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Voorwoord van de voorzitter. 

Voor mij had de naam Falsterbo altijd iets mysterieus. Je hoorde altijd de meest fantastische 

verhalen over dit stipje op de kaart waar duizenden vogeltjes vlak over je hoofd scheerden, op 

weg naar zuidelijke oorden om de winter door te brengen.  

En ineens stond deze bestemming in de KNNV kampagenda. Ik kon niet wachten me daarvoor op 

te geven. Blijkbaar was ik niet de enige, want ik begreep dat het kamp al snel was volgeboekt. En 

toen kwam de Convo, met deelnemerslijst en bleken er allerhande vogelkenners (en mindere 

kenners) zich ingeschreven te hebben. Hartstikke mooi. In de aanloop er naar toe kwamen velen 

elkaar al tegen op eerdere kampen dit jaar,  in Frankrijk of Bruinehaar. Want zo gaat het: de 

KNNV is één grote familie, die jaar in jaar uit in wisselende samenstelling elkaar telkens opzoekt 

om met elkaar van al het schoons dat de natuur ons te bieden heeft, te genieten.  

Falsterbo was geen uitzondering. Vanaf de vroege ochtend -tijdens zonsopkomst- stonden we 

(vooral in het begin allemaal) op de zuidpunt van het schiereiland te wachten, totdat de 

“wolken” vogels overkwamen. We werden niet alle dagen echt verwend, maar een paar 

ochtenden bleken top te zijn. Als ik er nog eens naar toe ga, heb ik me voorgenomen wel eerst 

een CD met trekgeluiden uit mijn hoofd te leren, om toch een beetje beter beslagen ten ijs te 

komen. Maar desalniettemin, het was echt indrukwekkend. Ook de roofvogels die al schroevend 

de grote hei over kwamen trekken en het onvoorstelbaar grote aantal sperwertjes dat we 

hebben geteld (ik zie ze zelden bij mij in de buurt).  

Het kamp voldeed dan ook helemaal aan mijn verwachtingen. Als bonus bleken er ook talrijke 

paddenstoelen te staan.  

Ik wil hier alle deelnemers hartelijk danken voor hun mooie, inspirerende, gezellige, leerzame en 

authentieke bijdrage aan dit kamp. Een extra woord van dank is zeker op zijn plaats voor onze 

excursieregelaars: Annette, Dieuwke en Wilfred en de admin: Jan Westhuis. Zonder hen geen 

kamp!!  

Nogmaals dank en wie weet: tot volgend jaar. 

 

Maria Lauran, voorzitter kamp Falsterbo 2011 
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 Beschrijving omgeving Falsterbo. 

Falsterbo is een plaatsje in Zuid Zweden. Het is min of meer verbonden met Skanör, dat 

noordelijk van Falsterbo ligt. De plaatsen liggen in het “landschap” Skåne (Latijn: Scania…), in de 

provincie Skånelän en het landsdeel Götaland. 

Die laatste 2 toevoegingen zijn eigenlijk minder interessant dan de  constatering dat Falsterbo in 

het landschap Skåne ligt. 

De Zweedse landschappen zijn een historische indeling, maar hebben nu geen bestuurlijke 

functie meer. Heel belangrijk zijn  echter nog wel de culturele, folkloristische  en geografische 

kenmerken van een landschapsindeling, evenals bijvoorbeeld de streektaal. 

Tot 1658 was Skåne een onderdeel van Denemarken maar het werd na de Deens- Zweedse 

Oorlog bij de ”Vrede van Roskilde” aan Zweden toegevoegd. 

Door de opening van de Øresundsbron (of Sontbrug) in 2000 tussen Malmö en Kopenhagen is 

Skåne weer verbonden met Denemarken. 

Het landschap van Skåne kenmerkt zich door zijn relatieve vlakheid, dat doorsneden wordt door 

enkele heuvelruggen die van Noordwest naar Zuidoost lopen. Een van die heuvelruggen is 

Rameleåsen, 30 kilometer lang, dat van Lund (even boven Malmö) richting Ystad loopt. Het 

hoogste punt in dit gebied is Kläggeröd dat 186 meter boven de zeespiegel ligt. 

Skåne heeft vruchtbare grond, waardoor de helft van de oppervlakte als landbouwgrond dienst 

doet, maar toch is ook ca. 34% nog bebost. Er zijn drie nationale parken: Soderåsen, Stenshuvud 

en Dalby Söderskog.  

Falsterbo is niet het meest zuidelijke deel van Zweden.  Dat is Smygehuk (nabij Trelleborg). 

Maar de vogels kiezen met name hier voor de oversteek naar het vasteland. Waarschijnlijk komt 

dat door de geografische ligging (de kust maakt hier een bocht) en het landschap (lage duinen, 

binnenmeren en een lange landtong van 4 kilometer lengte. 

 Falsterbo is ook het droogste deel van de streek met een gemiddelde regenval van 491mm. per 

jaar. 

Aan het eind van de landtong ligt Måkläppen: een soort eilandje waarop een flinke (grijze) 

zeehondenkolonie huist. Vanaf ons vaste ochtendlijke observatiepunt hebben we de zeehonden 

enkele malen goed kunnen zien.  

Falsterbo en Skanör vallen onder de gemeente Vellinge, waar ook plaatsen als Höllviken en 

Ljunghusen toe behoren. Het zijn op zich leuke plaatsjes om even te vertoeven.  
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Falsterbo heeft een aantal kunstenaars aan zich verbonden zodat er ateliers en galerieën te 

vinden zijn; Skanör heeft een haven met plezierjachten en wat meer middenstand.  Zeer bekend 

is  de enorme 18 holes golfbaan bij Falsterbo, die ook voor vogelaars erg strategisch ligt, zodat 

golfers en vogelaars elkaar voortdurend tegenkomen! 

Al deze plaatsen liggen aan de kust van de Øresund en waar je ook vertoeft: je ziet de nieuwe 

brug eigenlijk altijd liggen. 

 

               

 Onze kampactiviteiten hebben met name plaatsgevonden rond bovengenoemde dorpen en 

stadjes. 

Het belangrijkste excursiegebied was Nabben: het “lands end” bij Falsterbo. 

Het vast land eindigt hier in 2 verschillende biotopen: aan de ene kant een lage duinenrij langs 

de kust met daarbij een aantal inhammen (lagune); aan de andere kant en eraan grenzend een 

grote golfbaan, die druk wordt gebruikt. Het startpunt voor de vogelaars is de vuurtoren. Deze 

staat min of meer op de grens van het golfterrein en het natuurgebied. Naar het zuiden ligt de 

landpunt (Nabben), naar het Noorden Flommen, dat als natuurreservaat geldt en waarlangs de 

golfbaan gewoon doorgaat. 

Dit Flommen gaat zelfs door voorbij de haven van Skanör. Langs de hele kustlijn tot ver voorbij 

Skanör zie je in een lange rij kleine vakantiehuisjes staan. 

De vuurtoren wordt mede gebruikt als ornithologisch museum en er is een klein winkeltje 

gevestigd waarin zaken worden verkocht die met name vogelaars interesseren. Rond de 

vuurtoren staan dagelijks vogelvangnetten opgesteld voor wetenschappelijk gebruik en er is een 

weerstation.  

Thijs Krösschell 

Bronnen: Wikipedia en toeristische internetsites over Zweden 
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EXCURSIEPROGRAMMA. 

 

 

    Excursie 1 

Excursie 

1a Excursie 2 Excursie 3 Excursie 4 

               

 Zondag ##### Nabben   Lagune     

 Maandag ##### Nabben   ZuidFlommen Knosen   

 Dinsdag ##### Nabben   Paddenstoelenexcursie Klagshamn   

 

Woensdag ##### 

Lezing 

vogelstation Nabben Lillahammer     

 

Donderdag ##### Nabben   Fyledalen 

Horbacken 

Skanor   

 

Vrijdag ##### Nabben   Paddestoelen oerbos 

Paddestoelen 

camping 

Haven en 

plassen 

Skanor 

 

         

1.   Falsterbo      

Nabben, Fyren, Kålhagen, Zuid-Flommen, Kolabacken, Falsterbo Park. 

Vogeltrek 

’s Morgens bij het licht worden(zonsopkomst 18/9: 6.42 u, 24/9 6.54 u) 

 

Fyren ( vuurtoren) 

4 km fietsen 

Op winderige dagen beter dan Nabben 

Spechten, mezen, notenkrakers, gaai, goudhaantje, kleine vliegenvanger, struikrietzanger (1x in 

de 50 jaar) 

Nabben 

Vanaf Fyren 1 km lopen door de duinen 

Het beste bij zuidwestenwind. 

Roofvogels elk jaar gezien: 

Veel:            wespendief, rode wouw, bruine kiek, sperwer, buizerd. 

Verder:          zwarte wouw, blauwe kiek,grauwe kiek, ruigpootbuizerd, visarend, torenvalk, 

smelleken, boomvalk, slechtvalk. 

In zee:  meeuwen, sterns, brilduikers en middelste zaagbekken. 

Verder veel zangvogels afhankelijk van het weer en de tijd van het jaar. 

 



7 
 

Zuid-Flommen 

Vanaf Fyren naar het noorden lopen langs de zee naar Flommens golfclub (ruim 1 km) 

Bij  zuidenwind beter voor roofvogels dan Nabben 

Duinpieper, kwikstaart, graspieper, roodkeelpieper. 

Rechts van de weg in smal weiland: bokje, roodkeelpieper, buidelmees. 

 

Kolabacken 

Uitzichtheuvel bij parkeerplaats aan het begin van het golfterrein. 

Let ook op de bosjes in de omgeving. 

Falsterbo-park 

Onderweg naar Fyren via de Strandbadvagen na 1 km linksafslaan de Ostergatan in en aan het 

eind weer links, de Kyrkogatan in ( totaal 1,5 km) 

70 soorten bomen, zangvogels en boomvalk. 

 

2. Skanörs haven en klif (revlar) 

Laarzen meenemen ! 

Skanörhaven 

4 km fietsen,  

Start bij Skanörhaven en loop langs de kust naar het noorden tot het eind (de klif). 

Naar de klif is 2-3 km lopen. 
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Ook rond de binnenmeertjes, die allemaal verbonden zijn met de zee, kun je goed wandelen. 

Leuke paden zijn Bakdjupsstigen - deze bereik je door voor de huisjes langs te lopen -  en 

Borgmäsarstigen.  

Vogels bij de klif: 

Steltlopers, eenden, strandlopers ( bonte-, en breedbek), kluut, bontbek, zilverplevier, ruiters, 

meeuwen, sterns (o.a. reuze-), jagers, zangvogeltjes, sneeuwgors, ijsgors, strandleeuwerik, 

frater, wilde eend, smient, wintertaling, drieteen, rosse grutto, dwergmeeuw, zwarte stern. 

Vogels bij binnenmeertjes:  

Tapuit, sijs, roodborst, grauwe vliegenvanger,, zilverplevier, blauwe kiek, slechtvalk, rietgors,  

zw arte ruiter, tureluur, ganzen. 

3. Knösen 

En eventueel Skanör reningsverk(voormalige vuilstortplaats) ten noorden van de “Heide” aan de 

Höllvikenbaai. 

3,5 km fietsen  

Fietsen naar de kerk van Skanör. Ten oosten van de kerk is een gravelpad naar een 

parkeerplaats.  

6 km lopen 

Van daar af te voet verder: eerste naar de kasteelruïne ten westen van de parkeerplaats. Dan 

terug naar het gravelpad en naar het noorden. Bij de eerste weg links naar een rode schuur en 

daar voor bij naar een weitje en een groepje bomen. Net ten noorden van de bomen, staand op 

een zogenaamde stile heb je uitzicht op rustende watervogels. Klim er overheen en loop 100 

meter naar een meertje. Loop door langs het naturistenkamp. Vanaf hier is er kreupelhout. Ook 

hier zijn rustende watervogels te zien. Het dennenbosje net voor de punt is de moeite waard om 

tijdens de trek te bekijken. Ga terug over de weg die vanuit het midden van de punt naar het 

zuiden gaat. Deze loopt langs weilanden en akkers. Hier rusten veel trekvogels. 

Ga verder naar het zuiden en hou voorbij de naturistencamping bij de splitsing links aan en volg 

de weg oostwaarts langs een grote groep dennen. Hier rusten aan de zuidkant vaak veel 

trekvogels. Ga bij de splitsing linksaf en volg het overgroeide stroompje naar de zee voor meer 

watervogels. Ga weer terug naar de splitsing en volg de weg zuidwaarts. Hierna ga je bij de T-

splitsing naar links naar de voormalige vuilstortplaats en de zee (880 m). 

Vervolgens kom je terug bij de parkeerplaats als je bij de T-splitsing rechtsaf gaat ipv linksaf. 

Vogels: 

Eenden, steltlopers, piepers, kwikstaarten, paapje, tapuiten, vinken, lijsters, mezen, en 

“rietvogels” . 

Bij Skanör reningsverk zijn veel zaadplanten, dus zaadetende vogels, zoals goudvink, frater, 

barmsijs, witstuitbarmsijs, groenling. 

 

4.  Skanors ljung,  “de Heide”. 

Gelegen naast de camping. 

Op zonnige dag, laat in de ochtend: roofvogelshow. 
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Beste plek bij Zuidwestenwind :    de Zuidwesthoek  

Beste plek bij Zuidoostenwind:    richting rotonde  

Beste plek bij Noord en Noordwestenwind:  Ängsnäset(Z) 

Rustende vogels bij stroompje(s) in het Zuiden en Zuidwesten. 

Vogeltoren op de hoek van het bos voor mooi overzicht. 

P.S. Ten Noordwesten van ’t kanaal ligt een rif genaamd “Black”. 

Aldaar:  slobeend, tureluur, zwarte ruiter. 

 

5.   Ängsnäset,  de Lagune 

3 km lopen heen en 3 km terug 

Ga naar het oefenterrein, door het hek, dan direct links en volg de gravelweg. 

Pas op bij schietoefeningen (rode vlag). 

Vogels: 

Bij noordwestenwind: roofvogels,  

Verder:  eenden, steltlopers(tringa, calidris), dwergmeeuw, zwarte stern, wulp, 

regenwulp,  

In het berkenbos: vuurgoudhaantjes  

Beschutting bij groene schuur op het zuidelijke eind van de lagune. 

Verder 2 routes:  1. Volg een van de paden iets ten westen van de hut (laarzen!). 

2. Ga verder noordoostelijk over het gravelpad tot het hek, ga door 

    het hek en passeer 2 stroompjes,   

Vogels:   bokje.   
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6.  Foteviken 

Inner Foteviken, Lilla Hammarsnäs, (natuurreservaat). 

Laarzen en telescoop mee! 

Route:  

8 km fietsen of autorijden  

Wegnummer 100 naar Hollviken, bij de rotonde richting Lilla Hammar(naar het noorden). Na 

2,5km eindigt de openbare weg bij bordje “Här upphör allmän väg”, daar parkeren. 

4-5 km lopen 

Lopen naar Lilla Hammarsnäs. Langs westkust naar eilanden, dan langs oostkust ter h0ogte van 

de auto doorsteken westwaards. 

Ook mogelijk: 

A. Na 2 km Lilla Hammer farm: ten noorden hiervan is een pad naar Groene hut bij Foteviken. Dit 

is een privéweg, alleen te betreden met toestemming van de eigenaar. 

Ook mogelijk: 

B. Na 1 km smalle weg naar rechts. 300 m volgen tot de weg een hoek van 90 graden maakt 

richting het zuiden( boerderij), daar parkeren. Loop verder oostwaarts. 

Vogels: 

Steltlopers, eenden (10.000 slobeenden),eider, scholekster, kluut, kievit, goudplevier(3000), 

kemphaan, leeuweriken, kwikstaart, piepers( o.a. roodkeelpieper en Grote Pieper), gorzen (o.a. 

ijsgors) 

 
7. Vellinge ängar 
Telescoop is een must en waterdichte schoenen! 

Weiland met in het midden een bosje 

NB: niet door de wei lopen svp  

10 km met de auto 

Route:   neem weg 100, neem de afslag Kungstorp en rij naar Vellinge Väster.  

Dan de zuidroute of  de *noordroute: 

Zuidroute. Volg de smalle gravelweg vanaf de bushalte net ten zuiden van het Vellingeblommen 

Tuincentrum rechtdoor tot aan  het grote hek bij de weiden. Er is parkeerplaats bij vlag en 

groene hut voor 5 auto’s.( er is ev. 300 meter verderop  bij pompschuurtje nog een 

parkeerplaats).  

2 km lopen 

Loop langs struiken (=afrastering) zuidwaarts naar de grote rietvelden en dan naar de kust. 

*Noordroute. Volg de asfaltweg naar Vellinge Väster een paar 100 m tot waar de weg naar rechts 

buigt en sla daar linksaf op een smalle gravelweg naast de oude school. Deze weg leidt 

rechtstreeks  naar de weiden en een kleine parkeerplaats bij het hek, daar is plaats voor 4 auto’s.  

200 m lopen rechtdoor naar het bosje. 
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8.  Klagshamn 

Kalkbrottet (kalksteengroeve onder water) 

Lertagsdammen (een meer) 

Zwemgelegenheid met bosjes. 

28 km rijden 

Route. 

Neem op de E6 de afslag Västra Klagstorp en volg de borden richting Klagshamn gedurende 4 

km. Bij kleine rotonde 2de afslag richting haven. De groeve zie je rechts liggen. Bij 2de rotonde 

rechts, dat is de Badvägen. Na 1 km zie je paardenstallen links. Dan is het nog 1 km naar 

parkeerplaatsen: 

Ten zuidoosten  van de haven of bij zwemplek richting het noorden. 

Vogels: 

Watervogels, eiders (veel),  steltlopers, vuurgoudhaantje, staartmees. 

In groeve kuifeend, toppers,  

In meer roodhalsfuut  

Zie ook verder in de tekst. 

4 km lopen 

Loop eerst naar de manege, loop vanaf manege naar het zuiden naar Tygelsjö ängar. Daar is een 

vogeltorenhut.  Richting het oosten kijkend:  waterral, porseleinhoen.Iets verder naar het 

westen ligt de Lertagsdammen (boogvormig meer): baardman, buidelmees, waterral. Verder 

naar het westen is een heuveltje omringd door weide en overgroeid door meidoornbosjes:  

Grote pieper. Op de punt is een dennenbosje met baardgrasmus en vuurgoudhaantje. 

Ten noorden van de haven en ten westen van de zwemplek is struikgewas met: baardgrasmus, 

vuurgoudhaan, bladkoning, tjiftjaf, sijs, Hume’s bladkoning, Pallas’ boszanger, zanglijster, 

witkopstaartmees, grauwe vliegenvanger, zwarte roodstaart. 

Er is een bunker ten oosten van de zwemplek met in het water eenden, middelste zaagbek en 

steltlopers. 
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                                                                                                           pijlstaarten. 

 

 

9.  Drie meren: Klosterviken, Börringesjön en Havgårdssjön. 

Deze liggen ten noorden vanan Anderslov       

Nodig: telescoop 

Beste weer voor arenden: helder en winderig. 

48 km rijden; 10 km rondrit;4 km lopen 

Route  

Via Alstad of over snelweg E 65(Malmo-Ystad), afslag Anderslov, snel na afslag vliegveld. 

Bij Klosterviken is geen parkeerplaats, evt parkeren bij Börringe station. 

alverwege Borringesjon en Havgardssjon is een parkeerplaats aan de oostkant van de weg. 

Volg de weg te voet oostwaarts 100m naar vogeltoren. 

Er zijn meerdere uitkijkpunten. 

Vogels Klosterviken: Grauwe gans, smient, wilde eend ,brilduiker, nonnetje, grote zaagbek, 

krekelzanger, snor. 

Vogels bij Börringesjön en Havgårdssjön: 

Reigers(kolonie) en roofvogels: wouwen, buizerds, ruigpoten, visarend, 

steenarend(broedgebied) 
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10.  Twee meren : Krageholmssjön en Ellestadssjön 

80 km rijden; 20 km rondrit; 5 km lopen 

Route: 

2  routes naar Krageholmssjön: 

1. Neem in Ystad weg 13 richting Sjöbo, afslaan naar Sövestad. Daar bij de kerk linksaf 
richting Skårby. Voorbij de zuidkant van het meer loopt er een gravelpad naar het 
noorden: Sjövägen (Meerweg) 

2. Neem de E 65, afslag Skårby/Snogeholm. Na 700 m rechts richting Sövestad. Je komt dan 
aan de zuidkant van het meer. Een paar honderd meter na het bord Krageholmssjön heb 
je een gravelpad: Sjövägen (Meerweg) richting het noorden.  

 

Na nog een paar honderd meter is er een parkeerterrein bij een slagboom. Daar lopen paden 

naar het meer. 

NB: Sjövagen verder rijden of lopen wordt afgeraden wegens sterke begroeiing. 

2  routes naar Ellestadssjön: 

1. Ga vanuit Skarby richting Sjöbo. Bij afslag naar Snogeholm rechtdoor gravelpad op. Na 
500 m. bordje: Ellestadvagen, vlakbij is een parkeerplaats. Loop over de Ellestadvägen 
door het bos naar het meer. 

2. Neem weg 13 (Ystad-Sjöbo), 4,5 km na Sövestad gravelweg richting Ellestad. 
 

Om de zuidkant van Ellestadsjön te bezoeken: 

Begin bij de slagboom bij Vitesten (ten noorden van Krageholmssjon), loop van daar naar 

het noorden. Over gravelpad langs het bos naar het meer. Daar is een goed uitzicht. 

Vogels: Roofvogels( veel rode wouwen, op eilandje broedt zeearend) , veel eenden en ganzen.   

11.  Arriesjön  (meer bij Arrie) 

24 km rijden; 1 km lopen 

 

Route: 

Neem weg 101 (Ingelstad-Malmö),  Ga rechtsaf bij de afslag naar Arrie (die is linksaf) en dan 

direct: 

a. rechts aanhouden de Krusebergvagen op. Na 850 m ligt het meer links en kun je 
parkeren bij een kleine parkeerplaats langs de weg. Hier heb je goed uitzicht. 

b. links aanhouden. Na paar 100 m is er een parkeerplaats. Op een heuvel is er mooi 
uitzicht, en na 1 km na een schuur aan de rechterhand is er een parkeerplaats. Van hieraf 
kan je lopen naar het meer 

 

Vogels: roofvogels, o.a. bastaardarend en schreeuwarend. 

12.   Fyledalen 

90 km rijden; 20 km rondrit 

Bij westenwind langs de oosthellingen veel roofvogels 

Route zuidelijke deel: 
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1. Ga naar Ystad en vandaar via weg  13 naar Sövestad. Ga bij de kerk in Sövestad 
richting Högestad en volg de bordjes Fyledalen. Dit is het zuidelijke deel. 

of 

2. Ga naar Roddinge. In Roddinge niet de weg volgen maar rechtdoor over witte weg 
(zandpad) naar Nyvangshuset. Daar bij splitsing links aanhouden. 

 

Zuidelijke deel: beste zicht vanuit het veld aan de rechterhand net voorbij waar de weg het bos 

ten noorden van Lyckas slot verlaat. 3 km voorbij Lyckas, waar de weg de rivier de Fylean kruist 

richting Tomelilla is er een beton platform dat gebruikt kan worden als observatiepost. Hier kan 

je noordwaarts rijden over een klein weggetje ( groen bord voor “nr. 53 Tegelbruket”). Hier zijn 

veel mogelijkheden om vogels te observeren. De weg verlaat het dal bij een half houten gebouw. 

Daar tegenover kun je via een kleine weg  

( groen bord voor Röddingehultvägen) het centrale deel van het dal zien. De weg gaat over een 

niet meer gebruikt spoor, kruist het dal en gaat naar het dorp Röddinge. 

Route noordelijke deel: volg weg 13 voorbij Sövestad tot de afslag Allskog en ga daar richting  

Allskog. 

Noordelijke deel: dit is niet per auto te bereiken. Het beste kun je hier langs de spoorlijn lopen. 

 Vogels: rode wouw, steenarend, zeearend 

13. paddenstoelen 

Paddenstoelen excursiemogelijkheden in Falsterbo: 

1. Te voet: De camping via de receptie verlaten en rechts door het hek richting lagune gaan. 
Hier is een berkenbos.  

2. Te voet of per fiets: De camping via de receptie verlaten  en rechts door het hek, rechtsaf 
slaan en vlak voor de eerste kruising links het dennenbos ingaan, evt ook aan de 
rechterkant kijken. 

3. Per fiets: Via de achteruitgang de camping verlaten en door fietsen tot de parkeerplaats 
met het Strandbad. Achter het Strandbad het dennenbos ingaan. 

 



15 
 

                    

                                                                   Nonnenkapkluifzwam 

                   

                

                                                                                    Varkensoren 
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De ONE-orde van een KNNV kamp. 

 Zo in de jaren 1983-1990 zijn we een aantal keren met de KNNV op kamp geweest. Deels de 
beroemde verzorgde kampen waarbij een kookploeg mee ging. Wij en onze kinderen bewaren 
daar hele goede herinneringen aan. Nu op deze reis naar Falsterbo is het voor ons een 
hernieuwde kennismaking. En het is leuk te ervaren dat de sfeer en organisatie van het kamp 
nog dezelfde orde kennen. En daarover wil ik het kort met jullie hebben. 

In feite is er sprake van meerdere ordeningen.  

In de eerste plaats kent het kamp natuurlijk de formele orde. Door de Kampeercommissie wordt 
dat goed voorbereid. Zo wordt een voorzitter gezocht die tegen een stootje kan en een duidelijke 
stem heeft om boven het gezellig gepraat van de deelnemers uit te komen. En een inhoudelijke 
sterke man en/of vrouw die de excursies regelt, in ons geval zelfs een man en twee vrouwen, dus 
dat is helemaal goed gekomen. Natuurlijk moet het financieel ook op orde gehouden worden. In 
deze chaotische tijden van crisis is dat een opgave op zich. En als de admin met echtgenote ook 
nog goed kunnen koken dan levert dat een feestelijk afscheidsmaal voor de groep. 
 

 

In de tweede plaats is er de inhoudelijke (pik)orde. Wie veel weet mag het zeggen. Wie minder 
weet zegt alleen iets al hij/zij het zeker weet. In een rondje aan het begin van het kamp is ieder 
bescheiden over eigen kennen en kunnen, maar na verloop van tijd stijgt het zelfvertrouwen. 

Maar de meest interessante orde is toch de ONE orde. KNNV-ers zijn heerlijk eigenwijze mensen. 
Voorstellen voor excursies worden op een heel vriendelijke manier zeker tien keer 
geamendeerd, zodat ik me wel eens afvroeg wat we de volgende dag gingen doen. Kwam 
allemaal op zijn pootjes terecht hoor. Er waren hesjes mee om ons als fietsgroep duidelijker en 
veiliger in het verkeer te kunnen begeven. Het voelt soms een beetje suf maar het is echt een 
goed idee. Maar als je je hesje ’s ochtends heel vroeg vergeten bent dan moet er veel 
overredingskracht worden gebruik om betreffende KNNV-er toch in het hesje te praten. Daar 
hebben we dan de voorzitter voor, toch. 
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Kortom, een KNNV kamp is een plezier om mee te maken. Een beetje organisatie, veel kennis, en 
een beetje eigenwijze chaos, ingrediënten voor een hele leuke vakantie. 

Tot een volgende keer, beste Falsterbo-gangers van september 2011. 

Eric en Minie Ackerman 

 
 gele hesjes verplicht… 

                                zweedse gehaktballetjes! 

                                                                            
                                                                            er gaan veel makke schapen in een “hok”. 
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Sfeerverslagen. 

 Nabben. 

Iedere morgen. Zie route 1. 

Nabben: op kaarten kom je de naam nauwelijks tegen, maar de ogen van vogelaars beginnen te 

glimmen als ze deze magische naam horen! Het gaat dan om de punt van de kuststrook ten 

zuidwesten van Falsterbo. Ook ons kampleven stond een week lang vooral in het teken van 

Nabben. 

Iedere morgen staan de deelnemers om 06.00 uur, in het pikkedonker, klaar om per fiets naar 

deze plek te vertrekken. Doen niet alle fietslampen altijd hun plicht, om de felgele KNNV-

veiligheidshesjes kan geen automobilist heen. Er wordt dus iedere vroege ochtend veilig heen en 

weer gereden tussen de camping en de vuurtoren. 

 

    
 

Alhoewel…. De eerste ochtend is het meteen al mis: de campingslagboom gaat keurig voor de 

eerste fietser omhoog, maar houdt geen rekening met de stroom die er nog achteraan komt.  

 In die stroom bevindt zich ook onze oudste kampdeelnemer Wim de Leeuw en hij wordt  

uitgekozen om de slagboom vol op zijn hoofd te krijgen. Gelukkig loopt alles redelijk goed af en 

hebben we de rest van de week geen ongelukken of andere narigheden meer gehad. Die eerste 

ochtend is het aantal mensen ook het grootst; niet iedereen houdt het vol om elke ochtend om 

goed 05.00 uur op te staan, maar toch fungeert Nabben elke ochtend weer als een flinke 

magneet. 

De fietstocht, de eerste keer geheel langs de autoweg maar al snel hebben we een achteruitgang 

van de camping gevonden die toegang geeft tot een autoluwe parallelweg, duurt ongeveer 20 

minuten. 

Dan arriveren we bij de vuurtoren, zetten de fietsen op slot, de hesjes gaan in de fietstassen, de 

telescopen en rugzakken met brood en koffie op en om de schouders en daarna is het zaak stevig 

door te lopen naar de punt. De concurrentie is groot, want met ons zijn er iedere ochtend wel 

een mens of 70 ook op stap om hetzelfde punt te bereiken!  
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De wandeling zelf is al mooi, zeker op de terugweg als het licht is geworden, en duurt nog eens 

een minuut of 10-15.

 

 

Nu is het zaak een goed plekje te zoeken, niet zozeer voor het beste zicht, als wel om de luwte, 

want het waait, ondanks het mooie weer van die week, elke dag flink. Gelukkig zijn er genoeg 

mensen die een half tot een heel uur later arriveren nog heel aanvaardbaar vinden (zoals 

bijvoorbeeld de tweede groep KNNV-ers die in een jeugdherberg verbleef…), zodat we iedere 

morgen een mooie plek om te posten hadden. Er is nog eens geprobeerd achter het daar 

aanwezige glazen scherm te kruipen, maar dat bleek exclusief terrein voor de “beroepstellers” te 

zijn en je werd er dan ook meteen weggekeken. 

Hebben we een plek dan is iedere ochtend het ritueel gelijk: kijker om de nek hangen, telescoop 

opzetten, jaskragen omhoog, even een eerste blik werpen en dan een boterham en een mok 

koffie en nog een en nog een…: die mok ligt zo lekker warm in je hand! 

Inmiddels staan er een man of 100 op de punt en bijna eenzelfde aantal telescopen staan in een 

lange rij allemaal dezelfde richting (landinwaarts) opgesteld. Het is maar goed dat het niet een 

batterij geweren betreft, want er zou geen vogel levend door dit cordon heen kunnen vliegen! 
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Het grote genieten gaat van start: eerst van de vaak prachtige zonsopgangen en dan begint het! 
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Duizenden stipjes, soms lijkt het of je in een muggenzwerm bent terecht gekomen, vliegen haast 

onafgebroken over (de ene dag wat meer dan de andere).  

Doordat Janneke en Sicco (en Loek als hij zijn bed zo vroeg heeft kunnen verlaten..) regelmatig 

de piepjes, tsjilpjes, roepjes “vertalen” naar de voortbrengers van deze geluidjes, beginnen de 

stipjes ook nog eens herkenbare vogeltjes te worden: vinken, sijzen, groenlingen, witte 

kwikstaarten engazomaardoor .  Als het licht goed is, herkennen we ook typische kenmerken als 

witte vlekken op de vleugels (vinken), gelige kleur(sijs, groenling), golvende vlucht (witte 

kwikstaart) of sowieso het kenmerkende silhouet van de boerenzwaluw. 

En dan je realiseren dat jouw genieten voortkomt door het kijken naar die enorme strijd om het 

dagelijks bestaan van die trekkers. Dat die opeenhoping ontstaat omdat ze door de vaak harde 

wind maar moeizaam verder kunnen (vaak zagen we hele groepen die al boven water vlogen 

worden teruggeworpen door de wind) en bang worden voor die enorme uitgestrekte lege 

watervlakte voor ze! 

 

Maar naast dat kleine grut zijn de waarnemingen van de roofvogels zeker zo spectaculair. 

Dagenlang scheren vele sperwers over ons heen, soms zou je ze bijna kunnen aanraken. Enkele 

dagen hebben we zelf geteld. Er was een dag die week dat er officieel 860 zijn waargenomen! 

En wat te denken van de regelmatig langskomende- meestal juveniele met hun prachtige 

muskaatnoten buik en “boa”- steppekiekendief, naast de bruine- en blauwe kiekendieven. 

Allemaal hebben we het verschil leren kennen tussen de buizerd en de wespendief, zo vaak 

konden we oefenen. Ook de ruigpootbuizerd en de verschillende kiekendieven zitten in ons 

hoofd.(En als dat niet in het veld werd geleerd, leerden we het wel door de lezing die op een 

avond in de convo is gegeven over de verschillen tussen blauwe -, grauwe, bruine- en 

steppekiekendief).  
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Om een uur of tien wordt het meestal tijd om de punt te verlaten en richting vuurtoren terug te 

wandelen. Eén groep gaat direct terug naar de camping, een andere stelt zich nog een tijdje op 

om de golfbaan langs de kust in de gaten te houden. Je kijkt dan richting Flommen, dat ook als 

natuurterrein te boek staat. Hoewel het om dezelfde vogels gaat is het leuk te zien hoe grote 

groepen zangvogels van bosje naar bosje “springen” en hoe de sperwers rond de vuurtoren 

jagen. Over het water zie je grote groepen aalscholvers (geen herfst- maar voedseltrek), eenden, 

wulpen of soms een zeldzaamheid vliegen. Twee maal mochten we trekkende velduilen zien 

vliegen.  

 

Zo nu en dan komt er informatie van de bij de vuurtoren werkende vogelvangers  (om te ringen) 

of worden we opgeroepen om een bijzondere vangst te bekijken. Een belevenis op zich: staan er 

opeens wel een man of 70 in een lange rij opgesteld langs de afrastering en loopt een 

vogelvanger keurig de hele rij langs me teen gevangen zeldzaamheid in zijn hand. 

Aan het eind van de ochtend is het dan echt tijd om terug te gaan. Vaak via de supermarkt in 

Falsterbo, fietsen we terug naar de camping om even uit te blazen en te bekomen van alle 

indrukken om vroeg in de middag weer te vertrekken voor een nieuwe excursie. 

 

Thijs Krösschell 

 

 

 

 



23 
 

Ängsnäset, de lagune. 

18-09-2011. Zie routenummer 5. 

De eerste middag zijn we, om de omgeving van de camping te verkennen, met (bijna) de 

hele groep op pad gegaan richting de kust. 

Jammer genoeg was het weer niet mooi, waardoor we weinig vogels hebben gezien. 

In  de lagune achter de duinenrij zaten veel knobbelzwanen en smienten. Op zee wat 

aalscholvers. 

Op de terugweg (in het berkenbos van het schietterrein tussen lagune en camping) 

waren een aantal fraaie paddenstoelen waar te nemen. 

Conclusie: Leuke afwisselende wandeling, die bij mooi weer veel fraais in petto zou 

kunnen hebben. 

Maria Lauran. 
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Zuid Flommen.   

19-09-2011. Zie routenummer 1. 

We vertrokken om 09.15 uur met zijn vieren op de fiets naar de vuurtoren. Daar werden we 

enthousiast verwelkomd door de deelnemers van de vroege ochtendexcursie. Ze wilden hulp bij 

het herkennen van de geluiden van doortrekkende kleine vogeltjes. 

Ze hadden veel wespendieven gezien. Gelukkig waren die nog niet op: wij zagen er later ook nog 

veel overkomen. Er gingen nog 3 mensen met ons mee. Het weer was zonnig en het woei niet 

hard. De lucht was heel helder. We keken op de grote brug over de Őresund en op de overkant 

naar de Deense kust met de klif  “Stevns Klint”. 

 

Er kwamen groepen kleine vogeltjes over ons heen vliegen, vooral vinken en sijsjes.  

Ze vlogen van bosje naar bosje tot aan het bosje om de vuurtoren.  

Er kwam een boomvalk aan die even bleef jagen boven dat bosje voor een kleine snack vòòr de 

oversteek.  

 

Bovenop een duin  stond een bankje in de zon dat vroeg om een koffiepauze. Het duin was 

helemaal begroeid met rimpelroos (Rosa rugosa) en dat is wel een akelige invasieve exoot, maar 

nu wel erg mooi vol rode rozenbottels. Boven het golfterrein joegen 2 boomvalken op grote 

libellen, o.a. op de paardenbijter. Zo’n hapje eten ze “uit ’t vuistje”. 

Er vloog een watersnip op uit het moeras en die draaide heel mooi een paar rondjes boven ons 

zodat we hem goed konden bekijken.  

 

Overal zaten atalanta’s en bij een bosje bij de golfbaan kwamen we door een  hele wolk van die 

vlinders. Ze waren nog heel nieuw en fel gekleurd. Aan  de kant van het dorp is geen pad langs de 

golfbaan. We liepen langs de huizen terug in de hoop nog wat vogeltjes in de tuinen te zien. 

Alleen vlak bij de vuurtoren gaat er een smal paadje langs de golfbaan. 

Om 12 uur waren we terug op de camping.  

 

Op de hei naast de camping stond al een hele rij vogelaars met telescopen naar o.a. 

wespendieven te kijken. 

Geertje Pettinga. 
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 Knösen (vuilstort).  

19 -09- 2011. zie routenummer 3. 

Dat klinkt niet erg aantrekkelijk en het zag er aanvankelijk ook naar uit dat men ‘s  middags 

liever op het heideveld bij de camping naar roofvogels ging kijken dan op de “vuilstort”. 

Toch stonden er om kwart over één veertien vogelaars klaar om met de fiets dit gebied te gaan 

verkennen.  Na vier kilometer fietsen beklommen we eerst de kasteelruïne waar we een mooi 

uitzicht hadden op het natte noordelijke slikkendeel.  

Te voet verkenden we Knävången en daarna liepen we rond de naturistencamping naar het 

meest noordelijke deel van het schiereiland.   

Helaas vonden we weinig van de beloofde zangvogels.  

 

Op de terugweg hoorden we het gekrijs van een ekster die in de poten van een sperwer terecht 

was gekomen. Wilfred kon het gekerm niet aanhoren en besloot het schouwspel van dichtbij te 

moeten bewonderen; op een meter afstand vond de sperwer het genoeg, wat de redding van de 

ekster betekende, beide vlogen weg. 

De vuilstort hebben we gelaten voor wat het was! 

Jan Westhuis  

 

 

 

Knösen: falstrbofuglestation. 
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Klagshamn. 

20-09-2011.  Zie routenummer 8. 

Met zeer matig weer vertrokken we per auto vanaf de camping. 

Aangekomen bij de, vòòr Klagshamn  gelegen, kalkgroeve (vol water) misten wij een auto. 

Deze was bij een stoplicht van ons losgeraakt. 

Gelukkig vonden de inzittenden onze groep weer terug. Bij de kalkgroeve zagen we, behalve een 

enkele fuut en meerkoeten, een grote groep kuifeenden en enkele tafeleenden. 

Doorgereden naar de parkeerplaats bij de haven. 

Omdat er geen sprake was van een vaste wandelroute, maar wel van erg veel bosjes waarin 

zowel vogels als KNNV-ers kunnen verdwijnen, werd besloten dat men zich groepeerde rond de 

chauffeur van de auto waarin werd meegelift en om plm. 16.00 uur weer terug te zijn bij de 

parkeerplaats. 

De zeer fraaie bosrijke bosjes bleken vandaag niet het toevluchtsoord van vogeltjes te zijn. 

Waarschijnlijk waren de gewone soorten en de mogelijk te verwachten zeldzame soorten ergens 

anders met de “trek” bezig. 

Ook het water langs de kust bood minder soorten dan verwacht (of gehoopt). 

Uitschieter: een mooie groep (plm. 15) middelste zaagbekken. 

 

( noot van de bewerker: voor een aantal KNNV-ers was een andere uitschieter de volslanke, 

maar rondborstige, in blauw badpak gestoken blondine van wie een fotosessie op een pier boven 

het koude, woelige water werd genomen…) 

                                 
    waar kijkt Jan naar?............................................                                               vreemde vogel!                                                             

                                                           

                                                                          Maar de zaagbekken zijn toch interessanter. 
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Een wandeling naar een vogeluitkijktoren aan de zuidzijde van het schiereiland leverde, 

behoudens een snelle steenloper, weinig op. 

                                               

                               

Toen liet ook het weer ons in de steek….. Regen! 

De wandeling terug naar de auto’s verliep winderig en nat. Op het water waren nog grote 

groepen smienten en slobeenden te zien. 

Maar wind tegen en regen: dan berg je snel de kijker weer op. Een natte afsluiting van een 

matige excursie! 

 

Bert van Jaarsveld 
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Lezing ringstation Falsterbo                   

’s ochtends 21 september 2011. 

  
 

Na een lesje evolutieleer (heelal 14 biljoen jaar oud, half biljoen jaar geleden eerste leven op 

aarde, etc.) kwamen we via een mooie wetenswaardigheid dat 100 miljoen jaar geleden de toen 

levende dieren voor het eerst veren en vleugels kregen en er dus sprake was van vogelsoorten, 

terecht bij de laatste ijstijd. Heel Scandinavië was 13.000 jaar geleden bedekt met een 13 km. 

dikke ijslaag, die leven onmogelijk maakte. Toen het ijs eenmaal ging smelten kwam het leven 

weer terug, dus ook de vogels; eerst langs de kust en later ook landinwaarts. 

Van de 100 miljoen vogels, verdeeld over zo’n 250 soorten, die heden ten dage terugkomen in 
het voorjaar, zijn dat verdeeld over diverse soorten: 
- 0,5 miljoen roofvogels 
- 2,5 miljoen eenden 
- 1,5 miljoen hoenders 
- 1,6 miljoen steltlopers 
- 0,8 miljoen meeuwen 
- Ruim 90 miljoen zangvogels en zwaluwen 

Deze 100 miljoen vogels eten bij elkaar jaarlijks 250 miljoen ton insecten! Migratie naar het 

zuiden is uiteraard noodzakelijk i.v.m. het ontbreken van voldoende voedsel in de winter.  

Het aantal vogels wat in het najaar vertrekt naar zuidelijker oorden is uiteraard hoger dan wat 

er in het voorjaar terugkomt, immers de meeste vogelparen brengen in één of meerdere 

broedsels geheel of gedeeltelijk groot. Naar schatting vertrekken in het najaar zo’n 500 miljoen 

vogels uit Scandinavië. Onderweg op de heen- en terugweg en in Afrika zelf op hun 

winterbestemming sterven dus grote aantallen door pesticiden, jacht, slecht weer, verdrinking, 

Immers er komen er maar 100 miljoen van terug. Beschermen is dus HEEL hard nodig, om het 

zeer broze evenwicht  niet nog verder te verstoren. 

Hoe  vogels de juiste weg kunnen vinden is nog steeds niet geheel duidelijk. Wel is inmiddels 

bekend dat zij magnetische mogelijkheden hebben om de juiste weg te kunnen bepalen. Op het 

ringstation bekijkt men of het een juveniel of adult is (o.a. kleur ogen en al dan niet afgesleten 

staartveren), of het een mannetje of vrouwtje is (mannen hebben langere  veren) en hoeveel 

vetreserves de vogel al heeft opgebouwd.   

Ik had wel wat medelijden met die roodborst, die dan weer op de kop, dan weer rechtop dienst 

deed als demonstratiemodel. Maar uiteindelijk was alles gewogen en gemeten , kreeg hij een dun 
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ringetje om zijn pootje, waarna hij eindelijk  de vrijheid terug kreeg. Lang dreigde die niet te 

duren, want er zat een sperwer op de loer,  die wellicht ook de hele lezing had bijgewoond en 

hoopte op een makkelijk hapje. De roodborst was gelukkig net iets sneller bij de boom, want zo’n 

einde gunde ik hem niet. Helaas was na de 3e vogel (na de roodborst kwamen er resp. een fitis en 

een heggenmus uit het zakje tev oorschijn) de tijd op en was de boeiende lezing voorbij.  

 

 

(geen roodborst, geen fitis, geen heggenmus, maar volgens mij een vink, toch?) 
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Lilla Hammarsnäs. 
21-09-2011. (routenummer 6) 

 

 

Vandaag vertrok een deel van de excursiegangers per fiets en een deel per auto. 

De fietsers reden een mooie route.  Het eerste deel, al vlak na de camping, gaat door een bos/weide/ 

heide gebied. Daarna over een fietspad langs de Őresund, dat naast de autoweg ligt. 

De automobilisten reden min of meer dezelfde route, maar dan natuurlijk over de weg. 

Zoals vrijwel de hele week, stond er een stevige wind bij een verder redelijk zonnige middag. 

Voor Lilla Hammar werden al wat tapuiten gezien maar na Lilla Hammar kwam het “wouw!”- 

moment met een steppekiekendief die vrijwel over de motorkap van onze inmiddels stilstaande auto 

vloog. 



31 
 

             
                             Wel een steppekiekendief, maar niet die van dit verslag; deze vloog  over Nabben. 

 

Gelukkig hadden de fietsers de vogel ook gezien. De wandeling naar de punt van het natuurgebiedje 

(een ruig weiland langs de Őresund))was heel leuk met veel mooie waarnemingen. 

 Op een betonnen gebouwtje zat een slechtvalk en, wel ver weg maar goed te zien, een zeearend op 

een houten toren.  

                                      
                                                               en maar turen naar die zeearend op 2 km. afstand… 

De steppekiek liet zich nog een aantal keren zien terwijl hij zich op het kleine grut stortte. Het was 

een prima vogelwandeling. Wel is het een erg drassig gebied en laarzen waren dus een plus. 

Het was de bedoeling ook twee andere routes te Lopen (A en B), maar helaas bestaan deze paden 

niet (meer). Bij pad A werden de fietsers weggestuurd. Bij pad B moet je door een tuin van een 

woonhuis lopen en het is twijfelachtig of daar dan inderdaad een pad is. 

Direct bij de autoparkeerplaats (aan het eind van de doodlopende weg)  westwaarts lopen was nog 

een optie geweest als wij niet al richting mogelijkheid A vertrokken waren. 
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Al met al eindigde de excursie hierdoor een beetje slordig met zoekende fietsers (die langs 

snelwegen en langs akkerranden hun weg moesten vinden) die uiteindelijk maar naar de camping . 

Verslag van: onbekend. 

 

 
torenvalk. 
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Fyledalen. 

22-09-2011. Zie routenummer 12 

Met een groep van 16 mensen zijn  we per auto naar Fyledalen gegaan, een rit van ca. 85 

kilometer en daarmee de verste bestemming van het excursieprogramma. 

Er zouden daar meerdere paren steenarenden broeden en ook de zeearend wordt er 

gesignaleerd. Hoewel ik persoonlijk eerst niet zo enthousiast was om mee te gaan (geen zin in 

een lange rit en natuurlijk zien we die steenarend toch niet), maar de “havenexcursie” 

(Hovbacken Skanor, zie volgende verslag) zou ook nog de volgende dag kunnen worden gedaan 

en het zou ook wel leuk zijn iets meer van Zweden te zien dan de directe omgeving van 

Falsterbo. 

En gelukkig maar dat ik ben meegegaan. Voor veel mensen was dit achteraf, na Nabben, wel de 

mooiste excursie die we gehad hebben. 

Het weer werd steeds beter na de aanvankelijke fikse regenbuien en we reden een mooie route. 

Eerst door vnl. akkerbouwgebied- Skåne is het Zweedse Oost Groningen of Zeeuws Vlaanderen-

maar allengs door steeds heuvelachtiger en bosrijker gebied. Ook waren er verspreid vele leuke 

karakteristieke dorpjes. Bij Fyledalen was het opeens behoorlijk bebost. Het gaat in deze streek 

dan vnl. om berken en dennen, daarnaast eik en beuk en het “gewone” bosareaal zoals ook bij 

ons bekend is. We reden een schilderachtig dal in, waar we langs een bosrand parkeerden. 

We waren nog maar net de auto’s uit toen een jonge steenarend op vrijwel ooghoogte rustig 

langs ons vloog. 

    
we waren nog maar net….                                                           Nee, de zeearend zelf is niet te zien en ook de zwarte specht niet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

We konden hem prachtig bekijken! Een geweldig gezicht. Enkele raven (!) vlogen pesterig om 

hem heen, maar hij trok zich er niet veel van aan. Ook vlogen er een aantal rode wouwen rond, 

die, mede door het goede licht, ook heel goed te zien waren. Buizerds completeerden het geheel. 

De dag kon dus al niet meer stuk! 

Er vlogen veel boerenzwaluwen en zelfs nog enkele huiszwaluwen door het dal en in de bosrand 

waren verschillende bosvogeltjes als matkop en goudhaan te horen en te zien. 

Ook koolmezen, boomklevers en kruisbekken waren aanwezig. 

Na een flinke tijd reden we een 300 meter verder en stapten opnieuw uit de auto’s. 

Geen 5 minuten later vloog een volwassen zeearend over; de witte staartwas mooi te zien; de 

hele vogel zelfs en net als bij de steenarend vloog hij in alle rust zodat we hem lang konden 
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observeren. Een zwarte specht (de eerste specht die we deze week waarnamen) vloog recht over 

ons heen het bos in. Het dal is een geweldig waarnemingspunt. 

Vanaf hier hebben we ook een mooie wandeling gemaakt. Verlaten was het er niet: een 

schilderachtige boerderij met lichte koeien in de wei is vaak gefotografeerd. Aan het volgende 

weggetje lagen verschillende leuke huisjes. Op een weer meer bosrandachtig plekje hoorden we 

opeens het luide gekwaak van boomkikkers. Ook vlogen er veel atalanta’s en enkele witjes. Ook 

zijn er een aantal wantsen (zie foto bij de waarnemingen; niet gedetermineerd) en een kleine 

hertshoornkever op de foto gezet, evenals een flinke hoornaar. Een volmaakte excursiemiddag!  

 

               

Toen we weer bij de parkeerplek terugkwamen, waren we een aantal vrouwen kwijt; 

 de mannen dachten aan en sanitaire stop (zal ook wel gebeurd zijn…), maar er werd opeens 

enthousiast naar allerlei paddenstoelen gekeken. We moesten toch een keer vertrekken en we 

zouden nu naar een plek rijden waar kraanvogels zouden moeten  zitten. 

Maar we waren nog maar een paar kilometer verder toen we op een landweg midden in het 

heuvelachtige, lege en netjes omgeploegde akkerland plots “moesten” stoppen: twee  

steenarenden! Ook weer juveniel Deze bleven in grote kringen rondvliegen, zodat we ze een hele 

tijd hebben kunnen bekijken. En op een gegeven moment vlogen op dezelfde plek ook 4 rode 

wouwen: een steenarend en 4 rode wouwen in één verrekijkersblikveld!        
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We reden door naar een meer in de buurt van HunneSTAD (een piepklein dorpje), waar we een 

boswandeling hebben gemaakt. Het meer zelf was slecht te zien: te veel  bomen benamen het 

zicht. 

Maar toen we wel een blik konden werpen, was het meteen raak: een zeearend vloog vlak boven 

het water. Verder was het er stil; enkele visdieven (of noordse sterns), futen, meerkoeten. 

Terug bij de auto’s besloten we dat iedere chauffeur zelfstandig naar de camping zou rijden. 

Jan en Corrie gingen boodschappen doen in Ystad voor de bonte avondmaaltijd en wij deden 

boodschappen in Höllviken, waar ook een mooie bibliotheek staat met daaraan vast het VVV 

kantoor, waar gratis prima omgevingskaarten te verkrijgen zijn. 

Thijs Krösschell 
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Hovbacken Skanor. 

22-09-02011. (zie excursienummer  2.) 

Om 13.00 uur vertrokken we per fiets. 

Via aardige fietspaadjes (die niet op de kaart staan) en stukjes verharde weg reden we richting 

haven. Daar werden de fietsen gestald op een parkeerplaats aan de Hamnvägen. 

We liepen eerst een stukje richting Skanors revlar. De Hamnvägen is een weggetje het dorp uit 

richting de klif (revlar)aan het eind van de haven van Skanor. Daarna liepen we rond Hovbacken 

naar de parkeerplaats. Tot slot hebben we kort in de omgeving van de haven gekeken, maar daar 

was niets interessants te ontdekken. 

Er stond een behoorlijke wind uit het westen waardoor er een flinke golfslag stond op de 

Öresund. Doordat  de zon het grootste deel van de wandeling scheen, was het ondanks de wind 

goed toeven. De groep was niet groot ( 9 mensen) wat heel prettig gevonden werd.  

Hoewel twee deelnemers zeer veel met planten bezig waren, werd er vooral gevogeld. Dat was 

niet spectaculair maar toch de moeite waard door de waarnemingen van een slechtvalk, een 

groepje zwarte ruiters, een pijlstaart en zeer veel smienten. 

Wim de Leeuw 
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“Oerbos” 

23-09-2011. Geen routenummer bekend. Ook de exacte plaats is niet bekend. 

“Eigen” excursie met 6 deelnemers n.a.v. een tip van medecampinggasten. 

Het gebied ligt in de buurt van het meer Krankesjön ten oosten van het Nationale Park Dalby Söderskog en 

ten Noordoosten van de plaatsen Dalby en Torna Hallestad. (Thijs) 

We waren via het meer Krankensjön naar het bos gereden. Onderweg nog even gekeken naar de 

plek voor de kraanvogels (helaas nog geen kraanvogels, maar een paar uur later, rond 15.00 uur, 

werden er door een groep Limburgers, die ook op onze camping staan, 3 staande en 4 

overvliegende kraanvogels gezien…). 

Enfin, na het slot gepasseerd te zijn op de 1e parkeerplaats de auto’s geparkeerd en een paadje 

links omhoog gegaan. 

Wat zagen we allemaal? Eerst leek het erg matig te zijn wat paddenstoelen betreft, maar al gauw 

werd het gelukkig anders: op een grote stapel houtstammen vonden we de Roestbruine 

Kogelzwam (massaal) en op beukenwortels veel Houtknotszwammen;  op oud hout stond het 

bekende Geweizwammetje . Verderop een mooie spechtinktzwam en een Grote 

Houtbekerzwam. We roken de Grote Stinkzwam en zagen in de buurt (altijd bij beuken)hier en 

daar de Grijsgroene Melkzwam. 

De Parelstuifzwam parelde prachtig in het zonlicht door de bomen! 

    

                                                        

 

We zagen op meerdere plekken heel veel Rechte Koraalzwammen, bijzondere verschijningen 

altijd. Er waren ook andersoortige koraalzwammen die ik niet op naam kon brengen. 
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Op een liggende grote boomstam (zo hoort het in een oerbos!) vele Echte Tonderzwammen en 

bovenop prachtige Ruig Elfenbankjes. 

Weer wat verder op takken oorzwammetjes (spec.) en de bekende Geschubde Inktzwam (nog 

mooi wit) wilde wel geplukt worden maar we lieten hem maar staan. 

 

Gewone zwavelkoppen- groepen op stronken- en op een tak prachtige piepkleine gele asco’s 

(ascomyceten). Het Geel Schijfzwammetje, op andere takjes mooie “wieltjes”en  op “zieke” 

berken mooi glinsterende Porseleinzwammen.  

Ook de Beukwortelzwam kwamen we tegen en uiteraard Amethistzwammen en – zwammetjes; 

sommige nogal verfomfaaid. 

De sombere Honingzwam en de Beukenridderzwam en de naar lichtgas ruikende 

Narcisridderzwam. Verder de Gele Knolamaniet en een schitterende groep grote exemplaren 

van de Fijnschubbige Boleet.  

   

                          

                                                                    

Al met al was de autorit de moeite waard, ook al om deze laatste dag van het kamp nog eens wat 

van het achterland van Falsterbo te zien. Mooie landschappen met zwak heuvelachtig terrein, 

met hier en daar kleine dorpen met karakteristieke kerktorens en een genot met het mooie weer 

temeer. 

Helaas hebben we de Saffraanamaniet niet gevonden die daar een paar dagen eerder door 

anderen (leden van de mycologische vereniging) was bewonder.  

Maar we hadden natuurlijk ook beperkte tijd en bezochten slechts een klein gedeelte van het 

bos, want we moesten op tijd terug zijn voor de laatste- gemeenschappelijke- maaltijd en dan wil 

je wel op tijd terug! 

Jan Vrouwe 
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Falsterbo, nabij de camping en Skutvarningsfyr. 

23-09-2011. zie routenummer 13. 

Met de fiets zijn we met 10 personen via de achteruitgang van de camping in de nabije omgeving 

ervan paddenstoelen wezen kijken. 

Er zijn met name 2 gebiedjes bekeken: 

- Vanuit de achteruitgang 100 meter naar links, waar een dennenbos ligt 

- Achter het strandhuis (dat is een zwart gebouw aan de rand van het 

bos/duin/strandgebied, ongeveer 8oo meter van de camping. Hier gaat het om dennen 

en berkenbos, duin en heidegebied. 

Een geanimeerde groep liefhebbers ging deze middag op pad voor een alternatieve 

excursiemogelijkheid van de auto-excursie naar Fyledalen. 

Het was halfbewolkt weer met een temperatuur van ongeveer 14 graden C. 

Ondanks de afgelopen vrij droge periode en de nog vroege tijd van het jaar werden er toch al 

behoorlijk veel paddenstoelen gezien. 

Er ontbrandden leuke discussies en er werd druk gedetermineerd aan de hand van het 

“paddenstoelenhandboek” onder leiding van Loek Batenburg. 

Er werden 29 soorten waargenomen. 

Een lekkere ontspannen middag en weer eens iets anders dan naar trekvogels kijken. 

(bewerkt naar aantekeningen van) Erik Bartels.  

 



40 
 

 

Waarnemingslijsten 

            Vogellijst. 

 

Datum 18-sep 19-sep 19-sep 20-sep 20-sep  21-sep 22-sep 22-sep 23-sep 23-sep   

Excursienr./bestem- 
ming 

#2 Bos bij 
camping + 
Lagune 

#2 Zuid 
Flommen #3 Knösen 

#2 Falsterbo 
Schietterrein 
Paddenstoelen-
excursie 

#3 
Klags-
hamn 

#2 Lilla 
Hammen 

#2 
Fyledalen 

#3 Skanör 
Hamn 

#3 Falsterbo 
Schiet-terrein 

#4 Havens en 
plassen 
Skanör Totaal 

Notulist 
Loek 
Batenburg 

Loek 
Batenburg 

Anna 
Simmelink 

Anna 
Simmelink ? 

Erik 
Ackerman Sicco Ens 

Loek 
Batenburg 

Anna 
Simmelink 

Thijs 
Krösschell Alle 

Parelduiker 
          

  

Dodaars 
    

1 
     

1 

Fuut         1           1 

Aalscholver 1 1     1 1   1   1 1 

Blauwe reiger   1 1     1 1 1   1 1 

Knobbelzwaan 1 1 1   1 1   1   1 1 

Grauwe gans 
 

1 
   

1 1 1 
 

1 1 

Canadese gans 
 

1 1 
  

1 
 

1 
 

1 1 

Brandgans 
  

1 
  

1 
    

1 

Rotgans                       

Bergeend   1                 1 

Smient 1 1 
  

1 1 
 

1 
 

1 1 

Krakeend 
    

1 
     

1 

Wintertaling 
 

1 
   

1 
 

1 
 

1 1 

Wilde eend 
 

1 
  

1 1 
 

1 
 

1 1 

Pijlstaart 
    

1 1 
 

1 
  

1 

Slobeend 1 
   

1 1 
    

1 

Tafeleend 
    

1 
     

1 

Kuifeend 
    

1 
 

1 
   

1 

Toppereend 
          

  

Eidereend 
 

1 
  

1 
  

1 
  

1 
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Zwarte zeeëend 
          

  

Brilduiker 
     

1 
    

1 

Middelste zaagbek 
    

1 
     

1 

Grote Zaagbek                       

Wespendief 1 1 
 

1 
 

1 
 

1 1 
 

1 

Rode wouw 1 1 
    

1 
   

1 

Zeearend 
     

1 1 
   

1 

Bruine kiekendief 
 

1 
   

1 1 1 
  

1 

Blauwe kiekendief 
 

1 1 
       

1 

Steppe kiekendief 
     

1 
    

1 

Havik 
  

1 
       

1 

Sperwer 1 1 
 

1 1 
 

1 1 
 

1 1 

Buizerd 1 1 
    

1 1 
  

1 

Ruigpootbuizerd 
 

1 
   

1 
    

1 

Steenarend 
      

1 
   

1 

Torenvalk 1 1 1 1 
 

1 1 1 1 
 

1 

Smelleken 
 

1 1 
       

1 

Boomvalk 
    

1 
   

1 
 

1 

Slechtvalk           1   1     1 

Fazant     1     1 1       1 

Meerkoet                   1 1 

Scholekster   1                 1 

Kluut 
          

  

Bontebekplevier 
     

1 
    

1 

Goudplevier 
     

1 1 
   

1 

Zilverplevier 
 

1 1 
  

1 
    

1 

Kievit     1     1 1 1     1 

Kanoetstrandloper                       

Bonte strandloper   1       1   1     1 

Bokje                       

Watersnip 1 1 1 
       

1 

Grutto 
  

1 
       

1 

Rosse grutto 
 

1 1 
       

1 

Regenwulp 
          

  

Wulp 
 

1 
        

1 

Zwarte ruiter 
 

1 1 
 

1 1 
 

1 
  

1 

Tureluur 
     

1 
    

1 
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Groenpootruiter 
 

1 1 
 

1 1 
 

1 
 

1 1 

Steenloper         1           1 

Kleine jager                       

Jager spec. 
          

  

Dwergmeeuw 
          

  

Kokmeeuw 1 1 1 
 

1 1 1 1 
 

1 1 

Stormmeeuw 
      

1 
   

1 

Kleine mantelmeeuw 
         

  

Zilvermeeuw 1 1 
  

1 
 

1 1 
 

1 1 

Grote mantelmeeuw 
 

1 
  

1 1 
 

1 
  

1 

Grote stern 
       

1 
  

1 

Visdief             1       1 

Holenduif   1                 1 

Houtduif 1 1 1 
 

1 
 

1 1 
  

1 

Turkse tortel 
          

  

Velduil                       

Gierzwaluw   1                 1 

Zwarte specht             1       1 

Grote bonte specht             1       1 

Veldleeuwerik   1       1   1     1 

Boerenzwaluw   1 1   1 1 1 1   1 1 

Huiszwaluw             1 1     1 

Boompieper   1 1         1     1 

Graspieper 1 1 
   

1 1 
   

1 

Oeverpieper 
 

1 
        

1 

Waterpieper                       

Gele kwikstaart 1 1       1   1   1 1 

Noordse gele kwikstaart 1 
        

1 

witte kwikstaart 1 1 1   1 1 1 1   1 1 

Winterkoning 1 1 1               1 

Heggemus   1                 1 

Roodborst 1 1 1       1 1     1 

Gekraagde roodstaart 1 1 
 

1 
  

1 
  

1 

Paapje 
 

1 
        

1 

Tapuit 
 

1 
   

1 
 

1 
  

1 

Merel 
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Zanglijster 1 1                 1 

Zwartkop                       

Tjiftjaf 1 1 
  

1 
 

1 1 
 

1 1 

Goudhaantje   1     1   1       1 

Glanskop             1       1 

Kuifmees 1 
         

1 

Zwarte mees 
    

1 
 

1 
   

1 

Pimpelmees 
 

1 
        

1 

Koolmees   1     1   1 1     1 

Boomklever             1       1 

Ekster 1 1 1     1 1 1   1 1 

Kauw 1 1 1 
  

1 1 1 
  

1 

Roek 
     

1 1 
   

1 

Zwarte kraai 
    

1 
     

1 

Bonte kraai 1 1 1 
  

1 1 1 
 

1 1 

Raaf 
      

1 
   

1 

Spreeuw   1       1 1 1   1 1 

Huismus           1 1       1 

Ringmus 
          

  

Vink 1 1 1 
 

1 
 

1 1 
 

1 1 

Keep 
 

1 
    

1 
   

1 

Groenling 
 

1 
    

1 
   

1 

Putter 
 

1 
   

1 1 1 
  

1 

Sijs 
 

1 
 

1 1 
 

1 
   

1 

Kneu 
 

1 1 
       

1 

Frater 
  

1 
  

1 
    

1 

Barmsijs 
          

  

Kruisbek             1       1 

Rietgors   1           1     1 

  
          

  

Totaal 25 63 30 4 32 44 44 43 3 21 103 

 

Loek Batenburg 
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NB. Het was mijn bedoeling om ook de waarnemingen van de dagen dat wij er verbleven van de officiele telpost van Nabben hier op te nemen. 

De lijst is echter te groot: het verslag is nu al erg uitgebreid. 

Wie belangstelling heeft, verwijs ik naar de volgende site:  http://www.falsterbofagelstation.se/index_e.html 

 Thijs Krösschell 

                bij 

vuurtoren met middels vangnet gevangen bokje.                                       paapje                                                                                                  sperwer 

                                                                                          

                                                       tondelzwam (?)                                                                                   rechte koraalzwam(?) 

http://www.falsterbofagelstation.se/index_e.html
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Plantenlijst KNNV kamp Falsterbo 2011. 

Deze lijst is samengesteld uit de plantenlijstjes op de waarnemingsformulieren van de vogel- en paddenstoelenexcursies. 

We hebben alleen planten genoteerd die ons in  ’t voorbijgaan opvielen, want we hadden ’t te druk met vogels kijken en met de vele paddenstoelen. 

Sommige van de kustplanten die we gezien hebben, komen in Zweden alleen aan de zuidwestkust voor,  zoals de Blauwe zeedistel (op Nabben met 

een stevig hek erom), Lamsoor en Zeealsem.  

Stinkende ballote groeit alleen in ’t zuidelijke puntje van Zweden. 

Op de lijst staat achter sommige soorten s.l. voor sensu lato,(“ in brede zin”), omdat die soorten nog in ondersoorten verdeeld kunnen worden 

volgens de Zweedse of de Nederlandse flora. 

Op 18 en 19 september waren de excursies naar de punt van Nabben, omgeving vuurtoren, Zuid-Flommen en vanaf kamp naar zee. 

Op 19 september was de excursie naar Nabben. Op 22 september naar Skanör-haven. Op 23 september naar Häckeberga en Krankesjön. 

En  op 23 september ’s middags naar een dennenbos naast de camping en een bos bij ’t Strandbad. 

  

18+19 
sept. 

19 
sept. 

21 
sept. 

22 
sept. 

23 
sept. 

23 sept. 
middag 

Paardenstaartenfamilie Equisetaceae 
      Reuzenpaardenstaart Equisetum telmateia 
    

x 
 

        Eikvarenfamilie Polypodiaceae 
      Gewone eikvaren Polipodium vulgare x 

     

        Dennenfamilie Pinaceae 
      Grove den Pinus sylvestris 

     
x 

        Zoutgrasfamilie Juncaginaceae 
      Schorrenzoutgras Triglochin maritima 
  

x 
   

        Zeegrasfamilie Zosteraceae 
      Groot zeegras Zostera marina 
   

x 
  

        Herfsttijloosfamilie Colchicaceae 
      een Herfsttijloos Colchicum spec x 

          bloem met lange buis,slippen lila met witte vlekken, of 1 krans wit en  
      1 krans lila, 6 gewone meeldraden, stijl kort 3-slippig 
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Orchideeënfamilie Orchidaceae 
      uitgebloeide Wespenorchis Epipactis spec. x 

     

        Aspergefamilie Asparagaceae 
      Aspergefamilie Asparagus officinalis subsp. officinalis x 

   
x 

 Dalkruid Maianthemum bifolium 
    

x 
 Gewone salomonszegel Polygonatum multiflorum 

    
x 

 

        Cypergrassenfamilie Cyperaceae 
      Boszegge Carex sylvatica 
    

x 
 Zandzegge Carex arenaria 

     
x 

        Grassenfamilie Poaceae 
      Buntgras Corynephorus canescens 
     

x 

Eenbloemig parelgras Melica uniflora 

    
x 

 Helm Ammophila arenaria 
 

x 
    

        Ranonkelfamilie Ranunculaceae 
      Bosanemoon Anemone nemorosa 
    

x 
 

        Strandkruidfamilie Plumbaginaceae 
      Engels gras Armeria maritima x x 

    Lamsoor Limonium vulgare 
  

x 
   

        Duizendknoopfamilie Polygonaceae 
      Schapenzuring Rumex acetosella 
     

x 

        Anjerfamilie Caryophyllaceae 
      Grasmuur Stellaria graminea 
 

x 
    Steenanjer Dianthus deltoides x 

    
x 

Zeepostelein Honckenya peploides 
  

x 
   

        Amarantenfamilie Amaranthaceae 
      Rode ganzenvoet Chenopodium rubrum 
 

x 
    Stekend loogkruid Salsola kali 

   
x 
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Strandbiet Beta vulgaris subsp. maritima 
   

x 
  

         
Teunisbloemfamilie Onagraceae 

      Grote teunisbloem Oenothera glazioviana x 
     Wilgenroosje Chamerion angustifolium 

     
x 

        Wilgenfamilie Salicaceae 
      Kruipwilg Salix repens x 

     

        Viooltjesfamilie Violaceae 
      Driekleurig viooltje Viola tricolor  
 

x 
    Duinviooltje Viola tricolor subsp. curtsii x 

     

        Klaverzuringfamilie Oxalidaceae 
      Witte klaverzuring Oxalis acetosella 

    
x 

 

        Vlinderbloemenfamilie Fabaceae 
      Gewone rolklaver Lotus corniculatus 
  

x 
   Hazenpootje Trifolium arvense x 

     Luzerne Medicago sativa s.l. 
  

x 
   Rode klaver Trifolium pratense 

  
x 

   Vogelwikke Vicia cracca 
  

x 
   Witte honingklaver  Melilotus albus 

  
x 

   Zeelathyrus Lathyrus japonicus s.l. x 
  

x 
  

        Rozenfamilie Rosaceae 
      Moerasspirea Filupendula ulmaria 
    

x 
 Peterseliebraam Rubus laciniatus 

   
x 

  een Roos met bottels Rosa spec. 
 

x 
    Tormentil Potentilla erecta x 

     Zilverschoon Potentilla anserina x 
     Zweedse meelbes Sorbus intermedia 

 
x 

    

         Cucurbitaceae 
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Komkommerfamilie 

Heggenrank Bryonia dioica 
      

        Gagelfamilie Myricaceae 
      Wilde gagel Myrica gale x 

     Berkenfamilie Betulaceae 
      Ruwe berk Betula pendula 
     

x 

        Kruisbloemenfamilie Brassicaceae 
      Zeeraket Cakile maritima s.l. x 

     

        Sleutelbloemfamilie Primulaceae 
      Melkkruid Glaux maritima 
  

x 
   

        Heifamilie Ericaceae 
      Kraaihei Empetrum nigrum x 

    
x 

Rode bosbes Vaccinium vitis-idaea 
     

x 

Struikhei Calluna vulgaris x 
     

        Ruwbladigenfamilie Boraginaceae 
      Gewone ossentong Anchusa officinalis x 

 
x 

   Slangenkruid Echium vulgare x 
 

x 
   

        Sterbladigenfamilie Rubiaceae 
      Geel walstro Galium verum x 

     

        Gentiaanfamilie Gentianaceae 
      uitgebloeide Duizendguldenkruid Centaurium spec. 
   

x 
  

        Helmkruidfamilie Scrophulariaceae 
      Keizerskaars Verbascum phlomoides x 

     Koningskaars Verbascum thapsus x 
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Lipbloemenfamilie Lamiaceae 
      Stinkende ballote Ballota nigra subsp. meridionalis 
  

x 
   Wolfspoot Lycopus europaeus x 

     

        Bremraapfamilie Orobranchaceae 
      Rode ogentroost Odontites vernus subsp. vernus 

  
x 

   Weegbreefamilie Plantaginaceae 
      Vlasbekje Linaria vulgaris x 

     Zeeweegbree Plantago maritima 
      

        Schermbloemenfamilie Apiaceae 
      Blauwe zeedistel Eryngium maritimum x 

     Pastinaak Pastinaca sativa subsp. sativa x 
     

        Kamperfoeliefamilie Caprifoliaceae 
      Beemdkroon Knautia arvensis 
    

x 
 Echte valeriaan Valeriana officinalis 

    
x 

 Wilde kamperfoelie Lonicera periclymenum 
     

x 

        Klokjesfamilie Campanulaceae 
      Grasklokje Campanula rotundifolia x 

     Zandblauwtje Jasione montana x 
      

Composietenfamilie                                                           Asteraceae 
      Akkermelkdistel Sonchus arvensis x 

     Dicht havikskruid Hieracium vulgatum 
 

x 
    Duizendblad Achillea millefolium 

  
x 

   Gewoon biggenkruid Hypochaeris radicata x 
     Kleverig kruiskruid Senecio viscosus x 
     Muizenoor Hieracium pilosella x 
     Reukeloze kamille Tripleurospermum maritimum 

  
x 

   Schermhavikskruid Hieracium umbellatum x 
     Wilde averuit Artemisia campestris subsp. campestris x 
     Wilde bertram Achillea ptarmica x 
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Wilde cichorei Cichorium intybus 
  

x 
   Zeealsem Artemisia maritima 

  
x 

   Zulte Aster tripolium x 
 

x 
   

        Geraadpleegde literatuur: 
       Meijden, R. van der, 'Heukels' Flora van Nederland', 23e druk, Wolters-Noordhoff, 2005 

     Mossberg, B. en L. Stenberg, 'Den nya nordiska Floran', Wahlström och Widstrand, 
2003 

     

        Geertje Pettinga 
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Vlinders en overige insecten. 

Voor de dagvlinders is de volgorde aangehouden van 'Dagvlinders van Europa (Tristan Lafranchis, KNNV Uitgeverij; 

 ISBN 9789050113021). 
                           

Bij de nachtvlinders zijn de soorten vermeld op volgorde van de veldgids 'Nachtvlinders' ( Tirion Natuur, ISBN 90-5210-625-8);  
Voor de micro's is de volgorde volgens 'The lepidoptera of Europe, A distributional Checklist' 

 (Karsholt & Razowski, Apollo Book; ISBN 87-88757-01-3)  

    data en excursie nummer         

    16-24 18   19   20 21 22 23   

 

 

 

     1 2 1 3 3 2 2 2 3 

Dagvlinders wetenschappelijke naam NL - naam kamp                   

Lafr.;  blz                       

75   Pieris brassicae (L., 1758) groot koolwitje x x   x             

76   Pieris napi (L., 1758) klein geaderd witje x             x     

80   Pieris rapae (L., 1758) klein koolwitje x       x x   x     

106   Heodes phlaeas (L., 1761) kleine vuurvlinder x x   x x           

199   Polygonia c-album gehakkelde aurelia               x     

200   Vanessa atalanta (L., 1758) atalanta x x   x x x x x x x 

202   Aglais urticae kleine vos x                   

211   Issoria lathonia kleine parelmoervlinder   x   x             
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nachtvlinders            

K&R Nvlgids             

  52f Macrothylacia rubi (L., 1758) veelvraat r   r   r r r       

  129e Thera firmata  (Hübner, 1822) hoekbandspanner x                   

  129f Thera obeliscata  (Hübner, 1787) naaldboomspanner x   x               

  blz 87 Thera variata  (D&S., 1775) sparspanner ?                   

  129g Thera britannica  Turner, 1925 schijn-sparspanner x                   

  140c Ennomos alniaria  (L., 1758) geelschouderspanner x                   

  148h Hylaea fasciaria  (L., 1758) rode dennenspanner x                   

  208a Mimas tiliae  (L., 1758) lindepijlstaart r                   

  209c Macroglossum stellatarum  (L., 1758 kolibrievlinder   x   x             

  211j Ptilodon capucina  (L., 1758) kroonvogeltje r                   

  319l Mythimna l-album  (L., 1767) witte-l-uil x                   

  323h Agrochola circellaris  (Hufnagel, 1766) bruine herfstuil x                   

  326k Phlogophora meticulosa  (L., 1758) agaatvlinder x x                 

  334k Diachrisia chrysitis  (L., 1758) koperuil x                   

1493   Ypsolopha parenthesella  (L., 1761) witvlekspitskopmot               x     

1691   Agonopterix ocellana  (Fabricius, 1775) roodvlekkaartmot x                   

4390   Acleris variegana  (D&S., 1775) witschouderbladroller x                   

4402   Acleris ferrugana  (D&S., 1775) lichte boogbladroller x                   
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kevers Geotrupes spec. een (bos?) mestkever               x     

  Dorcus parallelipipedus klein vliegend hert               x     

              

libellen Aeshna mixta paardenbijter               x     

  Sympetrum spec. ??-rode heidelibel               x     

              

diversen     ?? zebrazweefvlieg x       x     x     

  Forficula auricularia gewone oorworm x                   

  Apis mellifera honingbij x             x     

  Vespa crabro hoornaar               x     

  Vespa vulgaris gewone wesp x             x     

  Vespa germanica duitse wesp x                   
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Zoogdierenlijst. 
          

     

        

Nederlandse                         
naam            

Wetenschappelijke 
naam  

 
 

  

 
 

 
 

21 
sept. 

 

 kamp overig 
        

 
 

 
 

 
 

          

Gewone 
dwergvleermuis 

 

 
Pipistrellus 
pipistrellus 

 

 
 

 x 
         Vos  Vulpes vulpes  

 
 

 
x 

        Hermelijn  Mustela erminea  
 

 
 

x 
        Ree  Capreolus   

 
 

 
x 

         
 capreolus  

 
 

  Haas  Lepus Europaeus    x  
          

Konijn   
Oryctolagus 
cuniculus 

 

 
 

 x 
         

             Bij slechts één excursie (21 sept., Lilla Hammer) is een zoogdier genoteerd: de Haas. Op het kampterrein werd de  
Gewone Dwergvleermuis waargenomen  
(20 sept. 3 exx. na zonsondergang vliegend; 's ochtends 23 sept. poepjes op nachtvlinder-val.  
Op het kamp werd tevens een Konijn gemeld.  
Tijdens de choc werden verder Vos, hermelijn en Ree genoemd (datum en plaats niet meer na te gaan).  
 
Loek Batenburg. 
 
                                      .  
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Paddenstoelenlijst. 

Zie voor de vindplaatsen de excursielijsten en/of de sfeerverslagen.  

Nederlandse naam Wetenschappelijke naam datum datum datum datum 
  18/09 20/09 23/09 

 
23/09 
oerbos 

Aardappelbovist Scleroderma citrinum x    
Amethistzwam Laccaria amethystina    x 
Appelrussula Russula paludosa  x x  
(Gewone) berkenboleet Leccinum scabrum x x x  
Baardige melkzwam Lactarius torminosus x x   
Berkenridderzwam Tricholoma fulvum  x  x 
Braakrussula Russula emetica x    
Berkenzwam Piptoporus betulinus  x x  
Beukwortelzwam Xerula radicata    x 
Bruine fluweelboleet Boletus ferrugineus  x   
Bruine ringboleet Suillus luteus  x x  
Donkerbruine melksteel- 
mycena 

Mycena sepia (?)   x  

Dooiergele mestzwam Bolbitius vitellinus x x   
Draadsteel mycena Mycena filopes  x   
Echte tonderzwam Fomes fomentarius  x  x 
Fijnschubbige boleet Suillus variegatus    x 
Geel schijfzwammetje Bisporella citrina    x 
Geelbruine schijnridder- 
zwam 

Lepista gilva   x  

Gekroesde fopzwam Laccaria tortilis  x   
Gele ascomyceten Bisporella citrina(?)    x 
Gele berkenrussula Russula claroflava   x  
Gele Knolamaniet Amanita citrina  x  x 
Gele ringboleet Suillus grevillei   x  
Gele trilzwam Tremella mesenterica   x  
Geschubde inktzwam Coprinus comatus    x 
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Geurige schijnridderzwam Lepista irina  x   
Geweizwam Xylaria hypoxylon    x 
Gewone fopzwam Laccaria laccata x x x  
Gewone krulzoom Paxillus involotus  x x  
Gewone zwavelkop Hypholoma fasciculare    x 
Gewoon eekhoorn- 
tjesbrood 

Boletus edulis x    

Grijsgroene melkzwam Lactarius blennius    x 
Grijze slanke amaniet Amanita vaginata   x  
Grote stinkzwam Phallus impudicus    x 
Honingzwam Armillaria mellea    x 
Houtbekerzwam (Grote…) Peziza varia    x 
Houtknotszwam Xylaria polymorpha    x 
Inktboleet Boletus pulverulentus   x  
Kopergroene bekerzwam Chlorosplenium aeruginascens  x   
Korstelige veldridderzwam Melanoleuca brevipes   x  
Kruidige  melkzwam Lactarius camphoratus  x   
Narcisridderzwam Tricholoma  sulphureum    x 
Oorlepelzwam Auriscalpium vulgare  x x  
Oorzwam (spec) Genus Crepidotus    x 
Oranjegeel trechtertje Rickenella fibula  x x  
Paarse russula Russula atropurpurea (?)  x   
Panteramaniet Amanita pantherina x    
Parelgrijze vezelkop(grondschijfje?) Discinella margarita(?)   x  
Parelstuifzwam Lycoperdon perlatum x   x 
Porfier amaniet Amanita porphyria   x  
Porseleinzwam Oudemansiella mucida    x 
Pracht franjezwam Thelephora caryophyllea    x  
Rechte koraalzwam Ramaria stricta    x 
Regenboogrussula Russula cyanoxantha  x x  
Roestbruine kogelzwam Hypoxylon fragiforme    x 
Roodbruine slanke 
amaniet 

Amanita fulva x x   
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Roze berkenrussula Russula betularum x    
Ruig Elfenbankje Trametes hirsuta    x 
Slijmerige gordijnzwam Cortinarius mucosus   x  
Spechtinktzwam Coprinus picaceus x x x x 
Vezelkop Inocybe spp  x   
Violetbruine vezelkop Inocybe cincinnata  x   
Vliegenzwam Amanita muscaria x x x  
Zeep (ridder)zwam Tricholoma saponaceum(?)  x   
Zwarte kluifzwam  Helvella lacunosa x  x  
Zwartwordende wasplaat Hygrosybe conica x    
                    

Thijs Krösschell.         

                         
                       Spechtinktzwam.                                                                      De oudste zoogdieren van ons kamp. 


