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Inleiding  
 

Rügen is onder vogelaars natuurlijk bekend van de enorme aantallen kraanvogels die in 

voor- en najaar doortrekken. Is een week in mei dan ook de moeite waard?  

Het antwoord op die vraag is een volmondig "ja", zoals uit de verschillende 

excursieverslagen wel zal blijken.  

Na een lange periode van kou kwam het voorjaar net goed op gang. Zeker op het gebied van 

bloemen en planten was er veel te zien. De uitbundig bloeiende bosanemonen als 

onderbegroeiing van de beukenbossen waren indrukwekkend. Maar ook op andere gebieden 

was er veel te zien.  

En onafhankelijk van de seizoenen: Rügen is geomorfologisch bijzonder interessant (zie de 

inleiding van Leny Huitzing.  

 

Het was boffen met het weer tijdens ons kamp in Gingst, maar de waarnemingen op en 

rondom het kamp hebben geen bijzondere objecten opgeleverd. Op het kampterrein hebben 

we tijdens deze week maar 3 vlinders gezien nl: Citroenvlinder, Klein geaderd witje en Klein 

koolwitje.  De andere waarnemingen zijn Rode wouw, Veldleeuwerik en (in de avonduren) 

Dwergvleermuis en Laatvlieger die we via de Batdetector konden horen en daarna ook zien. 

De boomkikkers, die aardig te keer gingen, zijn op 2 avonden waargenomen. 

 

Dank aan een ieder die een bijdrage geleverd heeft aan dit verslag en in het bijzonder aan 

de kampleiding. Het was geslaagd! 

 

 
 

 

Foto's zijn van: Fons, Johan, Wytze, Anke en Henri. 

Redactie van het verslag door Anke en Henri.  

Een geschikte kaart is: Kümmerly & Frey Outdoorkarte 1:50.000 no 14 Rügen. 
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Schets van de geomorfologie van Rügen 
Dit verhaal gaat niet over de geologie maar over de geomorfologie van Rügen. De 
geomorfologie houdt zich bezig met de ‘bovenkant’ van de geologie, met de topografie van 
het landschap. Anders gezegd: hoe is het landschap van Rügen ontstaan? Daarover is nog 
discussie. De belangrijkste bron waarop ik dit verhaal baseer is het door meerdere geologen 
geschreven Die deutsche Ostseeküste (zie achteraan), maar dan niet ‘den 2. völlig neu 
bearbeitete Auflage’ maar de eerste druk uit 1995. Van die nieuwe druk uit 2011 heb ik 
alleen nog maar het deel over Rügen gelezen en niet de algemene inleiding. Wat hier volgt is 
dus mogelijk niet geheel in overeenstemming met nieuwere inzichten. 

Landschappen van Rügen 
Er zijn op Rügen globaal drie landschapstypen. Van noord naar zuid zijn dat: 
1. De kust, een ‘golvende’ lijn bestaande uit kliffen en bodden. 
2. Een tamelijk heuvelend gebied dat van de Dornbusch – de kop van Hiddensee – over 

Ralswiek naar Bergen en Putbus loopt en vandaar naar de Granitz in het zuidoosten. 
3. Een vlakker deel ten zuiden van deze noordwest – zuidoost verlopende lijn. 
Deze landschappen hebben in de laatste 25.000 jaar hun huidige vorm gekregen. Qua 
geologische tijdvakken kunnen we ons dus beperken tot - de allerlaatste fase van - het 
Pleistoceen en het Holoceen. Ook zullen we een uitstapje maken naar het einde van het 
Krijt.  

Het Pleistoceen 
Momenteel leven we in het Holoceen. Daarvoor was het Pleistoceen, het tijdvak van de 
ijstijden dat ca 2,5 miljoen jaar geleden begon. Hoeveel ijstijden er in die periode zijn 
geweest, hangt af van de ‘methode’ die is gebruikt om ze vast te stellen. Kijken we naar de 
terrassen in Zuid-Limburg dan onderscheidt men zo’n 33 ijstijden. Op basis van de 
isotopenverdeling O16/O18 in diepzeesedimenten - en wel in het kalkskelet van 
Foraminiferen1 – onderscheidt men meer dan 50 ijstijden. 
Hoe dan ook, wat betreft de geomorfologie van Rügen hebben we te maken met de laatste 
drie ijstijden: Elster, Saale en Weichsel, want alleen deze laatste drie hebben sporen in het 
landschap nagelaten die op een bedekking door landijs wijzen.  
 

Globale indeling van het Kwartair -2,5 M2a 

Holoceen  (interglaciaal?)  vanaf ± 10.000 jaar BP3 

Pleistoceen 

Weichselien  (glaciaal) 
 ± 120.000 – ± 10.000 
BP 

Eemien (interglaciaal) 
± 130.000 – ± 120.000 
BP 

Saaleien  (glaciaal) 
± 370.000 – ± 130.000 
BP 

Holsteinien  (interglaciaal) 
 ± 410.00 – ± 370.000 
BP 

Elsterien (glaciaal) 
± 475.000 – ± 410.000 
BP 

eerdere interglacialen en glacialen 
± 2,5 Ma – ± 475.000 
BP 

 

                                                
1
 Eencellige dieren met een uitwendig skeletje van kalk; hierin zitten veel gaatjes (Foraminiferen = gaatjesdragers). 

2
 Ma = miljoen jaar 

3
 BP = Before Present. In deze tabel nog 1950 (Is recent gewijzigd in jaar 2000). 
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Elster 
Deze ijstijd duurde van ca. 475.000 tot zo’n 410.000 jaar geleden. Buiten Rügen heeft deze 
ijstijd diepe tunneldalen nagelaten bijv. in de Noordzeebodem en in Drenthe, die in de 
daaropvolgende tussenijstijd – het Holsteinien - weer grotendeels met sediment zijn 
opgevuld. We vinden die tunneldalen ook als langgerekte meren in Mecklenburg 
Vorpommern en ze vormen de fjordenkust van Sleeswijk - Holstein. Het landijs van deze 
ijstijd drong het verst zuidelijk in Duitsland door: tot voorbij Dresden. 

Saale  
Deze ijstijd duurde van ca. 370.000 tot ongeveer 130.000 jaar geleden. Net als alle andere 
ijstijden onderscheidt men binnen deze ijstijd koudere en minder koude perioden. Twee van 
de drie koude perioden zijn genoemd naar Drenthe: Drenthe I en Drenthe II. De verste 
landijsbedekking loopt in ons land ongeveer van Haarlem naar Nijmegen en in Duitsland van 
Hannover naar Osnabrück met een zuidelijke uitloper tot Duisburg. In het laatste koude 
stadium – Warthe – reikte het landijs tot een eindje over de huidige loop van de Elbe (het 
‘kruiste’ de huidige loop van de Elbe bij Letzlinger Heide tussen Hannover en Berlijn). 

Weichsel  
Deze ijstijd duurde van ca. 110.000- 10.000 jaar geleden. Het landijs bedekte Rügen maar 
reikte ook in zijn koudste periode niet voorbij de Elbe. Het is deze laatste ijstijd die het 
aanzien van Rügen het meeste heeft bepaald. Binnen Weischselien onderscheidt men vier 
koudere perioden (stadialen). Het landijs van de laatste kwam niet verder dan Bornholm. 
Maar de laatste fase van het derde stadiaal is naar Rügen genoemd en dat is niet voor niets. 
Dit Nordrügenerstaffel heeft de drie genoemde landschapstypen van Rügen gevormd: het 
heeft de kust opgeduwd -stauchmorene - terwijl het eerder genoemde heuvellandschap een 
eindmorene van deze stadiaal is en het heeft het zuiden van Rügen afgevlakt doordat het er 
een sandr – spoelzandwaaier – op achterliet. Daarom bespreek ik nu eerst de belangrijkste 
termen rond landijs en gletsjers. 

Beknopte terminologie van het landijs/ gletsjers 
Gletsjers liggen in dalen van het hooggebergte. Als dat ijs zich (vandaar) uitbreidt over een 
vlak gebied spreken we van landijs.  

Grondmorene 
Morene is de verzamelnaam voor al het materiaal dat door het landijs onderweg is opgepikt, 
wordt meegevoerd en - na het smelten - is achtergelaten. Veel materiaal zakt tijdens het 
transport door het ijs heen en komt uiteindelijk op de grond terecht waar het wordt vermalen: 
grondmorene, de ‘zool’ van het landijs. Het bestaat uit grote en kleinere stenen die uit de 
overreden gebieden zijn losgerukt. Maar het grootste bestanddeel is leem4. Een andere term 
voor grondmorene is dan ook keileem.  

Eindmorene 
Naast perioden waarin het landijs vooruitschuift, kent het ook stationaire fasen: dan komt het 
niet verder, wat niet wil zeggen dat het landijs ‘stil staat’: het maakt pas op de plaats. De 
aanvoer van ijs uit het brongebied gaat gewoon door maar het front van het ijs smelt en/of 
verdampt even snel als de aanvoer. En net als aan het einde van een lopende band, ontstaat 
aan het front van het landijs een stapel van meegevoerde stenen: de eindmorene5. 

Sandr of spoelzandwaaier 
Tijdens zo’n stationaire fase accumuleren niet alleen meegevoerde stenen tot een 
eindmorene maar hoopt zich ook veel zand vóór het front van het ijs op: de sandr of 
spoelzandwaaier. Ook in ijstijden zijn er namelijk zomers waarin er veel ijs op en aan de rand 

                                                
4
 Leem bestaat uit silt (fijn zand, korrelgrootte van 50- 3 micron) en lutum (korrelgrootte < 3 micron); chemisch gezien, bestaat 

lutum vaak uit klei: plaatvormige aluminiumsilicaten. 
5
 Onder geologen  is discussie of er überhaupt wel een eindmorene is op Rügen en of het niet gewoon om een nogal heuvelige 

grondmorene gaat. 
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van de het landijs smelt. Dat smeltwater verdwijnt in diepe spleten en komt uiteindelijk onder 
het ijs terecht waar het een smeltwaterrivier(tje) vormt dat zand, grind en stenen meevoert. 
Op IJsland en in de andere Arctische of Alpiene streken kun je tegenwoordig nog mooi zien 
hoe het smeltwater door de gletsjerpoort naar buiten komt. Buiten het landijs neemt de 
stroomsnelheid onmiddellijk af dankzij het nu veel bredere stroombed; hierdoor neemt de 
transportkracht van het smeltwater af en wordt het meegevoerde zand en grind vóór het 
landijs afgezet in de vorm van een waaier: de spoelzandwaaier of – zoals de IJslanders 
zeggen – sandr.  
We hebben in Nederland ook spoelzandwaaiers bijv. aan de zuidwestkant van de Utrechtse 
Heuvelrug. Dergelijke afzettingen zijn i.h.a. erg vlak en daarmee erg geschikt om als 
vliegveld te dienen: vliegveld Deelen op de Veluwe ligt op een sandr. 

Hoe het landijs Rügen vormde 
Het heuvelende gebied – dat globaal van de Dornbusch op Hiddensee, over Ralswiek, via 
Bergen en Putbus naar de Granitz loopt – is dus een eindmorene van de Nordrügener 
staffel. Deze eindmorene ligt bovenop door dit landijs eerder afgezette grondmorene die zelf 
weer bovenop grondmorenes uit de Saale- respect. de Elsterijstijd ligt. Deze grondmorene 
strekt zich ook uit ten zuiden van de eindmorene. Het oppervlak van de grondmorene is 
minder geaccidenteerd dan de eindmorene maar is ook niet helemaal vlak, het glooit wat. 
Daar komt in het zuiden van Rügen dus het nivellerende effect van de spoelzandwaaier 
overheen. En in de allerlaatste ‘stuiptrekkingen’ van het Weichselien is – net als in 
Nederland, een laag dekzand afgezet. Dan nu de kust. 

Stauchmorene of stuwmorene 
Elke nieuwe landijsbedekking deformeert de afzetting van het vorige landijs wanneer het er 
overheen schuift. Na de stationaire fase met afzetting van de eindmorene en de sandr, smolt 
het landijs waarschijnlijk af. Daar het vervolgens weer veel kouder werd, rukte het landijs 
weer op d.w.z: het schoot plotseling vooruit. Daarbij stuwde het het eerder afgezette keileem 
van eerdere stadia van het Weichselien, plus van Saale- en Elsterouderdom plus wat het zelf 
eerder had afgezet – op tot ver over de 100 m. Dit is waarschijnlijk meerdere keren gebeurd. 
Zo ontstond de - uit de lucht gezien ‘golvende’ - noordkust van Rügen: het is de ‘afdruk’ van 
het uit lobben bestaande landijsfront. De inhammen – baaien en ‘bodden’ – zijn eigenlijk 
tongbekkens van het landijs.  
Bij het opstuwen werden de diverse keileemlagen verfrommeld ,door elkaar gekneed en 
geplooid.  
 

Intermezzo Krijt 
Krijt is zowel de naam van een periode uit de geologie als van een soort kalksteen. Het 
tijdvak/de periode Krijt duurde van ca. 145 tot 65 miljoen jaar geleden en eindigde met de 
inslag van een grote meteoriet in Yucatan (Mexico). Daarmee kwam, zoals bekend, een 
einde aan het leven van de Dinosauriërs, de Ammonieten en vele andere planten- en 
diersoorten. 
 
Krijt is ook de naam van een zachte kalksteen (CaCO3 - Calcium carbonaat)die bijzonder 
zuiver is en daardoor wit. Het bestaat grotendeels uit de skeletjes van eencellige algen 
(Coccolithoforen). De krijtrotsen op Rügen en het Deense Møn dateren uit dezelfde tijd - het 
Onder-Maastrichtien6, als ons Limburgse krijt en zijn van hetzelfde materiaal als de van 
White Cliffs of Dover en Cap Blanc Nez. Lopend langs krijtkliffen, zie je dat deze ‘doorregen’ 
zijn met donkere, tot 10 cm dikke banden. Dat is vuursteen. Deze vuursteen is afkomstig van 
de kiezelskeletten van sponzen en eencellige algen (diatomeeën). De kiezel – SiO2, 
siliciumdioxide - van de skeletjes loste op en migreerde, nog voor het gesteente hard werd, 
naar de – oorspronkelijk horizontale - laagvlakken in de krijtlagen waar het neersloeg. Op 

                                                
6
 Het Maastrichtien is de bovenste etage van de Krijtperiode en duurde van 70-65 miljoen jaar geleden. 
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zo’n laagvlak – de oorspronkelijke kalkmodderbodem - kropen allerlei dieren rond die gangen 
groeven. Het neerslaan van de vuursteen lijkt te worden bevorderd door de aanwezigheid 
van organisch materiaal – de dode dieren – in die gangen. Het oppervlak van de 
vuursteenplaten is dan ook niet vlak maar erg bobbelig en vertoont allerlei gaten. In 
Krijtmuseum te Gummanz, op het eiland Wittow, is te zien hoe tussen de vuursteenplaten 
hier en daar -oorspronkelijk – verticale, dikwandige vuursteenbuizen lopen met een dikte tot 
30-40 cm. De bekende ‘Sassnitzer bloempotten’ maakten ooit deel uit van zulke buizen. 
Het krijt onder Rügen reikt tot zo’n 150m diepte, daaronder liggen andere tijdens de 
Krijtperiode afgezette kalksteenlagen. De diverse landijsbedekkingen hebben het krijt 
vermengd met de keileem gekneed en geplooid waarbij de keileem de dalen van de plooien 
vormt en het krijt gewoonlijk de toppen. Tot slot heeft het landijs dit mengsel opgestuwd tot 
ver boven de 100 m hoogte: de ‘stauchmorene’ of stuwmorene. 

 
Stuwmorene is overigens iets anders dan de bekende Nederlandse stuwwallen. Ook hier 
heeft het landijs materiaal opgestuwd maar dat materiaal is geen morene maar is ver voor de 
komst van het landijs door rivieren afgezet. Het is dus niet afkomstig uit het noorden maar 
juist uit het zuiden: het is aangevoerd door Rijn en Maas die het hebben ‘losgemaakt’ uit 
respect. het Rijnleisteengebergte7 en de Ardennen.  

Holoceen 
Toen het ijs voorgoed8 was weggesmolten, had Rügen ongeveer dezelfde omtrek als nu 
maar was het geen eiland: het was een hooggelegen gebied in een lagere omgeving. Er was 
in de verste verte geen zee te zien: in het zuiden kon je droogvoets naar de huidige Duitse 
noordkust lopen.  

Ontstaan van Botnische golf en Oostzee 
 De gigantische hoeveelheid water van het gesmolten landijs vormde aanvankelijk in het 

gebied van de Oostzee en de Botnische golf een groot zoetwatermeer: het Baltische 
ijsmeer.  

 Later ontstond er via midden-Zweden een verbinding met de Atlantische Oceaan 
waardoor het water zouter werd. Deze fase wordt de Yoldiazee9 genoemd.  

 Verlost van zijn 2-3 km dikke ijslast, veerde midden- Zweden op als een schip dat gelost 
wordt en verdween deze verbinding met de oceaan waardoor weer een zoetwatermeer 
ontstond: het Ancyclusmeer10.  

 Ongeveer 9500 jaar geleden, tijdens de tot nu toe warmste periode van het Holoceen het 
Atlanticum, was de zeespiegel zo hoog dat er via de Sont en de Grote en Kleine Belt een 
verbinding met de Noordzee ontstond, het water werd weer zouter: de Littorinazee11.  

 Aan het einde van die fase – de zogenoemde Littorinatransgressie - steeg het zeeniveau 
enorm snel - tot wel 20m in 2000 jaar (is 1cm per jaar)- en werd Rügen een archipel.  

 Sindsdien is het zeeniveau weer gedaald en zijn Zuid-Zweden en Denemarken verder 
omhoog gekomen waardoor de zeestraten zijn vernauwd en de huidige Oostzee brak is 
geworden. Sinds 500 na Chr. spreekt men van de Myazee12.  

Kliffen 
Pas het klotsende water ‘beitelde’ uit de hoge, in omtrek ‘golvende’ noordrand van Rügen 
kliffen. Keileem mag dan een tamelijk hard materiaal zijn: door zijn heterogene samenstelling 
is het erg gevoelig voor erosie. Bij vorst ontstaan er krimpscheuren in. Bij dooi vullen die zich 
met water; als dat water bevriest maakt het de scheur groter. Van het land afstromend 

                                                
7 Het Rijnleisteengebergte bestaat uit de Eifel, Westerwald, Hunsrück en Taunus 

8 Dat is ook maar betrekkelijk: volgens sommige geologen bevinden we ons in een tussenijstijd en zal het landijs dus ooit 

terugkeren. 
9 Genoemd naar de mossel Yoldia (nu Portlancia) artcia. 

10 Genoemd naar de zoetwaterslak Ancyclus fluviatilis. 
11 Genoemd naar de slak Litorina litorea. 
12 Genoemd naar Mya arenaria 
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regenwater spoelt zomers en in zachte winters veel materiaal naar zee. Krijt is – afgezien 
van de vuursteenlagen – wel homogeen maar is erg bros, d.w.z. dat er gemakkelijk scheuren 
in ontstaan. Via die scheuren zuigt de krijt zich vol regenwater en wordt het zwaar. Als het 
dan ondergraven wordt door de branding, stort het in zee.  
Ook het feit dat verschillende lagen boven elkaar liggen, versterkt de erosie. Krijt boven een 
smeltwaterzandafzetting breekt bijv. gemakkelijk af als de branding gaten in het 
onderliggende zand slaat. Tussen de keileemlagen bevinden zich kleilagen uit 
tussenijstijden. Die ooit horizontaal afgezette lagen zijn door het landijs scheefgezet. Helt 
zo’n kleilaag naar zee, dan glijdt het bovenliggende materiaal gemakkelijk de zee in. Al met 
al ontstonden zo uit de hoge noordrand van Rügen steile kliffen. 

Kapen en bodden 
Tussen de inhammen – de voormalige tongbekkens van het landijsfront – bevinden zich 
kapen, de vooruit stekende delen van de golvende kustlijn, die het meest aan golven en wind 
zijn blootgesteld. De overheersende stroomrichting langs de Rügense noordkust is van west 
naar oost en de overheersende windrichting is uit het noordoosten. Materiaal dat van de 
kapen afstort wordt dus door het zeewater langs de kust naar het oosten gevoerd. Krijt 
(CaCO3)lost op en het overige materiaal wordt oostwaarts langs de kust gevoerd. Komt de 
stroming bij een inham, dan neemt de stroomsnelheid af – door de bredere ‘bedding’- en zal 
het materiaal gesorteerd naar gewicht worden afgezet: er ontstaat onder water een 
zandplaat die geleidelijk boven water komt: een schoorwal (‘Nehrung’). In de loop van de tijd 
wordt deze schoorwal langer en langer tot hij het volgende (schier)eilandje bereikt en de baai 
afsluit: zo veranderen de baaien in bodden.  
 
Even terug naar het einde van het Weichselien. Bij het afsmelten van het ijs, werden de 
aanvankelijk diepe tongbekkens eerst opgevuld met smeltwaterafzettingen. Later ontstonden 
in deze tongbekkens meren tussen de ‘stauchmorene’ en het afsmeltende ijs. Ook in die 
meren werd sediment (bekkenklei) afgezet. Later in het Holoceen zijn de voormalige 
tongbekkens- inmiddels baaien- verder opgevuld door afzetting van mariene zanden en slib 
evenals door rivieren aangevoerd materiaal van het land. Tijdens de vogeltrek slapen 
duizenden kraanvogels in deze baaien en bodden: kennelijk hebben ze daarvoor de juiste 
diepte en bieden ze - doordat ze geheel of gedeeltelijk van de zee zijn afgesloten - daarvoor 
ook voldoende rust. 

Vuursteenwallen van de Schmale Heide 
 De bijna 2 km lange vuursteenwallen van de Schmale Heide bij Mukran zijn deels op 

dezelfde wijze ontstaan als de schoorwallen. De vuursteen is ook afkomstig van 
Jasmunder kliffen maar kwam via een omweg op zijn huidige plaats. Het lag namelijk 
grotendeels voor de kust: het land schrijdt immers steeds verder terug terwijl de (zware) 
vuursteen blijft liggen. Vergeleken met de vuursteen direct onder de huidige kliffen, zijn 
deze stenen sterk afgerond door het rollen in de branding.  

 Ongeveer 4500 jaar geleden - aan het einde van de eerder genoemde 
Littorinatransgressie - werd deze vuursteen tijdens zware stormen op de kust geworpen. 
Dit is kennelijk diverse malen gebeurd want er zijn 18 parallelle vuursteenwallen. Dat 
deze strandwallen nu niet meer aan zee liggen maar landinwaarts, komt doordat het 
zeeniveau sindsdien gedaald is.  

 Omdat ze niet meer door de zee worden bespoeld, spreekt men van ‘fossiele’ 
strandwallen. Evenzo zijn er door de hele Oostzee fossiele kliffen ontstaan tijdens de 
Littorinatransgressie. Op Rügen ligt een 3 km lange fossiele klif ± 2 km noordwest van 
Göhren, dat is één km landinwaarts. Deze klif wordt van de zee afgeschermd door jonge, 
ervoor afgezette, actieve strandwallen van de Baaber Heide.  

Rügen in de toekomst 
Volgens de website van het Landesamt für Umwelt und Geologie van Mecklenburg 
Vorpommern, schrijdt 70% van de Oost-Duitse kust per jaar gemiddeld 20-30 cm terug. Op 
de kapen wel tot een meter gemiddeld per jaar. Maar soms – vooral na regenachtige winters 
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waarbij de temperatuur veel rond het vriespunt heeft gezwalkt – in enkele dagen wel 10 -40 
m. Zo verdween op 26 november 2011 een groot stuk van Kap Arkona in zee. Hierbij kwam 
helaas een 10-jarig meisje om. Daarom is sindsdien een groot deel van het kustpad niet 
meer toegankelijk. Het is er waarschijnlijk ook niet meer want het pad liep pal langs de klif. 
Dat is goed te zien op de foto’s die ik in september 2010 tijdens een knnv-kamp heb 
gemaakt. (Ga via de landelijke website naar de werkgroep Geoloie&Landschap en kies daar 
voor ‘foto’s Leny Huitzing, kies ‘Rügen 2010, alleen Kap Arkona’. Of zie  
https://picasaweb.google.com/104065676691510210226.)  
De kliffen van het Deense eiland Mön – hemelsbreed een km of 45 van Hiddensee - bestaan 
(deels?) ook uit Maastrichtiënkrijt. Op de website van het geologisch museum Mön wordt 
berekend dat het eiland over 10.000 jaar in zee zal zijn verdwenen. 
 

Geraadpleegde literatuur en websites 
 Die deutsche Ostseeküste, 2. völlig neu bearbeitete Auflage. Sammlung Geologischer 

Führer 105. Gebrüder Bornträger. ISBN 978-3443-15091-4. 
 Grondboor&Hamer 2007/3-4: 67-71. De geologie van Mecklenburg Vorpommern en haar 

zwerfstenen door Cees de Jong. 
 Grondboor&Hamer 2007/6: 159 e.v. Eiland Rügen, een excursiegids door M. Kutscher 
 Natura 1993-10: 237-239. Rügen door Jan Marbus. 
 Website Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie van Mecklenburg 

Vorpommern. Veel informatie over de kustafslag van Rügen met informatieve foto’s.  
 Rügen, Strand & Steine door Rolf Reinicke. ISBN 3-910150-02-0 
 http://www.geosite.uni-greifswald.de .  
 

 

Leny Huitzing 

 

 

 

  

https://picasaweb.google.com/104065676691510210226
http://www.geosite.uni-greifswald.de/
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RÜGEN : INSEL  DER  ALLEEN 
 

Het eiland Rügen – beter de verzameling van (schier-)eilanden- staat bekend om zijn 

boombeplanting langs 175 van zijn landwegen in open landschap. Bijna overal staat een 

keur aan boomsoorten, ook wanneer het een belangrijke verbindingsweg is. Ik heb het dan 

wel over de tweebaanswegen. Is de weg echt druk bereden, dan wordt ze van vangrails 

voorzien. Dus de laanbomen hebben er een hoge status. Verkeersveiligheid komt op de 

tweede plaats. En dat is toch wel uniek. Is de bomenrij van buitengewone schoonheid of 

leeftijd, dan wordt er een Wanderweg van gemaakt!  Dat is het geval bij de “Mustitzer 

Allee” die van Kiekut naar Zirkow. De 96 Altbuchen zijn reeds in 1820 geplant. Natuurlijk 

leven ze niet allemaal meer (een Beuk wordt niet zo oud), maar in de 90-er jaren zijn ze 

gerevitaliseerd en de gaten opgevuld met jonge Rotbuchen. Dat ze zo heten komt door het 

rode kernhout en dus niet omdat ze rood blad zouden hebben! Hier kunnen ze dan ook aan 

twee kanten breed uitwaaierende kronen ontwikkelen. Dat kan natuurlijk niet op de smalle 

autowegen. Daar worden ze dan ook fors gekortwiekt aan de kant van de baan. 

 

Even een stukje successie-oecolgie: De Beuk zou op de golvende grondmorenen- samen 

met de Es- de climax bosvegetatie gaan vormen, mocht de mens de grond niet liever voor 

landbouw in gebruik hebben genomen. Hij doet het vrijwel in z’n eentje op de krijtbodems, 

zoals we in Jasmund hebben kunnen zien. Vallen er gaten (doordat het beukenbos “overrijp” 

is geworden), dan krijgen we een tussenfase met Gewone esdoorn (Acer pseudoplatanus). 

In het Duits heet hij nog steeds Berg-Ahorn; dat was ook onze oude naam, die m.i. beter 

past omdat hij oorspronkelijk in bergravijnen groeit. We vinden hem dan ook samen met de 

Es in de “Bachschluchten” van het Nationalpark Jasmund. Verder de Noorse esdoorn (Acer 

platanoides)–de Spits-Ahorn vanwege zijn puntig gelobde blad- met zijn veel meer gegroefde 

bast (i.t.t. de Gewone die net als een plataan op oudere leeftijd plaatvormig afschilfert). Hij 

hoort tot het lijstje van de “Zwischenwald”-soorten, waartoe ook de Eik, de Haagbeuk worden 

gerekend.  

Al deze soorten heb ik ook als laanboom waargenomen. Volgens Leny Huitzing zouden er 

ook Iepen  staan. En de Linde staat er vast ook wel. Zelfs vruchtbomen kwam ik een keer 

tegen! 

 

         Fons Vos alias “de bomenman van Tinallinge”  juli 2013 
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Excursies 
 

Excursies Rügen 2013, plus routes. 

 5 mei, no 1 A Doel: Nonnensee, Muttereiche  

fiets, 35 km  route: Gingst, ra Güstin,Grützberg, Vierech, Volkshagen, Muttereiche, Willihof II en I, 
Gadenow, Nonnensee, er omheen, Patzig, Woorke, Veikvitz II, Gagern, Pansevitz, 
Güstin, via Gingst naar camping. 

5 mei, no 2 B Doel: Panservitzer wald 

auto, wandel 
8km 

 Autoroute: Gingst, Kluis, ra Pansevitz, parkeerplaats: Friedwald Pansevitz 
Wandelroute: Pansewitz, Güstin, Y-splitsing ra, la Panservitz 

   
6 mei, no 1 C Doel: eiland Vilm en park Putbus 

auto, wandel  autoroute: naar Lauterbach, boot naar Vilm, (vooraf reserveren, max 30 per) excursie 
onder begeleiding. Hierna naar park van Putbus (bijzondere bomen) 

6 mei, no 2 I Doel: Banzelvitzer berg 

auto, wandel  autoroute: Gingst, Kluis, la Rappin, parkeren bij kerk. 
wandelroute, vanuit Rappin, door moeras Rappiner-see, op dijk la Gross Banzelvitz, 
langs de kust, bovenlangs terug, via Tetzitz terug naar Rappin 

   
7 mei  D Doel: krijtrotsen van het National-Park Jasmond 

gr. 1a  Parkeerplaats: Hagen, wandelend naar Köningsstull, via trap naar strand, ra, volgende 
trap omhoog, langs Kollicker Bach terug naar parkeerplaats, +/- 11 km 

gr. 1b  Parkeerplaats: Hagen, wandelend naar Köningsstull, kleine wandeling, pendelbus 
terug naar parkeerplaats 

gr. 2  Auto geparkeerd in Sassnitz, bus naar Köningsstull, via trap naar strand, ra en terug 
naar Sassnitz, +/- 13 km 

   
8 mei, nr 1 E Doel: Ummanz eiland en Lieschow 

fiets, +/- 35 
km 

 route: graspad naar Varbelvitz-Dorf, Waase(achter kerk Keramikenlage) naar 
Tankow, vogelkijkhut, ra naar Markow, Haide, Wusse, Waase kerk, Mursewiek, 
Edeldestillerie, Klein Kubitz, Gross Kobitz, camping. 

8 mei, nr 2 F Doel: Ralswieker Forst, Schwarze berge 

auto wandel  autoroute: Gingst, voor Bergen la, la Ralswiek, direct rechts parkeren 
wandelroute: richting Ralswiek, Schwedische holzkapelle, naar Schwarze Berge, 
Augustenhof 

   
9 mei, nr 1 G Doel: vuursteenvelden, Prora 

auto lopend  autoroute: Gingst, voor Bergen la, ra Neu Mukran, ra richting Binz, parkeerplaats 
vuursteenvelden. Hierna naar Prora parkeerplaats Museum 
wandelroute: naar vuursteen. In Prora gebouwen bekeken en strandwandeling 

9 mei, nr 2 G Doel: vuursteenvelden en natuurgebied Goor bij Lauterbach 

auto lopend  autoroute: Gingst, voor Bergen la, ra Neu Mukran, ra richting Binz, parkeerplaats 
vuursteenvelden. Hierna naar Lauterbach 
wandelroute: naar vuursteen. Bij Lauterbach rondwandeling gebied Goor. 

9 mei, nr 3 E Doel: Ummanz eiland en Lieschow 

fiets  route: verkorte route van 8 mei 

9 mei I Moerasbosje bij Güstin 

 
 
 

  
10 mei, nr 1 H Doel: Kap Arkona 

auto, wandel  autoroute: naar parkeerplaats bij Putgarden 
wandelroute: Gellort, Kap Arkona, Vitt, Putgarden. 

10 mei, nr 2  Doel: Krijtmuseum Gummanz 

10 mei, nr 3 I Doel: Omgeving 

fiets  route: Gingst, Trent, Schaprode, Neuenkirchen, Rappin, Gingst. 

   
11 mei, nr 1 I Doel: Ralower Holz 

fiets, +/- 30 
km 

 route: graspad, la Unrow, Landow, Ralow, Rugenhof, Güttirf, Dreschvitz, Bussvitz, 
Unrow, Lussvitz, Gross Kubitz, camping 

11 mei nr 2  Doel: Krijtmuseum Gummanz 
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Excursie 5-5-1 
Zondag 5 mei 2013 

Nonnensee (fietstocht), 11 deelnemers 

Rudolf 

 

Op de fiets naar de Nonnensee bij Bergen. 

De tocht voert ons vanaf de camping naar Gingst en vandaar over binnenwegen naar Güstin, Viereck, 

Volkshagen, Willihof tot Bergen. Veel verschillende plaveisels: zand, betonplaten, keien en vuursteen.  

Onderweg komen we langs een grafheuvel uit de bronstijd en een vierhonderdjarige eik: de 

Muttereiche, omringd door paardengraven. O.a. paard Puck rust hier vredig en wij hebben hier koffie 

gedronken. Opvallend onderweg waren de velden witte anemonen onder de bomen (soms ook gele 

anemonen).  

 
 

Bij de Nonnensee was opvallend dat het landschap ten zuidwesten min of meer vlak was en ten 

noordoosten heuvelachtig. Een scheidslijn die te danken is aan de ijstijden. Om de Nonnensee liep 

een prachtig fiets pad dat leidde naar een vogelkijkhut, waar we de lunch gebruikten. Vooral de 

waarneming van de dwergmeeuw was geweldig. 

De tocht is zeker de moeite waard, vooral als er een aantal deskundigen op vogel- en plantengebied 

in het gezelschap vertoeft. 

 

 

Excursie 5-5-2 
Zondag 5 mei 2013 

Pantzevitzer Wald (wandeling), 8 deelnemers 

Herman 

 

De excursie was heel gevarieerd, in allerlei opzichten. Ten eerste de route. Die liep soms door het 

bos, het Panzevitzer Wald en soms langs de akkers. Zo tussen de agrarische velden was het 

misschien wat saai, maar daar konden we wel goed vogels zien. Ten tweede waren de zon en de wind 

wat wispelturig, maar op zich was het prima wandelweer. We parkeerden de auto's (en ook een paar 

fietsen) bij het "Schlosspark".  

In het begin leek het een ware kruipexcursie te worden. Er stond al veel te bloeien; soms heel klein en 

fijn. Hulde voor de mensen die dat toch zo snel opmerken. Iedereen kwam aan zijn trekken. Vooral 
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natuurlijk degenen die op bloemen zijn gefixeerd, maar ook vogels waren er te zien en zelfs kleine 

dieren zoals een paar vlinders, kevers en slakken. Hoewel het zondag was, kwamen we in het bos 

alleen één keer wat fietsers tegen. In het bos was het genoeglijk pauzeren. 

Nadat we terug waren op ons vertrekpunt bekeken we nog even het Schlosspark. Van het slot zelf rest 

alleen een ruïne, die momenteel deels wordt gerestaureerd. In het park stonden prachtige bomen en 

in de vijvers waren schaatsenrijdertjes te zien. De wandeling bleek geen 6 maar 9 kilometer te zijn. 

Dus een flinke tippel, maar omdat niet alle kilometers in KNNV-tempo waren afgelegd, ook niet echt 

vermoeiend. 

Bij het slot troffen we de deelnemers aan de fietsexcursie en toen we hun verhalen hoorden over de 

slecht begaanbare fietspaden, kon ik niet anders dan concluderen dat de keuze voor de 

wandelexcursie de juiste was geweest. Ook omdat het de eerste excursiedag was, gaf dat ook een 

mogelijkheid tot kennismaken met de andere deelnemers.  

 

 

Excursie 6-5-1 
Maandag 6 mei 2013 

Insel Vilm en Park Putbus, 15 deelnemers 

Fons 

 

Om 9 uur vertrokken met auto's en niet ver van de haven een (betaalde) ruime P gevonden (spoorlijn 

over). Het langgerekte eiland zie je al duidelijk voor je liggen, nog voor je op het bootje bent gestapt. 

Er gaan meer dan de 30 toegestane personen mee, maar de vrouwelijke matroos vindt dat vast geen 

bezwaar (voor €16,- p.p.: boot + verplichte gids). Binnen  20 minuten liggen we aan de steiger van het 

hoogste deel: Hohe Vilm (tot 35 m). De gids is een zeer vlotte spreker, die meteen de 

grammofoonnaald laat zakken …..! Vrij snel al beginnen mensen vooruit te lopen en later achterop te 

lopen om zelf van het prachtige eiland te genieten. Een domper is dat Mittel Vilm en Kleine Vilm 

afgesloten zijn voor publiek. Toch blijkt achteraf dit niet echt een groot bezwaar te zijn, want ook al 

vertrekken we al om 13.00 uur (dus maar 2½  uur op het Große Vilm), we krijgen een goede indruk 

van landschap, vegetatie en vogelwereld. 

 

We lopen eerst langs de rietgedekte grote vakantiehuizen van de Honnecker-bonzen. Daarna vnl 

langs de randen, die soms lekker steil en afkalvend zijn. In zee ligt het vol met grote "Findlinge", die de 

kust toch wat beschermen. Prachtige oude bomen, vooral eik en beuk.  

De oudste (>400 jaar) is een prachtig imposant 

boomlijk (eik). Een andere heeft veel knobbels 

(pokdalig) op zijn "blote stam". Dat komt volgens de 

gids door ochtendzon op de niet betwijgde bast. 

Barstjes geven dan een wildgroei van houtcellen: het 

echte wortelhout! Weer een andere is door bliksem 

getroffen: de kern is eruit geknald. Een deel van de 

bast is gespaard en vormt al veel callus. Op de 

grond geknakte takken zijn gaan wortelen. 

De vorm van eiken op dit eiland is bijzonder door 

a. arme bodem: zand met veel kalk, 

b. invloed van het weer: wind en bliksem, 

c. opgroei in open terrein -> veel takken in alle 

richtingen. 

Dit geeft een lage, zeer warrige, robuuste boom met 

zwaar onderstel. 
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Er liggen een aantal kleine laagtes gevuld met water met zwarte els of helemaal dicht met riet. De 

stukken met vrijwel 100% beuk (weinig haagbeuk) zijn overweldigend door een golvend tapijt van witte 

bosanemonen. Vooral deze delen geven m.i. niet de indruk van een "Urwald". Toch is er nooit geplant. 

Wel is er geoogst: voor het laatst fors 400 jaar  geleden. 60 "Hegebäume" moesten blijven staan om 

voor nieuwe zaailingen te zorgen. 

Op de kleine Vilm zien we met de kijker Kiefer (pinus Nigra) boven het bos uitkomen. Die kunnen zich 

niet verjongen nadat de stormen ze doen knakken (gids). Al met al toch een interessante en mooie 

excursie! 

 

's Middags nog een uurtje een exposé gegeven over de mooie grote bomen in het park van Putbus. 

Bijzondere exoten als Japanse notenboom (Ginkgo bilobo), Japanse Cryptomeria, Sequodendron 

giganteum (mammoetboom) en de niet op zijn plaats (boekje) staande Amoerie kurkboom 

(Phellodendron amarense). Ook een kort bezoek aan het ronde plein omringd door witte gebouwen 

voor de gasten van Wilhelm: het circus; beplant met eik: bijna allemaal gekandelaberd. In het midden 

een "gestapelde" obelisk. 

 

 

Excursie 6-5-2 
Maandag 6 mei 2013 

Banselvitzer Berge (wandeling), 5 deelnemers 

Henri  

 

We parkeren de auto in Rappin op een strategische plaats: naast het café. De wandeling gaat eerst 

door het moerasbos van de Rappiner-see. Het begint goed, want we horen gelijk kraanvogels in de 

uitgestrekte rietvelden van het moeras. Daar blijft het bij, we zien ze niet. 

De Rappiner-see zal ooit een inham van de Großer Jasmunder Bodden geweest zijn, die men 

eenvoudig dacht te kunnen inpolderen. De dijk ligt er, maar heeft slechts in een bescheiden 

hoeveelheid bruikbaar land geresulteerd. Rietvelden en moerasbos overheersen. Leuke planten en 

(dankzij Herman) interessante slakjes, opgevist uit slootjes en plasjes.  

Na het moerasbos lopen we over de dijk naar de Banselvitzer Berge.  

Het blijkt mogelijk om onderlangs de kliffen te lopen over een smal strandje van zand, kiezels en 

keien. Het keileem van de klif is van onderaf goed zichtbaar. Vervolgens klimmen we omhoog, de klif 

op en gaan door het bos verder tot Groß Banzelvitz. De groep splitst zich. Herman en Maarten nemen 

de kortste weg naar Rappin, Hennie, Anke en Henri nemen een omweg via Tetnitz (een oud vervallen 

landgoed). Op het terras van het café treffen we elkaar weer en praten gezellig nog even na.  
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Excursie 7-5-1 
Dinsdag 7 mei 2013 

Krijtrotsen Nationalpark Jasmund / Köningsstuhl 

Wytze 

 

We vertrokken vanaf de parkeerplaats in Hagen en wandelden door het bos naar het 

Nationalparkzentrum Königsstuhl. Vlak daarvóór ligt de Herthaburg, een aarden verdedigingswerk uit 

vroeger tijden. Het Zentrum lieten we links liggen en we namen de trap omlaag naar het strand. Toen 

wandelden we in zuidelijke richting. Je voelt je nietig als naast je de steile krijtwand oprijst. Her en der 

lagen flinke brokken, die zo te zien vrij recent naar beneden waren gevallen. Ook zagen we enorme 

bomen in de vreemdste standen hangen en liggen. Merkwaardig dat er zelfs vlakbij het water nog 

levende bomen stonden.  

We zagen wat zeilboten, een enkele vissersboot en ook grote veerboten, wellicht op weg naar 

exotische bestemmingen. Af en toe lagen er wrakstukken van vergane houten boten. Vandaag was de 

zee kalm, maar hier zijn natuurlijk de nodige boten vergaan in het verleden. Op sommige stukken was 

het lastig lopen op de grote keien, zodat het leek of we véél meer dan 4 kilometer over het strand 

hadden gelopen.  

Bij de Kielerbach namen we de trap naar boven. Anders dan op de heenweg liep de route hier 

geleidelijk omhoog. Toen nog een flinke tippel door het bos, waar eindelijk het leverbloempje 

gevonden is. En natuurlijk lag ook hier weer een tapijt van bosanemonen en bingelkruid. 

Raar, maar de terugweg door het bos leek veel langer dan de heenreis. Zal wel door ieders vermoeide 

voeten komen. Het was een heerlijke tocht. 
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Excursie 7-5-2 
Dinsdag 7 mei 2013 

Krijtrotsen Nationalpark Jasmund / Köningsstuhl (wandeling), 5 deelnemers 

Harry 

 

De zon scheen er weer op los en we vertrokken met 5 man en vrouw naar Sassnitz (met de auto). 

Daar namen we de lijnbus naar het bezoekerscentrum van Königsstuhl. Toegang aldaar € 7,50 en 

daar kreeg je ook wat voor: o.a. uitgebreide informatie over het ontstaan van de (aan elkaar gegroeide 

eilandengroep) Rügen. Daarna langs de imposante krijtstoel van de koning 100 m naar het strand 

afgedaald. Daar begon een strandwandeling van 9 à 10 km langs de steile krijtkust waarin je de 

vuurstenen in horizontale lagen zag zitten, soms opgeduwd tot vrijwel verticale lagen. Verderop ook 

keileem wanden. We liepen vaak over keien (bv graniet) en (uitgespoelde) vuurstenen, maar ook over 

krijtklompen en zand. Rechts van ons de steile kustwand, vaak wat overhangend, begroeid tot de rand 

met hoge bomen. Links de klotsende zee, waar we aan de zeerand naar fossielen speurden (met 

succes!).  

 

     
 

Vaak was een stuk van de kustwand ingestort, bomen hingen halverwege de helling of lagen helemaal 

beneden bij de zee. Wij stapten dan door de kale kroon van zo'n boom (kon niet anders).  

Hoewel het zo'n 2 weken niet geregend had, kwamen we wel 5 of 6 stromen en stroompjes tegen die 

de helling afkwamen en in zee verdwenen. De zee van de jonge zwanen kunnen we wel zeggen. We 

zagen er wel een paar 100. 

Weer in Sassnitz aangekomen de "boulevard" opgeklommen en op een terras Eisbecher (niet te klein) 

besteld. Na een uur naar de auto teruggelopen en weer naar Gingst gesjeesd. Het was een prachtige 

wandeling; het weer werkte ook nog mee, dus geweldig. 

 

 

Excursie 8-5-1 
Woensdag 7 mei 2013 

Ummanz (fietstocht), 11 deelnemers 

Harry 

 

Fietstocht vanuit het kamp via Waase, Tankov, Haide, Suhrendorf, Wusse, Waase, Murrewiek, 

Edeldistillerie, Klein Kubitz, Gross Kubitz -> camping. Totaal 34 km. 

Na een paar fikse donderklappen boven de camping vannacht om 3 uur, was het vanochtend grijs en 

een beetje nat. Gaan we op fietsexcursie of toch wat anders? Maar 11 man stonden al klaar. Het 

wordt vast beter, het is warm weer. We gaan. Het werd vooral een fietstocht. Bij Waase gestopt bij het 

kerkje, maar het was nog dicht. Vanmiddag nieuwe kans. Naar Tankow, de vogelkijkhut om 

kraanvogels te zien. De nog kale maisakker deed even de hoop op een kraanvogel opleven, maar 

daar bleef het bij. Koffiepauze bij de hut. Zwaluwen gebruikten de hut binnen en buiten als 

nestplaaats. Een ree en een zeearend in een wat dampige atmosfeer. Dan toch spetters, al wat 
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voorbereidingen aan regenjassen, maar toch niet nodig. Over een DDR betonplaten fietspad rondje 

Ummanz, maar wel veel meer vogels te horen dan gister in het beukenbos. Maar ook veel muggen, 

dus doorfietsen. Terug in Waase, 12.00 uur was de kerk open en het beroemde altaar bekeken. Na de 

lunch aldaar via de Edeldistillerderij (op Rudolfs verzoek) terug. Het was daar knetterduur (€ 24 voor 

0,35 l appeldestillaat), toe maar. Om 14.00 uur terug in Gingst voor de boodschappen. En ja, we 

moesten wachten door een hoosbui voor we naar de camping konden fietsen. En hier was het weer 

even warm en zonnig als de vorige dagen. 

 
 

  

 

Excursie 8-5-2 
Woensdag 7 mei 2013 

Omgeving Ralswick-> Lietzow, langs Jasmunder Bodden (wandeling), 3 deelnemers 

Gert 

 

Met twee dames wandelen in het bos 

Maakt soms heel wat in je los 

Eigenlijk weet je toch wel beter 

Want je vordert nauwelijks een meter 

Drie geelstersoorten lijkt een boffie 

Maar een pijl naar hotel beloofde koffie 

Helaas eerst tot ons verdriet 

Kon dat op dat uur nog niet 

Toen kwamen Leny's charmes in het spel 

En kon het toch ineens weer wel 

Dan 3x een joekel van een zwarte populier 

En zomaar toch een grauwe klauwier 

Een buizerd? Op het eind, maar Leny zei nee 

Joh, dat is een deur 

Zo heb je af en toe wel eens geluk 

Met deze dames kon m'n dag niet stuk. 
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Excursie 9-5-1 
Donderdag 9 mei 2013 
Vuursteenvelden en Prora. Prora,  Binz en  Sellin, 2 deelnemers 
Erna 
 

Prora                                                                                                                     

Hitler plande een kolossaal vakantieoord aan zee in Prora: acht identieke blokken/ flats, 

evenwijdig aan en haaks op de enige weg, zes woonlagen, tweepersoons kamers van 2,5 bij 5 meter, 

toiletten en douches op de gang. Balzalen op elke verdieping, aparte ruimte/plein buiten voor sport en 

spel/theater. Het project is een voorbeeld van de architectuur van het Derde Rijk. In het eerste 

gebouw was de tentoonstelling ‘Macht Urlaub’. Die liet zien dat ook vόόr het Proraproject (gestart in 

1936) al grootschalige Urlaubprojecten, bv. boottochten of twee weken Madeira (54 DM; weekloon 13 

DM) georganiseerd werden. 

De massa-vakanties hadden als doel: ontspanning om daarna weer beter te kunnen werken. De 

slogan was: Kraft durch Freude. Ook was een doel de bevolking op één lijn met de ideeën van de 

regering te krijgen. Militaire propaganda bv. (vakbonden verboden). Al tijdens de bouw van Prora 

dacht Hitler eraan het als hospital in een eventuele oorlog te gebruiken. 

De Prora-gebouwen zijn 4,5 km. lang. Hier en  daar zie je aanpassingen, restauraties en ook wel 

projecten aangekondigd, bv. appartementen aan zee en ruimtes voor kunst(enaars) en winkels. Loopt 

dat? Heel erg veel staat leeg en vervalt langzamerhand. Wel werd in 2011 de grootste jeugdherberg 

van Duitsland in een van de blokken geopend. Feit is dat er een mooi strand is met wat duin en een 

bomenrij die de Proraflats (vanaf het strand) aan het oog onttrekt! We zagen daar veel 

barnsteenzoekers die met stokjes tussen schelpen en zeewier naar buit roerden. 

 

Binz 

Stadje met veel 19e, begin 20e eeuwse villa’s. Badarchitectuur: veel veranda’s, met bogen 

afgetimmerd. De villa’s zijn nu hotel of appartementencomplex. Erg druk, brede straten met 

drukbezette terrassen. Mooi strand, promenade en houten pier van 370 meter. Haast geen golven, 

voor ons een tamme zee. 

 

Sellin 

Weinig strand, wel heel fraaie villa’s. Ook hier een grote pier met een aanloop die van de hoge kust 

naar beneden gaat. Het is geen mondaine badplaats meer, maar gewoon voor iedereen.  

 

De auto hebben we steeds aan de buitenrand van de stadjes geparkeerd; ter plekke alles gefietst. 

 

 

Excursie 9-5-2 
Donderdag 9 mei 2013 

Vuursteenvelden (wandeling) en Goor (wandeling), 7 deelnemers 

Joke 

 

Eerst gingen we met een grote groep naar de Feuersteinfelder tussen Neu Mukranz en Prora. We 

wandelden er naar toe door een gemengd bos. Dankzij een korte uitleg door Leny op de avond 

daarvoor, beseften we dat het niet zomaar een boel stenen was in het bos. Hoewel hier al massa's 

bezoekers naar fossielen hadden gezocht, lukte het een enkeling om nog wat moois op te rapen.  
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Eén groepje bleef op het vuursteenveld en zou later de vakantie-kolos van de Nazi's in Prora 

bezoeken. Wij gingen verder naar het park bij Goor. Onderweg bekeken we de kerk van Vilmnitz en 

lunchten we naast het kerkhof aan de rand van een akker. Geen kraanvogels of andere imposante 

dieren gezien. Wel de "Rasende Roland", die voorbijreed in grote wolken stoom. Het viel ons op dat 

de graven er zo mooi bijlagen, bijna allemaal met verse, echte bloemen. Na een wat hobbelige rit 

parkeerden we aan de rand van het dorpje Freetz. Op het pad zagen we een hazelworm die er niet 

goed aan toe was. Eerst spartelde hij wild en lag later bewegingloos. Iemand opperde dat hij was 

overreden en dood zou gaan. Even later zagen we een klein en gezond exemplaar.  

Dat hier naast Hemelvaart ook "Herrentag" werd gevierd was goed te merken. Veel mannen reden op 

de fiets met een fles in de hand. Sommigen droegen een ketting om de hals, gemaakt van mini-flesjes 

drank: geknutseld als een soort vaderdagkadootje. Ze hadden veel plezier.  

De wandelroute liep door een prachtig loofbos met af en toe een uitstapje naar het strand. Hier was 

goed te zien hoe ondiep de "Bodden" zijn. Het water was dan ook lekker warm daar. Toen we uit het 

bos kwamen, was er regen + onweer op komst, dus gingen we schuilen in het Badehaus Goor. Het 

zag er duur uit: een parkeerplaats vol met glanzende grote auto's en enorme pilaren. Maar het 

restaurant had heerlijk gebak. Na de regenbui was het bos nog mooier geworden. De bladeren aan de 

bomen waren prachtig groen en het rook heerlijk. Tja, en daarna is het nog een flinke rit terug naar 

Camping Haidhof. 

 

Excursie 9-5-2 
Donderdag 9 mei 2013 

Goor (wandeling), 7 deelnemers 

Fons 

 

Met een kleine groep van zeven mensen hebben we dit bosreservaat tegenover Insel Vilm doorkruist. 

We zijn het bos benaderd vanuit een achterdeur en wel via het dorpje Freetz nadat we bij Vilmitz van 
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de hoofdweg waren afgeslagen. We staken een venige “delta” – een zogenaamde 

Durchströmungsmoor van de Freetzer Niederung-  die uitkomt in de Rügener Bodden over om in het 

bos te komen. Oude heel dikke knotwilgen omzoomden het pad. Daar was het nog druk met fietsers 

want het was “Herrentag”. Zie hiervoor in het sfeerverslag van Joke. 

Het Goor ligt op  een tot 36 meter hoge heuvel die met een relatief lage klif eindigt in de Bodden. De 

bodem bestaat uit fijnkorrelige zanden. Geologisch worden zij als smeltwaterafzettingen vóór een 

gletsjertong met doodijsblokken omschreven. Men zou dus van een “kame” kunnen spreken. Er zit 

een inzinking met een “Torfmoos-Birkenwald” in het noorden (niet gepasserd). 

Een groot deel van het bosgebied stond al op de Schwedische Matrikelkarte uit 1696. Het bos 

bestond toen uit lichte beuk en eikenbossen met ook andere loofbomen. Een centrale vlakte in het 

noorden was als zandige akker in gebruik. Dat is in de 19
de

 eeuw beplant met spar, lork, Douglas en 

peppels. Nu zien we veelal beukenbos gemengd met haagbeuk. In het begin zagen we ook Zoete 

kers-bomen met zijn typische horizontale streepjes (lenticellen) in zijn bast (een kenmerk van Prunus). 

Verder zijn er stukken met zomereik en ook uitheemse schijnacacia (Robinia) moet er staan. Abelen 

heb ik aan de beekzijde gesignaleerd. De zeer forse “Traubeneiche” liepen we ook nog onverwacht 

tegen het lijf. Heel florissant zag hij er niet uit. In  het Nederlands heet ie trouwens Wintereik – 

Quercus petraea. 

Halverwege toen de lucht zwaar begon te betrekken hebben we een goed heenkomen gezocht in het 

van binnen totaal  “ge-update” hotel-restaurant BADEHAUS met zijn zware spierwitte zuilen. Zelfs de 

toiletten waren helemaal van deze tijd. 

Toen het weer droog was liepen we door een glinsterend fris beukenbos, nog in zijn  tere eerste blad.  

Johan maakte er een panoramafoto van. Om die te nemen draaide hij zich langzaam met zijn kleine 

toestel om zijn as. Jaja, de digitale techniek staat voor niets! In mijn tijd nam je dan een aantal foto’s 

en probeerde die thuis aan elkaar te plakken. . . . . Eén foto van een glimmende gevallen flinke 

haagbeuk met prachtige bruine streeptekening wil ik jullie hierbij niet onthouden. 

 
 

Voor dit verhaal heb ik veel gegevens kunnen halen uit een geleend Duits boek van het 

Umweltministerium. Het heet “Die Natuurschutzgebiete in Mecklenburg-Vorpommern” (ISBN 3-
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910150-52-7). Echt gründlich geschreven met interessante inleidingen met kaartjes, tekeningen hoe 

het landschap is ontstaan, een foto van elk gebiedje enz. Uit dit boek kon ik ook mooi halen wat we 

gemist hebben. Nou ja, wat we ook nog hadden kunnen bezoeken. Ik noem de m.i. voor ons soort 

mensen meest interessante gebieden: 

Granitz : 1130 ha groot bosgebied tussen Binz en Sellin op smeltwaterafzettingen (zand) en dieper 

kalkrijke Geschiebemergel met kalkschollen (krijt). Overal heel veel reliëf, slechte doorlatendheid en 

dus ook veenmeertjes (Kesselmoore). Helaas nog grotendeels in bosbouwbeheer (delen met 

naaldhout).  

Insel Hiddensee: en wel het noordelijke deel bij dorpje Kloster; 7 ha groot stuwmorene-lob met 

gevarieerde doornbos-vegetatie met veel warmteminnende kruiden. Het duinheidegebied (75 ha is 

beschermd) ongeveer midden op het lange strandwallen-eiland is ook een aanrader (je hebt er wel 

mooi zonnig weer voor nodig en dat ontbrak toen voor onze groep!) 

 

 

Excursie 9-5-3 
Donderdag 9 mei 2013, Hemelvaartsdag (hier ook ‘Herrentag’) 

Ummanz  (fietstocht), 2 deelnemers 

Leny 
 
We fietsen naar het kerkje van Waase om het 16e-eeuws Antwerpse altaarstuk te zien. Onderweg 

hebben we kleine plantjes gedetermineerd in een zanderige berm: o.m. Lathyruswikke en 

Zandhoornbloem. Als het gaat regenen, blijkt dat mijn jas nog ‘thuis’ ligt. Snel op en neer gefietst.  

Om een uur of één zijn we bij het kerkje van Waase dat echter alleen tussen 2 en 3 uur bezichtigd kan 

worden. We besteden de wachttijd aan het maken van foto’s van dit fraaie kerkje en wat botaniseren 

in de directe omgeving. Op het kerkhof staat een mooi veldje knikkende vogelmelk met blauwe 

druifjes.  

Eenmaal in het kerkje, blijkt dat we voor het maken van foto’s € 1,50 per stuk moeten betalen. Dan 

maar het mooie, instructieve gidsje á € 3 gekocht. Het Antwerpse altaarstuk is afkomstig uit de 

Nikolaikerk van Stralsund. Onderin wordt het leven van Thomas Becket – in de 12e eeuw 

aartsbisschop van Canterbury – verbeeld. Links wordt hij tot aartsbisschop gekroond, middenin wordt 

hij voor het altaar van de kathedraal van Canterbury vermoord en op het rechter paneel zweert 

Hendrik II dat hij niets met de moord te maken heeft. Tja, het kwam hem wel goed uit. 

Als we weer buiten komen is de lucht zwanger van onweer (foto ?). Gelukkig is er vlakbij een 

Kaffeerösterei. Je kunt er allerlei soorten koffie drinken – genau: mit Kuchen – en vers geroosterde 

noten eten. De zaak stroomt spoedig vol met gestrande fietsers, wandelaars en automobilisten. Als na 

een uur de bui over is, loopt de zaak weer vrijwel leeg. De uitbaters zullen de weergoden wel erg 

dankbaar zijn. Vanaf onze plaatsen, achter glas, zien we een troepje putters en kneutjes. Ze eten iets 

van het asfalt en uit het gras. Neergeregende insecten? 

Droog; het is al 15.45. We  besluiten een klein rondje te fietsen langs Tankow. Het landschap aan de 

rand van de Koselower See en de  Udarser Wiek is helder fris gewassen en alle vogels zingen. We 

horen – en zien soms ook – Veldleeuwerik, Grauwe gors, Tuinfluiter en Boerenzwaluwen. Verder zien 

we ook vrouwtje Blauwe Kiekendief en kieviten.  

Over een irritant fietspad – twee betonnen platen waarin steeds twee gaten – rijden we door het nogal 

kale landschap dat wordt afgewisseld met bosveentjes. Spoedig zijn we terug in Waase. De toren van 

Gingst is al weer te zien en we zijn spoedig op de camping. 
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Het moerasbosje bij Güstin 
Donderdag 9 mei (Hemelvaartsdag) 

Peter 

 

Vandaag wilde ik naar de kerk gaan, maar als ik opsta zie ik dat het al kwart voor tien is. Helemaal 

verslapen. Nou ja, dan maar wat anders. Omdat mijn benen niet meer zo willen, besluit ik naar het 

moerasbos+weiland te gaan, waar gisteren een paartje grauwe Klauwier en een Tapuit zat. Dat was 

richting Güstin en dus vlakbij in de buurt. Ik ga gewoon kijken of ze er nog zitten. Je weet immers 

maar nooit. Ik op mijn fiets er naar toe en zodra ik bij dezelfde plaats arriveer, weet ik gewoon niet wat 

mij overkomt. Uit het moerasbos klinkt met keihard volume de krakende zang van de grote karekiet, 

die met gemak boven het pie-tok, pie-tok, tok-tok-tok van de twee Noordse Nachtegalen uitkomt. 

Daarbij vergeleken is het "piepschuim" en het geschetter van de spotvogel vrij zacht en bescheiden te 

noemen! En in het weiland met wat bosjes hoor ik het karakteristieke nasale geluid van de Grauwe 

Klauwier, alleen zijn het er geen twee meer, maar wel 6 stuks. Afgelopen nacht zijn er verschillende 

mannetjes teruggekomen en die zijn nu druk een territorium aan het bevechten. In ieder geval zitten 

de mannetjes elkaar constant achterna. Het vrouwtje maakt zich er helemaal niet druk om en houdt 

zich op de vlakte. 

Terwijl twee grauwe gorzen elkaars zangposten steeds met hangende poten invallen op een paaltje 

hun "pinkelend" sleutelbosje laten horen, zie ik dat een mannetje Roodborsttapuit een mannetje 

Grauwe Klauwier verjaagt. Als ik dan op vier uitkijkposten 4 ♂♂-Grauwe Klauwieren zie zitten en ook 

nog een prachtig Paapje in beeld krijg met op de achtergrond een Geelgors, die de 5
e
 van Beethoven 

zingt, dan is het feest wel compleet. Allemaal rode lijst soorten.  

En als dan naast het geschetter, kraak- en slagwerk van respectievelijk spotvogel, grote karekiet en 

Noordse Nachtegaal in het moerasbos ook het jodelen van de Wielewaal zich aandient en de 

Koekkoek aktief begint te roepen, niet alleen in zit, maar ook gedurende de vlucht. Dan is dat 

grandioos mega-kicken en genieten, toch. 

Boven het koolzaad-akkertje vliegen meer dan 20 Klein geaderd Witjes rond en Klein Koolwitje. Van 

de laatste soort zie ik ook een paring, een ♂-Landkaartje verdedigt fanatiek zijn territorium. Het zware 

gebrom van de Hoornaar is veel vèrdragender dan het gebrom van de koninginnen van de 

Akkerhommel, Steenhommel en de gewone Aardhommel, die ik hier allemaal waarneem. 

Verder een paar Kegelbijvliegen, een Hommelbijvlieg en wat dansende ♂♂ van de Grote Haarmug. 

Vooral bij de hommelbijen en de zweefvliegen kun je merken dat het een lange winter is geweest. Zo 

laat en moeizaam komt het op gang. 

Bij de libellen is het kalenderjaar redelijk op tijd. Naast 2 pas uitgeslopen Lantaarntjes (melkvleugels 

en nog niet uitgekleurd), een prachtig uitgekleurde Variabele Waterjuffer. Ook laten een bijna 

uitgekleurde Vroege Glazenmaker en een volledig uitgekleurde Smaragd zich heel mooi bekijken. Ik 

moest de kerk helaas verstek laten gaan, maar elk nadeel heeft zijn voordeel. Waar of niet? 
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Excursie 10-5-1 
Vrijdag 10 mei 2013 

Kap Arkona (wandeling) 

Fons 

 
Ja natuurlijk moesten we naar de meest noordelijke punt van het “eilandrijk dat Rügen heet”. Het is zo 

iets als een keer op de top van een berg te moeten zijn geweest. Nou dat pakt niet altijd uit als een 

overwinning. Hier was het eigenlijk een behoorlijke desillusie! Er waren gewoon veel teveel toeristen 

én grote delen van de hier tot 46 meter hoge krijtklif kust waren afgesloten vanwege instortingsgevaar.  

De totempaal “Seeadler” van de beeldhouwer Matzi Müller was zeker het aanzien waard, maar de 

toeristische fuik waar we daarna inliepen had ons beter bespaard kunnen blijven. De gebruikelijke 

patat en ijs en winkeltjes met “hobbykunst” waren omringd door plompe oude boeien. Ook kon je een 

blik werpen op de ingangen van ondergrondse militaire ruimtes uit de DDR-tijd. En er stond een 

machtige vierkante Schinkelleuchtturm natuurlijk.  

De mythische Slavische tempelburcht was ook nog eens niet toegankelijk. Deze Jaromarsburg 

fungeerde als hoofdheiligdom van de Ranen en werd in 1168 veroverd door de christelijke troepen 

van de Deense koning Valdemar de Eerste. Middenin stond een minstens 10 meter hoog houten 

beeld voorstellende de krijgsgod Svantevit met zijn vier gezichten. Van de burcht rest overigens 

slechts een 14 meter hoge muurgedeelte. Dus veel zullen we er niet aan gemist hebben. 

Pas een heel stuk verder –dit gedeelte was afgesloten na een afkalving met dodelijke afloop- mochten 

we dan eindelijk over een lange trap naar de voet van de klif afdalen. Mede omdat we al een  “klifvoet-

ervaring” hadden gehad op Jasmund, ervoeren we dit als minder indrukwekkend.  

De lange blauwzwarte rillen van mosselkleppen (foto) 

waren wel een nieuwe ervaring. Bij de Uferabstieg bij 

Vitt konden we mooie grote Zadelzwammen (foto) 

bewonderen op de voet van een essenboom. Daarna 

weer terug naar ons uitgangspunt het dorp Putgarden 

met zijn pleintje en hal met toeristische snuisterijen. 

   

 

 

 

 

Op de terugweg over dit eiland Wittow hebben we nog prachtige oude bakstenen gotische kerken 

bekeken in Altenkirchen –rondom vol met bloeiende Knikkende Vogelmelk - en in Wiek een grotere 

met een bijzondere voorgevel en veel mooie lindebomen (en o.a. een treures). Terug weer met het 

(dure) pontje naar het hoofdeiland met onze mooi landelijk gelegen kleine camping vlakbij Gingst met 

zijn uivormige kerktoren. Onderweg was onze chauffeur Rudolf zo attent om mij even de tijd te gunnen 

een foto te maken van een geinige muurschildering op een verder lelijk utiliteitsgebouwtje!  

Toch wel een mooie KNNV-dag hoor! 
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Excursies 10-5-2  (vrijdag 10 mei 2013) en 11-5-2 (zaterdag 11 mei 2013) 

Krijtmuseum Gummanz 

 

Op beide dagen zijn deelnemers aan het kamp naar het krijtmuseum geweest. Hiervan is geen verslag 

gemaakt. Voor geïnteresseerden: www.kreidemuseum.de   

 

 

Excursie 10-5-3 
Vrijdag 10 mei 2013 

Fietstocht vanaf camping, 2 deelnemers 

Henri 

 

Om nog wat meer van de omgeving te zien, besluiten Anke en ik om met z'n tweeën een flinke 

fietstocht te maken door het gebied ten noorden van Gingst. Hoewel we alleen routes nemen die op 

de kaart in groen (= fietsroute) zijn aangegeven, hebben we heel wat hobbelpaden gehad en soms 

kon je maar beter naast de fiets lopen. Al met al een behoorlijk zware tocht, maar zeker de moeite 

waard.  

Globale route: Gingst, Silenz, Venz, Garditz, Freesen, Schaprode, Trent, Neuenkirchen, Laasse, 

Gross Banzelvitz, Rappin, Venz Hof, Gingst.  

Het eerste stuk gaat door licht glooiend akkerland. De campingbaas had al gezegd: volgende week 

bloeit het koolzaad en dat klopt: je ziet inmiddels een mooie gele waas over de velden.  

En korenbloemen tussen het graan. Bij Freesen fourageren twee kraanvogels in het veld vlak langs de 

weg. Hoewel we net doen alsof we ze niet zien, vliegen ze toch op.  

Vanaf Schaprode fietsen we naar het noorden langs de kust van de Schaproder Bodden en 

vervolgens oostwaarts over de hoge oever van de Rassower Strom. Het water hier is ongetwijfeld zeer 

visrijk, want tot ver uit de oever staan tientallen mannetjes in waadpakken te vissen. En wie nog 

verder wil, kiest voor een bootje. Druk is het!  

Op dit deel van de route zijn de fietspaden goed en er zijn picknicktafels met een afdak. Dat komt 

goed van pas, want er valt een stevige bui. Gelukkig schijnt even later de zon weer volop.  

Een bijzonder mooi natuurgebied zijn de Salzwiesen ten zuiden van de Neuendorfer Wiek. Een 

♂ Grauwe Klauwier laat zich hier prachtig zien. Ten behoeve van de afwatering van het gebied spuugt 

een gemaal met grote regelmaat een paar kuub water uit. Na Neuenkirchen volgt een bijzonder stuk. 

Na de brug over de Lidower Strom fietsen we eerst boven het water over de klif en vervolgens door 

het "waddenachtige" landschap van de Kuswitcher Haken. Het voelt alsof je op Schiermonnikoog 

bent. De duintjes zijn laag, maar daarna komen de Banzelvitser Berge, een keileemklif.  

Dan is het wel genoeg geweest en nemen we de kortste route terug naar de camping. Die gaat 

uiteraard niet alleen maar over glad asfalt. Een flink stuk is onverhard. 
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 Excursie 11-5-1 
Zaterdag 11 mei 2013 

Ralower Holz (fietstocht)  

Hennie 

 

Om 9.15 stappen we met 5 personen op de fiets via de achteruitgang van het kampterrein. We slaan 

aan het eind rechtsaf en fietsen via een verschrikkelijk hobbelpad richting Unrow. We zien onderweg 

bostulpen die er prachtig uitzien en natuurlijk gaan ze op de foto. Daarna een stop bij een bruggetje 

met stroompje welke uitmondt in de Landower Wedde. Herman probeert wat slakjes te scoren in het 

stroompje maar dat levert niet veel op. We horen Rietzangers en zien de Reuzensterns vliegen. Dan 

is de volgende stop de kerk in Landow een erg oude kerk uit ± 1250. Aardig verwaarloosd en 10 

huizen in de omgeving. Ik vind er 2 uilenballen en neem ze mee. Na de koffiestop wat verderop fietsen 

we richting het oosten We passeren de hoofdweg naar Gingst en maken dan een bocht naar het 

noorden. Dan is het etenstijd en stoppen we bij de Vrije school in Dreschvitz. Een groot complex met 

prachtige tuintjes en leuke waterpartijen waar de kinderen in mogen ronddarren. Om 13.20 uur 

stappen we weer op de fiets want de afspraak is om 14.00 uur de convo afbreken. En dat is gelukt. 

Een leuke fietstocht met maar 3 soorten vlinders en de gouden schallebijter een Koningin 

Steenhommel en een oliekever.  
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LIJSTEN 
 

Korte toelichting op de plantenlijst Rügen 2013. 

 

Totaal hebben we 261 verschillende plantensoorten gevonden. Of dit nu veel of weinig is, maakt niet 

zoveel uit. Het gaat er om dat we een indruk hebben gekregen van de voorjaarsvegetatie van Rügen. 

En dat hebben we wel. 

In de plantenlijst heb ik verschillende excursies gecombineerd tot excursie gebieden. Dit heb ik alleen 

gedaan met die excursies waarvan minder dan 50 soorten zijn genoteerd (het is maar een eigen 

norm). 

We hebben toch wel een aantal opmerkelijke soorten gevonden. Zo vonden we Witte klaverzuring in 

allerlei tinten, van donker roze tot wit. Zo verschillend heb ik dat nog nooit gezien. Of dit specifiek is 

voor Rügen weet ik niet. Mijn Duitse flora’s geven daar geen duidelijkheid over. Mogelijk komt het 

antwoord te zijner tijd. We hebben ook veel geelstersoorten gezien. Bijna elke excursie kwamen we 

verschillende soorten tegen. Hierdoor hebben we de kenmerken van de verschillende soorten goed 

leren kennen. Het viel mij ook op dat bijna op elke begraafplaats bij de kerken geelsterren te vinden 

waren (niet altijd in bloei). Ook opmerkelijk is dat je Knikkende vogelmelk bijna als onkruid tegen 

kwam. Deze soort kan zich schijnbaar goed buiten de tuinen handhaven.  

Uit de Ranonkelfamilie hebben we Gulden boterbloem en de Knolboterbloem gevonden. Deze soorten 

hadden we wel kunnen verwachten, maar het is leuk dat dit bevestigd wordt.  

In het nationale park Jasmund vonden we het Leverbloempje en de Voorjaarslathyrus. Dit zijn soorten 

die specifiek aan kalk gebonden zijn. Vermeldenswaardig zijn ook de Moerasvaren, de Alpenbes, het 

Kandelaartje en de Rozetsteenkers. Deze laatste twee vond ik, tijdens de voorverkenning op het 

verlaten stationsemplacement van Leitzow. Dat de Bleke schubwortel werd gevonden vind ik ook zeer 

opmerkelijk. Nieuw voor mij is het “Viltig” hoefblad, Patasites spurius op het strand/ duinzand bij Prora. 

Wat Rügen speciaal maakt voor dit voorjaarskamp zijn de witte bossen van bosanemoon met hier en 

daar een pluk gele anemonen. 

 

Wytze   
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Plantenlijst 
(Wytze Boersma) 

 Waargenomen kolom:      

KNNV kamp 
Rügen 2013 

 A Fietstocht Nonnensee F Ralswiek  

4 t/m 12 mei  B wandeling Pansevitz G Vuurstenenveld plus Prora 

  C Vilm + Goor   H Kap Akona 

  D Jasmund krijtrotsen I Overige + Bantzelvitzer + 
waarnemingen Peter 

  E Ummanz, 
fietstochten 

     

            

WETENSCHAPPELIJKE 
NAAM 

NEDERLANDSE 
NAAM 

A B C D E F G H I Ned. Familienaam 

Equisetum arvense Heermoes  X X       Paardenstaartfamilie 

Equisetum fluviatile Holpijp     X  X   Paardenstaartfamilie 

Equisetum sylvaticum Bospaardenstaart      X    Paardenstaartfamilie 

Equisetum telmateia Reuzenpaardenstaart    X      Paardenstaartfamilie 

Pteridium aquilinum Adelaarsvaren       X   Adelarsfamilie 

Polypodium vulgare Gewone eikvaren   X       Eikvarenfamilie 

Dryopteris dilatata Brede stekelvaren   X X   X   Niervarenfamilie 

Dryopteris filix-mas Mannetjesvaren   X    X   Niervarenfamilie 

Thelypteris palustris Moerasvaren       X   Moerasvarenfamilie 

Pinus sylvestris Grove den       X   Dennenfamilie 

Pseudotsuga menziesii Douglasspar      X    Dennenfamilie 

Juniperus communis Jeneverbes       X   Cipresfamilie 

Lemna minor Klein kroos    X      Aronskelkfamilie 

Alisma gramineum Smalle waterweegbree  X        Waterweegbreefamilie 

Alisma plantago-aquatica Grote waterweegbree     X     Waterweegbreefamilie 

Zostera marina Groot zeegras       X   Zeegrasfamilie 

Gagea lutea Bosgeelster  X    X  X X Leliefamilie 

Gagea pratensis Weidegeelster X X X  X X   X Leliefamilie 

Gagea spathacea Schedegeelster X  X X      Leliefamilie 

Tulipa sylvestris Bostulp     X     Leliefamilie 

Iris pseudacorus Gele lis  X  X      Lissenfamilie 

Convallaria majalis Lelietje-van-dalen X X X   X    Aspergefamilie 

Maianthemum bifolium Dalkruid X  X   X X   Aspergefamilie 

Muscari botryoides Blauwe druifjes  X        Aspergefamilie 

Ornithogalum nutans Knikkende vogelmelk   X  X   X X Aspergefamilie 

Polygonatum multiflorum Gewone 
salomonszegel 

X X X  X X   X Aspergefamilie 

Scilla siberica Oosterse sterhyacint  X        Aspergefamilie 

Allium cepa Ui        X  Lookfamilie 

Allium oleraceum Moeslook X         Lookfamilie 

Allium schoenoprasum Bieslook X       X  Lookfamilie 

Allium ursinum Daslook   X       Lookfamilie 

Allium vineale Kraailook  X      X  Lookfamilie 

Juncus effusus Pitrus X     X    Russenfamilie 

Juncus tenuis Tengere rus      X    Russenfamilie 

Luzula campestris Gewone veldbies X         Russenfamilie 

Luzula pilosa Ruige veldbies    X  X    Russenfamilie 

Carex acutiformis Moeraszegge      X    Cypergrassenfamilie 

Carex digitata Vingerzegge    X      Cypergrassenfamilie 

Carex elata Stijve zegge    X   X   Cypergrassenfamilie 

Carex elongata Elzenzegge      X    Cypergrassenfamilie 

Carex hirta Ruige zegge X       X  Cypergrassenfamilie 
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Carex pendula Hangende zegge    X      Cypergrassenfamilie 

Carex remota IJle zegge     X X X   Cypergrassenfamilie 

Carex sylvatica Boszegge    X      Cypergrassenfamilie 

Alopecurus pratensis Grote vossenstaart X X        Grassenfamilie 

Ammophila arenaria Helm       X   Grassenfamilie 

Anisantha sterilis IJle dravik     X     Grassenfamilie 

Anthoxanthum odoratum Gewoon reukgras   X       Grassenfamilie 

Calamagrostis canescens Hennegras X         Grassenfamilie 

Dactylis glomerata Kropaar  X        Grassenfamilie 

Deschampsia cespitosa Ruwe smele      X    Grassenfamilie 

Deschampsia flexuosa Bochtige smele       X   Grassenfamilie 

Elytrigia juncea subsp. 
boreoatlantica 

Biestarwegras       X   Grassenfamilie 

Festuca arundinacea Rietzwenkgras  X        Grassenfamilie 

Festuca brevipila Hard zwenkgras         X Grassenfamilie 

Festuca filiformis Fijn schapengras       X   Grassenfamilie 

Festuca gigantea Reuzenzwenkgras X         Grassenfamilie 

Festuca pratensis Beemdlangbloem         X Grassenfamilie 

Festuca rubra Rood zwenkgras     X    X Grassenfamilie 

Glyceria fluitans Mannagras  X        Grassenfamilie 

Holcus mollis Gladde witbol  X        Grassenfamilie 

Leymus arenarius Zandhaver   X    X   Grassenfamilie 

Melica uniflora Eenbloemig parelgras      X    Grassenfamilie 

Molinia caerulea Pijpenstrootje    X      Grassenfamilie 

Phleum pratense Timoteegras s.l.  X        Grassenfamilie 

Phragmites australis Riet X         Grassenfamilie 

Poa annua Straatgras X      X   Grassenfamilie 

Anemone nemorosa Bosanemoon X X X X  X X  X Ranonkelfamilie 

Anemone ranunculoides Gele anemoon X X X X     X Ranonkelfamilie 

Caltha palustris Dotterbloem   X X X X   X Ranonkelfamilie 

Ficaria verna Speenkruid X X X X   X  X Ranonkelfamilie 

Hepatica nobilis Leverbloempje    X      Ranonkelfamilie 

Ranunculus acris Scherpe boterbloem        X  Ranonkelfamilie 

Ranunculus auricomus Gulden boterbloem      X  X  Ranonkelfamilie 

Ranunculus bulbosus Knolboterbloem        X  Ranonkelfamilie 

Ranunculus repens Kruipende boterbloem   X   X    Ranonkelfamilie 

Chelidonium majus Stinkende gouwe   X     X X Papaverfamilie 

Corydalis cava Holwortel X  X       Papaverfamilie 

Papaver rhoeas Grote klaproos        X  Papaverfamilie 

Armeria maritima Engels gras         X Strandkruidfamilie 

Rumex acetosa Veldzuring X X     X   Duizendknoopfamilie 

Rumex acetosella Schapenzuring X      X   Duizendknoopfamilie 

Rumex crispus Krulzuring     X     Duizendknoopfamilie 

Rumex obtusifolius Ridderzuring  X        Duizendknoopfamilie 

Arenaria serpyllifolia Gewone zandmuur   X       Anjerfamilie 

Cerastium arvense Akkerhoornbloem     X     Anjerfamilie 

Cerastium fontanum Gewone hoornbloem 
s.l. 

X X        Anjerfamilie 

Cerastium semidecandrum Zandhoornbloem X    X  X   Anjerfamilie 

Cerastium tomentosum Viltige hoornbloem        X  Anjerfamilie 

Honckenya peploides Zeepostelein       X   Anjerfamilie 

Moehringia trinervia Drienerfmuur   X       Anjerfamilie 

Sagina micropetala Uitstaande vetmuur     X     Anjerfamilie 

Sagina procumbens Liggende vetmuur     X     Anjerfamilie 

Stellaria holostea Grote muur X X X   X X   Anjerfamilie 
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Stellaria media Vogelmuur X X    X    Anjerfamilie 

Stellaria neglecta Heggenvogelmuur   X       Anjerfamilie 

Stellaria nemorum Bosmuur      X    Anjerfamilie 

Stellaria pallida Duinvogelmuur     X X  X  Anjerfamilie 

Ribes alpinum Alpenbes   X X   X   Ribesfamilie 

Ribes rubrum Aalbes       X   Ribesfamilie 

Ribes uva-crispa Kruisbes       X   Ribesfamilie 

Chrysosplenium alternifolium Verspreidbladig 
goudveil 

 X    X   X Steenbreekfamilie 

Saxifraga granulata Knolsteenbreek   X      X Steenbreekfamilie 

Saxifraga tridactylites Kandelaartje         X Steenbreekfamilie 

Sedum acre Muurpeper X         Vetplantenfamilie 

Sedum telephium-groep Hemelsleutel + Roze h.   X       Vetplantenfamilie 

Erodium cicutarium Reigersbek X X      X X Ooievaarsbekfamilie 

Geranium molle Zachte ooievaarsbek      X    Ooievaarsbekfamilie 

Geranium pusillum Kleine ooievaarsbek  X   X   X  Ooievaarsbekfamilie 

Geranium robertianum Robertskruid   X   X X  X Ooievaarsbekfamilie 

Chamerion angustifolium Wilgenroosje       X   Teunisbloemfamilie 

Epilobium hirsutum Harig wilgenroosje X   X      Teunisbloemfamilie 

Euonymus europaeus Wilde kardinaalsmuts       X   Kardinaalsmutsfamilie 

Populus nigra Zwarte populier      X    Wilgenfamilie 

Salix alba Schietwilg    X      Wilgenfamilie 

Salix caprea Boswilg     X     Wilgenfamilie 

Salix cinerea Grauwe wilg s.l. X         Wilgenfamilie 

Viola arvensis Akkerviooltje X X  X X   X  Viooltjesfamilie 

Viola odorata Maarts viooltje  X X    X X X Viooltjesfamilie 

Viola reichenbachiana Donkersporig 
bosviooltje 

X X X X  X   X Viooltjesfamilie 

Viola riviniana Bleeksporig bosviooltje X  X    X  X Viooltjesfamilie 

Euphorbia esula Heksenmelk        X  Wolfsmelkfamilie 

Euphorbia helioscopia Kroontjeskruid         X Wolfsmelkfamilie 

Mercurialis perennis Bosbingelkruid X X  X     X Wolfsmelkfamilie 

Hypericum maculatum subsp. 
obtusiusculum 

Kantig hertshooi     X     Hertshooifamilie 

Hypericum perforatum Sint-Janskruid X         Hertshooifamilie 

Oxalis acetosella Witte klaverzuring X X X X  X X  X Klaverzuringfamilie 

Cytisus scoparius Brem     X     Vlinderbloemenfamilie 

Lathyrus vernus Voorjaarslathyrus    X      Vlinderbloemenfamilie 

Lotus pedunculatus Moerasrolklaver     X     Vlinderbloemenfamilie 

Lotus 'Sativus' Rechte rolklaver     X   X  Vlinderbloemenfamilie 

Medicago lupulina Hopklaver     X     Vlinderbloemenfamilie 

Medicago sativa Luzerne        X  Vlinderbloemenfamilie 

Trifolium pratense Rode klaver     X   X  Vlinderbloemenfamilie 

Vicia sepium Heggenwikke  X      X  Vlinderbloemenfamilie 

Comarum palustre Wateraardbei       X   Rozenfamilie 

Crataegus laevigata Tweestijlige meidoorn X  X X   X   Rozenfamilie 

Filipendula ulmaria Moerasspirea      X X  X Rozenfamilie 

Geum rivale Knikkend nagelkruid      X   X Rozenfamilie 

Geum urbanum Geel nagelkruid X   X X X X   Rozenfamilie 

Potentilla anserina Zilverschoon   X   X  X  Rozenfamilie 

Potentilla argentea Viltganzerik        X  Rozenfamilie 

Potentilla reptans Vijfvingerkruid      X  X  Rozenfamilie 

Potentilla tabernaemontani Voorjaarsganzerik         X Rozenfamilie 

Prunus avium Zoete kers  X  X      Rozenfamilie 

Prunus padus Gewone vogelkers X         Rozenfamilie 

Prunus spinosa Sleedoorn X  X    X X  Rozenfamilie 
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Rosa canina Hondsroos       X X  Rozenfamilie 

Rosa rugosa Rimpelroos        X  Rozenfamilie 

Rubus fruticosus Gewone braam   X       Rozenfamilie 

Rubus idaeus Framboos    X  X X   Rozenfamilie 

Sanguisorba minor Kleine pimpernel s.l.       X X  Rozenfamilie 

Sorbus aucuparia Wilde lijsterbes    X   X   Rozenfamilie 

Hippophae rhamnoides Duindoorn     X   X  Duindoornfamilie 

Rhamnus frangula Sporkehout       X   Wegedoornfamilie 

Urtica dioica Grote brandnetel X X    X    Brandnetelfamilie 

Fagus sylvatica Beuk  X  X  X    Napjesdragersfamilie 

Quercus petraea Wintereik       X   Napjesdragersfamilie 

Quercus robur Zomereik X  X    X   Napjesdragersfamilie 

Alnus glutinosa Zwarte els  X  X   X   Berkenfamilie 

Betula pubescens Zachte berk     X  X   Berkenfamilie 

Carpinus betulus Haagbeuk X X    X    Berkenfamilie 

Corylus avellana Hazelaar X X     X   Berkenfamilie 

Alliaria petiolata Look-zonder-look  X X X  X X   Kruisbloemenfamilie 

Arabidopsis arenosa Rozetsteenkers    X     X Kruisbloemenfamilie 

Arabidopsis thaliana Zandraket         X Kruisbloemenfamilie 

Armoracia rusticana Mierikswortel        X  Kruisbloemenfamilie 

Barbarea vulgaris Gewoon barbarakruid X X      X X Kruisbloemenfamilie 

Brassica napus Koolzaad         X Kruisbloemenfamilie 

Capsella bursa-pastoris Herderstasje  X       X Kruisbloemenfamilie 

Cardamine bulbifera Bolletjeskers    X      Kruisbloemenfamilie 

Cardamine flexuosa Bosveldkers X X  X  X    Kruisbloemenfamilie 

Cardamine hirsuta Kleine veldkers         X Kruisbloemenfamilie 

Cardamine pentaphyllos Vijfbladige tandkruid    X      Kruisbloemenfamilie 

Cardamine pratensis Pinksterbloem   X       Kruisbloemenfamilie 

Erophila verna Vroegeling X         Kruisbloemenfamilie 

Isatis tinctoria Wede        X  Kruisbloemenfamilie 

Rorippa amphibia Gele waterkers     X     Kruisbloemenfamilie 

Thlaspi arvense Witte krodde         X Kruisbloemenfamilie 

Malva sylvestris Groot kaasjeskruid     X   X  Kaasjeskruidfamilie 

Tilia platyphyllos Zomerlinde   X        Kaasjeskruidfamilie 

Acer platanoides Noorse esdoorn  X   X X    Zeepboomfamilie 

Acer pseudoplatanus Gewone esdoorn  X    X X   Zeepboomfamilie 

Impatiens glandulifera Reuzenbalsemien      X    Balsemfamilie 

Impatiens parviflora Klein springzaad       X   Balsemfamilie 

Primula elatior Slanke sleutelbloem  X X X  X   X Sleutelbloemfamilie 

Primula veris Gulden sleutelbloem   X X    X  Sleutelbloemfamilie 

Calluna vulgaris Struikhei       X   Heifamilie 

Vaccinium myrtillus Blauwe bosbes       X   Heifamilie 

Anchusa arvensis Kromhals        X X Ruwbladigenfamilie 

Myosotis ramosissima Ruw vergeet-mij-nietje   X       Ruwbladigenfamilie 

Pulmonaria montana Smal longkruid X         Ruwbladigenfamilie 

Pulmonaria officinalis Gevlekt longkruid      X    Ruwbladigenfamilie 

Symphytum officinale Gewone smeerwortel     X     Ruwbladigenfamilie 

Galium aparine Kleefkruid  X X   X    Sterbladigenfamilie 

Galium mollugo Glad walstro  X X    X   Sterbladigenfamilie 

Galium odoratum Lievevrouwebedstro   X X  X X   Sterbladigenfamilie 

Galium verum Geel walstro        X  Sterbladigenfamilie 

Convolvulus arvensis Akkerwinde        X  Windefamilie 

Ligustrum vulgare Wilde liguster X     X    Olijffamilie 

Scrophularia vernalis Voorjaarshelmkruid   X       Helmkruidfamilie 
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Glechoma hederacea Hondsdraf  X X   X   X Lipbloemenfamilie 

Lamiastrum galeobdolon ssp. 
argentatum 

Bonte gele dovenetel  X    X    Lipbloemenfamilie 

Lamiastrum galeobdolon ssp. 
galeobdolon 

Gele dovenetel s.s. X X X X      Lipbloemenfamilie 

Lamium album Witte dovenetel  X      X  Lipbloemenfamilie 

Lamium purpureum Paarse dovenetel X X X     X X Lipbloemenfamilie 

Mentha suaveolens Witte munt        X  Lipbloemenfamilie 

Stachys sylvatica Bosandoorn X     X    Lipbloemenfamilie 

Teucrium scorodonia Valse salie       X   Lipbloemenfamilie 

Lathraea squamaria Bleke schubwortel  X        Bremraapfamilie 

Cymbalaria muralis Muurleeuwenbek   X       Weegbreefamilie 

Plantago lanceolata Smalle weegbree X     X    Weegbreefamilie 

Plantago major Grote weegbree s.l. X         Weegbreefamilie 

Veronica agrestis Akkerereprijs   X       Weegbreefamilie 

Veronica arvensis Veldereprijs     X     Weegbreefamilie 

Veronica beccabunga Beekpunge      X   X Weegbreefamilie 

Veronica chamaedrys Gewone ereprijs X X     X X  Weegbreefamilie 

Veronica hederifolia Klimopereprijs X X     X  X Weegbreefamilie 

Veronica officinalis Mannetjesereprijs       X   Weegbreefamilie 

Veronica persica Grote ereprijs  X      X X Weegbreefamilie 

Veronica praecox Vroege ereprijs X         Weegbreefamilie 

Veronica serpyllifolia Tijmereprijs         X Weegbreefamilie 

Hedera helix Klimop    X      Klimopfamilie 

Aegopodium podagraria Zevenblad X X X   X    Schermbloemenfamilie 

Angelica archangelica Grote engelwortel     X     Schermbloemenfamilie 

Angelica sylvestris Gewone engelwortel   X   X    Schermbloemenfamilie 

Anthriscus sylvestris Fluitenkruid        X  Schermbloemenfamilie 

Berula erecta Kleine watereppe      X   X Schermbloemenfamilie 

Daucus carota Peen      X  X  Schermbloemenfamilie 

Heracleum mantegazzianum Reuzenberenklauw        X  Schermbloemenfamilie 

Heracleum sphondylium Gewone berenklauw        X  Schermbloemenfamilie 

Pimpinella saxifraga Kleine bevernel     X     Schermbloemenfamilie 

Adoxa moschatellina Muskuskruid X X X X  X X  X Muskuskruidfamilie 

Sambucus nigra Gewone vlier X       X  Muskuskruidfamilie 

Lonicera periclymenum Wilde kamperfoelie  X     X   Kamperfoeliefamilie 

Lonicera xylosteum Rode kamperfoelie       X   Kamperfoeliefamilie 

Valeriana officinalis Echte valeriaan      X    Kamperfoeliefamilie 

Valerianella locusta Veldsla      X    Kamperfoeliefamilie 

Phyteuma spicatum Rapunzel X   X      Klokjesfamilie 

Achillea millefolium Duizendblad  X      X  Composietenfamilie 

Arctium lappa Grote klit     X     Composietenfamilie 

Arctium minus Gewone klit X       X  Composietenfamilie 

Artemisia maritima Zeealsem   X    X X  Composietenfamilie 

Artemisia vulgaris Bijvoet     X     Composietenfamilie 

Bellis perennis Madeliefje      X   X Composietenfamilie 

Centaurea jacea Knoopkruid        X  Composietenfamilie 

Cirsium arvense Akkerdistel        X  Composietenfamilie 

Cirsium vulgare Speerdistel        X  Composietenfamilie 

Hieracium pilosella Muizenoor   X    X X X Composietenfamilie 

Hypochaeris radicata Gewoon biggenkruid  X        Composietenfamilie 

Matricaria discoidea Schijfkamille        X  Composietenfamilie 

Onopordum acanthium Wegdistel        X  Composietenfamilie 

Petasites hybridus Groot hoefblad X X    X    Composietenfamilie 

Petasites spurius "Viltig" hoefblad       X   Composietenfamilie 
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Senecio vernalis Oostelijk kruiskruid X X   X     Composietenfamilie 

Senecio vulgaris Klein kruiskruid        X  Composietenfamilie 

Tanacetum vulgare Boerenwormkruid X       X  Composietenfamilie 

Taraxacum officinale Gewone paardenbloem 
s.l. 

X X X   X    Composietenfamilie 

Tragopogon pratensis Gele morgenster s.l.     X     Composietenfamilie 

Tripleurospermum maritimum Reukeloze kamille  X        Composietenfamilie 

Tussilago farfara Klein hoefblad    X    X  Composietenfamilie 

  A B C D E F G H I  

Totaal aantal:       soorten:  261 65 67 57 44 39 63 65 60 46  
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Vogellijst Rügen 
Mei 2013 
(Maarten Pronk) 

 Excursienummer 

 

Nederlandse naam aantal  5-

5-2 

5-

5-1 

6-

5-1 

6-

5-2 

7-

5-1 

8-

5-1 

8-

5-2 

9-

5-1 

9-

5-2 

10-

5-2 

11-

5-1 

aantal waargenomen per 

gebied>> 

 83 56 35 21 45 33 54 45 32 37 47 

Fuut 2 X X          

Roodhalsfuut 1        X    

Aalscholver 10 X X X X X X X X  X X 

Blauwe Reiger 1    X        

Ooievaar 2     X  X     

Knobbelzwaan 9 X X X  X X X  X X X 

Grauwe Gans 7 X X   X  X X  X X 

Bergeend 6  x X  X  X X  X  

Krakeend 2  X         X 

Wilde Eend 9 X X X  X  X X X X X 

Slobeend 2 X  X         

Tafeleend 1  X          

Kuifeend 2 X X          

Topper 1     X       

IJseend 1     X       

Zwarte Zeeëend 1     X       

Middelste Zaagbek 1     X       

Grote Zaagbek 1     X       

Zwarte Wouw 1 X           

Rode Wouw 4 X X X X        

Zeearend 3 X     X X     

Slangenarend 1  X          

Bruine Kiekendief 7 X X X X   X   X X 

Blauwe Kiekendief 2    X     X   

Grauwe Kiekendief 1 X           

Sperwer 1 X           

Buizerd 7 X X X  X  X   X X 

Ruigpootbuizerd 1  X          

Torenvalk 5 X X   X X X     

Boomvalk 3 X   X  X      

Fazant 2        X  X  

Meerkoet 3  X      X X   

Kraanvogel 3 X X   X       

Kievit 6 X X  X X  X  X   

Wulp 1 X           

Groenpootruiter 1 X           

Oeverloper 1          X  
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Steenloper 1     X       

Dwergmeeuw 3 X X      X    

Kokmeeuw 7  X X  X X X X  X  

Stormmeeuw 4 X  X    X   X  

Kleine Mantelmeeuw 1 X           

Zilvermeeuw 6 X    X X X  X X  

Grote Mantelmeeuw 1          X  

Reuzenstern 1           X 

Visdief 4 X X      X   X 

Holenduif 2 X  X         

Houtduif 9 X X X X X  X X  X X 

Turkse Tortel 1 X           

Koekoek 9 X   X X X X X X X X 

Kerkuil 1           X 

Draaihals 1  X          

Groene Specht 1 X           

Zwarte Specht 1   X         

Grote Bonte Specht 11 X X X X X X X X X X X 

Veldleeuwerik 9 X X  X X  X X X X X 

Oeverzwaluw 1          X  

Boerenzwaluw 10 X X X X X X X  X X X 

Huiszwaluw 7 X X X   X X   X X 

Boompieper 6 X X X   X   X  X 

Graspieper 5 X      X X  X X 

Gele Kwikstaart 5 X X     X   X X 

Witte Kwikstaart 11 X X X X X X X X X X X 

Winterkoning 9 X X X  X X X X X  X 

Roodborst 5   X  X  X X  X  

Noordse Nachtegaal 3 X      X    X 

Nachtegaal 7 X X X X   X X   X 

Blauwborst 1 X           

Zwarte Roodstaart 5 X X     X X   X 

Gekraagde Roodstaart 6 X X X    X X   X 

Paapje 2 X      X     

Roodborsttapuit 1 X           

Tapuit 3 X   X   X     

Merel 9 X X X  X X X X  X X 

Zanglijster 1 X           

Grote Lijster 1 X           

Rietzanger 4  X    X X    X 

Bosrietzanger 1 X           

Kleine Karekiet 1         X   

Grote Karekiet 1 X           

Spotvogel 2 X        X   

Braamsluiper 4 X      X X X   

Grasmus 4 X    X  X X    
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Tuinfluiter 2 X        X   

Zwartkop 9 X X X  X X  X X X X 

Fluiter 6 X  X  X X X X    

Tjiftjaf 8 X X X  X  X X  X X 

Fitis 10 X X X  X X X X X X X 

Goudhaantje 2   X     X    

Vuurgoudhaantje 6  X   X X X X  X  

Kleine Vliegenvanger 1 X           

Staartmees 2      X  X    

Glanskop 4 X X   X X      

Matkop 1    X        

Kuifmees 1        X    

Zwarte Mees 1 X           

Pimpelmees 10 X X  X X X X X X X X 

Koolmees 9 X X   X X X X X X X 

Boomklever 6 X X   X X  X   X 

Boomkruiper 3 X     X  X    

Wielewaal 1 X           

Grauwe Klauwier 4 X   X  X     X 

Gaai 4 X X       X  X 

Ekster 8 X X   X X X X X  X 

Kauw 1       X     

Zwarte Kraai 8 X X  X X  X X  X X 

Bonte Kraai 9 X X X  X  X X X X X 

Raaf 11 X X X X X X X X X X X 

Spreeuw 6 X X X  X  X    X 

Huismus 10 X X X  X X X X X X X 

Vink 10 X X X X X X X X X  X 

Groenling 6 X X X  X  X    X 

Putter 4 X       X X  X 

Sijs 1      X      

Kneu 5 X X     X  X  X 

Appelvink 1         X   

Geelgors 8 X X X    X X X X X 

Rietgors 2 X      X     

Grauwe Gors 8 X X    X X X X X X 
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Waarnemingen van weekdieren (Herman Roode) 

    

Naaktslakken    

Agriolimacidae Kleine akkerslak Deroceras laeve 

Arionidae Wegslak Arion ater  

Arionidae Donkere wegslak Arion distinctus 

Arionidae Wegslak Arion rufus  

Limacidae Zwarte aardslak Limax cinereoniger 

Limacidae Grote aardslak / Tijgerslak Limax maximus 

    

Huisjesslakken    

Bradybaenidae Struikslak Fruticola fruticum 

Carychiidae  Slanke dwergslak Carychium tridentatum 

Discidae Boerenknoopje Discus rotundatus 

Enidae Donkere torenslak Merdigera obscura 

Helicidae Heesterslak Arianta arbustorum 

Helicidae Witgerande tuinslak Cepaea hortensis 

Helicidae Tuinslak Cepaea nemoralis 

Helicidae Steenbikker Helicigona lapicida 

Helicidae Wijngaardslak Helix pomatia 

Hygromiidae Grofgeribde grasslak Candidula intersecta 

Punctidae Dwergpuntje Punctum pygmaeum 

Valloniidae Geribde jachthorenslak Vallonia costata 

Vertiginidae Ruwe korfslak Columella aspera 

Zonitidae Look-glansslak Oxychilus alliarius 

Zonitidae Kelder-glansslak Oxychilus cellarius 

Zonitidae Donkere glimslak Zonitoides nitidus 

    

Zoetwaterslak
ken 

   

Bythiniidae  Grote diepslak Bithynia tentaculata 

Lymnaeidae Ovale poelslak Radix ovata 

Lymnaeidae Moeraspoelslak Stagnicola palustris 

Lymnaeidae  Leverbotslak Galba truncatula 

Physidae Slaapslak Aplexa hypnorum 

Physidae Bron-blaashoren Physa fontinalis 

Planorbidae Riempje Bathyomphalu
s 

contortus 

Planorbidae Posthorenslak Planorbarius corneus 

Planorbidae Schijfhoren Planorbis planorbis 

Planorbidae Glanzende schijfhoren Segmentina nitida 

Valvatidae  Platte pluimdrager Valvata cristata 

Sphaeriidae Hoornschaal Sphaerium corneum 

Sphaeriidae Erwtenmossel Pisidium casertanum 
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Mariene 
slakken 

   

Cardiidae Brakwaterkokkel Cerastoderma lamarcki 

Hydrobiidae Jenkins' waterhoren Potamopyrgus antipodarum 

Littorinidae Alikruik Littorina littorea 

Myidae  Strandgaper Mya arenaria 

Mytilidae Mossel Mytilus edulis 

Neritidae Zoetwaterneriet Theodoxus fluviatilis 

Tellinidae Nonnetje Macoma balthica 

 

 

 

 

 

 

 

 

Overige waarnemingen (Hennie Roode) 

 

Fam. wetensch 
naam 

 ned. naam aantal exc. 

Vlinders      

Lycaenidae Callophrys rubi Groentje  D 

Lycaenidae Celastrina argiolus Boomblauwtje  G 

Nymphalidae Araschnia levana Landkaartje  I 

Nymphalidae Inachis io Dagpauwoog 2 B 

Nymphalidae Aglais urticae Kleine vos 2 B D 

Nymphalidea / 
aurelia's 

Coenonympha pamphilus hooibeestje 2 I 

Pieridae Anthocharis cardamines Oranjetipje 6 B C E G I 

Pieridae Gonepteryx rhamni Citroenvlinder 2 B 

Pieridae Colias hyale Gele luzernevlinder 1 I 

Pieridae Pieris brassicae Groot koolwitje 2 I 

Pieridae Pieris rapae Klein koolwitje 6 B C D H I 

Pieridae Pieris napi Klein geaderd witje 8 B C D E G 
H I  

Satyridae Pararge aegeria Bont zandoogje 2 B D 

      

Libellen      

Coenagriondae Coenagrion pulchellum Variabele waterjuffer  I 

Libellulidae Libellula quadrimaculata Viervlek  I 

Aeshnidae Brachtron pratense Glassnijder  I 

Aeshnidae Aeshna isoceles Vroege glazenmaker  I 

Corduliidae Cordulla aenea Smaragdlibel  I 

Coenagriondae Ischnura elegans Lantaarntje  I 
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overige insekten      

Bombus Bombus terrestris Aardhommel  I 

 Bombus lapidarius Steenhommel  I 

 Bombus pascuorum Akkerhommel  I 

 Bombus pratorum Weidehommel  I 

 Bombus  Boomhommel  I 

 Bombus  Tuinhommel  I 

      

Zweefvliegen      

   Hommelzweefvlieg  I 

   Kegelbijvlieg  I 

      

Zandbijen      

   Roodgatje  I 

   Vossebij  I 

      

Kevers      

Carabinae Carabus auratus Gouden schallebijter  E I 

Cicindelinae Cicindela  hybrida basterdzandloopkever  C D 

 Cicindela  sylvatica boszandloopkever  B 

Meloidae Meloe violaceus blauwe oliekever  B C 

Scarabaeidae Geotrupes stercorosus bosmestkever  B 

   aaskever spec  B 

   schildpadtor spec  B 

   eikenschijnbok spec  I 

   steenvlieg spec  C 

      

wantsen      

 Aphanus rolandri bodemwanys  B 

 Pyrrhocoris apterus vuurwants  E 

 Palomena prasina bessewants  B 

 polycorus baccarum braamwants  B 

 Nepra rubra waterschorpioen  C 

 Velia  caprai vijverloper  C 

      

overige dieren      

   groene kikker  B 

   bruine kikker  > 100 B 

   boomkikker   

      

paddestoelen      

   witte bultzwam  I 

   zadelzwam  I 

 


