende takken de wegen 
af. Ze heten Alleestraßen; een 
speciaal verkeersbord waarschuwt 
de argeloze bestuurders van 
LKW’s5 voor de laaghangende 
takken. De Alleestraßen fungeren 
ongetwijfeld als corridors voor 
plant en dier in dit verder nogal 
kale landschap.  
Ter hoogte van Neuendorf stoppen 
we om op de Neuendorfer Wiek  
vogels te spotten. Terwijl de 

vogelaars de telescopen in stelling brengen,  zien de plantenliefhebbers een Boksdoorn in 
een haag langs de weg.  
Naturschutzgebiet Neuendorfer Wiek is één van de vele ‘Bodden’: een lagune in een vlak 
golvend grondmorenelandschap. De ‘Bodden’ zijn de tongbekkens van de Nordrügener 
Staffel, een stilstandfase van het ‘terugtrekkende’ landijs op het einde van het 
Weicheselien, de laatste ijstijd. De tijdens deze stilstandfase ontstane eindmorene loopt 
van Hiddensee (Dornbusch) over Bergen naar Putbus en geeft het landschap extra reliëf.  
 
In de met riet en wilgen omzoomde lagune 
- die nergens dieper is dan 2m - wordt van 
oudsher met fuiken gevist. Het landschap 
dankt zijn open karakter aan het 
eeuwenlange knotten van wilgen. Dat 
gebeurt nu nauwelijks meer waardoor de 
bijbehorende planten en dieren sterk in 
aantal zijn afgenomen. Desondanks is de 
Neuendorfer Wiek een heel belangrijk 
vogelgebied: als broedgebied van bv. 
Baardmannetje, Kleine karekiet, Dodaars 

                                                 
5 LastKraftWagen = vrachtauto. 



en Roerdomp en in de herfst als doortrekgebied. ‘s Winters tel je er vele ganzen-, 
zwanen- en eendensoorten evenals Grote zaagbekken en Nonnetjes. Zo lang de Wiek niet 
bevroren is, zoeken Zeearend en Visotter er voedsel. Het is dan ook een Natura2000-
gebied. Maar nu lijken er niet veel vogels te zitten - het zicht is niet goed door de mist: 
wij ontwaren slechts enkele Knobbelzwanen, Krakeenden, Brilduikers en Wilde eenden. 

Uitzichttoren Johann Grümbke 
Op naar de volgende stop enkele kilometers naar het noordwesten: een uitzichttoren 
opgericht ter nagedachtenis van Johann Grümbke, een 18e-eeuwsche huisleraar, 
zondagschilder en schrijver uit Bergen. Hij beschreef zijn vele zwerftochten in 
“Streifzüge durch das Inselland”(1805). Hij roemt het uitzicht vanaf de even noordelijker 
gelegen Hoch Hilgor, een grafheuvel.  
Onder het gekras van raven beklimmen we de  43m hoge houten toren die in een 
gemengd loofbosje staat. Op de balustrade geven ouderwetse emaillen bordjes aan welk 
dorp, eiland of lagune je in die richting kunt zien. Bij helder weer moet het erg mooi zijn.  

Natuurgebied bij Reetz 
Vervolgens proberen we met de auto’s dichtbij het de Breetzer Bodden te komen. We 
stuiten op privéterrein en gaan daarom via Moritzhagen naar Reetz. Moritzhagen is een 
voormalige raketinstallatie; het ziet er naargeestig uit: veel grauwgrijs beton en roestige 
ijzeren hekken.  

Het natuurgebied bij Reetz, aangegeven door 
zo’n leuke Oost-Duitse uil, ziet er beter uit: 
een gemengd loofbos met percelen naaldhout. 
We wandelen door het bos naar het westen 
richting Neuendorfer Wiek dat in het noorden 
grenst aan de Breetzer Bodden. Jan Willem, 
die nog niets gegeten heeft deze ochtend, doet 
zich te goed aan de vruchten van een wilde of 
verwilderde appelboom langs de rand van het 
bos. Aan het bos grenst een maïsveld; 
sommige maïskolven vertonen vreemde, grijze 

groeisels. Die heb ik begin september, met een excursie van de werkgroep Geologie en 
Landschap, in het Ahrdal gezien en heten Builenbrand (Ustilago maydis). Deze 
parasitaire schimmel is met maïs vanuit Centraal-Amerika de wereld over gereisd. In 
Mexico worden de onrijpe builen als lekkernij gegeten. We arriveren bij de oever van de 
Neuendorfer Wiek en gaan daar lunchen met uitzicht op het vogeleilandje Beuchel. Dit, 
in de noordelijke ingang van de lagune gelegen eilandje (16,8 ha groot), is al sinds 1940 
een beschermd broedgebied en wordt opengehouden door beweiding. Er hebben lange 
tijd veel Grote Sterns gebroed. Helaas geen kraanvogels te zien. Wel een buizerd op een 
paaltje. Dan ziet Henrik een Boomvalk jagen: hij vangt (waarschijnlijk) een libel en 
peuzelt die op bovenin een spar. Vandaar kan hij de omgeving goed in de gaten houden. 
Volgens Henrik  is het een jonge vogel: hij heeft geen rode broek aan en zijn vleugels 
zijn nog wat afgerond.  



Als we zuidwaarts langs de westelijke oever onze 
tocht vervolgen, lopen we onder de Fijnspar van de 
Boomvalk door. Hij probeert op de top te landen, 
schrikt van ons en vliegt verder. Hij is gelukkig niet 
zó erg geschrokken want even later heeft hij al 
weer prooi.  
Het laatste stuk van de wandeling gaat door zo’n 
mooie Alleestraße, zo’n bomentunnel. Helaas zijn 
de veldkeien vervangen door asfalt. Dat is niet fijn 
voor de bomen: de wortels krijgen nu veel minder 
water. We lopen langs een nogal megalomane 
koeienstal; een erfenis van de DDR of een modern 
EU-product? Tientallen koeien lopen buiten maar 
hollen verschrikt naar binnen als ze ons opmerken; 
enkele dappere pubers blijven nieuwsgierig staan.  
 
 
 

 
Liddow 
 
Dan stappen we weer in de auto’s en rijden naar Liddow: een driehoekig schiereilandje 
met zijden van ± 2 km, even oostelijk van Lebbin. In het zuidoosten is Liddow d.m.v. een 
schoorwal met het hoofdeiland van Rügen verbonden. Het schiereilandje is autovrij.  
We parkeren de auto’s bij de brug over de Liddower stroom waarop enkele mensen staan 
te vissen.  
Op Liddow slaan we rechtsaf en lopen  naar het oosten over een door bomen beschut 

landweggetje langs een ± 2m hoge steile 
rand die met een rietkraag aan de 
Tetziner See grenst. Die steile rand is 
ongetwijfeld van keileem zoals het met 
zwerfgrind bezaaide pad doet 
vermoeden.  
 
Ik vraag me af welke kracht de keileem 
(grondmorene) tot een klif heeft 
‘gebeiteld’. De oost-west verlopende 
steilrand is op het zuiden gericht; het 
landijs kwam uit het noorden en zal de 
klif dus wel niet hebben gevormd. 

Waarschijnlijk is de klifrand ontstaan door de ondermijnende golfslag van 
zuidwesterstormen zoals de keileemkliffen van Gaasterland. 



We verbazen ons over het formaat van 
sommige bomen:  een Canadese populier 
en diverse Meidoorns zijn bijzonder 
hoog en oud voor hun soort. 
Boerenzwaluwen scheren over de 
rietkraag.  
In de verte, boven de Jasmunder 
Bodden, zien we twee Reuzensterns en 
twee Grote mantelmeeuwen. 
Aanvankelijk wilden we Liddow 
rondwandelen maar daar zien we nu 
vanaf vanwege het nog steeds druilerige 
weer en de harde, koude wind.  

Als we op de terugweg uit de bomentunnel het open veld zien, spot Henrik een volwassen 
Zeearend. In de auto’s naar huis gaan we door met vogelen. Tussen Silenz en Kluis zien 
we, dankzij Hetty, eindelijk onze eerste Kraanvogels: twee groepjes van vier. 
Al met al een mooie eerste excursiedag, ondanks het wat sombere weer. 
 



7.04 Maandag   o.a. Prora                                (Jos Hitzert) 
 
Vandaag is Jan Hitzert de baas van de excursie en Anton de baas van de kaart. 
We gaan met 3 auto’s, in de voorste en de laatste de Twin Talker voor het geval we 
elkaar kwijt raken of er iets interessants te zien is, Jan Westhuis heeft de gsm die de 
zelfbedachte routebedenksels van Jan corrigeert. 

 
Langs de weg vinden we een dode jonge 
ransuil, hij gaat mee voor bij de choc. 
 
Even ontaardt het in een autokruipexcursie, 
we blijken achter de pausmobiel te rijden  
(een traktortje van de firma Pous). 
We parkeren bij de palingrokerij in Lietzow 
en lopen op eigen initiatief een rondje, om in 
opdracht van Herm-Jan te kijken naar de 
bergen, die ver de Jasmunder Bodde insteken, 
dit als voorbereiding op de uitleg ’s avonds 
over de geologie van Rügen e.o. 
Bij het station krijgen we van Corrie uitleg 
over de oostduitse betonplatenbestrating en 
bekijken we de betonnen straatsteentjes met 
ingelegde zwerfkeitjes, het regent, maar 
gelukkig waait het voor de rest van de dag 
over. 
Daarna door naar de sterkste Schwarzpappel 

van Rügen, werkelijk fenominaal van omvang, als je er gevoelig voor bent kun je de 
sapstromen voelen. 
Even doorlopen naar het water, waar een “eenvoudig” door prikkeldraad en camera’s 
beveiligd stulpje met zwembad ligt, daarna op zoek naar het großsteingrab Stockganz, de 
vooruitgelopen verspieders spotten slechts een overgroeide grafheuvel en....edelherten. 
Het bos er omheen is een waar paddenstoelenparadijs, we drinken koffie op een paar 
omgevallen boomstammen. 
We vervolgen via een eigen initiatiefroute i.v.m. de grootste noord Duitse grafheuvel. 
Die missen we net, maar er is wel een akker vol kranen en wel heel dichtbij. 
Door richting Neu Mukran, per Twin Talker discussiëren we wat gestoord over de juiste 
parkeerplaats. 
Lopend steken we de spoorlijn over, door het bos waar de jas van de kerstman ligt en 
damherten heel dichtbij zijn, naar de vuursteenvelden, de vroegere stranden. 
Lunch op de steentjes, Henrik spot een visarend en een “natuur”fotograaf met ijsmuts. 
Terug over het spoor even naar het strand, vliegende storm met (kite)surfers, ook een 
actieve duindoornverzamelaarster. 
 
 
 
 



Dan naar Prora, waar iedere 
auto voor zich beslist hoe en 
hoe lang verder. 
Wij kiezen voor een stukje 
strand met verlaten 
strandstoelen in de storm en 
even lopen langs de 6 km lange 
“erholungs” flat. 
Aangetrokken door het bordje 
“Wiener kaffeestube” besluiten 
we onszelf te trakteren op 
koffie met koek, maar dat moet 
wel even officieel geregeld 
worden. 
Het café hoort namelijk bij de 5 

verdiepingen musea met een bonte verzameling ongeordend goed over uiteenlopende 
onderwerpen. 
We mogen er ook zonder 
toegangsbewijs in, er is geen lift, we 
krijgen een kaartje mee waarop staat met 
hoeveel personen we, hoe laat zijn 
binnengekomen en moeten dat aan de 
koffiebalie laten zien, als we weg gaan 
moeten we daar laten noteren hoe laat 
dat is en het kaartje vervolgens bij de 
portier weer afgeven. 
Anton wil het graag meenemen voor het 
plakboek, dan komt er ook nog een echt 
stempel met tijd van vertrek en 
ongeldigverklaring op. 
De kunstgalerie onder in het gebouw heeft aardig oorspronkelijk werk, maar al met al 
blijft Prora een treurige vertoning. 
 
 



 7.05 Maandag  Naturschutzgebiet Mönchgut   (Rita Ketner-Oostra) 
 
Het stormde die dag flink maar daardoor werd een groot deel van de dag de regen 
weggehouden. De groep bestond uit Anja, Irma, Marjan en Sicco; bovendien Jaap en 
Lenie waarbij Ina en ik in de auto zaten. De eerst stop was bedoeld voor bezoek aan 
Klein Zicker. Vanuit de oostzeebadplaats Thiessow rondden we lopend de zuidoostelijke 
punt van het eiland, de zgn. End-haken.  

Er lagen grote granietblokken langs de 
waterlijn en op het strand zagen we 
strandplanten, o.a. de zeelathyrus, een 
enkele blauwe zeedistel en wat in Nederland 
niet meer aanspoelt: zeegras. Behalve 
strandvogels en naar wat later bleek een 
zwarte zee-eend, ook tapuiten. De strook 
land op deze strandhaak had dennenbos met, 
voor wie het kon horen, goudhaantjes.  
 

Met de nog steeds harde wind vertoonde 
de zee enorme schuimkoppen, wat we niet 
van de Baltisch zee verwachtten.  
 

 
We bekeken het kleine kerkje in Groß 
Zicker  en dronken koffie of warme of 
koude choc in Restaurant Boddenblick, met 
net-echte schilderijen en loodzware houten 
stoelen. 
 
 
Onze volgende stop was bedoeld om het 
Naturschutzgebiet Mönchgut te bezoeken en 
we liepen daarvoor eerst door het dorpje 
Groß Zicker met huizen met prachtige 
rietdaken.  
 



De glooiende hellingen van de Zickersche 
Berge vertoonden 'Trockenrasen', droge 
grazige graslanden op een mengsel van 
zand en leem. De gele composieten gaven 
daar het aspect aan.  
 

Na determinatie thuis bleek het toch 
Schermhavikskruid te zijn maar de gewone 
vorm, niet die we van onze Waddeneilanden 
kennen met meer lintvormige bladeren (ssp. 
hollandiae). Toegegeven: hier toch een lichte 
regen waarvoor de capes en regenbroeken te 
voorschijn kwamen. Voor een overzicht van het glooiende landschap liepen we naar een 
hoger punt maar lunchten toch maar in de luwte van een bosje.  
 
Op de terugweg naar de auto's zag Sicco een bremraap op walstro met erbij ook nog 
andere leuke planten: hazepootje, zandblauwtje, een gele droogbloem en de 
kalkgraslandsoort beklierde ogentroost. Het nog niet eerder gevonden korstmos gevorkt 
heidestaartje is een korstmossoort die ook typisch is voor zulke pioniersituaties. De 
overige plekken waren namelijk veel graziger en hadden veel strooisel. 
 

Via de oostzeebadplaats 
Göhren bereikten we 
het grotere Sellin. In de 
stormachtige wind 
liepen we over de 
Wilhelmsstrasse naar de 
kust: een verrassend 
uitzicht op de zgn. 
Seebrücke, omgeven 
door zee met veel 
schuimkoppen. 
Sommigen van ons 
daalden af naar het 
strand, Ina en ik 
bezochten toen het 
'Bernsteinmuseum'.  
 

Daarna reden we via Bergen terug naar Gingst. 



7.06 Maandag  Fietstocht naar de Banzelvitzer Berge     (Ellen Luttmer) 
 
De voorzitter vond het maar niets, maar 9 stoere kampleden gingen op de pedalen met 
windkracht 7 op pad. Na Gingst reden we over een smalle weg richting Silenz. Het is een 
fietsroute, maar er kwamen veel auto’s ons tegemoet. 
Al fietsend stopten we steeds om rond te kijken en om in de uitgestrekte akkers vogels 
waar te nemen. 
Al gauw werd een zeearend gezien en wat kraanvogels kruisten ons pad. In de akkers 
zaten kieviten, maar als je goed keek ook een groot aantal goudplevieren. Wat een 
schutkleur hebben ze als een bruine akker de achtergrond vormt. 
Jammer genoeg begon het naast alle storm ook nog te regenen, maar we vonden gelukkig 
een schuilhokje langs de weg naar Venz, waar we toen onze koffiestop hebben gehouden. 
Een leuke wandeling aldaar door het bos bracht ons bij een indrukwekkende burchtwal 
van de Ranen en een zeearend werd gezien, evenals meerdere rode wouwen.  
Omdat het erg regende besloten we om terug te gaan naar de camping om onze tocht naar 
Gross Banzelvitz met de auto te vervolgen.  

Elektriciteitshuisjes zijn aan alle kanten zeer fraai beschilderd 
 
Daar was een camping en via het “piratenpad” kwamen we op een mooie route door de 
duinen. Vanaf dit pad had je soms een prachtig uitzicht op een wel zeer ruwe Jasmunder 
Bodde. Het duingebied gaf de gelegenheid om weer eens wat planten te bekijken en 
onder deskundige uitleg ze op naam te brengen. 
Terugkijkend hebben we ondanks regen en storm een leuke dag gehad. 
 



 
7.07 Dinsdag     Groß Zicker           (Els Zwanenburg) 
 
Tocht naar de zuidpunt van het 
eiland: Groß Zicker.  
Overal rondom was het water te 
zien: ideaal voor de birdwatcher 
… die was dan ook zeer 
enthousiast. Zelfs het weer kon 
op zijn goedkeuring rekenen: de 
vogels zoeken beschutting en 
daarmee is er een grotere kans op 
waarnemingen. 
Maar verder een gure dag, 12 
graden met veel wind en regen. 
Achter een houtstapel vonden we 
gelukkig een luwe plek voor een 
kopje koffie.  

 
De groep waaierde uiteen: de 
paddestoelen in het dennenbos 
lokten, de open vlakte hield de 
vogelaars in de ban. Voor de 
echte kenners bleek ook de 
flora interessant, hoewel de 
bloei afgelopen was. 
Terugkomen in het voorjaar 
dus, als de planten bloeien en 
geuren en de vlinders 
fladderen. 
 
 
 
 

Behalve natuur is ook de cultuur aan bod gekomen: de mooie baksteengotiek kerk van 
Groß Zicker had een zeer curieuze houten sacramentschrijn. Daar moet bloedig op 
gewerkt zijn in barre winters in vervlogen tijden! 
 
Badplaatsje Sellin had behalve barnsteensieraden ook een wandelpier in de aanbieding. 
De oorspronkelijke pier van begin 20e eeuw is in de jaren negentig herbouwd. Aan het 
uiteinde kon je goed ervaren dat ook de Oostzee stevige golfslag kan hebben. Jammer 
genoeg geen Jan van Genten, maar wel een huismus die de viskraam als domicilie had 
gekozen. 
 
Een bevredigende en gevarieerde excursie.  
 



 
7.08 Dinsdag  Sassnitz naar Große Stubbenkammer     (Irma Melchers) 

 
De wandeling ging van Sassnitz naar Große 
Stubbenkammer met een lengte van 8 km. 
Bij de parkeerplaats hoorden we dat er 
bovenlangs gegaan moest worden vanwege het 
hoge water.  
 
 
 
 
 
 

We waren met vijf personen en hadden zin in een 
stevige wandeling, hopelijk zouden we iets 
interessants zien. 
Het was een tocht door hoge bossen en met veel 
hoogteverschil.  
 

 

 
 

 
 
 
 



  
 
 
 
 

Het werd ons gelukkig wat makkelijker 
gemaakt door de aanwezigheid van mooie 
houten trappen. 
Het uitzicht op de krijtrotsen was prachtig. 
Halverwege zijn we een trap afgegaan waar 
het laag water was en daar hebben we wat 
mooie stenen en fossielen gezocht.  
Door de toch nog hoge golven leverde dit wel 
een paar natte voeten op. 

 
 
 
Het was een mooie wandeling in een 
prachtig gebied. 
 
 
 



7.09 Woensdag   o.a. Zudar        (Jos Hitzert) 
 

We maken de excursie o.l.v. Sikko, 6 
personen in 2 auto’s. 
Dit waren de zaken die (o.a.) de sfeer 
deze dag bepaalden. 
- Vanaf de uitrit van de camping 
rechtsaf, meteen zijn ze er al: de 
kraanvogels. 
- Een mooi stukje Rügen, weinig 
bouwval, pas aan het eind de ons 
vertrouwde betonplaten. 
- Bij Zicker een nieuw 
natuurverschijnsel: DE ZON. 
 

- Een heerlijk rustig plekje, 6 personen, 3 
scopen, uitzicht op de Schoritzer Wiek. 
- Beleefd aan Sikko vragen of je even over of 
onder het draadje door mag om te kijken naar 
o.a. de zoute vorm van knoopkruid. 
- Een boel goudplevieren in de lucht, er moet 
wel een roofvogel in de buurt zijn. 
- Kraanvogels die hoogte aan het winnen zijn 
om dan over te kunnen steken naar het vaste 
land. 

- 2 jonge zeearenden, de meest luie 
blijft uren op dezelfde plaats zitten, de 
scope er op ingesteld, zodat ook 
toevallige passanten kunnen 
meegenieten, soms loopt de blauwe 
variant door het beeld, dan is dat 
Sikko. 
- Op de punt met uitzicht op de Wiek 
aan de ene en de Rügener Bodde aan 
de andere kant is het in de luwte zelfs 
heerlijk warm. 

- Geen wonder dat we af en toe een hazepootje vinden, er loopt hier een haas, al bijna in 
wintervacht. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
- De lucht is zo blauw, dat je de 
strepen van de overkomende 
vliegtuigen ziet. 
- De rondwandeling moet richting 
strand, want Jan wil ook belemnieten 
vinden, dat lukt niet, Hetty vindt er 
wel weer twee, we zien ijverige 
strandlopertjes en een strandpleviertje, 
vinden “schijnbarnsteen”en  een 
“sandwichvuursteen”. 

 
- Een Meriaansborstel wordt na de fotosessie 
veilig van het betonpad in de struiken gezet. 
- De hele route worden we begeleid door 
roodborstjes. 
- Tijdens de lunch discussie met een 
belangstellende Duitser met vogelboek: wat zij 
brandgans noemen, noemen wij bergeend. 
- Dankzij de temperatuur komen er steeds meer 
vlinders. 

 
 
- Bij Grabow (je rijdt erin, je rijdt eruit, 
er woont niemand meer) zijn we al 
genoodzaakt in de schaduw te 
parkeren. 
- Het zuidelijkste puntje van het 
schiereiland, wat een luxe, een uurtje 
uit de wind, in de zon, vogeltjes kijken, 
stenen zoeken en het deskundige 
waarnemingenverslag bijwerken. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
- Hetty redt een vermoeide vink van de 
waterkant, maar het gaat ons wat ver om 
hem helemaal naar Stralsund te brengen, hij 
wordt in de struiken gezet om bij te komen, 
ze wijst hem nog wel even de juiste 
vliegrichting. 
 

 
 
- Langs de kustlijn een klapekster. 
- Wij nemen een handje vol, maar 
sommige Duitsers gaan met tassen vol 
stenen naar huis, splijten en hopen dat er 
wat bijzonders in zit. 
- Na een korte shop-stop op tijd terug naar 
de camping om snel daarna weer te 
vertrekken naar Tankow om daar de kraanvogels te zien binnenkomen. 



 
7.10 Woensdag  Kapeller See & Lieschow                   (Ria Rooij) 
 
Route van kamp naar excursiegebied: Via Gingst naar Kapelle. Bord Bodden niet volgen, 
maar één pad verder naar rechts nemen. 
           

Prachtig weer vandaag. Zon!! Pad langs weiland in 
gefietst, mooi uitzicht over de Kapeller See (zie 
vogellijst van deze excursie). Later verder gelopen, het 
was niet meer mogelijk om te fietsen. Langs een 
jachthut kwamen we weer op de gewone weg richting 
Rattelvitz uit.  
 
 
 

 
 
Verderop zagen we bij Groß Kubitz 
kraanvogels in het bouwland staan. Prachtig 
gezicht, prima te fotograferen en ze vlogen 
niet weg.     
      
   
Bij de haven van Klein Kubitz geluncht. Watervogels gezien en daarna richting Lieschow 
langs de '1ste Edeldestillerie Rügen' waar ze prachtige, lekkere, dure likeuren verkopen. 
Maar ook honing uit eigen boomgaard.        
 

Bij een uitgebloeid zonnebloemenveld langs de 
weg gestopt om nog naar allerlei klein 
vogelgespuis te kijken. Daarna weer terug naar 
Haidhof gefietst.     
 
Een gezellige dag met elkaar gehad. 
 



 
7.11 Woensdag Pulitz          (Loes van der Poel) 
 
Om 9.00 uur zijn we met 5 personen naar Pulitz vertrokken. We hadden geen idee wat 
voor terrein we zouden aantreffen. Op de kaart zag  het er spannend uit, een klein 
schiereilandje, dat in het broedseizoen gesloten is. Bij aankomst begon het op de 
parkeerplaats al goed met een jonge zeearend. Het dier liet zich eerst goed bekijken, 
waarna hij van boomtop naar boomtop “hupte” en neerstreek op de grond, buiten het 
zicht van onze kijkers. 

 
Zeearendpaar bij Pulitz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Op weg naar het schiereiland passeerden we een boomgaardje,  met mooie 
hoogstambomen. Daar waren scholieren bezig met onderhoudswerkzaamheden (sociale 
stage). Volgens de infoborden komt de steenuil hier voor. 
Een haas kwam in volle galop op ons afgedenderd; hij had ons groepje niet in de gaten en 
koos ijlings het hazenpad toen hij ons op merkte. 

Schiereiland Pulitz bleek een 
afwisselend bosgebied met heel af en toe 
een doorkijkje naar de woelige zee. De 
boomklever liet zich duidelijk horen en 
dat bleef de hele wandeling zo. Wel 
steeds een ander exemplaar. Af en toe 
klonk de roep van grote bonte specht, 
koolmees en glanskop. 
Voor de koffie had Ruud een mooie 
zithoek geregeld van boomstammen. 
Weer verder gelopen, bij gebrek aan 
vogels genoten we van de vele 
paddenstoelen, o.a. dodemansvingers. 

Zo hebben we Pulitz rondgelopen, een afstand van ongeveer 7,5 km, waarvan 7 km bos 
en een 0.5 km uitzicht. 
Deze excursie bestond uit heel veel sfeer, mogelijk dat het goede weer daar toe bijdroeg. 
Ruud was een uitstekende excursieleider, hij mag het vaker op zich nemen. 
 



 7.12 Donderdag     Wittow / Kap Arkona         (Els Zwanenburg) 
 
GOUDHAANTJESDAG 
 

 
Schildering elektriciteitshuisje Kap Arkona 
 
Een excursie die eerder het cultureel erfgoed betreft dan de natuur. Het oudste 
(Altenkirchen) en één na oudste kerkje (Wiek) van Rügen in de bekende baksteengotiek 
en de resten van de Tempelberg, waar de Denen duizend jaar geleden de Slaven 
verdreven. Deze vereerden hier hun god, de vierkoppige Santivit. Alleen muurresten zijn 
van het oude cultuscentrum over.  
 

 
 
 
De twee vuurtorens op 
de kaap waren ook de 
moeite waard, zeker de 
kleinste en de oudste, de 
door Schinkel ontworpen 
lichttoren uit 1872. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Sociologisch interessant: op weg naar Wittow kreeg een groep schoolkinderen (± 11 jaar) 
‘pontles’. Een retourtje Wittow met de pont. Keurig en beheerst stonden ze opgesteld 
achter de juf, ze stoven  niet alle kanten op, noch schreeuwden en krijsten ze. Zouden 
Nederlandse kinderen zich ook zo gedragen?  Ik vrees van niet. 
 

Dan de natuur: waar je ook keek en 
luisterde; goudhaantjes waren verre in de 
meerderheid. Kennelijk die ochtend op hun 
trek neergestreken, even de luwte zoekend.  
 
 

 
 

 
Ook een levendbarende hagedis gespot.  
Leni wachtte met eindeloos geduld bij een 
muurtje-in-de-zon en haar geduld werd 
beloond. Hij liet zich zien en fotograferen. 
 
Het hunebed dat op onze weg kwam, was 
vooral interessant vanwege de bijzondere 
korstmossen …. vonden velen. 
 
De rondwandeling langs de kaap liep wat uit, 
waardoor de excursieleider al zijn stutten had 
getrokken, voordat de laatsten op de 
parkeerplaats waren. Gelukkig vonden we 
elkaar weer bij de oude kerkjes. 
 

 
 
Een geslaagde en interessante excursie. En ’s avonds werd er heerlijk gegeten in de 
Gingster Ecke, als vervroegd slotakkoord van een zeer geslaagd, zij het koud kamp. 
 



 
7.13 Donderdag      Prora en de Vuursteenvelden   (Jaap Uittien) 
 

Via een visrokerij in Lietzow naar de 
vuursteenvelden. Indrukwekkende ervaring 
om op een voormalig strand te lopen dat 
ondertussen via heide in een bos aan het 
veranderen is. In het bos verschillende 
padde-stoelen (zonder n) gevonden 
waaronder stinkzwammen, platte 
tonderzwammen, valse cantharel en 
warempel ook nog wat echte cantharellen, 
te weinig voor een omelet, dus die lieten we 
maar staan. 

 
Daarna verschillende gedeelten van het Prora-
complex bekeken voordat we uiteindelijk het 
deel ontdekten waar we het Museum 
bezochten.  
Een maquette van het 6 km lange complex was 
heel imposant en een filmvoorstelling gaf een 
goede indruk van sfeer, “Kraft Durch Freude”, 
waarin het geheel is opgezet. Het hotel zou 
20.000 gasten kunnen herbergen. Voor de rest 
ademt het museum dezelfde sfeer als het 
gehele gebouw, afbraak en droefenis, zoals het 
waarschijnlijk ook nog in de DDR-tijd was. 

 

 
 
 
 
 
 



7.14 Donderdag   Wittow     (Jan Willem de Jong) 
 
De eerste verzamelplek was Juliusruh (Barocker Park), bereikt via het Wittower Fähre. In 
verband met tanken reed excursieleider-met-gasten naar dit park via de oostelijke 
kustroute. De stemming ter plekke was prima: zojuist Middelste bonte specht 
waargenomen. Volgende stop: de kustplaats Nobbin (Riesenberg - Großsteingrab mit 
Wächtersteinen), waar het hunebed bekeken werd op korstmossen. 
 

 
 

Lychenologisch onderzoek aan hunebed 
 
Auto’s vervolgens geparkeerd in het noordoosten bij Putgarten, waarna het gezelschap 
uitzwermde richting Kap Arkona en Vitt. Mooie wandeling door paddestoelrijk bos en 
langs kustweg, met restanten Slavische nederzetting. De kaap met ettelijke vuurtorens 
bood fraaie uitzichten, onder meer op Parelduiker. 
 



 
 

Vuurtorens bij Kap Arkona 
 
Vitt lijdt onder toerisme, mogelijk aangezwengeld door UNESCO-label; kilometrages op 
wegwijzers in deze omgeving deugen niet. Enkele auto’s hebben het centrale 
Altenkirchen aangedaan met, inderdaad, een oude kerk (voorzien van Slavische 
grafsteen). De excursie eindigde, zoals door excursieregelaar HermJan Roep aanbevolen, 
in Wiek. Deze westelijke kustplaats biedt een kerk in typerende baksteenstijl uit de 13e 
eeuw; Deense invloeden hebben hier de overhand. In verband met afscheidsdiner 
betrekkelijk vroeg terug naar camping, via genoemd veer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7.15 Donderdag  Hiddensee            (Rita Ketner en Ina van Keulen) 
 
Op donderdag 30 september waren wij de tweede groep die naar het eiland Hiddensee 
gingen. De boot vertrok om 9 uur vanuit Schaprode en driekwartier later arriveerden we 
in het dorp Vitte.  
Gezamelijk vetrokken we op de 
in Vitte gehuurde fietsen richting 
Neuendorf maar Ina en ik zijn de 
heide tussen die twee dorpen 
gaan bekijken. Deze duinheide 
van vooral struikhei (Calluna 
vulgaris) en kraaihei (Empetrum 
nigrum) is de laatste behouden 
duinheide in Mecklenburg-
Vorpommern. Gelegen aan de                               Neuendorf (Hiddensee) 
windzijde van het eiland waait er steeds weer zand overheen vanuit de droge kustduinen.  
 

 
We troffen een interessante 
informatiebord aan over dit  
'Naturschützgebiet Dünenheide 
Hiddensee' en zagen de huidige 
beheersvorm: een kudde schapen met 
herder. 
 
 
 

 
 
 
1. Ontstaan van de duinheide in de centrale 
duinen tussen Vitte en Neuendorf. 
 
De bodem is 2000-2050 jaar oud en bestaat uit 
een Pleistocene kern (restant van de laatste 
IJstijd) waar overheen een dikke laag zand is 
afgezet. Dit in tegenstelling tot de zuidelijke 
duinen. Enkelen van onze groep zijn daar nog 
heen gefietst. Deze duinen zijn nog maar 600 
jaar oud en bestaan alleen uit een strand waar overheen zand is afgezet.  
 



2. Gebruik van het landschap door de eeuwen heen. 
 
14-16e eeuw.  
In het gebied waar nu de duinheide ligt, had zich op de schrale bodem een bos 
ontwikkeld dat uit eiken, berken en dennen bestond. Op z'n laatst begon het rooien van 
het bos in de 14e eeuw voor de houtvoorziening van de bewoners en de nieuwbouw van 
het klooster in het noordelijk deel. Omdat de visserij toenam werd in het zuiden ook een 
vuurbaken onderhouden. Door die ontbossing ontstond open land. 
 
17-19e eeuw.  
Er heeft zich heide ontwikkeld die begraasd werd en waar plaggen werden gestoken. De 
vuistdikke humuslaag werd als bouwmateriaal gebruikt (voor plaggenhutten misschien? 
R.K.). De hei en de dwergstruiken werden ook wel als brandstof gebruikt, met name voor 
het roken van vis. Door overmatig gebruik kwam de zandbodem bloot en ontstonden 
duinen met een markant reliëf.  
 
20e eeuw.  
Om de verstuiving aan banden te leggen werd tussen 1900 en 1960 aan de lijzijde van het 
westelijke voorduin een ca. 20 m brede dennenplantage aangelegd. Dit zijn nu de 
zuidelijk centrale duinen. De noordelijke centrale duinen bleven open door de wind uit 
zee. Er werden wel pogingen gedaan akkers en tuinen aan te leggen vanuit de gehuchten 
'Heiderose' en 'Dünen hof''. Ook vanuit Vitte en Neuendorf zijn wel groenlanden voor het 
vee aangelegd, maar de hei zelf werd geleidelijk steeds minder gebruikt.  
Vanaf de 1920-er jaren kwamen er geleidelijk meer vakantiegangers naar het eiland. 
Daarom werd in 1964 de duinheide Natuurbeschermingsgebied (totaal 250 ha), vooral om 
de verdere bouw van zomerhuizen in deze centrale duinen te beperken (toen reeds 60). 
De heidestruiken bereikten hun hoogste ouderdom met 25-50 jaar. Daardoor kwam een 
aanzienlijk oppervlak van de hei in de fase van overgang naar bos.  
Berk, den en de Amerikaanse vogelkers gingen zich vestigen. Ook vergraste de duinheide 
met bochtige smele, zandzegge, duinriet en op vochtige plaatsen met pijpestrootje. Dit 
heeft te maken met de gevoeligheid van de zure bodem voor stikstof-depositie die ook in 
dit gebied sinds de 1970er jaren toenam.  
 



3. Actief heidebeheer in de 21e eeuw.  
 
De inzet van schapen voor de beweiding is een noodzaak geworden. Sinds 2004 wordt de 
heide begraasd door een kudde ruwwollige Pommerse landschapen en enkele geiten, 
begeleid door een herder. Samen met zijn honden kan deze de beweidings intensiteit 
precies sturen.  

 
Ina zag dat de schapen echt gras aan 
het eten waren. 
 
We kwamen bij enkele 
plagexperimenten. Nu niet meer 
plaggen om de plaggen in de stal te 
leggen zoals vroeger, maar om de 
heide te verjongen. In 2005 werd in 
het zuidelijk deel eerst de heide 
afgemaaid en daarna werd er 
geklepeld. De bovenste humuslaag 
kon zo verwijderd worden, alles met 
moderne apparatuur. Bovendien 

verwijderen vrijwilligers regelmatig de boomopslag.   
 
In 2007 werd bovendien nog een 
deel afgeplagd tot op het kale zand  
We zagen op die plek vooral 
zandzegge en bochtige smele. 
Kennelijk waren er onlangs nog 
braamstruiken verwijderd en die 
lagen nu op een hoop. Op een oudere 
plagplek zagen we echter wèl jonge 
heideplanten en wat korstmossen 
(rendiermos en bruin bekermos). 
Maar het plaggen en opslag 
verwijderen, zoals dat ook in 
Nederland gebeurt, blijft een 
intensieve vorm van beheer en 

kennelijk voor de verjonging van de hei noodzakelijk.  
 
Literatuur: 
* Het informatiebord over het 'Naturschutzgebiet Dünenheide Hiddensee' aan de weg 
naar Neuendorf.  
* Het proefschrift van Eva Remke die in januari 2010 aan de Universiteit van Nijmegen 
promoveerde over kustduinen in het Baltische gebied ('Impact of atmospheric nitrogen 
deposition on lichen-rich, coastal dune grasslands'). 
 
 



 7.16 Vrijdag          Kap Arkona     (Jaap Uittien) 
 
Via het Wittower veer en Wiek naar Putgarten. Vandaar met het treintje naar de Kap, als 
echte toeristen.  

 
 
 
Op de Kap wat rondgekeken, prachtige 
zwermen spreeuwen  
 

 

 
 
 
en uitgeputte vuurgoudhaantjes gezien.  
 
 

 
Langs de Jaromarsburg waar het krioelde van de 
groepen grijze toeristen langs de rand van de afgrond 
gewandeld naar Vitt, volgens zeggen een authentiek 
vissersdorpje dat nu geheel van het toerisme leeft. Op 
het strand steentjes gezocht, zeelucht opgesnoven, een 
boterhammetje gegeten. 
Daarvandaan het treintje naar Putgarten waar we nog 
een bezoek brachten aan een grote "antiquair", soort 
antiekmarktje  
 
en daarna weer terug naar Gingst. 
 
 
 
 
Kerktoren Gingst 
 



 
7.17 Vrijdag  Kapellersee, Waase en Tankow        (HermJan Roep) 
 

 
Op de laatste dag en met goed fietsweer besluiten we niet- toeristische en wel-vogelrijke 
plekjes op te zoeken. Met Paul voorop, oren en ogen open, en daarachter Ruud, Ellen, 
Beb, Loes, Anna en ik besluiten we het “gebiedje van Henrik” op te zoeken. Een paar 
dagen daarvoor had Jan Westhuis daar behalve twee zeearenden ook twee visarenden 
gezien en die laatsten willen wij deze week ook nog graag aan onze soortenlijst 
toevoegen. 
Via Gingst rijden we naar Kapelle, gaan daar rechtsaf en vervolgens weer links en rechts 
en komen zo bij de Kapellersee uit. Een prachtige plek, de zon in de rug en van een 
verhoging kijken we over het met rietkragen omzoomde water. Iets lager kunnen we 
staan en ook nog uit de wind, dat doen we dus. We horen de kleine bonte specht en zien 
van alles, maar geen visarenden, jammer. Ook Henrik komt langs wandelen, het is ten 
slotte zijn favoriete plek. We drinken koffie en fietsen daarna verder langs de 
Wittenberger Strom naar het dorpje Waase. Onderweg zien we nog een buizerd, die in de 
ganzenkwekerij een slachtoffer zit te plukken 

Detail Antwerps 
altaar: Op hoofd 
monnik een afdruk 
van een handje 
 
Het oude kerkje, St-
Marien- Kirche met 
het in hout 
uitgesneden 
Antwerpse altaar uit 
1520, wordt bezocht 
en bewonderd. 
 
 
 
 
 
 

Ook het informatie centrum van het nationale park bezoeken we en zo kunnen we de 
vogels in opgezette toestand mooi van dichtbij bekijken, verder kunnen er voor de 
kleinkinderen de nodige voorleesboeken worden aangeschaft. 
 
 



 

 
 
De route naar Tankow is bekend en via de betonblokken komen we bij de vogelhut aan, 
waar we heerlijk in de zon en op een bankje gaan lunchen. Iets verderop aan het pad gaan 
we vogelen. Wat kraanvogels, een paar zeearenden en een slechtvalk maken de dag weer 
goed. 
 
 
 

 
Met de wonderschone ervaring op 
dinsdagavond van de regenboog naast het 
kerkje, de vluchten goudplevieren , 
kieviten en de duizenden verzamelende 
kraanvogels beschenen door het 
avondrood,  bewaren we deze plek 
voorgoed in ons hart. 
 
 



8.1 LIJST VOGELS    (Paul van der Poel) 
 

Excursiegebieden
1 Lebbin, Liddow, Neuendorfer Wiek
2 Ummanz
3 Lietzow, Prora, vuursteenvelden en strand
4 Nonnensee, Mutereiche en Woorker Berge
5 Sassnitz, Königsstuhl en Kreidemuseum
6 Wittow (Historischer Park, Nobbin, Kap Arkona, Vitt, Altenkirche en Wiek)
7 Zudar
8 Halbinsel Pulitz
9 Hiddensee

10 Neuendorfer Wiek en Banzelvitzer Berge
11 Mönchgut
12 Bergen

13a Kapeller See
13b Kapeller See en oostdeel Ummanz
14 Tankow op Ummanz  



26-sep 27-sep 28-sep 29-sep 30-sep 1-okt Aanv.
1 Parelduiker 14 6
2 Fuut 4 7 6
3 Aalscholver 2, 4 3, 10, 11 11 7, 9, 13a 6 13b
4 Blauwe reiger 4 7, 9, 13a, 14 13b
5 Knobbelzwaan 2, 4 11 7, 8, 9, 13a, 14 6, 9 13b
6 Wilde zwaan 14
7 Rietgans X
8 Kolgans 4 11 8, 9, 14 13b
9 Grauwe gans 2, 4 10 11 7, 8, 9, 13a, 14 6, 9 13b

10 Canadese gans 10 11 9, 13a, 14 6, 9 13b
11 Brandgans 11 7, 8, 9, 14 9
12 Smient 2, 4 3, 10 7, 9, 13a, 14 9 13b
13 Krakeend 4 11 7, 9, 13a, 14
14 Wintertaling 4 11 7, 9, 14 9 13b
15 Wilde eend 2, 4 3 11 7, 8, 9, 13a, 14 9 13b
16 Pijlstaart 14
17 Slobeend 4 11 13a 13b
18 Tafeleend 9, 14 13b
19 Kuifeend 4 7, 9, 13a, 14 13b
20 Zwarte zee-eend 3 9
21 Brilduiker 3 9, 14 13b
22 Middelste zaagbek 6, 9
23 Grote zaagbek 14
24 Rode wouw 4 10 8
25 Zeearend 4 10 11 7, 8, 13a, 14 13b
26 Bruine kiekendief 13a
27 Blauwe kiekendief 11
28 Sperwer 3, 10 11 7, 8, 9 9
29 Buizerd 2, 4 3, 10 11 7, 8, 13a, 14 6, 9 13b
30 Visarend 3 13a
31 Torenvalk 2, 4 10 11 7, 8, 9, 13a 6 13b
32 Smelleken 11
33 Boomvalk 9 13b
34 Slechtvalk 13b
35 Waterral 13b
36 Meerkoet 4 7
37 Kraanvogel 4 3, 10 11 7, 8, 9, 13a, 14 6 13b
38 Goudplevier 10 7, 9 6 13b
39 Zilverplevier 11 9
40 Kievit 2, 4 10 7, 9, 13a 6, 9 13b
41 Kanoet 9
42 Drieteenstrandloper
43 Bonte strandloper 9 13b
44 Watersnip 13a
45 Wulp 4 9, 14 13b
46 Zwarte ruiter 14
47 Groenpootruiter 14
48 Witgatje
49 Oeverloper
50 Dwergmeeuw 7, 9 6
51 Kokmeeuw 4 10 11 7, 8, 9 6, 9 13b
52 Stormmeeuw 4 11 9 6 13b
53 Kleine mantelmeeuw 4
54 Zilvermeeuw 2, 4 3, 10, 11 11 7, 8, 9, 14 6 13b
55 Grote mantelmeeuw 2 3, 11 11 7, 9, 13a 6, 9 13b
56 Drieteenmeeuw
57 Reuzenstern
58 Grote stern 7
59 Visdief 4 8 13b
60 Holenduif 3
61 Houtduif 2, 4 10 11 7, 8, 13a 6 13b
62 Turkse tortel 3 11 9 13b
63 Bosuil X
64 Ransuil 3
65 Velduil 11
66 Zwarte specht 13b
67 Grote bonte specht 1, 4 3, 10 11 8, 13a 6  



26-sep 27-sep 28-sep 29-sep 30-sep 1-okt Aanv.
68 Middelste bonte specht 8 6
69 Kleine bonte specht 13b
70 Veldleeuwerik 1, 4 11 11 9 6, 9 13b
71 Oeverzwaluw
72 Boerenzwaluw 1, 2, 4 3, 10, 11 11 7, 9, 13a 9 13b
73 Huiszwaluw 11
74 Graspieper 1, 4 10, 11 11 7, 9, 14 6 13b
75 Gele kwikstaart 4 10 11 13b
76 Witte kwIkstaart 1, 2, 4 3, 10, 11 11 7, 8, 9, 13a, 14 6, 9 13b
77 Rouwkwikstaart 1
78 Winterkoning 4 10 11 7, 8 6 13b
79 Heggenmus 4 3 11 7
80 Roodborst 1, 4 3, 10, 11 11 7, 8, 9, 13a 6 6, 13b
81 Zwarte roodstaart 1, 4 10 11 7, 9, 13a
82 Gekraagde roodstaart 11 9, 13a 6
83 Paapje
84 Roodborsttapuit 3 11
85 Tapuit 1, 4 3, 10, 11 11 7, 9, 14 9 13b
86 Merel 1, 4 3, 10 8 6 13b
87 Kramsvogel 11 11 13a
88 Zanglijster 10 11 8 6 13b
89 Koperwiek 1
90 Grote lijster 1 11 13b
91 Tuinfluiter 6
92 Zwartkop 11
93 Tjiftjaf 4 11 8, 13a 6 13b
94 Fitis 4
95 Goudhaantje 1, 4 3, 11 7 6, 9 6, 13b
96 Vuurgoudhaantje
97 Grauwe vliegenvanger 10 11
98 Kleine vliegenvanger
99 Bonte vliegenvanger 11 6 6

100 Baardmannetje 13b
101 Staartmees 4 8 13b
102 Glanskop 4 10 11 8 6 13b
103 Matkop
104 Kuifmees
105 Zwarte mees 4
106 Pimpelmees 4 10 7, 8 6 13b
107 Koolmees 2, 4 3, 10, 11 11 7, 8 6, 9 13b
108 Boomklever 4 10 11 7, 8 6
109 Boomkruiper 4 10 8
110 Klapekster 7
111 Vlaamse gaai 4 3, 10, 11 11 7, 8, 9, 13a 6, 9 13b
112 Ekster 4 3 11 7, 8 6 13b
113 Kauw 4 11 8, 9 6 13b
114 Zwarte kraai 9
115 Bonte kraai 1, 2, 4 10, 11 11 7, 8, 9 6, 9 13b
116 Raaf 1, 2, 4 3, 10 11 8 6, 9 13b
117 Spreeuw 1, 2, 4 3, 10 11 7, 8, 9, 13a, 14 6 13b
118 Huismus 1, 2, 4 3, 10 11 9, 13a 6, 9 13b
119 Ringmus 4 10 8 13b
120 Vink 1, 2, 4 3, 10 11 7, 8, 9, 13a 6, 9 13b
121 Keep 4 3, 10 7, 13a 6 13b
122 Europese kanarie 10
123 Groenling 1, 4 10 11 7, 13a 6 13b
124 Putter 1, 2, 4 10, 11 11 7, 13a 6 13b
125 Sijs 1, 4 3, 10 11 6, 9 13b
126 Kneu 4 3, 10 11 7, 8 6 13b
127 Barmsijs 11 9 13b
128 Kruisbek
129 Goudvink 2, 4
130 Appelvink 13b
131 Geelgors 1, 4 10 11 13a, 14 6 13b
132 Dwerggors 11
133 Rietgors 11 13a 13b
134 Grauwe gors 13b  



 

 

 
 
 
 



 
8.2 LIJST PLANTEN    (Andries van Renssen) 
 
 
 

CODE WETENSCHAPPELIJKE  NEDERLANDSE  Waargenomen         FAMILIE 
  TA- NAAM NAAM A B C D E F G H I J tot NAAM 
XON                             

1022 Pteridium aquilinum Adelaarsvaren       X             1 Dennstaedtiaceae 
1345 Veronica agrestis Akkerereprijs             X       1 Plantaginaceae 

708 Lapsana communis Akkerkool   X                 1 Asteraceae 
840 Myosotis arvensis Akkervergeet-mij-nietje   X                 1 Boraginaceae 

1378 Viola arvensis Akkerviooltje   X                 1 Violaceae 
350 Convolvulus arvensis Akkerwinde     X             X 2 Convolvulaceae 

2106 Ribes alpinum Alpenbes             X       1 Grossulariaceae 

104 
Asparagus officinalis 
subsp. officinalis Asperge             X       1 Asparagaceae 

805 
Silene latifolia subsp. 
alba Avondkoekoeksbloem   X     X       X X 4 Caryophyllaceae 

692 Knautia arvensis Beemdkroon X X X   X     X X X 7 Caprifoliaceae 
513 Fagus sylvatica Beuk X     X   X         3 Fagaceae 
101 Artemisia vulgaris Bijvoet   X     X     X     3 Asteraceae 

1206 Silene vulgaris Blaassilene         X       X   2 Caryophyllaceae 
1173 Scutellaria galericulata Blauw glidkruid   X                 1 Lamiaceae 
1329 Vaccinium myrtillus Blauwe bosbes       X             1 Ericaceae 
1258 Succisa pratensis Blauwe knoop               X     1 Caprifoliaceae 

486 Eryngium maritimum Blauwe zeedistel       X X           2 Apiaceae 
915 Papaver dubium Bleke klaproos X                 X 2 Papaveraceae 
398 Deschampsia flexuosa Bochtige smele       X             1 Poaceae 

1260 Tanacetum vulgare Boerenwormkruid   X     X           2 Asteraceae 
773 Lycium barbarum Boksdoorn     X   X           2 Solanaceae 

802 Medicago x varia 

Bonte luzerne 
(Sikkelklaver x 
Luzerne)         X         X 2 Fabaceae 

1143 Clinopodium vulgare Borstelkrans       X X           2 Lamiaceae 
529 Fragaria vesca Bosaardbei                 X X 2 Rosaceae 

1246 Stachys sylvatica Bosandoorn     X       X       2 Lamiaceae 
823 Mercurialis perennis Bosbingelkruid x           X       2 Euphorbiaceae 
588 Gnaphalium sylvaticum Bosdroogbloem                   X 1 Asteraceae 

151 
Brachypodium 
sylvaticum Boskortsteel       X     X       2 Poaceae 

339 Clematis vitalba Bosrank         X           1 Ranunculaceae 
846 Myosotis sylvatica Bosvergeet-mij-nietje             X       1 Boraginaceae 

1118 Salix caprea Boswilg       X             1 Salicaceae 
419 Dryopteris dilatata Brede stekelvaren             X       1 Dryopteridaceae 

1140 Cytisus scoparius Brem   X   X         X   3 Fabaceae 

367 
Corynephorus 
canescens Buntgras         X           1 Poaceae 

475 Conyza canadensis Canadese fijnstraal         x           1 Asteraceae 
2247 Pinus nigra var. maritima Coricaanse den               X     1 Pinaceae 

807 Silene dioica Dagkoekoeksbloem x                   1 Caryophyllaceae 
1089 Rubus caesius Dauwbraam X X     X X X X     6 Rosaceae 

303 Chaerophyllum temulum Dolle kervel             X       1 Apiaceae 
269 Carlina vulgaris Driedistel                   X 1 Asteraceae 

1147 Scabiosa columbaria Duifkruid         X           1 Caprifoliaceae 
99 Artemisia campestris Duinaveruit   X   X X   X   X   5 Asteraceae 



subsp, maritima  

629 Hippophae rhamnoides Duindoorn   X   X     X X     4 Elaeagnaceae 
174 Calamagrostis epigejos Duinriet       X             1 Poaceae 

4 Achillea millefolium Duizendblad   X X   X     X     4 Asteraceae 
524 Filago minima Dwergviltkruid         X           1 Asteraceae 
938 Picris hieracioides Echt bitterkruid       X         X   2 Asteraceae 

1222 Solidago virgaurea Echte guldenroede         X   X   X   3 Asteraceae 
772 Silene flos-cuculi Echte koekoeksbloem               X     1 Caryophyllaceae 

5511 
Scleranthus annuus 
subsp. annuus 

Eenjarige hardbloem 
s.s.         X           1 Caryophyllaceae 

369 Crataegus monogyna Eenstijlige meidoorn   X                 1 Rosaceae 
1645 Rosa rubiginosa Egelantier                 X   1 Rosaceae 

91 Armeria maritima Engels gras   X X X X   X X X   7 Plumbaginaceae 
531 Fraxinus excelsior Es X         X X       3 Oleaceae 
875 Onobrychis viciifolia Esparcette                   X 1 Fabaceae 

2238 Picea abies Fijnspar       X             1 Pinaceae 
5154 Ulmus laevis Fladderiep             X       1 Ulmaceae 

70 Anthriscus sylvestris Fluitenkruid   X                 1 Apiaceae 
1091 Rubus idaeus Framboos X     X             2 Rosaceae 

579 Geum urbanum Geel nagelkruid X X X     X X     X 6 Rosaceae 
557 Galium verum Geel walstro       X       X X   3 Rubiaceae 

1224 Sonchus asper Gekroesde melkdistel         X           1 Asteraceae 
1367 Viburnum opulus Gelderse roos   X       X         2 Adoxaceae 

702 
Lamiastrum galeobdolon 
ss galeobdolon Gele dovenetel s.s.         X           1 Lamiaceae 

665 Iris pseudacorus Gele lis             X X     2 Iridaceae 
1954 Tragopogon pratensis Gele morgenster s.l.   X                 1 Asteraceae 
1106 Rumex thyrsiflorus Geoorde zuring         X           1 Polygonaceae 
1032 Pulmonaria officinalis Gevlekt longkruid             X       1 Boraginaceae 

13 Agrimonia eupatoria Gewone agrimonie         X   X   X X 4 Rosaceae 
1017 Prunella vulgaris Gewone brunel   X                 1 Lamiaceae 

187 
Caltha palustris subsp. 
palustris Gewone dotterbloem             X       1 Ranunculaceae 

533 Fumaria officinalis Gewone duivenkervel   X X             X 3 Papaveraceae 
978 Polypodium vulgare Gewone eikvaren       X             1 Polypodiceae 

1351 Veronica chamaedrys Gewone ereprijs   X               X 2 Plantaginaceae 
2 Acer pseudoplatanus Gewone esdoorn X   X     X X       4 Sapindaceae 

54 Anchusa officinalis Gewone ossentong         X       X X 3 Boraginaceae 

2430 Taraxacum officinale 
Gewone paardenbloem 
s.l.         X           1 Asteraceae 

964 Polygonatum multiflorum 
Gewone 
salomonszegel                   X 1 Asparagaceae 

1234 Spergula arvensis Gewone spurrie         X           1 Caryophyllaceae 
1133 Sambucus nigra Gewone vlier X                   1 Adoxaceae 
1019 Prunus padus Gewone vogelkers             X     X 2 Rosaceae 

437 Eleocharis palustris Gewone waterbies             X       1 Cyperaceae 
641 Hydrocotyle vulgaris Gewone waternavel               X     1 Araliaceae 
654 Hypochaeris radicata Gewoon biggenkruid         X       X   2 Asteraceae 
968 Polygonum aviculare Gewoon varkensgras         X           1 Polygonaceae 
550 Galium mollugo Glad walstro         X           1 Rubiaceae 

551 Galium x pomeranicum 
Glad walstro x Geel 
walstro   X     X       X   3 Rubiaceae 

198 Campanula rotundifolia Grasklokje       X X       X   3 Campanulaceae 
713 Lathyrus nissolia Graslathyrus               X     1 Fabaceae 

1248 Stellaria graminea Grasmuur   X X               2 Caryophyllaceae 

981 Populus x canescens 
Grauwe abeel (Witte 
abeel x Ratelpopulier)             X       1 Salicaceae 

137 Berteroa incana Grijskruid   X     X       X   3 Brassicaceae 



926 Petasites hybridus Groot hoefblad         X     X     2 Asteraceae 
792 Malva sylvestris Groot kaasjeskruid   X X   X       X X 5 Malvaceae 

2481 Crataegus x media 
Grootvruchtige 
meidoorn             X       1 Rosaceae 

1321 Urtica dioica Grote brandnetel X X     X           3 Urticaceae 
284 Centaurea scabiosa Grote centaurie         X     X   X 3 Asteraceae 

1229 Sparganium erectum Grote egelskop             X       1 Sparganiaceae 
1358 Veronica persica Grote ereprijs   X         X       2 Plantaginaceae 

785 Lythrum salicaria Grote kattenstaart               X     1 Lythraceae 
83 Arctium lappa Grote klit             X     X 2 Asteraceae 

1249 Stellaria holostea Grote muur     X               1 Caryophyllaceae 
1283 Thymus pulegioides Grote tijm                 X   1 Lamiaceae 

947 
Plantago major subsp. 
major Grote weegbree s.s.         X           1 Plantaginaceae 

410 Diplotaxis tenuifolia Grote zandkool                 X X 2 Brassicaceae 
943 Pinus sylvestris Grove den       X       X     2 Pinaceae 
270 Carpinus betulus Haagbeuk X                   1 Betulaceae 
188 Convolvulus sepium Haagwinde   X     X     X     3 Convolvulaceae 
451 Epilobium hirsutum Harig wilgenroosje   X                 1 Onagraceae 
366 Corylus avellana Hazelaar X                   1 Betulaceae 

1296 Trifolium arvense Hazenpootje   X X   X       X   4 Fabaceae 

1156 
Bolboschoenus 
maritimus Heen                 X   1 Cyperaceae 

462 Equisetum arvense Heermoes         X           1 Equisetaceae 
167 Bryonia dioica Heggenrank     X               1 Cucurbitaceae 

1373 Vicia sepium Heggenwikke                   X 1 Fabaceae 
2388 Euphorbia esula Heksenmelk                   X 1 Euphorbiaceae 

50 Ammophila arenaria Helm       X X           2 Poaceae 

5531 Sedum telephium-groep 
Hemelsleutel + Roze 
hemelsleutel         X     X     2 Crassulaceae 

200 Capsella bursa-pastoris Herderstasje         X           1 Brassicaceae 
1207 Sinapis arvensis Herik                 X   1 Brassicaceae 

701 Lamium amplexicaule Hoenderbeet                   X 1 Lamiaceae 
582 Glechoma hederacea Hondsdraf         X     X     2 Lamiaceae 

1643 Rosa canina Hondsroos   X                 1 Rosaceae 
639 Humulus lupulus Hop     X               1 Cannabaceae 

5497 
Jacobaea vulgaris 
subsp. vulgaris Jakobskruiskruid         X           1 Asteraceae 

2290 Jacobaea vulgaris Jakobskruiskruid s.l.   X                 1 Asteraceae 
691 Juniperus communis Jeneverbes       X             1 Cupressaceae 
545 Galinsoga parviflora Kaal knopkruid   X     X           2 Asteraceae 

1126 Salix viminalis Katwilg                 X   1 Salicaceae 
1341 Verbascum phlomoides Keizerskaars                 X   1 Scrophulariaceae 

546 Galium aparine Kleefkruid x                   1 Rubiaceae 
790 Malva neglecta Klein kaasjeskruid   X     X         X 3 Malvaceae 

1192 Senecio vulgaris Klein kruiskruid         X           1 Asteraceae 
661 Impatiens parviflora Klein springzaad   X       X   X     3 Balsaminaceae 

1268 Teesdalia nudicaulis Klein tasjeskruid         X           1 Brassicaceae 
1399 Zostera noltei Klein zeegras   X     X     X     3 Zozteraceae 

941 Pimpinella saxifraga Kleine bevernel         X           1 Apiaceae 
75 Aphanes australis Kleine leeuwenklauw                   X 1 Rosaceae 

1953 Thalictrum minus Kleine ruit         X         X 2 Ranunculaceae 
1284 Thymus serpyllum Kleine tijm         X   X       2 Lamiaceae 

598 Hedera helix Klimop         X           1 Araliaceae 
1045 Ranunculus bulbosus Knolboterbloem                   X 1 Ranunculaceae 
1766 Centaurea jacea Knoopkruid               X   X 2 Asteraceae 

699 Lactuca serriola Kompassla             X       1 Asteraceae 



490 Eupatorium cannabinum Koninginnekruid           X   X     2 Asteraceae 
1343 Verbascum thapsus Koningskaars                   X 1 Scrophulariaceae 

279 Centaurea cyanus Korenbloem X X     X           3 Asteraceae 
447 Empetrum nigrum Kraaihei       X             1 Ericaceae 

35 Allium vineale Kraailook         X           1 Alliaceae 
779 Anchusa arvensis Kromhals   X X             X 3 Boraginaceae 
495 Euphorbia helioscopia Kroontjeskruid         X           1 Euphorbiaceae 
390 Dactylis glomerata Kropaar               X     1 Poaceae 
560 Genista pilosa Kruipbrem             X       1 Fabaceae 

876 
Ononis repens subsp. 
repens Kruipend stalkruid         X     X X   3 Fabaceae 

636 Hordeum murinum Kruipertje         X           1 Poaceae 
208 Carduus crispus Kruldistel             X     X 2 Asteraceae 

1098 Rumex crispus Krulzuring               X     1 Polygonaceae 
585 Glyceria maxima Liesgras             X       1 Poaceae 
110 Galium odoratum Lievevrouwebedstro           X         1 Rubiaceae 

1298 Trifolium campestre Liggende klaver   X                 1 Fabaceae 
29 Alliaria petiolata Look-zonder-look             X       1 Brassicaceae 

801 Medicago sativa Luzerne                 X X 2 Fabaceae 
1384 Viola odorata Maarts viooltje             X       1 Violaceae 

135 Bellis perennis Madeliefje         X     X     2 Asteraceae 
421 Dryopteris filix-mas Mannetjesvaren       X             1 Dryopteridaceae 
581 Glaux maritima Melkkruid   X     X       X   3 Primulaceae 

5457 Oenothera biennis Middelste teunisbloem             X       1 Onagraceae 
92 Armoracia rusticana Mierik   X                 1 Brassicaceae 

1245 Stachys palustris Moerasandoorn             X       1 Lamiaceae 
589 Gnaphalium uliginosum Moerasdroogbloem         X           1 Asteraceae 

1226 Sonchus palustris Moerasmelkdistel       X             1 Asteraceae 
1311 Triglochin palustris Moeraszoutgras               X     1 Juncaginaceae 

621 Hieracium pilosella Muizenoor X       X   X       3 Asteraceae 
1175 Sedum acre Muurpeper   X   X X   X       4 Crassulaceae 

839 Mycelis muralis Muursla   X   X             2 Asteraceae 
1850 Acer platanoides Noorse esdoorn       X     X X     3 Sapindaceae 

394 Daucus carota Peen       X X       X   3 Apiaceae 
1035 Pyrus communis Peer         X           1 Rosaceae 

832 Molinia caerulea Pijpenstrootje   X   X             2 Poaceae 
249 Carex paniculata Pluimzegge             X       1 Cyperaceae 
194 Campanula persicifolia Prachtklokje         X           1 Campanulaceae 
983 Populus tremula Ratelpopulier       X             1 Salicaceae 

1917 Erodium cicutarium Reigersbek         X   X       2 Geraniaceae 

795 
Tripleurospermum 
maritimum Reukeloze kamille   X     X       X   3 Asteraceae 

606 
Heracleum 
mantegazzianum Reuzenberenklauw                   X 1 Apiaceae 

515 Festuca gigantea Reuzenzwenkgras   X                 1 Poaceae 
1101 Rumex obtusifolius Ridderzuring         X           1 Polygonaceae 

933 Phragmites australis Riet               X     1 Poaceae 
576 Geranium robertianum Robertskruid X         X X X     4 Geraniaceae 
760 Lonicera xylosteum Rode kamperfoelie             X       1 Caprifoliaceae 

1305 Trifolium pratense Rode klaver   X     X     X     3 Fabaceae 
355 Cornus sanguinea Rode kornoelje X X         X     X 4 Cornaceae 

509 
Odontites vernus subsp. 
serotinus Rode ogentroost         X       X   2 Orobanchaceae 

1237 Spergularia rubra Rode schijnspurrie         X           1 Caryophyllaceae 
577 Geranium rotundifolium Ronde ooievaarsbek         X           1 Geraniaceae 
140 Betula pendula Ruwe berk       X             1 Betulaceae 



1895 Ulmus glabra Ruwe iep             X X   X 3 Ulmaceae 
397 Deschampsia cespitosa Ruwe smele             X     X 2 Poaceae 

1875 Fallopia sachalinensis 
Sachalinse 
duizendknoop       X             1 Polygonaceae 

956 Poa nemoralis Schaduwgras             X       1 Poaceae 
1094 Rumex acetosella Schapenzuring       X       X     2 Polygonaceae 

625 Hieracium umbellatum Schermhavikskruid       X X           2 Asteraceae 
474 Erigeron acer Scherpe fijnstraal   X   X           X 3 Asteraceae 
649 Hypericum perforatum Sint-Janskruid         X     X     2 Hypericaceae 
431 Echium vulgare Slangenkruid     X X X   X   X X 6 Boraginaceae 
178 Calla palustris Slangenwortel X                   1 Araceae 

1021 Prunus spinosa Sleedoorn X     X X   X X     5 Rosaceae 
5479 Aster lanceolatus Smalle aster     X               1 Asteraceae 

426 Dryopteris carthusiana Smalle stekelvaren             X       1 Dryopteridaceae 
946 Plantago lanceolata Smalle weegbree         X         X 2 Plantaginaceae 
336 Cirsium vulgare Speerdistel                   X 1 Asteraceae 
404 Dianthus deltoides Steenanjer                 X   1 Caryophyllaceae 

1127 Salsola kali Stekend loogkruid       X             1 Amaranthaceae 
2316 Euphrasia stricta Stijve ogentroost         X           1 Orobanchaceae 
1754 Vicia tenuifolia Stijve wikke   X                 1 Fabaceae 

129 
Ballota nigra subsp. 
meridionalis Stinkende ballote                 X X 2 Lamiaceae 

305 Chelidonium majus Stinkende gouwe         X     X     2 Papaveraceae 
952 Poa annua Straatgras         X           1 Poaceae 
122 Atriplex littoralis Strandmelde   X     X       X   3 Amaranthaceae 
602 Helichrysum arenarium Strobloem         X           1 Asteraceae 
186 Calluna vulgaris Struikhei   X   X             2 Ericaceae 

1199 Danthonia decumbens Tandjesgras             X       1 Poaceae 
1267 Taxus baccata Taxus         X           1 Taxaceae 

690 Juncus tenuis Tengere rus       X             1 Juncaceae 
  Verbascum spec. Toorts spec.         X           1 Scrophulariaceae 

498 Euphorbia peplus Tuinwolfsmelk             X       1 Euphorbiaceae 
370 Crataegus laevigata Tweestijlige meidoorn             X       1 Rosaceae 

1407 Hieracium peleterianum Vals muizenoor         X           1 Asteraceae 
1093 Rumex acetosa Veldzuring   X     X     X     3 Polygonaceae 

725 Leontodon autumnalis Vertakte leeuwentand         X       X   2 Asteraceae 
1010 Potentilla reptans Vijfvingerkruid   X           X     2 Rosaceae 
1007 Potentilla argentea Viltganzerik   X     X     X X   4 Rosaceae 

745 Linaria vulgaris Vlasbekje   X     X     X     3 Plantaginaceae 
1250 Stellaria media Vogelmuur   X     X     X     3 Caryophyllaceae 
1369 Vicia cracca Vogelwikke     X   X         X 3 Fabaceae 

907 
Orobanche 
caryophyllacea Walstrobremraap         X           1 Orobanchaceae 

847 Myosoton aquaticum Watermuur             X       1 Caryophyllaceae 
878 Onopordum acanthium Wegdistel             X     X 2 Asteraceae 

965 Polygonatum odoratum 
Welriekende 
salomonszegel     X               1 Asparagaceae 

119 Athyrium filix-femina Wijfjesvaren   X                 1 Athyriaceae 
325 Cichorium intybus Wilde cichorei   X     X X     X   4 Asteraceae 
325 Cichorium intybus Wilde cichorei (wit)                   X 1 Asteraceae  
759 Lonicera periclymenum Wilde kamperfoelie         X           1 Caprifoliaceae 
489 Euonymus europaeus Wilde kardinaalsmuts             X X     2 Celastraceae 
736 Ligustrum vulgare Wilde liguster               X     1 Oleaceae 

1227 Sorbus aucuparia Wilde lijsterbes       X       X     2 Rosaceae 
894 Origanum vulgare Wilde marjolein         X           1 Lamiaceae 
698 Lactuca saligna Wilgsla         X           1 Asteraceae 



1036 Quercus petraea Wintereik       X             1 Fagaceae 
980 Populus alba Witte abeel   X           X     2 Salicaceae 
383 Vincetoxicum album Witte engbloem         X         X 2 Apocynaceae 

  Sedum maximum Witte' hemelsleutel         X           1 Crassulaceae 
809 Melilotus albus Witte honingklaver X X   X           X 4 Fabaceae 

1306 Trifolium repens Witte klaver         X           1 Fabaceae 
909 Oxalis acetosella Witte klaverzuring       X   X X X     4 Oxalidaceae 

1281 Thlaspi arvense Witte krodde     X               1 Brassicaceae 
71 Anthyllis vulneraria Wondklaver                 X   1 Fabaceae 

139 Betula pubescens Zachte berk           X         1 Betulaceae 
571 Geranium molle Zachte ooievaarsbek   X           X     2 Geraniaceae 
669 Jasione montana Zandblauwtje       X X           2 Campanulaceae 
443 Leymus arenarius Zandhaver       X X     X     3 Poaceae 

81 Arabidopsis thaliana Zandraket         X           1 Brassicaceae 
215 Carex arenaria Zandzegge       X X   X   X   4 Cyperaceae 
100 Artemisia maritima Zeealsem               X     1 Asteraceae 

1426 Lathyrus japonicus Zeelathyrus       X X           2 Fabaceae 
1139 Saponaria officinalis Zeepkruid X X     X           3 Caryophyllaceae 

172 Cakile maritima Zeeraket         X     X     2 Brassicaceae 
685 Juncus maritimus Zeerus                 X   1 Juncaceae 
948 Plantago maritima Zeeweegbree               X X   2 Plantaginaceae 
863 Nicandra physalodes Zegekruid             X       1 Solanaceae 

11 Aegopodium podagraria Zevenblad X       X           2 Apiaceae 
1006 Potentilla anserina Zilverschoon X             X     2 Rosaceae 
5060 Elaeagnus commutata Zilverwilg                   X 1 Elaeagnaceae84 
1018 Prunus avium Zoete kers           X X     X 3 Rosaceae 
1037 Quercus robur Zomereik X   X               2 Fagaceae 

117 Aster tripolium Zulte   X             X   2 Asteraceae 
2245 Pinus nigra Zwarte den s.l.               X     1 Pinaceae 

36 Alnus glutinosa Zwarte els           X   X     2 Betulaceae 
1340 Verbascum nigrum Zwarte toorts   X                 1 Scrophulariaceae 

               

                              

                              

      A B C D E F G H I J tot   

  Totaal aantal:  Waarnemingen : 27 67 23 50 111 16 63 57 44 49 507   

    Soorten :                     280   

               

A Nonnensee  26-09             

B Ummanz  26-09             

C Lebbin en Lidow  26-09             

D Lietzow, Schmale, Prora  27-09             

E Mönchgut (Gross Zicker)  27/28-09             

F Pulitz 27/28-09             

G 
Venz en Banzelvitzer 
Berge 27-09             

H Zudar 29-09             

I Hiddensee 29-09             

J Breege en Kap Arkona 30-09             

K Sassnitz; Kaiserstuhl 30-09             

               

 
 
 



 
8.3 LIJST   PADDENSTOELEN          (Klaske Kubbe) 
 
Het betreft hier de soorten waargenomen tijdens excursies naar Lietzov, Nationaal Park 
Jasmund, Königsstuhl en Hiddensee. 
 
Buisjes- en Gaatjeszwammen: 
 
Kastanjeboleet     Berkenboleet 
Roodsteelfluweelboleet   Elfenbankje 
Roodporiehoutzwam    Tonderzwam (echte) 
Judasoor     Waaiertje 
Dennenschelpzwam 
 
Bijzondere vorm zwammen: 
 
Sponszwam     Fraaie koraalzwam 
 
Zakjeszwammen: 
 
Houtknotszwam (dodemansvinger) 
 
Plaatjeszwammen: 
 
Fopzwam     Groene anijstrechterzwam 
Nevelzwam     Geschubde parasolzwam 
Geschubde inktzwam    Geel witte russula 
Grote braakrussula    Vliegenzwam 
Amathistzwam    Gewoon zwavelkopje 
Gewone franjezwam    Gele knolamaniet 
Sombere honingzwam    Honingzwam 
Oranje gele slijmkop    Gewone krulzwam 
 
Buikzwammen: 
 
Zacht stekelige stuifzwam   Stekelige stuifzwam 
Kleine stinkzwam    Reuzendikhoed 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Geschubde inktzwam, Rieste                          Braakrussula, Nationalpark Jasmund 

 
           Grote parasolzwam, Rieste   Honingzwam spec, Nationalpark Jasmund 

 

 
Kaneelkleurige melkzwam, Nationalpark                          Kastanjeboleet, Rieste                            
  Jasmund              
 
 
 
 



 

 
Parelstuifzwam, Nationalpark Jasmund                     Porseleinzwam, Nationalpark Jasmund 
 

  
Vaalpaarse schijnridderzwam, Reetz    Valse hanenkam, Rieste 
 

 
 
Jonge zadelzwam (Polyporus Squamosus), Ummanz 
 



8.4  LIJST  KORSTMOSSEN 
 
Gewoon purperschaaltje,  Reetz 
Glanzend schildmos,  Nobbin  
Groene schotelkorst,  Nobbin 
Groot dooiermos,  Gingst  
Hoekig schorsschijfje  Mukran 
Kastanjebruine schotelkorst,  Schaprode 
Kapjesvingermos,  Gingst 
Kopjesbekermos,  Mukran 
Muurschotelkorst,   Rieste 
Muurzonnetje,   Rieste  
Open rendiermos,   Mukran 
Oranje dooiermos,   Rieste 
Rond schaduwmos,   Zierow 
Steenpurperschaaltje,   Zierow 
Stoeprandvingermos,  Rieste 
Trompettakmos,   Reetz 
Verborgen schotelkorst,  Rieste 
 

 
Gewoon purperschaaltje, Reetz         Kastanjebruine schotelkorst, Schaprode 
 

 
Muurschotelkorst, Rieste                                          Open rendiermos, Mukran 



 
Oranje dooiermos, Rieste    Rond schaduwmos, Zierow 

    
Steenpurperschaaltje, Zierow          Trompettakmos, Reetz 

                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Verborgen schotelkorst, Muurzonnetje en Stoeprandvingermos, Rieste 



8.5 LIJST INSECTEN    (Peter Rooij) 
 

2010 KNNV-kamp K16, Rügen, 25 sept t/m 2 oktober.                
                   
Lijst van waargenomen vlinders & overige insecten per locatie / excursie.               
                   
Voor de dagvlinders is de volgorde aangehouden van 'Dagvlinders van Europa'               
                          (Tristan Lafranchis, KNNV Uitgeverij; ISBN 9789050113021).               
Bij de nachtvlinders zijn eerst de soorten vermeld die afgebeeld staan in de veldgids 'Nachtvlinders'          
                                                                              ( Tirion Natuur, ISBN 90-5210-
625-8).               
Voor de overige soorten, zowel de macro's als de micro's, is de volgorde volgens               
The lepidoptera of Europe, A distributional Checklist' (Karsholt & Razowski, ISBN 87-88757-01-3).          
Als er bij de vlinders NL-namen vermeld zijn, is soortinformatie te vinden op www.vlindernet.nl of www.microlepidoptera.nl. 
                   
x = volwassen exemplaar;    r = rups/larve;    z = zakje;      g = gal.                
                   
  wetenschappelijkenaam NL-naam locatie / excursie nr.          
                   
Dagvlinders   camp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
Lafr.; blz.                  
74  Pieris brassicae (L., 1758) groot koolwitje x               
80  Pieris rapae (L., 1758) klein koolwitje   x             
76  Pieris napi (L., 1758) klein geaderd witje              x  
60  Gonepteryx rhamni (L., 1758) citroenvlinder x               
106  Lycaena phlaeas kleine vuurvlinder          x      
198  Polygonia c-album gehakkelde aurelia              x  
200  Vanessa atalanta (L., 1758) atalanta x  x           x  
202  Inachis io dagpauwoog x         x      
                   
                   
Nachtvlinders                  
K&R Nvlgids                  
 52f Macrothylacia rubi veelvraat  r  r      r  r    
 52h Lasiocampa trifolii kleine hageheld              r  
 124h Timandra comae lieveling x               
 125m Idaea seriata paardenbloemspanner x               
 126k Xanthorhoe fluctuata zwartbandspanner x               
 127d Epirrhoe alternata gewone bandspanner x               
 127l Larentia clavaria malvabandspanner x               
 129f Thera obeliscata naaldboomspanner x               
 129g Thera britannica schijn-sparspanner x               
 140c Ennomos alniaria geelschouderspanner x               
 208c Laothoe populi populierenpijlstaart              r  
 213b Calliteara pudibunda meriansborstel      r  r        
 214c Miltochrista miniata rozenblaadje x               
 311g Agrotis segetum gewone velduil x   x            
 312a Agrotis clavis geoogde worteluil x               
 312b Agrotis exclamationis gewone worteluil x               
 312d Agrotis ipsilon grote worteluil x               



 313c Noctua pronuba huismoeder x               
 315c Xestia c-nigrum zwarte-c-uil x               
 319h Mithymna impura stompvleugelgrasuil x               
 319l Mythimna l-album witte-l-uil x               
 323a Eupsilia transversa wachtervlinder x               
 323h Agrochola circellaris bruine herfstuil x               
 323j Agrochola macilenta geelbruine herfstuil x               
 324d Tiliacea aurago saffraangouduil x               
 324e Xanthia togota wilgengouduil x               
 324h Xanthia ocellaris populierengouduil x               
 326a Amphipyra pyramidea piramidevlinder x               
 326b Amphipyra berbera schijn-piramidevlinder x               
 326k Phlogophora meticulosa agaatvlinder x               
 331g Rhizedra lutosa herfst-rietboorder x               
 332d Hoplodrina ambigua zuidelijke stofuil x               
 332h Caradrina morpheus morpheusstofuil x               
 332k Caradrina clavipalpis huisuil x               
 334k Diachrisia chrisitis koperuil x               
 334r Autographa gamma gamma-uil x               
 336a Catocala nupta rood weeskind x         x      
 338k Hypena proboscidalis bruine snuituil x               
 338k Zanglognatha tarsipennalis lijnsnuituil x               
1525  Plutella xylostella (L., 1758) koolmotje x               
1719  Agonopterix arenella  (D&S, 1775) bleke kaartmot x               
2284  Hofmannophila pseudospretella  bruine huismot x               

  
                                   (Stainton, 
1849)                 

4547  Archips podana, (Scopoli,1763) grote appelbladroller x               
5269  Anthophila fabriciana (L., 1767) brandnetelmot  x              

5652  
Hypsopygia costalis (Fabricius, 
1775) triangelmot x               

5784  Dioryctria abietella (D&S, 1775) sparappelboorder x               
6655  Anania verbascalis (D&S, 1775) salielichtmot x               
6719  Nomophila noctuella  (D&S, 1775) luipaardlichtmot x               
                   
Overige insecten                 
                   
kevers                   
  Nicrophorus spec. doodgraver met oranje  x               
                 dwarsbanden                
diversen                  
  Chrysopa septempunctata  groene gaasvlieg x               
  Metrioptera brachyptera heidesabelsprinkhaan        x        
  Aeshna mixta paardenbijter x x              
  Aeshna cyanea blauwe glazenmaker  x              
  Forficula auricularia gewone oorworm x               
  Vespa cabro hoornaar  x   x           
  Rhyssa persuasoria een houtsluipwesp     x           
  Pyrrhocoris apterus vuurwants     x  x         
  Aceria macrorhyncha esdoornhoornmijt          g      
  Diplolepis rosae rozenmosgalwesp  g              



  Trichoptera spec. een kokerjuffer/schietmot x               
                   
                   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                      Geelschouderspanner, Gingst                                    Gewone bandspanner, Gingst 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
            Malvabandspanner, Gingst    Herfst-rietboorder, Gingst 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                            Populierengouduil, Gingst    Rood weeskind, Gingst 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             Schijn-sparspanner, Gingst                        Wachtervlinder, Gingst   



 
 

 
 
 
 
 
 
 

   Wilgengouduil, Gingst                  Zwarte c-uil, Gingst 
 
 
 
 
 
                 
 

 
 

 
 
 

Rups Meriansborstel, Nationalpark Jasmund      Rups Veelvraat, Reetz 
 

 
  
          

                                                            
 
 
 
 
 
 

  
 

 
     Populierenpijlstaart, Ummanz             Gehakkelde Aurelia, Ummanz 

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          Kleine vuurvlinder, Hiddensee                                  Paardenbijter, Ummanz                   



8.6 LIJST AMFIBIEËN EN REPTIELEN (Loes van der Poel) 
 
Amfibieën en reptielen: 
 
Bruine kikker 
Boomkikker (roepend) 
Levendbarende hagedis 
Ringslang 
Adder 
 
 

 
 
8.7 LIJST ZOOGDIEREN    (Loes van der Poel) 
 
 
Zoogdieren: 
 
Haas 
Eekhoorn 
Ree 
Edelhert 
Damhert 
Egel 
Wezel (verkeerslachtoffer) 
 
 
 
 
 
 
 
 


