
KNNV Natuurkamp Porstendorf bij Jena (Oost Duitsland)
2016

Op een parkeerplaats onderweg kregen we al een  indruk 

van het landschap dat ons te wachten stond. 

Afstand: ca. 630 km.   Vertrek:06.45.    Aankomst: 14.30



Het huisje was niet super de luxe, 

maar goed genoeg. Zeker nadat ik 

met een stuk hout had gezorgd dat de 

WC bril niet meer naar beneden viel! 

De rivier Saale, stroomde vlak naast 

het huisje. Na de traditionele 

chocolademelk om 20.00 uur en uitleg 

over de excursies van morgen was het 

in slaap vallen, ondanks het gefluit van 

de Nachtegalen, geen enkel probleem. 

Vanaf de eerste tot en met de laatste 

excursie waren er bijzondere 

waarnemingen.

Aardbeivlinder

Bergandoorn

Vleugeltjesbloem

Bokkenorchis



Langs dit soort paden was het 

goed wandelen. Nog mooier 

waren de kleinere paden waar 

je alleen maar achter elkaar kon 

lopen. 

Links: Esparcette. Wordt dat 

nog verbouwd in Nederland?

Rechts: Een grote spin met zijn 

jongen op de rug stak het pad 

over.



Naumburg was ook een belevenis. Uren 

hebben we rondgeslenterd in de Dom St. 

Peter und Paul.

Zelfs de putdeksels in Naumburg (helemaal 

rechts) waren de moeite van het bekijken 

waard!



Veel indruk op mij maakten de gewelven van de Dom, oorspronkelijk een wijnkelder voor de kloosterlingen 

(geen wonder dat er toen zoveel roepingen waren!)  Nu waren er meer dan 30 kunstschatten opgesteld 

o.a. een Piëta uit de 14e eeuw die achteraan nog juist zichtbaar is.



Gedurende heel de wandeling door Naturschutzgebiet Windknollen, een soort 

grazige hoogvlakte, werden we begeleid door het jubelend gezang van de 

Veldleeuweriken. De Geelgorzen deden het minder uitbundig, maar ook die zagen 

en hoorden we regelmatig. Ook Rode Wouw, Grauwe Klauwier en Raaf lieten zich 

zien.

Links: Bergcicade (Cicadetta montana)
Rechts: Gallen van de Knobbelmijt (Aceria aceriscampestris) op Spaanse Aak



Boven:

Adonisblauwtje

Links:

Heideringelrups. 

Zaten met hele 

groepjes in het 

gras.

Rechts: Rups 

Hageheld

Boven:

Bloedooievaarsbek

Rechts: Een jonge (nimf) 

Bramensprinkhaan

Boven: Witte Rapunzel



Een wandeling die ik niet licht zal vergeten was die 

naar Grosskochberg. Voor de eerste keer in mijn 

leven zag ik het Vrouwenschoentje, als orchidee 

dan. Ze stonden soms met grote groepen tegen de 

helling in het bos. Een spectaculair gezicht, voor 

plantenliefhebbers dan toch. 

Tonnie wilde wel een foto waar ze naast een 

groepje Vrouwenschoentjes zit. Het smalle bospad 

slingerde langs de helling en zowel boven als onder 

het pad stonden de Vrouwenschoentjes. Duizenden 

las ik op een excursieformulier. 

Rechts: Een klein Zandbijtje was 

juist uit een Vrouwenschoentje 

gekropen. Het was zeker nat 

daarbinnen, want hij zag er uit als 

een verzopen katje. 

Hij zat op het bovenste, 

donkerbruine bloemblad zichzelf 

uitgebreid te poetsen. Dat hij langs 

alle kanten werd geflitst deerde 

hem niet.



Witte Engbloem

Bosbingelkruid Kristoffelkruid Alpenlook Vliegenorchis

Veldsalie



Ondanks het feit dat het 

volop feest was in Jena 

bezochten Tonnie en ik de 

botanische tuin. Voor €4 val 

je daar als plantenliefhebber 

van de ene verbazing in de 

andere. 

De tuin bestaat al sinds 1586 

en is de tweede oudste van 

Duitsland (na die van Leipzig 

1580). De machtige Ginkgo 

herinnert nog aan de tijd dat 

Johann Wolfgang von

Goethe (1749-1832) daar 

rondwandelde. 

De Papegaaienbanaan

(Heliconia psittacorum) in de 

Victoriakas had mooie blauwe 

vruchten gevormd. 

Dr. Stefan Arndt, 

wetenschappelijk leider van de 

Botanische Garten Jena was zo 

vriendelijke mij de juiste naam 

te sturen omdat ik die vergeten 

was te noteren. 

De paar foto's zijn maar een 

zeer schamele greep van wat er 

in deze bijzondere tuin, zowel 

binnen als buiten, te zien was. Naald van Cleopatra 

(Eremurus himalaicus)



Er is een speciaal gedeelte 

over de Alpen waar ca 2500 

soorten bij elkaar zijn gezet.

Hierboven het Kolfdragend

Klokje. 

Deze Waterlelie was in een 

van de 5 grote kassen te 

zien.



Martinsroda

We parkeerden de auto’s bij Martinsroda dat 

op veel kaarten niet eens te vinden zal zijn. 

Er stond alleen een kasteeltje en een  

boerderij. Daar net voorbij parkeerden we de 

auto’s bij een bankje. 

Toen de motoren waren afgeslagen hoorden 

we pas hoe heerlijk stil het hier was. Ook ver 

verwijderd motorgeronk drong niet tot ons 

door. Voor de zoveelste keer konden we ons 

vergapen aan allerlei, vaak bijzondere,  

plantensoorten. Ook in dit gebied vonden we 

het Vrouwenschoentje. Bergnachtorchis

Purperorchis

Voorjaarslathyrus

Groen Wintergroen



De Porstendorfer See. De Duitsers noemen de 

zee een meer en een meer een zee! Achter de 

bomen bij het witte pijltje staat ons huisje. 

De foto is gemaakt vanaf de Plattenberg. De 

grote verzameltent van de KNNV is rechts als 

een wit vlekje nog zichtbaar. 

Ook op de Plattenberg was het genieten. 

Mooie paadjes en landwegen, maar ook 

struinen op de kalkgraslandjes. Deze Kniptor wordt met ‘open armen’ ontvangen door een Krabspin. Het werd 

geen drama, want de Krabspin trok zich terug. 
Stijve Wikke



De Vuurwerkplant 

(Dictamnus albus) van de 

Wijnruitfamilie, ook een 

van die planten die ik niet 

kende en voor de eerste 

keer zag.

Onder: Bevertjes

Zoeke, zoeke, zoeke! 

Zomeradonis

Zomeradonis met 

vruchtvorming



Van Ammerbach bij Jena naar Nennsdorf vice versa
Zeer mooie wandeling door het dal. Langs de ene 
helling weg en langs de andere terug. 

Eenbloemig Wintergroen

zagen we, voor zover ik 

weet, alleen op deze 

excursie. De bloem kijkt 

altijd bescheiden naar de 

grond. Voor deze keer heb 

ik haar even naar boven 

laten kijken. Toen bleek 

haar valse bescheidenheid!

Gallen van de Lindehoorntjesmijt met vele 

tientallen op één blad!



Zelfs het doodsimpele Eenbloemig Parelgras deed zijn best om zijn naam eer aan te doen.

Dit beestje versleten we 

zonder aarzelen voor een 

Vuurwants. Het was echter het 

vrouwtje van een Bladwesp

(Caenolyda reticulata) Het 

mannetje heeft een geheel 

zwarte kop.
Het Weidebergvlas had zulke kleine bloempjes dat ik 

er een heb uitvergroot (in de cirkel)

Aarbeihoorntjesgalmijt, komt 

waarschijnlijk niet in Nederland voor.



De Pijpbloem (Aristolochia clematitis) 

stond dicht opeen in de berm. Kleine 

vliegjes kunnen wel naar binnen, maar 

pas naar buiten als de naar beneden 

gerichte haren in de buis verslappen. 

Overdekt met stuifmeel kunnen ze dan 

weer een andere bloem binnen. De 

plant vormt zelden vruchten.

Links: Onno maakte deze foto van 

Tonnie en mij, de lunch gebruikend in 

een bushokje in Nennsdorf.

Rechts: Deze fraaie Essenzwam stond 

op een boom een paar meter van ons 

huisje.



Lycogala epidendrum, beter bekend 
onder de naam Blote Billetjeszwam.

Tweekleurig Hooibeestje

Deze Hazelworm had 
zijn staart verloren. 
Hij liet zich gewillig 
pakken en bekijken.



Het was een gezellig 

kamp met leuke 

mensen en veel 

bijzondere 

waarnemingen.

Op de website van de 

KNNV komt nog een 

uitgebreid verslag te 

staan met alle 

waarnemingen en 

veel foto’s. 

Ook van andere 

kampen zijn hier 

verslagen te vinden.

https://www.knnv.nl

Groetjes

Tonnie en Toine

https://www.knnv.nl/

