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Kampverslag KNNV kamp K13 Jutland 2012. 
 
Donderdagavond 26 juli laat aangekomen, erg hartelijk ontvangen door de 
campingeigenaar. Tent opgezet en direct gaan slapen. De volgende dag kwamen 
mede kampbestuursleden aan. 

 
In de loop van zondag 29 
juli druppelen de 
deelnemers binnen, Carin 
Nauta als eerste, Mathijs en 
Ellen als laatste.  
 
De tenten, kampeer bussen, 
en caravan worden met alle 
goed bedoelde 
commentaren op- en 
neergezet. 
Daar alle deelnemers wel 
iemand in dit kamp kent, 

ontstaat er meteen een gezellige sfeer en zie koppeltjes met elkaar discussiëren. 
 
Om 20:00 uur iedereen in de kring, Mathijs en Ellen met bord op schoot, worden de 
algemene zaken besproken. Na het tweede rondje shock, verteld Bert het 
excursieprogramma. Hij heeft voor iedereen een lijst met genummerd de 
excursieterreinen, en een gekopieerde kaart 
waarop met de nummers uit de lijst de gebieden 
staan aangegeven. Bert oogst veel waardering 
voor deze wijze van voorbereiding. De eerste 
tocht gaat de volgende morgen naar Bjulberg. 
 
Na de kring gaat een grote groep nog een 
avondwandeling maken, waarbij nadere 
kennismaken met elkaar voorop staat.  
 



Maandag 30-7-2012. 
 
Om precies 09:00 uur verlaat de groep fietsers het terrein. Een klein kwartiertje later 
gaan er nog twee auto’s achteraan. Verzameld gaat de groep door het duin naar het 
strand en wandelt naar de rots met drieteen meeuwen. Een plek waar men uren kan 
vertoeven. De nodige plaatjes worden geschoten. Op het 
water zien we nog een troep zwarte zee-eenden, en twee 
voorbij flitsende Visdiefjes. Na een korte koffiepauze 
gaan we verder het duin weer in, de trap op naar de 

bunkers waar een prachtig uitzicht over 
de zee, het strand en het verderop 
gelegen plaatsje Lild Strand. 
Naar beneden over een prachtig bloemen paadje, met allerlei 
vlindertjes, uitzicht op een Torenvalk, spelende paarden en 
vergezichten wordt er halt gehouden voor de Lunch. De Lunch 
wordt onderbroken door een naderende bui, en het gezelschap 
haast zich terug naar fiets en auto. De autogangers konden daarna 
droog wegrijden, de fietsers hadden pech..!  
 

 
Wandeling over de Bulbjerg, door het bos van Vester Torup, strand,…enz… 
 
Piet, Pauline en Ellen gaan zonder duidelijk plan op weg. Na 5 minuten stuiten we 
op de galerie vlakbij de camping en krijgen om 9:15 uur al een gepassioneerde 
rondleiding van de heer Mande. Schilderijen en miniatuur boompjesbuit Groenland, 
kisten vol vuursteen, artefacten, en grassen en barnsteen op wodka. Na een kan 
koffie gaan we verder, eerst in de stromende regen. Het motto van vandaag blijkt te 
zijn: “pakkie an, pakkie uit”. Route 1 gaat eerst sterk omhoog om daarna kilometers 
af te dalen door het dichte bos. Vlak voor de verharde weg naar Torup Strand zien 
we een landart project: een hele rij boomstammen zonder kruin en zijtakken allemaal 
weer anders bewerkt, associërend op aspecten van hout, groei, transformatie. Er 
onder tientallen donkerrode russula’s door slakken aangevreten. De regen is 
inmiddels opgehouden.  
Langs de zee weinig vertier, wel zijn er een soort zee-egelschelpen te koop. Later 
horen we dat dit zee-appels zijn, net zoiets. Deze beesten blijken maar één uitgang te 
hebben waar alles doorheen moet. Voedsel, poep enz. 
Eindelijk in Fjerritslev. We laven ons aan ijs en thee. Na lang zoeken vind ik een 
warme fleece. Dan over het fietspad langs de grote weg terug. In Klim staan we stil 
bij een wit huisje, helemaal behangen met klompen. Piet legt uit dat één stel, zwart 
met speciale beschildering, uit een Nederlands, streng gereformeerd dorp komt. 
Vijf kilometer voor de camping worden we toch weer overvallen door een heftige bui 
en hult iedereen zich zwijgend en geroutineerd weer in het plastic. Op de camping 
mag het pakkie weer uit we blijken 43 km gefietst te hebben. 
 
Ellen v.d. Wees. 
 



Sfeerverslag 9 augustus 2012. 
 
Fietstocht naar de plassen bij Grønnestrand en Svinklov Klitplantage. 
Hoewel de avond ervoor slechts 3 mensen kozen voor deze fietstocht, begonnen we 
toch maar mooi even met 8 (meer dan de helft van de kampdeelnemers!) aan deze 
laatste lange excursie. 
Enkelen hadden een deel van de rit al eerder gefietst en wisten “dus” de mooiste 
route.  
Ruud gaf aan dat dwars door de duinen en dan onder langs de Bjulbjerg het 
gemakkelijkst fietste. 
Er zou sprake zijn van weinig klimmen. Dat hebben we geweten! Zwaar zwetend- en 
het was echt niet warm -, deels lopend door het mulle zand de duinen op, deels 
vallend met als gevolg  het verlies van haar watervoorraad (Ellen), kwamen we 
uiteindelijk op een goed bereidbaar onverhard pad. Maar wat een prachtige 
omgeving! Met deze herinnering aan het gebied kan je goed afscheid nemen van ons 
plekje in Jutland. 
 We bereikten een verharde weg die vele kilometers lang bleek en wat eentonig 
werd. 
Maar gelukkig ontwaarden wij een bord dat aangaf dat 4 km. verder (natuurlijk 
afwijkend van onze route, dus per saldo 8 km. extra fietsen) een hotel stond. Pauline 
en Ellen kenden het al (??????) en maakten ons enthousiast met verhalen over 
heerlijke koffie met “eigen”gemaakt gebak op een mooi terrasje. 
Hiervan bleek niets overdreven en zonder schaamtegevoelens- wij wisten dat de rest 
van het kamp hun auto-excursie heel decadent zou beginnen bij het beroemde 
Badehotel  aan de kust van het Svinklov Klitplantage- hebben wij een flinke tijd 
doorgebracht op het terras. Overigens vlogen hier, dankzij een aanwezige vijver, heel 
veel libellen rond. Ook zaten er flink veel bosvogeltjes. Weer op de fiets was het een 
lange tocht richting kust, langs Klim Klitplantage en andere “Klitten”. 
Maar uiteindelijk bereikten we de plasjes dicht bij het strand. Eerst maar eens tegen 
een gebouwtje in de luwte de boterhammetjes en koffie genuttigd. Ook lag er een 
mooi bootje op het droge waarop je goed de omgeving kon waarnemen. Een 
regenwulp hield lang onze aandacht gevangen. Met name Ruud en Jacques richtten 
de blik omlaag om de flora in kaart te brengen en Matthijs heeft zich als een held 
gedragen door pardoes het water in te stappen om een verdrinkende libelle te 
redden. Verder was er overigens weinig te beleven bij deze plassen. Nou ja op die, 
vooral bij Pauline bijzondere associaties oproepende, paddenstoel na.  Het was in 
deze streek ook voor Deense begrippen opmerkelijk druk met toeristen. Even 
verderop was een strandopgang, waar een deel van de excursiegangers zich ledig 
hield met duinflora en een ander deel met een naakt zonnende vrouwspersoon. Ook 
hier was weer goed te zien dat KNNV-ers een zeer brede interesse hebben! 
Op het strand vonden we een Noordse stern die niet 
meer wilde vliegen. Hij zag er gezond uit, maar was 
ws. doodmoe. Je kon hem bijna aanraken. Prachtig 
waren zijn hele korte pootjes met zwemvliesjes te 
bewonderen. 
Weer van het strand af, kwamen we de auto-
excursiegangers tegen, die een bijzondere ree-ervaring 



hadden meegemaakt (moet je zelf maar vertellen Bert). 
Een mooi pad door de duinen, langs een houten molenmonument van Nederlands 
origine, leidde ons de bossen in. Halverwege, bij enorme houtstapels van gekapte 
bomen, zag het zwart van de libellen. Na uit het bos gekomen eerst een verkeerde 
route te hebben genomen, begonnen we aan de lange weg terug naar de camping via 
Kollerup, Brøndum,  Klim, Vust etc. Aanvankelijk door mooi agrarisch gebied, dwars 
over boerenerven en tractorpaden maar uiteindelijk via de hoofdweg Fjerritslev-
Frøstrup. Zestien (16) kilometer wind tegen en klimmen en dalen…. 
Bij een aantal van ons ging tijdens deze rit het licht langzaam uit. Gelukkig dat we 
onderweg bij een supermarkt nog een pauze hadden, hoewel het daarna nog 
moeilijker werd om je zitvlak op het zadel te houden en de vermoeide benen te laten 
ronddraaien. 
Tegen vijven kwamen we weer op de camping aan waar de autogangers natuurlijk al 
lang waren gearriveerd. Schrijver dezes kon alleen nog maar op een stoel neerzakken 
na deze ruim 50 km. lange tocht, maar er waren onder ons die meteen “gezellig” 
doorgingen naar Frøstrup ( toch weer 12 km extra) om boodschappen te halen. 
Al met al was het een landschappelijk prachtige fietstocht met opmerkelijk weinig  
(vogel-)waarnemingen.  
Thijs Krösschell. 
 

 Otter?	
 
Drie augustus zijn we bij VigsØ rustig rond een plasje aan het struinen in een 
weiland, De een kijkt naar libelle’s en de ander geniet van de plantjes en een enkeling 
denkt aan KOFFIE. Tot een van de deelnemers begint te gebaren. Het duurt even 
voordat we doorhebben waarvoor deze opwinding is maar dan zien we het, een 
OTTER! De otter loopt op zijn gemakje door het hoge gras en heeft niet door dat een 
kleine kudde KNNVers hem beloeren. Door mijn hoofd flitst foto maken of genieten? 
Omdat de telelens nog aangekoppeld moet worden besluit ik maar te genieten. Het 
dier heeft niets door en is gedurende 10 minuten prachtig te observeren. Een van de 
deelnemers heeft zijn camera wel paraat en maakt een prachtig filmpje. 
Terug op het kampterrein vraag ik me af wat een otter in een weiland doet. Is hij/zij 
op zoek naar een nieuw territorium en loopt de otter daar toevallig of leeft hij/zij 
daar. De volgende dag ga ik terug en het blijkt dat er tussen de ruige vegetatie zo ver 
het oog reikt een labyrint aan plasjes en slootjes te zijn in alle stadia van verlanding. 
Eigenlijk een prima otter biotoop. 
Ik besluit om op dezelfde plaats van de otterwaarneming een cameraval te plaatsten. 
De cameraval maakt door middel van een bewegingssensor automatisch een foto. 
Overdag in kleur en ’s nachts door middel van in infrarood led’s in zwart wit. Ik laat 
de camera achter en hoop dat hij er over een week nog staat.  
Na een week vol excursies en mooie natuurwaarnemingen ga ik de cameraval 
ophalen. Gelukkig staat hij er nog.Vlug het kaartje in mijn compact camera gestopt 
en kijken wat er op staat. 
De meeste foto’s zijn van een vos die als een volleerd model poseert.Het dier laat 
zich van alle kanten bekijken  



    
’s Nachts komt er een boommarter voorbij. Een leuke verrassing omdat je deze 
dieren niet zo snel ziet.  

   
 
De dag erop komt de vos weer terug. 

  
 
De volgende dagen stormt het 
en staan er alleen wuivende 
grassprieten op de foto’s. 
 
Maar dan verschijnt er een dier 
wat moeilijk te herkennen is op 

het kleine schermpje. Pas thuis op het computerscherm denk ik een staart van een 
otter te herkennen. Helaas niet overduidelijk maar ik houd het op een otter. Wie het 
beter weet mag het zeggen. 

    
            
De laatste dag verschijnen de vaste bewoners van het weiland in beeld, koeien. 
Rustig grazend Loopt de kudde voorbij. 
  



  

   
Een cameraval kan leuke waarnemingen opleveren van soorten die je gauw over het 
hoofd ziet. Bij fauna inventarisaties word steeds vaker gebruik van deze techniek 
gemaakt. 
 
Rick. 
 
Kwallen. 
 
Vies, eng, niet interessant en ze geven ongelofelijk veel jeuk.  
Dat is de eerste reactie die kwallen bij mensen (en ook veel KNNVers) oproepen. 
Onbekend maakt onbemind, over kwallen zijn juist bijzondere dingen te vertellen en 
tegelijkertijd is er juist heel weinig bekend over kwallen. 
 
 
 
 
oorkwal(Aurelia aurita) 

 
Kwallen zijn dieren, ze hebben geen bloed, 
hart en hersenen en bestaan voor 98% uit 
water, toch zijn het dieren.  
 

Ze behoren in onze zeeën tot het plankton en zijn voor hun  

 voortbeweging afhankelijk van de zeestromingen. Ze kunnen zich wel enigszins 
verplaatsen maar dat schiet niet echt voor ze op. De voortbeweging gebruiken ze 
meestal om van waterlaag te verplaatsen. Omhoog is naar het licht toe en daar is dus 
voedsel (dierlijk en plantaardig plankton)en naar beneden geeft weinig voedsel maar 
er zijn ook minder vijanden. Kwallen kunnen boven en beneden onderscheiden door 
licht. Aan de rand van de kwal zitten primitieve ogen, deze kunnen alleen licht en 
donker onderscheiden. 



Door zich samen te trekken kunnen ze zich verplaatsen, maar dat is niet de 
belangrijkste reden waarom ze dat doen. Door te pulseren creëren ze een optimale 
waterstroom langs hun tentakels. In deze waterstoom bevindt zich ook het voedsel 
van de kwal. Kleine diertjes en plantjes worden door de tentakels geneteld, ze 
worden verdoofd/gedood en via de tentakels naar de mond getransporteerd. De 
mond bevindt zich in het midden aan de onderkant. Het voedsel wordt verteerd in 
de magen. De oorkwal(Aurelia aurita) heeft 4 magen, dit zijn de ringen die in het 
lichaam te zien zijn. Soms heeft een oorkwal een afwijkend aantal magen soms 3 en 
soms wel 5-7. Nadat het voedsel verteerd is moeten de afval stoffen weer naar 
buiten. Een kwal heeft maar 1 opening, hoe onsmakelijk het ook lijkt maar een kwal 
poept via zijn mond. 
‘s Winters zie eigenlijk nooit kwallen. In de winter is er weinig licht waardoor 
plankton zich niet optimaal ontwikkeld. Geen voedsel betekent geen kwallen. Toch 
zie je het jaar erop ineens weer kwallen . Hoe kan dat? In augustus/september wordt 
het water kouder en is er minder voedsel. De dieren zijn dan volwassen en gaan zich 
voortplanten. De mannetjes en vrouwtjes laten hun sperma en eicellen vrij in het 
water en gaan dood.Deze smelten in het water samen en vormen planula. Deze 
planula drijft met de stroming mee tot het een geschikte harde ondergrond vindt. 

Daar vestigt de planula zich en groeit uit tot een poliep.  
Poliepen oorkwal. 
Een poliep bestaat uit een steel met erop een krans van 
tentakels. Dit winterstadium van de kwal kan met weinig 
voedsel toe. Het leuke van een poliep is dat hij iets kan 
wat wij (gelukkig) niet kunnen. De poliep kan zich 
ongeslachtelijk voortplanten door zich te delen(2-4-8-16-

etc).Aan het eind van de winter kan een poliep voor een kolonie van wel honderd 
identieke poliepen zorgen. Als het voorjaar nadert veranderen de zeestromingen. Het 
water wordt warmer,er is  meer plankton,het zoutgehalte veranderd en ook 
chemisch zijn er veranderingen . Waarschijnlijk zijn er nog veel meer factoren maar 
die weet nog niemand. Door deze veranderingen gaat de poliep zich uitstrekken en 
vormt de steel een stapel schijfjes. 
 
Strobulatie van een oorkwal poliep. 
Het lijkt het meest op een stapel schotels in de servieskast. Dit noemen we 

strobulatie. Deze schijfjes laten een voor een los.Een schijfje 
heet een ephyra en is eigenlijk een baby kwal. Deze ephyra 
gaat met de stroming mee en kan direct pulseren. 
Ephyra van een oorkwal. 
Tijdens het pulseren, vangt 
hij zijn eerste baby voedsel. 
Hij groeit later pas helemaal 
rond en heet dan 
kwal.Tijdens het voorjaar en 
de zomer eet een kwal veel 
plankton om te groeien. In 
het najaar planten deze zich 



weer voort en sterven waarna de cirkel opnieuw begint.  
 
Tijdens onze excursie op livØ vonden wij een kwal met kwallenvlooien. Een 

kwallenvlo (Hyperia galba) is een 
soort garnaaltje, dat parasiteert op 
een kwal. 
                                                     
 
                                               Kwallenvlo. 
 
 
 
 
 

Kompaskwal. 
 Cyclus van een oorkwal. 

                         
 
 
De kwal wordt langzaam opgegeten.  
Vissen eten ook veel kwallen vooral de ephyra’s worden veel gegeten door vislarve. 
Daarnaast eten zeeschildpadden erg veel kwallen. 
 
Weetjes. 
-Een oorkwal word maar 7-8 maanden oud. 
-Bij de oorkwal zie je rond de magen het geslachtsverschil. Roze verkleuring is een 
vrouwtje en blauw is een mannetje. 
-De netelcellen van de oorkwal komen meestal niet door onze huid heen. Als je geen 
dunne huid hebt kan je rustig gaan zwemmen. 
-De netelcellen van de kompaskwal en de haarkwallen gaan wel door onze huid 
heen en zijn zeer pijnlijk. 
-Kwallenplagen zijn het gevolg van overbevissing. Minder vis(larven) betekend meer 
plankton en een betere overleving voor de kwallen. 
-Box jellys leven in warme wateren en kunnen dodelijk zijn voor mensen. 
-In Jutland hebben we 3 soorten kwallen gevonden: 
 Kompaskwal.   Chrysaora hysocella. 
Gele haarkwal.   Cyanea lamarckii. 
Oorkwal.   Aurelia aurita. 
 
-Wil je kwallen onder water zien. In Diergaarde Blijdorp in Rotterdam kweken ze 
zelf diverse kwallen soorten en kan je ze mooi onderwater 
bewonderen.(www.diergaardeblijdorp.nl)  
-Roept dit verhaal meer vragen op surf dan eens over internet. 
-Kwallen zijn COOL, 
Rick. 
 
Afbeeldingen: Cyclus oorkwal:internet. 
                           Foto’s: auteur. 



 
 
Libellen 
 
Soortenlijst libellen Bulbjerg 2012 
Er waren niet bijzonder veel libellen dit kamp. Maar een aantal hebben zich van hun 
mooiste kant laten zien. Zo ook deze bruine glazenmaker die voor mij op de weg 
richting de Bulbjerg  ging zitten…. 
 
Zygoptera ( juffers) 
Coenagrion Puella  (azuurwaterjuffer) 
Coenagrion Pulchellum  (variabele 
waterjuffer) 
Enallagma Cyathigerum  (watersnuffel) 
Ischnura Elegans  (lantaarntje) 
Lestes Sponsa  (gewone pantserjuffer) 
 
Anisoptera ( echte libellen) 
Aeshna Cyanea  (blauwe glazenmaker) 
Aeshna Grandis  (bruine glazenmaker) 
Aeshna Mixta  (paardenbijter) 
Brachytron Pratense  (glassnijder) 
Sympetrum Danae  (zwarte heidelibel) 
Sympetrum Sanguineum  (bloedrode heidelibel) 
 
Carin Nauta 
 
 

	

Zoogdieren‐Mammalia.	
Egel.    Erinaceus europaeus. 
Mol.    Talpa europaea. 
Bosspitsmuis.  Sorex araneus. 
Veermuizen.   Chiroptera  spec. 
Haas.    Lepus europaeus. 
Bunzing.   Mustela putorius. 
Boommarter.   Martes martes. 
Otter.    Lutra lutra. 
Das.    Meles Meles. 
Vos.    Vulpes vulpes. 
Edelhert.   Cervus elaphus. 
Damhert.   Cervus dama. 
Ree.    Capreolus capreolus. 



 

Reptielen‐Reptilia.	
Hazelworm.   Anguis fragilis. 
Zandhagedis.  Larcerta agilis. 
Levendbarende hagedis. Lacerta vivipara. 
Adder    Vipera berus. 

Amfibieën‐	Amphibia.	
Kleine watersalamander. Triturus vulgaris. 
Gewone pad.   Bufo bufo. 
Bruine Kikker.  Rana temporaria. 
 

Schijfkwallen‐Scyphozoa.	
Kompaskwal.  Chrysaora hysocella. 
Gele haarkwal.  Cyanea lamarckii. 
Oorkwal.   Aurelia aurita. 
 

Schelpdieren‐Mollusken.	
Gewone alikruik.  Littorina littorea. 
Paardenmossel.  Modiolus modiolus. 
Mantel.   Chlamys distorta. 
Noordkromp.  Arctica islandica. 

Kreeftachtigen‐Crustacea.	
Kwallenvlo.   Hyperia galba. 
Gewone strandkrab. Carcinus manenas. 

Stekelhuidigen‐Echinodermata.	
Zeester.   Henricia sanguinolenta. 

Mariene	algen.	
Zeesla.   Ulva lactuca. 
Suikerwier.   Laminaria saccharina. 
Japans bessenwier.  Sargassum muticum. 
Gezaagde zee-eik.  Fucus serratus. 
Iers mos.   Chondrus crispus. 
 



 
 
Plantenlijst 
 
Toelichting op de plantenlijst 
 
De kolommen geven aan op welke excursie de planten zijn waargenomen: 
30: excursie van 30 juli naar Bjulberg 
1: excursie van 1 augustus naar Hjardemål 
2: excursie van 2 augustus naar Svinkløv Klitplantage 
3: excursie van 3 augustus naar Livø 
4a: excursie van 4 augustus naar Vigsø 
4b: excursie van 4 augustus naar Kalkovn 
7: excursie van 7 augustus naar Fosdalen 
9: excursie van 9 augustus naar ??? 
B: waarnemingen buiten de excursies gedaan 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30 1 2 3 4a 4b 7 9 B    
  x       Ribes rubrum Aalbes 
  x       Fragaria vesca aardbei, Bos- 
    x     Populus alba abeel, Witte  
   x      Agrimonia eupatoria agrimonie, Gewone  
  x x      Lapsana communis Akkerkool 
   x      Stachys sylvatica andoorn, Bos- 
   x      Dianthus deltoides anjer, Steen- 
  x x   x   Epilobium montanum basterdwederik, Berg- 
       x  Epilobium palustre basterdwederik, Moeras- 
  x       Veronica beccabunga Beekpunge 
  x       Poa trivialis beemdgras, Ruw  
 X x x      Knautia arvensis Beemdkroon 
        x Narthecium ossifragum Beenbreek 
 X     x   Heracleum sphondylium berenklauw, Gewone  



  x       Betula pendula berk, Ruwe  
  x       Fagus sylvatica Beuk 
x  x x x     Pimpinella saxifraga bevernel, Kleine  
     x    Briza media Bevertjes 
 X x       Juncus conglomeratus Biezenknoppen 
x X x x      Hypochaeris radicata biggenkruid, Gewoon  
 X x x x     Artemisia vulgaris Bijvoet 
x         Picris hieracioides bitterkruid, Echt  
 X x x x     Solanum dulcamara Bitterzoet 
 X        Succisa pratensis Blauwe knoop 
  x       Tanacetum vulgare Boerenwormkruid 
 X        Nardus stricta Borstelgras 
  x    x   Vaccinium myrtillus bosbes, Blauwe  
      x   Vaccinium vitis-idaea bosbes, Rode  
  x       Ranunculus sardous boterbloem, Behaarde  
 X        Ranunculus sceleratus boterbloem, Blaartrekkende  
 X  x x     Ranunculus flammula boterbloem, Egel- 
  x    x   Ranunculus repens boterbloem, Kruipende  
 X x x      Ranunculus acris boterbloem, Scherpe  
  x x      Rubus fruticosus braam, Gewone  
 X x x      Urtica dioica brandnetel, Grote  
  x x      Urtica urens brandnetel, Kleine  
 X x  x  x   Cytisus scoparius Brem 
x X   x     Genista anglica brem, Stekel- 
 X        Genista tinctoria brem, Verf- 
 X x x      Prunella vulgaris brunel, Gewone  
 X  x      Corynephorus canescens Buntgras 
   x      Cichorium intybus cichorei, Wilde  
   x   x   Maianthemum bifolium Dalkruid 
  x       Hesperis matronalis Damastbloem 
 X x x      Pinus sylvestris den, Grove  
 X x x x     Cirsium arvense distel, Akker- 
 X  x      Cirsium vulgare distel, Speer- 
   x      Torilis japonica doornzaad, Heggen- 
 X x  x  x   Erica tetralix dophei, Gewone  
 X        Bromus hordeaceus dravik, Zachte  
     x    Carlina vulgaris distel, Drie- 
  x       Gymnocarpium dryopteris driehoeksvaren, Gebogen  
   x      Gnaphalium uliginosum droogbloem, Moeras- 
  x       Blechnum spicant Dubbelloof 
  x x x     Hippophae rhamnoides Duindoorn 
 X  x      Calamagrostis epigejos Duinriet 
 X x x x     Achillea millefolium Duizendblad 
x         Centaurium erythraea duizendguldenkruid, Echt  
        x Centaurium pulchellum duizendguldenkruid, Fraai  



    x     Centaurium littorale duizendguldenkruid, Strand- 
   x      Persicaria lapathifolia duizendknoop, Beklierde  
       x  Cotoneaster integerrimus dwergmispel, Wilde  
     x    Paris quadrifolia Eenbes 
        x Sparganium erectum egelskop, Grote  
        x Sparganium natans egelskop, Kleinste  
 X x x      Quercus petraea eik, Winter- 
 X x x      Quercus robur eik, Zomer- 
x X x  x  x   Polypodium vulgare eikvaren, Gewone  
      x   Alnus glutinosa els, Zwarte  
x X x x x     Armeria maritima Engels gras  
 X x       Angelica sylvestris engelwortel, Gewone  
        x Veronica spicata ereprijs, Aar- 
 X x x      Veronica chamaedrys ereprijs, Gewone  
x X x  x     Veronica officinalis ereprijs, Mannetjes- 
    x     Veronica scutellata ereprijs, Schild- 
  x x      Acer pseudoplatanus esdoorn, Gewone  
  x       Acer platanoides esdoorn, Noorse  
 X        Conyza canadensis fijnstraal, Canadese  
 X        Erigeron acer fijnstraal, Scherpe  
 X  x      Anthriscus sylvestris Fluitenkruid 
  x  x   x  Potamogeton natans fonteinkruid, Drijvend  
  x x   x   Rubus idaeus Framboos 
 X x  x     Myrica gale gagel, Wilde  
 X x       Chenopodium album ganzenvoet, Mel- 
       x  Potentilla anglica ganzerik, Kruip- 
        x Potentilla argentea ganzerik, Vilt- 
     x    Linum catharticum Geelhartje 
        x Gentiana pneumonanthe gentiaan, Klokjes- 
  x x      Arrhenatherum elatius Glanshaver 

     x    
Anagallis arvensis subsp. 
arvensis guichelheil, Rood  

      x   Solidago virgaurea guldenroede, Echte  
        x Scleranthus annuus hardbloem, Eenjarige  
x         Scleranthus perennis hardbloem, Overblijvende  
 X x  x     Hieracium umbellatum havikskruid, Scherm- 
x X  x x     Trifolium arvense Hazenpootje 
  x       Equisetum arvense Heermoes 
  x       Bryonia dioica Heggenrank 
   x      Circaea lutetiana heksenkruid, Groot  
x X  x x     Ammophila arenaria Helm 
 X x x   x   Melampyrum pratense Hengel 
  x x      Galeopsis bifida hennepnetel, Gespleten  
 X  x      Capsella bursa-pastoris Herderstasje 
   x      Petasites hybridus hoefblad, Groot  



    x     Tussilago farfara hoefblad, Klein  
   x x     Equisetum fluviatile Holpijp 
   x      Glechoma hederacea Hondsdraf 
 X   x     Melilotus albus honingklaver, Witte  

 X  x x     
Cerastium fontanum 
subsp. vulgare hoornbloem, Gewone  

 X        Medicago lupulina Hopklaver 
x  x x   x   Juniperus communis Jeneverbes 
   x      Malva neglecta kaasjeskruid, Klein  
 X x x      Cirsium palustre Kale jonker  
  x x      Cynosurus cristatus Kamgras 

   x      
Tripleurospermum 
maritimum kamille, Reukeloze  

 X  x      Matricaria discoidea kamille, Schijf- 
  x x      Lonicera periclymenum kamperfoelie, Wilde  
  x x      Euonymus europaeus kardinaalsmuts, Wilde  
    x     Pedicularis sylvatica kartelblad, Heide- 

   x      
Ononis repens subsp. 
spinosa Kattendoorn 

 X   x     Lythrum salicaria kattenstaart, Grote  
      x   Myrrhis odorata kervel, Roomse  
 X        Hydrocharis morsus-ranae Kikkerbeet 
 X        Papaver dubium klaproos, Bleke  
x X x       Trifolium hybridum klaver, Basterd- 
x X        Trifolium campestre klaver, Liggende  
x X x x      Trifolium pratense klaver, Rode  
x X x       Trifolium repens klaver, Witte  
  x x   x   Oxalis acetosella klaverzuring, Witte  
  x x      Galium aparine Kleefkruid 
   x      Arctium minus klit, Gewone  
  x       Campanula rapunculoides klokje, Akker- 
x X  x x     Campanula rotundifolia klokje, Gras- 
 X        Campanula persicifolia klokje, Pracht- 
   x      Centaurea jacea Knoopkruid 
   x      Galinsoga quadriradiata knopkruid, Harig  
 X        Silene latifolia subsp. alba koekoeksbloem, Avond- 
   x      Silene dioica koekoeksbloem, Dag- 
 X        Lychnis flos-cuculi koekoeksbloem, Echte  
 X        Centaurea cyanus Korenbloem 
x X x  x     Empetrum nigrum Kraaihei 
   x      Stratiotes aloides Krabbenscheer 
   x      Euphorbia helioscopia Kroontjeskruid 
       x  Lemna trisulca kroos, Punt- 
 X x x      Dactylis glomerata Kropaar 
 X  x      Senecio sylvaticus kruiskruid, Bos- 



 X x x x     Senecio jacobaea kruiskruid, Jakobs 
 X  x x     Senecio viscosus kruiskruid, Kleverig  
 X x x      Elytrigia repens Kweek 
   x      Elytrigia arenosa kweek, Zand- 
x X        Lathyrus sylvestris lathyrus, Bos- 
  x x      Lathyrus pratensis lathyrus, Veld- 
x X        Lathyrus japonicus lathyrus, Zee- 
  x       Cymbalaria muralis leeuwenbek, Muur- 
x X  x      Leontodon autumnalis leeuwentand, Vertakte  
      x   Convallaria majalis Lelietje-van-dalen 

   x      
Cochlearia officinalis 
subsp. officinalis lepelblad, Echt  

  x       Ligustrum vulgare liguster, Wilde  
  x x      Sorbus aucuparia lijsterbes, Wilde  
  x       Linnaea borealis Linnaeusklokje 
  x x      Iris pseudacorus lis, Gele  
  x x      Typha latifolia lisdodde, Grote  
   x      Alliaria petiolata Look-zonder-look 
   x      Allium vineale look, Kraai- 
   x      Juncus bufonius rus, Greppel- 
  x       Lupinus polyphyllus lupine, Vaste  
 X x x      Bellis perennis Madeliefje 
  x       Mahonia aquifolium Mahonie 
 X x       Glyceria fluitans Mannagras 
  x x x     Dryopteris filix-mas Mannetjesvaren 
 X  x      Leucanthemum vulgare margriet, Gewone  
x X  x      Crataegus monogyna meidoorn, Eenstijlige  
   x      Atriplex prostrata melde, Spies- 
   x      Atriplex littoralis melde, Strand- 
x X x x      Sonchus arvensis melkdistel, Akker- 
   x      Sonchus oleraceus melkdistel, Gewone  
 X x x      Filipendula ulmaria Moerasspirea 
x         Tragopogon dubius morgenster, Bleke  
 X x x x     Hieracium pilosella Muizenoor 
 X  x      Mentha aquatica munt, Water- 
   x      Stellaria nemorum muur, Bos- 
x X x x      Stellaria graminea muur, Gras- 
   x      Stellaria media muur, Vogel- 
    x     Sedum acre Muurpeper 
  x x      Mycelis muralis Muursla 
  x x   x   Geum urbanum nagelkruid, Geel  

        x 
Odontites vernus subsp. 
serotinus ogentroost, Rode  

 X x x      Euphrasia stricta ogentroost, Stijve  
x         Euphrasia tetrequetra ogentroost, Vierrijige 



x X x       Geranium sanguineum ooievaarsbek, Bloed 
   x      Geranium pusillum ooievaarsbek, Kleine  
        x Dactylorhiza maculata orchis, Gevlekte  
     x    Anchusa officinalis ossentong, Gewone  
 X        Taraxacum officinale Paardenbloem 
 X        Daucus carota Peen 
   x      Persicaria maculosa Perzikkruid 
  x x      Populus tremula populier, Ratel- 
     x    Prunus cerasifera pruim, Kers- 
 X x x      Lolium perenne raaigras, Engels  
 X  x      Sisymbrium officinale raket, Gewone  
x X        Rhinanthus minor ratelaar, Kleine  
x         Erodium lebelii reigersbek, Kleverige  
 X  x      Anthoxanthum odoratum reukgras, Gewoon  
   x x     Phragmites australis Riet 
  x       Phalaris arundinacea Rietgras 
 X        Vaccinium uliginosum Rijsbes 
  x x      Geranium robertianum Robertskruid 

 X  x x     
Lotus corniculatus var. 
corniculatus rolklaver, Gewone  

 X   x     Rosa pimpinellifolia roos, Duin- 
 X x x   x   Rosa rugosa roos, Rimpel- 
        x Juncus filiformis rus, Draad- 
        x Juncus bulbosus rus, Knol- 
 X x       Juncus tenuis rus, Tengere  
        x Juncus squarrosus rus, Trek- 
 X x       Juncus articulatus rus, Zomp- 
   x      Polygonatum multiflorum salomonszegel, Gewone  
  x    x   Equisetum hyemale Schaafstro 

        x 
Spergularia media subsp. 
angustata schijnspurrie, Gerande  

   x      Spergularia rubra schijnspurrie, Rode  
   x      Spergularia marina schijnspurrie, Zilte  
x X        Silene vulgaris silene, Blaas- 
 X x x x     Hypericum perforatum Sint-Janskruid 
  x x      Prunus spinosa Sleedoorn 
     x    Primula veris sleutelbloem, Gulden  
 X x x x     Deschampsia flexuosa smele, Bochtige  
         Deschampsia setacea smele, Moeras- 
 X        Cirsium dissectum Spaanse ruiter 
 X        Picea abies spar, Fijn- 
  x       Picea orientalis spar, Kaukasische 

  x       
Ononis repens subsp. 
repens stalkruid, Kruipend  

  x x      Dryopteris dilatata stekelvaren, Brede  



 X x       Dryopteris carthusiana stekelvaren, Smalle  
  x       Callitriche s.l. Sterrenkroos, s.l. 
 X  x      Poa annua Straatgras 
   x      Crepis capillaris streepzaad, Klein  
 X x x x     Calluna vulgaris Struikhei 
   x      Bidens frondosa tandzaad, Zwart  
 X x       Thymus serpyllum tijm, Kleine  

 X x x      
Phleum pratense subsp. 
pratense Timoteegras 

x X x x x     Potentilla erecta Tormentil 
 X  x      Polygonum aviculare varkensgras, Gewoon  
        x Oxycoccus palustris veenbes, Kleine  
    x     Eriophorum angustifolium Veenpluis 
    x     Persicaria amphibia Veenwortel 
 X x       Luzula campestris veldbies, Gewone  
      x   Luzula pilosa veldbies, Ruige  
  x       Luzula multiflora veldbies, Veelbloemige  
        x Pinguicula vulgaris Vetblad 
 X  x x     Sagina nodosa vetmuur, Sierlijke  
   x      Potentilla reptans Vijfvingerkruid 
   x      Digitalis purpurea Vingerhoedskruid 
 X        Viola arvensis viooltje, Akker- 
x X x x      Viola tricolor viooltje, Driekleurig  
    x     Viola curtisii viooltje, Duin- 
        x Viola canina viooltje, Honds- 
x X  x x     Linaria vulgaris Vlasbekje 
    x     Polygala vulgaris vleugeltjesbloem, Gewone  
    x     Polygala serpyllifolia vleugeltjesbloem, Liggende  
 X x x      Sambucus nigra vlier, Gewone  
   x      Glyceria notata vlotgras, Stomp  
  x       Prunus serotina vogelkers, Amerikaanse  
 X        Aira praecox Vroege haver 
 X x x      Galium verum walstro, Geel  
 X x       Potentilla palustris Wateraardbei 
  x  x     Eleocharis palustris waterbies, Gewone  
        x Menyanthes trifoliata Waterdrieblad 
      x   Berula erecta watereppe, Kleine  
 X   x     Hydrocotyle vulgaris waternavel, Gewone  
 X        Persicaria hydropiper Waterpeper 
  x       Samolus valerandi Waterpunge 
  x  x     Lysimachia vulgaris wederik, Grote  

 X x x x     
Plantago major subsp. 
major weegbree, Grote  

x         Plantago media weegbree, Ruige  
 X x x x     Plantago lanceolata weegbree, Smalle  



x X  x x     Plantago maritima weegbree, Zee- 
   x   x   Athyrium filix-femina Wijfjesvaren 
  x       Vicia sepium wikke, Heggen- 
x X x x x     Vicia cracca wikke, Vogel- 
 X   x     Achillea ptarmica Wilde bertram 
 X        Salix repens wilg, Kruip- 
x X x x x     Chamerion angustifolium Wilgenroosje 
  x  x      Epilobium hirsutum wilgenroosje, Harig  
  x       Calystegia sepium winde, Haag- 
 X x x      Holcus lanatus witbol, Gestreepte  
   x      Lycopus europaeus Wolfspoot 
x X x  x     Anthyllis vulneraria Wondklaver 
 X x x x     Jasione montana Zandblauwtje 
 X x       Leymus arenarius Zandhaver 
   x      Zostera marina zeegras, Groot  
x   x      Honckenya peploides Zeepostelein 
x   x x     Cakile maritima Zeeraket 
       x  Carex oederi subsp. oederi zegge, Dwerg- 
   x      Carex acutiformis zegge, Moeras- 
   x      Carex hirta zegge, Ruige  
      x   Carex caryophyllea zegge, Voorjaars- 
x X x  x     Carex arenaria zegge, Zand- 
 X        Carex nigra zegge, Zwarte  
  x x      Aegopodium podagraria Zevenblad 
 X     x   Trientalis europaea Zevenster 
 X x x x     Potentilla anserina Zilverschoon 
        x Drosera rotundifolia zonnedauw, Ronde  
        x Triglochin palustris zoutgras, Moeras- 
        x Aster tripolium Zulte 
   x      Rumex sanguineus zuring, Bloed- 
 X        Rumex crispus zuring, Krul- 
      x   Rumex obtusifolius zuring, Ridder- 
 X x x x     Rumex acetosella zuring, Schapen- 
x X x x x     Rumex acetosa zuring, Veld- 
        x Rumex hydrolapathum zuring, Water- 
 X        Fallopia convolvulus Zwaluwtong 
  x       Papaver rhoeas klaproos, Grote  
  x x      Deschampsia cespitosa smele, Ruwe  
         Lathyrus tuberosus Aardaker 
         Fragaria moschata aardbei, Grote bos- 
         Chenopodium foliosum aardbeispinazie, Rode  
         Bunium bulbocastanum Aardkastanje 
         Conopodium majus aardkastanje, Franse  
         Helianthus tuberosus Aardpeer 
         Populus canescens (x) abeel, Grauwe  



         Ophioglossum vulgatum Addertong 
         Persicaria bistorta Adderwortel 
         Pteridium aquilinum Adelaarsvaren 
         Adonis aestivalis adonis, Zomer- 
           

 
 
 
Excursies kamp Noord-Jutland. 
 

1. Maandag 30 juli 2012        Omgeving Bulbjerg.(kust en duingebied) 
2. Dinsdag 31 juli 2012        Vogelkijkhutten Bygholm Hoje   (Lundfjord) 

                                                                                      (met fiets of auto). 
3. Woensdag 1 augustus 2012      Hjardemal Klitplantage    

                                    Met fiets of auto, daarna gezamenlijke                   
loopexcursie 

4. Donderdag 2 augustus 2012.      a. Slette A bij Hjortdal (auto) 
                                                                                      b. Zwerffietstocht.  

5. Vrijdag 3 augustus 2012.      Het eiland Livo. 
6. Zaterdag 4 augustus 2012.      a. Kalkoven, groeve en Klimbjer 

                                                                                      b. gebied nabij Vigso. 
7. (Zondag 5 augustus 2012.      Vrije dag. Eigen gelegenheid.) 
8. (Maandag 6 augustus 2012.      a. Norre Voruper zeeaquarium) 

                                                                                      b. ’s‐Middags eigen excursies.) 
9. Dinsdag 7 augustus 2012.      Fosdalen. 
10. (Woensdag 8 augustus 2012.      Eiland Mors (molermuseum en Hanklit).) 
11. Donderdag 9 augustus 2012.      a. Zwerffietstocht 

                                                                                      b. Badehotel Svinklov; Klitplantage 
                                                                                      c. Vogelzoektocht steltlopers. 

12. Vrijdag 10 augustus 2012.      Afsluiting met rondwandeling bij  Bulbjerg. 
13. Camping e.o.          camping, bos/wei achter camping, weg naar      

                                                                         straatweg                                                                                 

Noten: 
In vergelijking met het KNNV kamp op dezelfde camping en ongeveer dezelfde tijd 
in 2009, zijn er geen grote verschillen in waargenomen vogelsoorten gezien. 
Ook wij hebben geen waterhoentjes kunnen ontdekken ondanks dat wij daar 2 
weken erg op gefocust waren… 
Opvallend is ook dat enkele gewone vogelsoorten niet waargenomen zijn, zoals 
bijvoorbeeld de roodborst. (wel in 2009). 
“Nieuwe” soorten waren roek (Corvus frugilegus), paapje (Saxicola rubetra), 
zomertaling (Anas querquedula), zwarte ruiter (Tringa erythropus) en 
drieteenstrandloper(Calidris alba). 
Soorten die niet zeker zijn, betroffen: blauwe kiekendief  (Circus cyaneus),visarend 
(Pandion haliaetus) en boompieper (Anthus trivialis). 



Het totale aantal soorten betreft 115 tegen 127 in 2009. Dit zal voornamelijk te maken 
hebben met het feit dat ons kamp minder en gemiddeld minder ervaren vogelaars 
telde dan het kamp in 2009. 
Niettemin waren wij tevreden over het aantal waarnemingen! 
Helaas bleek dat op een aantal waarnemingsformulieren geen gebied en datum 
waren genoteerd en dat niet van alle excursies een formulier is ingevuld. De 
hierboven genoemde excursies die “tussen haakjes” staan, zijn daar voorbeelden van. 
Bij enkele vogelsoorten staat geen kruisje, terwijl deze wel zijn waargenomen (komen 
op een algemene waarnemingslijst voor). 
 
Thijs Krösschell 
 
Nederlandse naam  Wetenschappelijke naam 1, 

12 
2 3 5 6 9 11 13 

Fuut Podiceps cristatus  x    x   
Roodhalsfuut Podiceps grisgena  x    x   
Dodaars Tachibaptus ruficollis  x       
Geoorde fuut Podiceps nigricollis  x       
Jan van Gent Morus bassanus         
Aalscholver Phalacrocorax carbo  x x x x x x  
Kleine zilverreiger Egretta garzetta  x       
Grote zilverreiger Casmerodius albus         
Blauwe reiger Ardea cinerea  x   x x x  
Lepelaar Platalea leucorodia  x    x   
Knobbelzwaan Cygnus olor  x       
Grauwe gans Anser anser  x  x x x   
Bergeend Tadorna tadorna  x    x   
Smient Anas penelope      x   
Krakeend Mareca strepera  x    x   
Wintertaling Anas crecca         
Zomertaling Anas querquedula      x   
Wilde eend Anas platyrhynchos  x    x x  
Pijlstaart Anas acuta         
Slobeend Anas clypeata  x    x   
Tafeleend Anthya ferina  x       
Kuifeend Aythya fuligula  x    x   
Brilduiker Bucephala clangula  x       
Eidereend Somateria mollissima         
Zwarte zee-eend Melanitta nigra         
Zeearend Haliaeetus albicilla      x   
Bruine kiekendief Circus aeruginosus x x x   x x x 
Buizerd Buteo buteo  x x x   x x 
Visarend Pandion haliaetus         
Torenvalk Falco tinnunculus x  x x  x  x 
Fazant Phasianus colchicus x        



Kwartel Coturnix coturnix   x     x 
Meerkoet Fulica atra  x    x   
Kraanvogel Grus grus  x x     x 
Scholekster Haematopus ostralegus x x    x x  
Kluut Recurvirostra avosetta  x       
Bontbekplevier Charadrius hiaticula       x  
Goudplevier Pluvialis apricaria      x x  
Kievit Vanellus vanellus  x  x  x   
Drieteenstrandloper Calidris alba x      x  
Kemphaan Philomachus pugnax  x       
  1, 
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Watersnip Gallinago gallinago  x       
Grutto Limosa limosa      x   
Regenwulp Numenius phaeopus x       x 
Wulp Numenius arquata  x    x   
Tureluur Tringa totanus  x    x   
Zwarte ruiter Tringa erythropus         
Groenpootruiter Tringa nebularia  x    x   
Witgatje Tringa ochropus  x    x   
Oeverloper Actitis hypoleucos  x  x x x   
Kokmeeuw Larus ridibundus  x  x  x   
Stormmeeuw Larus canus      x   
Kl. Mantelmeeuw Larus graellsii      x   
Grote Mantelmeeuw Larus marinus      x   
Zilvermeeuw Larus argentatus x x  x  x x  
Drieteenmeeuw Rissa tridactyla x        
Grote stern Sterna sandvicensis x x  x     
Visdief Sterna hirundo  x  x     
Noordse stern Sterna paradisaea         
Holenduif Columba oenas         
Houtduif Columba palumbus x  x x x x   
Turkse tortel Streptopelia decaocto         
Bosuil Strix aluco        x 
Ransuil Asio otus         
Gr. Bonte specht Dendrocopus major   x x    x 
Veldleeuwerik Alauda arvensis   x x x  x  
Oeverzwaluw Riparia riparia         
Boerenzwaluw Hirundo rustica x x x x x x x x 
Huiszwaluw Delichon urbica x x  x x x   
Graspieper Anthus pratensis x x x x x x x  
Witte kwikstaart Motacilla alba x x x x  x  x 
Gele kwikstaart Motacilla flava  x       
Winterkoning Troglodytes troglodytes    x    x 
Heggenmus Prunella modularis x     x   



Paap Saxicola rubetra         
Tapuit Oenanthe oenanthe    x x  x  
Merel Turdus merula x  x x  x  x 
Zanglijster Turdus philomelos        x 
Sprinkhaanzanger Locustella naevia  x       
Kleine karekiet Acrocephalus scirpaceus  x       
Braamsluiper Sylvia curruca    x     
Grasmus Sylvia communis         
Zwartkop Sylvia atricapilla         
Fitis Phylloscopus trochilus   x x  x x  
Tjiftjaf Phylloscopus collybita x  x x     
Goudhaantje Regulus regulus    x     
Gr.  vliegenvanger Muscicapa striata         
Baardman Panurus biarmicus  x       
Kuifmees Parus cristatus   x x     
  1, 
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Staartmees Aegithalos caudatus    x     
Glanskop Parus palustris         
Zwarte mees Parus ater         
Pimpelmees Parus caeruleus   x x    x 
Koolmees Parus major   x x  x  x 
Grauwe klauwier Lanius collurio     x  x  
Gaai Garrulus Glandarius   x x     
Ekster Pica Pica  x      x 
Kauw Coevus monedula    x     
Raaf Corvus corax  x  x    x 
Bonte kraai Corvus cornix   x x  x  x 
Roek Corvus frugilegus         
Spreeuw Sturnus vulgaris  x x x x x   
Huismus Passer domesticus    x  x   
Ringmus Passer montanus   x x  x   
Vink Fringilla coelebs   x x    x 
Groenling Chloris chloris   x x  x   
Putter Carduelis carduelis      x   
Kneu Carduelis canabina   x x x   x 
Sijs Carduelis spinus         
Barmsijs (kl. en gr.) Carduelis s.s.    x   x x 
Kruisbek Loxia curvirostra   x     x 
Goudvink Pyrrhula pyrrhula   x x    x 
Geelgors Emberiza citrinella  x x x  x x  
Rietgors Emberiza schoeniclus  x       
Grauwe Gors Miliaria calandra      x   
 
 



Zweefvliegen  
Denemarken Jutland 
2012 

Gewone 
driehoekszweefvlieg melanostoma mellinum    
Halve maan zweefvlieg scaeva pyrastri    
Komma zweefvlieg Eupeodes spec    
Groot langlijf Sphearophoria scripta    
Gewoon platvoetje platycheirus clypeatus    
Stomp elfje meliscaeva cinctella    
Bandzweefvlieg Syrphus spec.    
Weide vlekoog eristalinus sepulchralis    
Menuetzweefvlieg Syrrita pipiens    
mica platvoetje platycheirus albimanus    
gewone 
pendelzweefvlieg helophylus pendulus    
citroen 
pendelzweefvlieg helophylus trivitatus    
snor zweefvlieg episyrphus balteatus    
grote fopwesp Chrysotoxum cautum    
     
Andere vliegen     
Blaaskopvlieg conops quadrifasciatus    
Blaaskopvlieg sicus ferrugineus    
sluipvlieg ..    
prachtwapenvlieg chloromya formosa    
snipvlieg Rhagio    
roofvlieg ..    
schorsvlieg mesembrina meridiana    
keizervlieg lucila caesar    
regendaas heamatopota spec.    
gewone goudoogdaas chrysops relictus    
     
hommels     
steenhommel bombus lapidarius    
aardhommel bombus terrestris    
boktor     
rode smalbok leptura rubra    
     
Sprinkhanen     
kustsprinkhaan chorthippus albomarginatus    
wekkertje omocestus viridulus    
grote groene 
sabelsprinkhaan tettigonia viridissima    
ratelaar chorthippus biguttulus    
wrattebijter decticus verrucivorus    
bruine sprinkhaan chorthippus bruneus    
knopsprietje myrmeleotettix maculatus    



     
     

 
 
Wetenschappelijke 
naam Nederlandse naam 
Atrichum undulatum Groot rimpelmos 
Barbula unguiculata Kleismaragdsteeltje 
Calliergonella 
cuspidata Gewoon puntmos 
Calypogeia Buidelmos 
Campylopus flexuosus Boskronkelsteeltje 
Campylopus introflexus Grijs kronkelsteeltje 
Ceratodon purpureus Gewoon purpersteeltje 
Dicranella heteromalla Pluisjesmos 
Dicranoweisia cirrata Sikkelsterretje 
Dicranum scoparium Gewoon gaffeltandmos 
Eurhynchium striatum Geplooid snavelmos 
Fissidens bryoides Gezoomd vedermos 
Frullania dilatata Helmroestmos 
Grimmia pulvinata Gewoon muisjesmos 
Homalothecium sericeum Gewoon zijdemos 
Hylocomium splendens Glanzend etagemos 
Hypnum cupressiforme Gewoon klauwtjesmos 
Hypnum jutlandicum Heide klauwtjesmos 
Kindbergia praelonga Klein laddermos 
Lepidozia reptans Neptunusmos 
Lophocolea bidentata Gewoon kantmos 
Lophozia ventricosa Gewoon trapmos 
Metzgeria fruticulosa Blauw boomvorkje 
Metzgeria furcata Bleek boomvorkje 
Mnium hornum Gewoon sterrenmos 
Orthotrichum affine Gewone haarmuts 
Orthotrichum 
diaphanum Grijze haarmuts 
Pellia epiphylla Gewoon plakkaatmos 
Plagiochila asplenioides Groot varentjesmos 
Plagiomnium affine Rond boogsterrenmos 

Plagiomnium undulatum 
Gerimpeld 
boogsterrenmos 

Plagiothecium 
denticulatum Glanzend platmos 
Plagiothecium undulatum Gerimpeld platmos 
Pleurozium schreberi Bronsmos 
Polytrichum formosum Fraai haarmos 
Polytrichum juniperinum Zandhaarmos 
Polytrichum piliferum Ruig haarmos 



Pseudoscleropodium 
purum Groot laddermos 
Ptilidium ciliare Heidefranjemos 
Radula complanata Gewoon schijfjesmos 
Rhytidiadelphus loreus Riempjesmos 
Rhytidiadelphus 
squarrosus Gewoon haakmos 
Rhytidiadelphus 
triquetrus Pluimstaartmos 
Schistidium crassipilum Muurachterlichtmos 
Sphagnum Veenmos 
Syntrichia papillosa Knikkersterretje 
Syntrichia ruralis var. 
calcicola Duinsterretje 
Syntrichia ruralis var. 
ruralis Duinsterretje 
Ulota bruchii Knotskroesmos 
Zygodon Iepenmos 

 


