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Excursie Zingst-Pramort. (Foto Willem Wielemaker.)

Titelpagina: kraanvogels ten zuidwesten van Pruchten.

(Foto Ina van Keulen.)



1. Inleiding
Voor de vijfde keer organiseerde de KNNV een kamp dichtbij het Nationalpark Vorpommerischen
Boddenlandschaft. Het weer zat mee: althans, het was doorgaans droog, hoewel de zon zich op één dag na
weinig liet zien. De meeste regen viel na afloop van het kamp (19-26 oktober). Het was wél al zo fris dat
we blij waren dat er een convo stond. We pasten er met zijn vierëntwintigen net in.
De kraanvogels vlogen ’s morgens en ’s avonds enthousiast trompetterend over de camping en overal
scharrelden ringmussen op het terrein rond. Naturcamp Pruchten ligt net buiten het Nationalpark, maar
niettemin kon iedere natuurliefhebber alleen al door het terrein af te lopen zijn of haar hart ophalen.
Campingwinkel en -restaurant waren speciaal voor ons opengebleven, ook de receptie bleef bemand – en
voorzien van wifi.
Het bestuur had de zaken goed voorbereid en valt dus te prijzen. Dat is ook gedaan, tijdens de
gezamenlijke afsluitende maaltijd in het restaurant. Men keek terug op een geslaagd kamp.

Dit verslag is gemaakt met de bedoeling dat deelnemers aan komende kampen in dit gebied er iets aan
hebben. Daarom zijn zowel het excursieplan als de lijst uitgevoerde excursies opgenomen, met verslagen,
en uiteraard ook de lijsten met waarnemingen.
Herman Verschuren

Dichtbij Naturkampf Pruchten. (Foto Ina van Keulen.)
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2. Excursieverslagen
(De cijfertjes verwijzen naar het Excursieplan. zie p. 13 e.v.)

Zondag 20 oktober
- Wandeling vanaf de camping naar (noordoosten). Was nieuw, dus geen nummer.
Excursieleider: Geertje Pettinga.
Met z’n tienen wandelden we vanaf de camping niet meteen naar de kust over het zandpad, maar met een
omwegje langs de sportveldjes van de camping. ‘s Nachts had het flink geregend, ‘s ochtends bleef het
droog. Er liep een reeënfamilie op de akker. Om het verschil tussen vuurgoudhaantjes en ‘gewone’
goudhaantjes te bepalen speelde Loek het geluid van goudhaantjes af op z’n mp3-spelertje. Daar
reageerden de goudhaantjes meteen op: ze kwamen heel dichtbij.
De plantenkijkers hadden vooraf bedacht om alleen bloeiende planten op het excursieformulier te laten
noteren door Sicco, maar er bloeide nog heel veel!
Langs de gras-met-dennetjes-heide, de Salzwieße, zochten we naar de klapekster. Omdat het zondag was
en kennelijk ook herfstvakantie voor de Duitsers zelf, was het echter vrij druk bij de klein strandjes met
kitesurfers. Daarom gingen we maar in oostelijke richting, ook omdat veel deelnemers wilden zien waar
de brug naar Zingst was. Er was een paadje over een kade door het riet, maar daar hadden we nergens
uitzicht op het water, want het riet was te hoog en te dicht. Maar in het riet zaten wel baardmannetjes en
rietgorzen, en er bloeide nog late guldenroede.
Pas vlakbij het fietspad bij de oude verhoogde spoorbaan vonden we een aardige koffieplek in het gras
met een beetje uitzicht. Er dobberden gemengde Eenden op het water en er was een wissel met een poep
van glimmende turquoise visschubben: otter!
Verderweg was een grote groep brandganzen aan het grazen. Opeens gingen ze de lucht in voor een rode
wouw.
Over een dijkje evenwijdig aan fietspad en spoor liepen we naar het oude station van Bresewitz. In de
oude wagons daar zijn ‘s zomers kunsttentoonstellingen. We gingen naar het begin van de hoge, oude
spoorbrug, voor het uitzicht over de Bodden. De brug is nu helaas gesloten voor wandelaars en fietsers
wegens bouwvalligheid.
Op de terugweg vond Loek prachtige oesterzwammen op de stam van een wilg. Hele grote exemplaren
hadden mooie laagjes van witte sporen gemaakt. Er waren er zo veel dat we wel een paar af mochten
snijden voor in een omelet bij ons avondeten. Ze geurden heerlijk herfstig toen we ze bakten.
Van deze ochtendexcursie waren we om 3 uur ‘s middags weer terug op de camping.
GEERTJE PETTINGA

Brug en Bodden Zingst. (Foto Willem

Wielemaker.)

2.1 Kraanvogelslaapvluchtobservatie
(Geen verslag.)
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Zingst 21-10 06:28. (Foto Ina van Keulen.)



1.3 Fietstocht / rondje in zuidwesten (werd 28 km i.p.v. 50).
Excursieleider: Willem Wielemaker.
Op de eerste excursiedag stapten we om 10 uur op de fiets. Leny had een route uitgestippeld
langs zoveel mogelijk vrij liggende fietspaden. We genoten van vergezichten over de bodden met
rietkragen en bomen in allerlei kleur.
In Bodstadt bezochten we het prachtige rood bakstenen kerkje, buiten dook Elfriede een put in
en ontdekte daar twee jonge watersalamanders en een dikke tijgerslak.
Daarna was het wat zoeken naar de juiste weg. Ten zuiden van Neuendorf kwamen we min of
meer bij toeval langs akkers met ontelbare aantallen kraanvogels, met daarbij wilde zwanen en
ganzen. Wat een belevenis van geluid en zicht !! We konden er niet genoeg van krijgen.
Op de terugweg genoten we van dat wat we tegenkwamen: paddenstoelen, reeën, herten, vogels,
met als hoogtepunten de zeearend en de kleine bonte specht.
Een prachtdag!
AD WIELEMAKER

Zeearend bij Zingst. (Foto Willem Wielemaker.)

2.2 Hinterse Bergen en Bresewitz. Halve
dag.
Excursieleider Joop Floor.
Een excursie naar een gebiedje dat aan drie kanten
ingesloten is door water en ligt ten noorden van de weg
van Barth naar het westen.
Prachtig fietsweer. niet koud, bewolkt en af en toe een
streepje zon.
We begonnen met een stop langs het fietspad van
Pruchten naar het zuiden in het bos op een willekeurige
plek bij een bankje.
Daar bleken in ieder geval 4 soorten paddestoelen te staan waarvan er een paar aan alle kanten bekeken
zijn. Eén ging er toch de lucht in omdat we geen spiegeltje bij ons hadden.
Daarna fietsten we verder langs de autoweg met fietspad naar het gebied rond de Fuchsberg. Dit gebied is
vroeger gebruikt als land om het vee te laten grazen. Vrij snel zagen we een aantal kraanvogels foerageren.
Het waren er ongeveer 12. Diverse ouderparen met hun jong. Ze trokken zich niets van ons aan en gingen
rustig door met eten.
De volgende stop was bij één van de twee uitkijktorens van het gebied. Er waren zwanen een eenden te
zien, maar ook met de telescoop te ver weg om te kunnen zien of er wat bijzonders tussen zat.
Inmiddels hadden we al ontdekt dat we minstens 3 verschillende kaarten van het gebied bezaten. Zo'n
dikke groene streep doet denken dat de weg gemakkelijk te volgen is.

Maar door zo lang mogelijk het betonpad te
volgen kwamen we toch verkeerd uit. Terug, nog
een andere route geprobeerd die het ook niet
was. Na dit gehobbel over graspaden volgden we
het dere graspad en kwamen we bij de tweede
(oostelijke) uitkijktoren. Dit was een schitterend
punt om over de rietvelden en het water uit te
kijken. Wolken kieviten en goudplevieren vlogen
aan de overkant, duizenden. Verder zwanen,
futen, reigers en ook wat kleine rietvogeltjes, die
zoals altijd weer snel tussen het riet schoten.
De wat saaie terugweg naar de camping werd
spannend doordat we nog een keer verkeerd
reden en elkaar bijna kwijt raakten.
TIEKE PHAFF Paddestoelen! (Foto Herman Verschuren.)
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Maandag 21 oktober
1.3 Fietstocht / rondje in zuidwesten (2e keer) (werd 28 km i.p.v. 50)
Excursieleider: Geoske Sanders.
Route: Camping – Bodstedt – Fuhlendorf – Bruchhorst - weg richtingNeuendorf Heide - Hermannshagen
Dorf – Hermannshof – Kronsberg – Gathkenhagen – Wundereiche – Pruchten
Met 10 deelnemers vertrokken we om 9.30. Het was droog, na forse plensbuien, half bewolkt, ca. 16
graden en er stond een matige ZW-wind. Allereerst fietsten we naar Bodstedt en direct onderweg zagen
we al een onvolwassen zeearend, etend van een prooi, en een volwassen exemplaar, dat langs vloog. Er om
heen wulpen en begerige bonte kraaien.
Na deze klapper fietsten we in alle rust door naar het kerkje van Bodstedt, dat gelukkig open was. Het
kerkje , gewijd aan Sint Ewald, stamt in zijn huidige vorm uit 1464, maar er was al een kerk in 1388. Ook
van binnen was het erg mooi! Rondom het kerkje goed verzorgde graven en fraaie bomen met de nodige
vogels erin.
Daarna fietsten we door Fuhlendorf , over een fietspad langs de grote weg. Na een afslag bereikten we een
punt, even vóór Neuendorf Heide, uiteraard niet dan na een uitgebreide koffiepauze in het bos met
kraanvogels in de verte en dichtbij mezen, kruisbekken en goudhaantjes. Die laatste soort hoorden we
trouwens de hele excursie lang, wat zaten er veel in het gebied (trek?)!
Na afbuigen richting Hermannshagen Dorf kwamen we al snel langs akkers met duizenden kraanvogels
(schatting minstens 3000) en zo'n 25 wilde zwanen. We genoten langdurig van de luid roepende en druk
foeragerende kraanvogelgroep. Leuk om de jongen eruit te halen met hulp van Ria's telescoop. Bij
aankomst werden we trouwens al vergast op een langsvliegende onvolwassen zeearend.
Tenslotte vermanden we ons en stapten weer op de fiets, op weg naar Kronsborg langs mooie wegen,
akkers met groepjes kraanvogels en....wind in de rug. Op een luwe plek in het bos, met uitzicht op akkers,
ja, weer met kraanvogels, lunchten we.
We vervolgden de route door mooi afwisselend bos met schitterende herfstkleuren, rijke ondergroei en
legio paddestoelen. Bij de Wundereiche vonden we diverse korstmossen (o.a. (wunder)eikenmos), mossen
en paddestoelen, de laatste op naam gebracht door Ria en Loek. Vanaf de Wundereiche koersten we over
een natte maar erg mooie bosweg weer naar Pruchten. Daar kwamen we om ca. 15.30 aan, met 100 % van
de deelnemers! Het was een prachtige excursie.
GEOSKE SANDERS

Brandganzen bij Darss. (Foto Willem Wielemaker.)

1.4 Darsser Ort, fietsexcursie
Excursieleider: Leny Huitzing.
Een mooie fietstocht, met flarden zon.
Na een nacht met onweer vertrokken we met 11
personen op de fiets richting brug. Vanaf Zingst
volgden we de kust tot de eerste hoge duinen. Een
mooie plek voor een koffiepauze, hier zagen we
o.a. duikers en zaagbekken.
Het fietspad lag bovenop een dijk met aan
weerszijden aangeplant bos, eerlijk gezegd een
beetje saai. De laatste kilometers naar Dasser Ort
reden we over een bonkig DDR betonpad.
Even genoeg gefietst! Bij de vuurtoren maakten we
een landschappelijke voettocht, we doorkruisten
kustaangroei met duintjes en lagunes. Naar het
Westen zagen we het tegenovergestelde, nl.
kustafslag.

2.1 Kraanvogelochtendvluchtobservatie
schuilhut zuidwest van Zingst
(Geen verslag.)

Om goed 3 uur splitste de groep. De helft ging nog het museum bekijken, de anderen fietsten huiswaarts.
WILLEM WIELEMAKER
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Dinsdag 22 oktober

Grosse Kirr. Linksboven Zingst. Rechts begint het Darsser Wald

(http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gro%C3%9Fe_Kirr.jpg).

3/2.4 Excursie met gids en wel
geologie en botanie vanaf Peters
Kreuz in het Darsser Wald.
Excursieleider: Lia Oosterwaal.
Zou een halve dag zijn. Het bleek echter om een
fietsexcursie te gaan, terwijl wij met de auto
waren. Daarom geïmproviseerd en excursie 2.4
uitgevoerd en wel als volgt: een deel van de dames
liep naar Leuchtturm en maakte daar het fraaie
rondje door het nieuwe land. Eén persoon – ik –
liep 2.4 uit. Al met al was de meerderheid de hele
dag op pad.
LENY HUITZING

2.1 Kraanvogels Gross Mordorf e.o. Hele dag met de auto.
Excursieleider: Wil Lieftinck.
We vertrekken met z’n zevenen in een personenauto en een camper. Het gaat via Barth en Zipke naar het
eerste uitzichtpunt. De eerste waarneming twee vlinders tegen het plafond van het gebouwtje. Later zijn
hiervan foto’s gemaakt ter determinatie. Dan het dak op. En ja! Een heel aantal reeën en in de verte
zwanen. Ze zijn te ver weg om de soort te bepalen. We besluiten er naar toe te gaan.

Op naar Dabitz. Een mooi plekje, waar het heerlijk zitten is in het zonnetje en de luwte. De zwanen
blijken knobbelzwanen te zijn en enthousiast worden er ook drieteenmeeuwen ontdekt. We proberen nog
twee uitzichtpunten in de buurt te bezoeken, maar die zijn per auto ontoegankelijk. Dus terug naar Zipke
en naar de uitzichttoren even voorbij Buschenhagen.
Op dit punt wordt gevoerd. Dat geeft ons de kans om van veel kraanvogels te genieten en van
verschillende andere soorten vogels. Het is de gelegenheid om in het zonnetje te lunchen.

Dan door naar Gross Mohrdorf. Hier moet het informatiecentrum zijn. Onderweg in de akkers rustig
foeragerende kraanvogels. In het dorp eerst naar de mooie kerk, baksteenarchitectuur met een sfeervol
goed onderhouden kerkhof, waarvan het opvallendste een boom is die twee grafstenen tot haar stam
heeft doen toebehoren. En waar Elfriede twee slapende salamanders onder een steen vindt. Het
informatiecentrum ligt verderop en is heel eenvoudig. Wat mij imponeert zijn de afmetingen van de
opgezette kraanvogels en de kleinheid van hun jongen.

Verderop in Hohendorf de “Utkiek”, een grote stenen schuur, waar ook gevoerd wordt. Om het geld voor
het voer te verkrijgen wordt er van alles verkocht. Op dat voer komen ook hier weer heel wat kraanvogels
af. Helaas zijn ze wat verder weg.

We gaan nu langzamerhand de plek opzoeken, waar we de kraanvogels zullen zien invallen op het eiland
Bock. Dat betekent rechtdoor naar Wendisch Langendorf. We willen, al de hele dag , bij het water komen.
Het lukt even. Voor het hek dat toegang verleent tot de jachthaven spotten we moeizaam wat vogels. Dan
verder over een stenig pad (ik heb bewondering voor de chauffeurs), en onverwacht een geasfalteerde weg
met gaten, richting Zarrentin. Een uitzichtpunt waar de kranen invallen? Wel een punt waar je mooi de
zonsondergang kan zien, maar waarschijnlijk geen kraanvogels.

Dus naar Barnhöft, daar moet het zijn. Een leuke haven en bij navraag geen plek om de kraanvogels te
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zien invallen. We moeten helemaal terug en het blijkt bij Bisdorf. Het begint al later te worden en elke
wegwijzer naar Bisdorf leid langs een fietspad. We hebben het al opgegeven, als we ongeveer tegenover
het informatiecentrum in Gross Mohrdorf een autoweg naar Bisdorf ontdekken. Steeds doorrijdend
komen we bij een plek met geparkeerde auto’s. Van af hier is het nog 700 m lopen. Dit doen we niet meer
want het is al donker, we moeten nog door het bos en iedereen komt al terug. Men bericht over duizenden
kraanvogels, die naar beneden kwamen.
Wij genieten nog van rondvliegende vleermuisjes en gaan na een heerlijk relaxte dag toch wat
teleurgesteld naar huis terug.
IET BACKX

1.2/2.5 Kraanvogels Pramerort.
Excursieleider: Loek Batenburg.
Op pad met zijn negenen: Ad, Geertje, Henrik, Herman,
Hettie, Ina, Loek, Tieke, Willem. Richting noorden, zon in
de rug, met het plan om langs de boddenkust bij Zingst
naar het Ostwald en de Ostsee te gaan. Lichte tot matige
zuidenwind, de zon brak door de sluierbewolking, zodat
de wolken kieviten en de brandganzen extra schitterden.
Kijk, een zeearend! (Er zouden er nog veertien volgen.
'Let op! Wat, alweer een arend? Nee, een tegenligger.')
Hé, twee ijsvogels! Met grote regelmaat zetten we de
fietsen aan de kant, stalde Henrik zijn telescoop uit en
werd er naar vogels gekeken.
Ina werd het teveel. Deze ervaren fietser en plantenvrouw
splitste zich af en maakte haar eigen excursie. (We
ontmoetten haar later in het Ostwald.) De reeks

Aan zee stelde Henrik zijn telescoop opnieuw op en samen met Loeks grote kijker (20x50) toverden deze
twee geharde vogelaars kuifduikers, futen en roodkeelduikers uit de golven, na eerst al meteen middelste
zaagbekken gespot te hebben. 'Daar, bij die aalscholvers.'

‘Met grote regelmaat zetten we de fietsen aan de kant,

stalde Henrik zijn telescoop uit en werd er naar vogels

gekeken.’ (Foto Herman Verschuren.)

riet-, kol-, brand- en grauwe ganzen, kieviten, zwarte en bonte kraaien (minstens drie mengpaartjes),
baardmannetjes, kleine en wilde zwanen, de al genoemde zeearenden, een slechtvalk, een buizerd, een
torenvalk, raven, sijsjes en meer, zie vogellijst. In het Ostwald twee reeën, glanskop, goudvink, maar het
gezelschap fietste dat woud wel in één keer door, om gauw bij de zee te komen. (Henrik: 'Wat moet je met
een telescoop in een bos...')
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Kraanvogels boven het kamp. (Foto Ina van

Keulen.)

Op dit punt gekomen splitste de groep
zich opnieuw. Ad, Herman, Hettie,
Willem en Tieke vertrokken in de
overtuiging dat het afspeuren van de
zee in goede handen was en
vooruitziend naar terras dan wel tent
of anderszins.
Omdat Henrik graag op tijd voor het
avondmaal thuis wou zijn, waren Loek,
Geertje en hij uiteindelijk het eerst
terug. Bij de choc wist Henrik te
melden dat er 70 soorten vogels waren
gezien.
HERMAN VERSCHUREN



Woensdag 23 oktober
1.5 Darsser Wald en Rehberge maar dan zonder Wieck. Met de auto er heen en daar 10
km wandelen.
Excursieleider: Ina van Keulen.
De omstandigheden konden niet beter. Een kleurrijk bos, windstil, 17 graden en een heerlijke herfstgeur.
Zo wandelden we vanaf de parkeerplaats de Drei Eichen het bos in.
Waar nu bos is was 6000 jaar geleden de kust. Door verandering van de zeestromen konden hier
strandwallen ontstaan en de westenwind zorgde voor duinvorming.
Dat was in het landschap nog duidelijk te zien. Het geasfalteerde pad golfde voor ons uit.
Midden in het bos sta je dus aan de oude zeeoever.
In de beukenbossen hadden pijpenstrootje en varens de overhand. Dankzij de schone lucht waren er ook
veel mossen.
We zagen ook dennen met een typische stam. Bij navraag hoorden we dat deze dennen gebruikt zijn om
hars af te tappen. Hars is in feite hard geworden balsem. Het bevindt zich in de kanalen die in horizontale
en verticale richting in het hout van de stam lopen. Bij beschadiging van de boom begint de boom te
'bloeden'. De balsem loopt dan naar de wond, waar ze uithardt aan de buitenlucht tot hars. Tot 1990 is er
hars getapt.
Ahrenshooper Holz is sinds 1958 een beschermd natuurgebied. Tot begin 19e eeuw werd er vee geweid.
Nu is het een beukenbos me ondergroei van pijpenstrootje. Beroemd is het bos om de veel voorkomende
hulst die tot 5 meter hoog wordt. Tot onze verrassing stonden er veel spechtinktzwammen.
INA VAN KEULEN

1.5 Darsser Wald en Rehberge maar dan op de fiets.
Excursieleiders: Hanna Lagerwerf en Tiekie Phaff.
(Geen verslag.)

2.2 Hinterse Bergen zonder Bresewitz. Halve dag.
Excursieleider: Willem Wielemaker.
Een ontspannen excursie, eerst door bos met aandacht voor vogels en paddenstoelen. Van Barth naar
Hintertse Berge bos en akkers (25 kraanvogels dichtbij). Bij einde betonpad koffie gedronken en
paddenstoelen gedetermineerd, zo ook bij het uitzichtspunt. Dat was ook een prima plaats om vogels te
bekijken.
Langs de bodden al vogelend terug naar Barth. Hier was het einde van de excursie.

(Foto Joop Floor.)
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Ad en Willem hebben op de
terugweg naar Pruchten in
alle rust de lijst met
paddenstoelen aangevuld.
Anderen zijn tegen de avond
naar het uitkijkpunt voor
kraanvogels tegenover de
Nettomarkt in Zingst gegaan.
Dit bleek een goede plek te
zijn: een slaapplaats voor
kraanvogels.
WILLEM WIELEMAKER



Donderdag 24 oktober
2.1 Kraanvogels Gross Mordorf e.o. Hele dag met de auto.
Excursieleider: Ria Verhagen.
Het wordt een kraanvogeldag met schitterend mooi weer. Hoofddoel was het centrum in Grossmordorf.
Door prachtig landschap naar de eerste post. De groep bestond uit 4 personen en natuurlijk uit milieu-
overwegingen 1 auto.
De voederplaats bij Gunst. Grandioos; duizenden kraanvogels e n bovendien nog goede informatie van
plaatselijke vrijwilligers. Bovendien hebben deze mensen grote telescopen; waarmee alles te zien is. Gele
vlekken; bruine strepen; rode punten etc.
Door naar het informatiecentrum, waar inderdaad goede informatie gegeven wordt. Alles valt toch in het
niet bij de echte waarnemingen. De mooie weilanden, met bosranden gekleurd met kraanvogels.
Door naar Zannizin. Heerlijk in het zonnetje zitten lunchen en wachten op de 15 zeearenden. Nou ja, 1 in
het vizier.
Mooi havenstadje en een prachtige wandelgebied. Kliffen en rietlanden. We hebben genoten; maar niets
spectaculairs hier gezien.

Het kerkje van Bostedt was mooi en de tijgerslak die Elfriede eerder in de put had waargenomen zat er
nog steeds.
Wegens die wind besloten we niet langs de kust richting Neuendorf te gaan maar door het bos, waar we
bijna onbedoeld splitsten, Joop voordeed hoe bouwlieden voorovergebogen door hun kruis kijken om te
meten hoe hoog iets is (bijvoorbeeld een rode den) en degenen met nog een geheel intact gehoor
goudhaantjes hoorden.
Het doel van de excursie was een veld net ten noorden van Hermannshagen Dorf, waar twee voorgaande
excursies duizenden kraanvogels aantroffen.
Helaas. Deze dag pech. Veld zag er uit alsof het opnieuw geploegd was en geen vogel te bekennen.
Eerder hadden we bij het kruispunt wel een akker vol vogels gezien (o.a. riet-, kol-, grauwe ganzen,
kraanvogels en wilde zwanen) en in de hoop nog meer te zien fietsten we naar Hermannshof.
Aldaar gelukkig een twintigtal kraanvogels, redelijk dichtbij goed in beeld, ook tijdens het middagmaal.
Ina deed een poging de beesten te besluipen voor een foto. Dat mislukte en omdat deze plantenvrouw
toch graag een kraanvogelfoto wou, splitste zij zich onderweg naar Kronberg af voor een tweede poging.
Gelukt, naar later bleek.
Het resterende vijftal trof langs de weg naar Kronberg weer tientallen kraanvogels, en ontdekte ook enige
met enkelringen. Hettie had de primeur: blauwe ringen. Ringen, ja, maar welke kleur... Dat bleek nog
knap lastig, ook met de telescoop, maar we kwamen er uit en konden na afloop vaststellen dat we onder
meer gekeken hebben naar een familie kraan uit Skandinavië, en één Duitse vrijgezel. Het ontdekken van
de ringen was voor het eerst, dit kamp. Als het goed is, zijn de kleuren doorgegeven aan Kraniche.de.
Vervolgens fietsten we door het bos terug naar de camping.
HERMAN VERSCHUREN

Watersalamanders in Elftriese's hand. (Foto

Joop Floor.)
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Door naar het laatste punt, Bischof, om de kraanvogels te zien
landen. Onbeschrijfelijk indrukwekkend; de moeite van het
wachten meer dan waard. Voldaan naar huis om de ervaringen
uit te wisselen bij de choc.
RIA VERHAGEN

1.3 Fietstocht / rondje in zuidwesten.
Excursieleider: Herman Verschuren.
Op 24-10-2013 vertrok een zestal met straffe frisse zuidwester
wind tegen maar met zon per fiets richting Bostedt -
Neuendorf - Hermannshof: Henrik, Hettie, Herman, Ina,
Joop, Thijs.



2.4 Bossen Neudarss. Excursieleider:
Loek Batenburg.
(Geen verslag.)

2.5 Ostwald.
Excursieleider: Ad Wielemaker.
Met een sterke wind in de rug per fiets richting Zingst. Er
werd regelmatig gestopt om vogels te zien. We volgden de
dijk aan de zuidkust van Zingst, langs de bodden. Het was soms vechten tegen de wind, maar vooral heel
mooi landschap.
Op lunchtijd waren we bij het informatiecentrum waar op panelen veel informatie werd gegeven over de
geschiedenis van Zingst en over kraanvogels. Een aardige gids gaf daarbij graag extra uitleg.
´s Middags zochten we onze terugweg zoveel mogelijk door het bos, lekker uit de wind en een plek om
paddenstoelen te vinden.
Een heerlijke dag.
AD WIELEMAKER

2.1 Kraanvogelslaapvluchtobservatie.
Excursieleider: Herman Verschuren
Nou ja, excursie… Twee personen togen naar de observatiehut op de dijk onder Zingst en zagen
duizenden kraanvogels landen. Ze kwamen uit het zuiden, er stond een zuidenwind (net als alle andere
dagen). De vogels draaiden viefgtuigsgewijs een fraaie halve ronde om tegen de wind in te landen. Mooi
hoe ze op het juiste moment hun tijdens de vlucht horizontaal gehouden poten als een landingsgestel
omlaag brachten.
HERMAN VERSCHUREN
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Vrijdag 25 oktober
‘Vrije dag’. Er is o.m. het volgende gedaan:
- Kraanvogels + Stralsund (geen verslagen)
- Kraanvogelobservatie Bisdorf (geen verslag)

- Fietsen naar Pramerort
Leny had veel mooie excursies voor ons voorbereid voor het hele kamp en voor de laatste dag moesten we
daar zelf maar iets uit kiezen. Er was geen speciale excursie aan ‘t eind van de dag naar Pramerort
geweest omdat de kraanvogels daar dit jaar niet massaal gingen overnachten. Ze zaten meer op Großer
Kir. Maar wij wilden graag naar Pramerort en de Hohe Düne, omdat het zo’n mooi gebied is.
Er helemaal vanaf het kamp heen fietsen is een heel eind, daarom gingen we met 5 personen en 5 fietsen
ingenieus carpoolen met 2 auto’s en een fietsenrek van een bus die op het kampterrein bleef. Ingewikkeld,
maar zo gepiept.
Je mag met de auto op Zingst dwars door Müggenburg en onderlangs het Osterwald naar de
parkeerplaats Sündische Wiese (alleen dagkaart, € 4, er is daar ook een fietsenverhuurder).
Het was mooi weer na een heldere, koude nacht. Weinig wind, heerlijk rustig fietsen naar Pramort. Die
weg loopt recht oost-west door het open land, maar met een randje bos er langs. Door de bomen trokken
groepjes kleine vogeltjes langs. We stonden meer stil dan dat we fietsten, maar we zagen veel, o.a.
groepen Staartmezen met gewone en witte kopjes. Ook een middelste bonte specht liet zich mooi zien.
Onderweg kwamen we ook kampgenoten tegen die echt helemaal op de fiets waren gegaan!
Bij Pramort kwamen zeearenden langs. Een klein eindje terug namen we de afslag naar de Hohe Düne.
Daar moet je je fiets parkeren en mag je verder wandelen over de dijk. Het landschap is daar heel mooi
met rietvelden in prachtige herfsttinten. In de bosjes onderaan de dijk grote koningsvarens. Aan het eind
van het pad loop je over plankieren door de echte duinen naar een houten uitzichttoren en kijk je opeens
op zee. Er dobberde een grote groep zwarte zee-eenden ver weg, maar er waren 4 ijseenden vlakbij te zien
met een telescoop. Maar ze waren lang onder water en maar heel kort boven, en doken niet netjes op waar
ze onder waren gegaan, dus lastig te zien.
Snel teruggefietst naar de auto’s om op tijd terug te zijn op het kamp om de convo droog ingepakt te
krijgen. Dat lukte. ‘s Avonds regende het toen we met z’n allen gingen eten in het restaurant van de
camping, maar daar was het warm en heel gezellig. We konden dus nog mooi onze laatste waarnemingen
kwijt. Elfriede had de mooiste: ‘s ochtends heel vroeg had ze vanuit een vogelhut een otter gezien!
GEERTJE PETTINGA

We blijven natuurliefhebbers, ook onderweg naar Stralsund. (Foto's Herman

Verschuren.)
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3. Excursieplan

1. Heledagsexcursies

* De 2 Kraanvogels-hele-dagsexcursies met slaapvluchtobservaties op dezelfde dag plannen omdat de
choc moet worden uitgesteld vanwege het late terugkomen. In alle gevallen kom je in het donker terug.

1.1 Kraanvogels met de auto, Gross Mordorf e.o.
* Beschrijving: Kraanvogelinfocentrum Gross Mohrdorf, voederplek Kiek-Ut bij Hohendorf en afsluiten
met observatie van slaapvluchten naar De Bock vanaf Bishof. Tussendoor kan men nog naar
Barhöftkust/Zarrenzin om zeearenden kijken (of vandaar slaapvluchten observeren).
* Opmerking: Men komt laat terug  choc verzetten (en de excursie tegelijk met de andere
slaapvluchtexcursie plannen).
Nadere informatie

> Infocentrum Gross Mohrdorf (Lindenstraße 27, D-18445 Groß Mohrdorf ten oosten van Barth; Tel.:
038323 – 80540). Geopend in oktober van 09.30 – 17.30 uur.

> Voederplaats Utkiek bij Hohendorf noordoost van Gross Mordorf.
> Vóór de slaapvluchtobservaties: naar Barhöft/ Zarrenzin aan de kust tegenover De Bock, de enige

moreneklifkust in deze omgeving.
+ Kijk over Windwatt, richting Vierendehlgrund. Bij laag water zitten zeearenden op het wad, bij hoog

water op Seezeichen (?).
+ Hier is overigens ook nog een international Kraniche Schutzcentrum en een observatiepost voor de

slaapvluchten naar De Bock. Dus men kan hier ook blijven voor het zien van de slaapvluchten naar Der
Bock.

> Slaapplaats heet Der Bock. Tot wel 40.000 vogels slapen vooral ‘boddenseitig’ van Grosser en Kleiner
Werder.

+ Zou goed te zien zijn vanaf Bisdorf - ten noorden van Gross Mordorf. Bij Bisdorf is strogedekte hut.
+ Zorg aanwezig te zijn voor de kraanvogels aanvliegen en blijf tot ze allemaal geland zijn. Blijf in auto

of onder dak van observatiehut. Niet praten! Kraanvogels horen beter dan wij en kunnen door praten
schrikken en wegvliegen.
* Route: van Barth richting Stralsund en op een gegeven moment naar noorden afslaan.

1.2 Heledagsexcursie Kraanvogels Pramort met auto/ fiets/ of auto en fiets
* Het gaat om het observeren van de slaapvluchten vanaf Pramort. Vanaf daar is de grootste slaapplaats
op De Bock (40.000 ex) te zien.
* Maar er is ten oosten van Zingst nog veel méér te zien:
> Fietsen over de zeedijk vanaf Zingst naar het oosten is beter omdat je dan de zon (die er hopelijk is) in

de rug hebt.
> Voor het invallen van de kraanvogels van Pramort naar Höhe Düne lopen. Daar is een kijkhut om

zeevogels te observeren (ijseenden??)

Logistieke informatie
In 2008 mocht je zonder toestemming tot 15.00 op het oostelijk deel van Zingst. Om 15.00 uur ging de
slagboom bij Sundische Wiese dicht en moest je een kaartje kopen á 5 (8) euro. Het is mij op de website
niet duidelijk geworden of dat nog zo is of dat er nu slechts 80 mensen per dag( = na 15.00 uur) mogen
komen. In ieder geval worden er om 15.00 uur worden op het infocentrum Sundische Wiese 80 kaarten
verkocht.
* Zorg aanwezig te zijn voor de kraanvogels aanvliegen en blijf tot ze allemaal geland zijn. Blijf in auto of
onder dak van observatiehut. Niet praten! Kraanvogels horen beter dan wij en kunnen door praten
schrikken en wegvliegen.
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* Mogelijkheden dus:
> Alles fietsen is heen en terug ± 50 km.
> Fiets achterop de auto. Parkeren (gratis) bij Nettomarkt in Zingst – scheelt 2x 7,7 km volgens Google -

en vandaar fietsen naar Pramort dat is vandaar nog ruim 15 km.
> Fiets op de auto en met de auto naar slagboom bij Sundische Wiese (= 19,3 km) en vandaar fietsen = 8

km enkele reis. Parkeerkosten 3 euro (2008).
> In alle gevallen: Zorg voor goede verlichting op de fiets

Opmerking: men komt laat terug  choc verzetten (en de excursie tegelijk met de andere
slaapvluchtexcursie plannen).

1.3 Heledagsexcursie Kraanvogels en bos: rondtocht op de fiets (50km)
* Kan ook per auto maar het bosdeel mogelijk niet (zo goed).
* De laatste jaren fourageren de kraanvogels ook op de akkers ten (zuid)westen van Barth.
* Mobiel Infocentrum Kraniche (KIM) stond 10 okt bij Ortseingang Hermannshof . Dagelijks van 9-1700
uur bemand. Standplaatsveranderingen op www.nabu-wwf-kranichzentrum.de
* Route: Bodstedt/ Fuhlendorf/ Michaelsdorf/ Neuendorf Heide/ Bruchorst/ Hermannshagen Heide/
Heen en weer naar Hermanshof voor het mobiel kraanvogelcentrum?/Beughorst/ Kronsberg/door bos
Barhter Stadtholz: is dat wat die Wundereiche? / Planitz.

> Komt ongeveer overeen met blauwe bolletjes route op de kaart. Verslag 2008 is daar wat van
afgeweken; meldt na Michaelsdorf hobbelig dijkje dat ze wel gereden hebben. Rode lijnen zijn
‘Wanderwegen’ (voetpaden).

> In bos ook paddestoelen!

1.4 Heledagsexcursie Darsser Ort: piepjong Strandwallenlandschap, zeevogelen, Natureum
* Hoogtepunten:

> Zeevogelen langs de kust van Zingst tot Darsser Ort. Noord van Prerow (Prerow Bank) kans op
ijseenden.

> Het slechts enkele eeuwen jong strandwallenlandschap bij Darsser Ort met jeneverbessen, edelherten,
reeën, wilde zwijnen en zeearenden.

> Noordelijkste punt groeit nu 2m/jaar aan. Kans op barnsteen.
> Uitzicht op vuurtoren:
> De opbouw van het Darsser bos uit ‘Riegen en Reffen’ is goed te zien.
> Op heldere dagen zijn Rostock en Denemarken te zien!
> Uitzicht vanaf uitkijktoren op het noordelijkste puntje. Pad over plankier volgen.
> Natureum: museum in vuurtoren is dependance van Meeresmuseu Stralsund.

Open van 10- 18.00 uur. Is gewijd aan de natuur ter plekke:
* Ontstaan van dit jonge duinlandschap; planten en dieren
* Twee grote aquaria met vissen uit de Oostzee
* Strandvondsten (barnsteen!)
* Geschiedenis van de vuurtoren
Route: Zingst/ Prerow/ Darsser Ort
* Over de zeedijk van Zingst naar Prerow ; Bij Prerow ligt een lange pier in zee (Seebrücke)
* Onderweg langs de kust vanaf Prerow naar Darsser Ort veel toegangen naar strand om zeevogels te
spotten. In struikgewas langs de kust broedt roodmus. Is die er nog??
* Van vuurtoren naar uitkijktoren is nog ± 2km lopen.
Vervoermiddel?

> alles fietsen = minder dan 50 km (camping vuurtoren = 21,1)
> vanaf Nettomarkt scheelt 15,5 km fietsen (fiets in/op auto)
> met de auto naar Prerow (± 15-16 km) waar diverse parkeerplaatsen (mogelijk betalen), dan is het nog

± 6 km naar de vuurtoren. Totaal dus 12 km fietsen.
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1.5 Wieck, Darsser Wald en Rehberge, ± 50 km, fietsen of met de auto
* Wijzigen: onderstaande verwerken is getiteld ‘Urige Wälder’= oorspronkelije en dus niet oerwald
* Combinatie van vogelen langs de Bodden kust, infocentrum Darsser Arche, Darsser bos en afslagkust
bij Rehberge.
* Darsser Wald

> ligt op oude strandwallen met daartussen strandvlaktes (‘Reffen und Riegen’).
> Is aangegroeid vanaf een fossiele klifkust Alt Darss waar de Mecklenburgerweg langs voert.

Afhankelijk van de bron is die klifkust ±6000 (Littorinatransgressie, kaartboekje 1996) of slechts 3500
jaar (Die Deutsche Ostseeküste, 2005 : 226) geleden afgekalfd/ door erosie ontstaan.

+ Op de strandwallen is Beukenbos ontstaan.
+ Successie: duingrasland  kraaiheidevegetatie  Dennenbos  Eikenbeukenbos  Beukenbos mits

droog anders domineren eiken. Successie vanaf de westkust is niet meer te zien door kustafslage.
+ Hoe noordelijker hoe jonger de strandwal en hoe jonger het bos.
+ Na kap of stormschade is Beukenbos vervangen door Berken-Dennenbos dat uiteindelijk Beukenbos

wordt.
> Op de venige strandvlaktes tussen de strandwallen: Waterviolier-Elzenbroek.
> Flora Darsser Wald: Vooral veel en bijzondere mossen, dankzij schone lucht, hoge l uchtvochtigheid

en oude bomen. Paddestoelen?!
> Fauna Darsser Wald:

+ Broedvogels: zwarte specht, holenduif en boven in de oude bomen: zeearend (10 broedparen NP
VPBL). Dit zijn (voornamelijk?) standvogels, dus hopelijk zijn ze er nog.

+ Veel reeën.
* Afslagkust bij Rehberge: de slechts enkele duizenden jaren oude Reffen en Riegen kust slaat hier weer
af als gevolg van veranderde zeestromen. Dit zand wordt bij Darsser Ort weer afgezet.
Route:
* om de Prerower Strom naar Wieck;
* [Informatiecentrum Darsser Arche, Bliesenradeweg 2 , Wieck,

> open 9- 17.00 uur (kan ook op terugweg) met tt over het National Park Vorpommersche
Boddenlandschaft.

> Tevens een galerie met ‘creatieve producten’.]
* naar westen Darsser Wald in;
* Mecklenburger Weg is de fossiele klifkust
* hier en daar wandelen (paddestoelen!);
* naar Rehberge waar een parkeerplaats is; wandelen bij Rehberge: afslagkust.
* Op de terugweg vogelen a/d Bodsteder Bodden bij Born en Bliesenrade (tussen Born en Wieck.)

1.6 Stralsund, Hansestad, 14e eeuwse baksteengothiek, Ozeanium en/of Meeresmuseum
Wat is er te zien?
* Belangrijke Hansestad, gesticht 1234, wedijverend met Lübeck. Een van de mooiste oude
binnensteden van Noord-Duitsland.

> Binnenstad met goed geconserveerde (14e-eeuwse) ‘baksteenarchitectuur’ waaronder
‘Brürgerkathedralen’ en en kloosterkerken.

+ Mariakirche,
+ Nicolaïkirche (altaartuk/ drieluik in kerkje Waase op Umanz is waarschijnlijk afkomstig uit deze

kerk)
+ St. Jacob en
+ gothisch Raadhuis.
+ Stadsverdedigingswerken met bastionnen, poorten en torens.

> In 2002 samen met Altstad van Wismar opgenomen in de Worldheritage lijst.
> Deutsches Meeresmuseum /Ozeanium/Nautineum
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> Stadsverdedigingswerken met bastionnen, poorten en torens.
> In 2002 samen met Altstad van Wismar opgenomen in de Worldheritage lijst.
> Deutsches Meeresmuseum /Ozeanium/Nautineum

* Ozeanium, adres: Aan de haven (zie geprinte stadskaart Stralsund)
> Heeft een Oostzee- en Noordzee aquarium; is verder gewijd aan de zeeën en oceanen van het

Noordelijk halfrond.
> Bestaat sinds 2008 en won in 2010 de ‘Europese Museum van het jaar’ prijs.
> Open 9.30 – 19.00 uur. Entree 10 euro.

* Deutsches Meeresmuseum
> Bezoekersingang: hoek van Mönchstrasse / Bielkenhagen
> Open 10.00 – 17.00 uur
> Entree: Meeresmuseum 9 euro; combi Mm + Nautineum 12; combi Mm + Ozeanium 21 euro; combi

Mm +Nm + Oz = 23 euro. Vanaf 15 personen een eurootje korting.
> Het Meeresmuseum is in 1951 als natuurmuseum gestart in de vroeg-gothische Hallenkerk van het

Katharinaklooster
> Biedt o.m. flora en fauna van de Oostzee + tropische aquaria

* Nauticum, op stadseilandje Kleiner Dänholm (zie geprinte stadskaart Stralsund)
> Is gewijd aan maritiem onderzoek en economisch gebruik van de zee iha en je kunt er een

onderwaterlaboratorium bekijken.
Hoe komen we er? Met auto/ bus.

2. Excursies korter dan hele dag

2.1 Kraanvogel slaapplaats Grosse Kirr: vroege ochtend/ late middagexcursie. Fietsen/auto
Deze slaapplaats bevindt zich aan de noordzijde van de Grosse Kirr. Er overnachten tot wel 15.000
kraanvogels. Er is een schuilhut aan de (zuid)westzijde van Zingst. Auto’s kunnen gratis geparkeerd
worden bij de Nettomarkt.
Mogelijkheden:
In de vroege ochtend de vogels zien vertrekken naar de akkers.

> Tegen zonsondergang slaapvluchten.
Route: naar Nettomarkt in Zingst (7,7 km).
Vervoermiddel: auto of fiets.

2.2 Hinterste Berge en Bresewitz
* Te zien

> Boddenlandschap langs de Darsser Strom:
Beschrijving:

> Salzweiden?, moeras; bos; oud cultuurlandschap.
> Vogeltrek, paddenstoelen
> Zeearenden op Barther Oie

Afstand: ± 20-21 km in totaal.
Duur: halve dag
Route: eerst richting Barth, dan noordwaarts richting Hinterste Berge; terug naar Barth, westwaarts en
dan weer noordwaarts richting Bresewits.
Vervoermiddel: fiets of auto en/of de benenwagen

2.3 Bossen Alt Darss te combineren met National Parkinformation Born
* De helft van opp. Nationalpark is bos. Darsser Wald is met 5000 ha het grootste bos.
* Flora: Vooral veel en bijzondere mossen, dankzij schone lucht, hoge l uchtvochtigheid en oude bomen.
Paddestoelen?!
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* Fauna
> Broedvogels: zwarte specht, holenduif en boven in de oude bomen: zeearend (10 broedparen NP

VPBL). Dit zijn standvogels dus hopelijk zijn ze er nog.
> Veel reeën.

* Er is een successie die het beste te zien is:
> Op duinen en strandwallen ontwikkelt een Dennenbos na heide die weer op schraalgrasland is gevolgd.
> Dat Dennenbos is al spoedig rijk aan zeldzame planten in de ondergroei die echter gevoelig is voor

betreding
> Naarmate de bodem rijpt en voedselrijkdom toeneemt wordt de ondergroei te dicht voor verjonging

Dennen.
> Loofbomen treden aan: eerst Eiken en dan Beuken
> Climax-stadium is een Beukenbos. Daar waar grondwaterstand te hoog is, blijven Eiken goed

vertegenwoordigd.
* Variaties treden op bij de volgende gebeurtenissen/ingrepen in een bos met rijke humuslaag:

> Kaalslag door storm en door kappen
> Dan ontstaat een Berken/Dennenbos dat uiteindelijk weer tot Beukenbos evolueert.

* Op de voormalige, afgesnoerde strandvlaktes (‘Riegen’) ontwikkelt een Waterviolier/ Elzenbroek. De
Elzen wortelen ondiep in de venige ondergrond en waaien makkelijk om.
* Natuurlijk is veel bos omgevormd naar productiebos. Momenteel streeft men weer natuurlijk bos na.

Afstand: ± 46 km + wat je in het bos wandelt.
Duur: halve tot driekwart dag.
Route: noordwaarts naar Zingst, om de Prerower Strom

> verder zelf in te vullen.
> Ter keuze uitbreiden met:

+ naar Informatiecentrum Darsser Arche, Bliesenradeweg 2 , Wieck
+ of naar Nationalparkinformation Born, Chausseestrasse 64, Born (tegenover Touristinfo).

Parkeren: ik zie op de kaart (1996)maar één parkeerplaats namelijk in Born en vandaar bos in wandelen.
Mogelijk meer parkeerplaatsen op nieuwere kaart.
Vervoermiddel: auto en/of fiets. In het bos: wandelen.

2.4 Bossen Neu Darss
* De helft van opp. Nationalpark is bos. Darsser Wald is met 5000 ha het grootste bos.
* Het driehoekige gebied tussen Esper Ort en Neu Darss is in 1200 jaar ontstaan.
* Flora: Vooral veel en bijzondere mossen, dankzij schone lucht, hoge l uchtvochtigheid en oude bomen.
Paddestoelen?!
* Fauna

> Broedvogels: zwarte specht, holenduif en boven in de oude bomen: zeearend (10 broedparen NP
VPBL). Dit zijn standvogels dus hopelijk zijn ze er nog.

> Veel reeën.
* Het bos ontstaat volgens onderstaande successie:

> Op duinen en strandwallen ontwikkelt een Dennenbos na heide die weer op schraalgrasland is gevolgd.
+ Dat Dennenbos is al spoedig rijk aan zeldzame planten in de ondergroei die echter gevoelig is voor

betreding
> Naarmate de bodem rijpt en voedselrijkdom toeneemt wordt de ondergroei te dicht voor verjonging

Dennen.
> Loofbomen treden aan: eerst Eiken en dan Beuken
> Climax-stadium is een Beukenbos. Daar waar grondwaterstand te hoog is, blijven Eiken goed

vertegenwoordigd.
* Variaties treden op bij de volgende gebeurtenissen/ingrepen in een bos met rijke humuslaag:
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> Kaalslag door storm en door kappen
> Dan ontstaat een Berken/Dennenbos dat uiteindelijk weer tot Beukenbos evolueert.

* Op de voormalige, afgesnoerde strandvlaktes (‘Riegen’) ontwikkelt een Waterviolier/ Elzenbroek. De
Elzen wortelen ondiep in de venige ondergrond en waaien makkelijk om.
* Natuurlijk is veel bos omgevormd naar productiebos. Momenteel streeft men weer natuurlijk bos na.
Afstand: ± 32 km fietsen en/of auto + wat je in het bos wandelt
Duur: halve dag of langer
Aanrijdroute: noordwaarts naar Zingst en vervolgens Prerow, begin Leuchtturmweg (ca. 16km)
Excursieroute:
* je krijgt een goede indruk van de diverse bosgezelschappen van Neu Darss als je in West-Prerow de
Leuchtturmweg neemt tot aan de k-bosweg.
* Daar sla je af naar het zuiden en wandelt over de Langseer Weg terug naar Prerow.
* Vlak voor je Prerow in gaat, sla je op de g-bosweg naar het noorden en kom je op je uitgangspunt terug.

> Je loopt door duindennenbos, elzenbroek en oude beukenbossen.
* Twee mogelijke uitbreidingen;

> Uitstapje naar de vuurtoren om daar het bos van boven te bekijken (en/of Natureum)
> Je blijft op de k-bosweg naar het zuiden lopen tot aan tot aan Großen Stern. Je krijgt een großartige

indruk van de broekbossen en van de Riegen-Reffen Struktur (=afgesnoerde strandvlaktes en
strandwallen van het bos. Volg van de Grossen Stern de bordjes door eiken- en beukenbos naar de Drei
Eichen. Daar kun je de lijnbus nemen naar Prerow.
Vervoermiddel: auto en/of fiets. In het bos: wandelen.

2.5 Oostwald: bosverkenning, mossen? paddestoelen?
* Is met 800 ha in grootte het 2e bos van Zingst. Ondergrond is venig.
* Combineer eventueel met bezoek aan Sundische Wiese infocentrum.
Afstand: ± 46 km fietsen en/of auto + wat je in het bos wandelt
Duur: halve dag
Route: noordwaarts naar Zingst.
* Verder zelf in te vullen. Mogelijkheden:

> oostwaarts naar infocentrum Sundische Wiese. Parkeren á 3 euro
> Tt – open 10- 17.00 uur over geschiedenis Oost-Zingst en vooral over huidige betekenis van het gebied

als Vogelschutzgebiet.
* Of parkeren bij Anlegestelle Kirr. Vandaaruit bos inwandelen.
Vervoermiddel: auto en/of fiets. In het bos: wandelen.

3. Excursies met gids

Boven de tien moet je aanmelden, dus graag minder personen

wanneer en hoe laat trefpunt uren thema
di 11 uur Peters Kreuz, 3 De ijstijd op het spoor,

imDarssWaldbeiBorn+Wieck geologisch/botanische wandeling
Eindigt Vuurtoren Darrsser Ort!
Lijnbus terug of wandelen

wo 11 uur Vuurtoren Darsser Ort 3 Kustdynamiek: Mit dem Sand
in ’s wilde Land.

do 11 uur Eindstation Darss Bahn, 3 Dünensand und Meeresglitzern
west van Prerow das jüngste Land im Nationalpark,

Wanderung zum Leuchtturm.
Lijnbus terug of wandelen!
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Musea/infocentra in en bij het NP

* Natureum op Darsser Ort en wel in de vuurtoren (Opgenomen in de heledagsexcursie Darsser Ort)
> Is dependance van Meeresmuseum Stralsund.

Open van 10- 18.00 uur. Gewijd aan de natuur ter plekke:
+ Ontstaan van dit jonge duinlandschap; planten en dieren
+ Twee grote aquaria met vissen uit de Oostzee
+ Strandvondsten (barnsteen!)
+ Geschiedenis van de vuurtoren

* Informatiecentrum Darsser Arche, Bliesenradeweg 2 , Wieck, open 9- 17.00 uur met tt over het National
Park Vorpommersche Boddenlandschaft.
* Sundische Wiese , 100m oost van parkeerplaats (á 3 euro) Schlösschen Sundische Wiese

> (opgenomen in Pramort hele dagsexcursie + in Oostwald halvedagsexcursie)
> Tt – open 10- 17.00 uur over geschiedenis Oost-Zingst en vooral over huidige betekenis van het gebied

als Vogelschutzgebiet . Toegang gratis maar parkeren á 3 euro.
* Darss Museum Prerow, Waldstrasse 48, Prerow, geopend van 10- 18.00 uur; maandag dicht

> Geologie
> Botanik mit einer Frischpflanzenschau
> Ornithologie
> Naturschutz
> Fischereigeschichte
> Segelschifffahrt
> Darßer Baukultur mit einer sehenswerten Haustürensammlung

* Darsser Bernsteinmuseum, Waldstrasse 53, Prerow.
> geopend ma – zat van 10-17.00, gesloten van 12.00 – 14.30.

* Deutsches Bernsteinmuseum Ribnitz-Darmgarten. Im Kloster 1-2, Ribnitz. Geopend 9.30- 18.00, 8,5
euro. De stad Ribnitz- Damgarten afficheert zichzelf als barnsteenstad. Er zijn diverse aan barnsteen
gewijde ‘gebouwen’.

> Het museum ontving in 2013 de Internationale Barnsteenkunstprijs vd Oostzeelanden.
* Vineta-Museum Barth, Lange Strasse 16. Geopend za-zo 11- 17.00; ma-vrij 10-17.00

> Gewijd aan de stad Vineta, gelegen noord van Usedom. Zou zo groot zijn geweest als Constantinopel ,
verdween spoorloos in 12 eeuw. Mythe of werkelijkheid??
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Geelbruine plaatjeshoutzwam bij

Infocentrum Osterwald. (Foto

Willem Wielemaker.)



4.1. Lijst vogels

Lijst van waargenomen vogelsoorten
Samengesteld door Henrik de Nie, met dank aan Loek Batenburg

Ned. naam Bijzonderheden

Zwanen, ganzen en eenden
Knobbelzwaan Talrijk, vooral op Barther- en Bodstetter Bodden

Wilde Zwaan Tussen knobbelzwanen Barther Bodden onder Zingst en op maïsakkers bij kraanvogels

Kleine Zwaan Tussen knobbelzwanen Barther Bodden onder Zingst

Toendrarietgans Tussen andere ganzen

Kolgans Meest algemene gans

Grauwe Gans Tussen andere ganzen

Canadese gans Niet zo vaak als andere ganzen gemeld, o.a. bij Zingst

Brandgans Vaak in aparte groepen

Bergeend Rel. weinig gezien, Barther Bodden bij Bresewitz

Krakeend Tussen andere eenden

Smient Meest algemene eend

Wilde Eend Overal in geschikt biotoop aanwezig

Slobeend Niet zo vaak gemeld, o.a. Bodstetter Bodden

Pijlstaart Barther- en Bodstetter Bodden

Wintertaling Niet zo vaak gemeld, o.a. Bodstetter Bodden

Tafeleend Niet zo vaak gemeld, o.a. Bodstetter Bodden

Kuifeend Rel. weinig gezien, Barther Bodden bij Zingst

Eidereend In de Oostzee, maar 2x waargenomen

IJseend 25-10 Oostzee bij Zingst 4 exx.

Zwarte Zee-eend 25-10 Oostzee bij Zingst enkele 100-en

Brilduiker Tussen andere eenden in de Bodden

Nonnetje Barther Bodden

Middelste Zaagbek Vooral in de Oostzee

Spechten, ijsvogel en duiven
Kleine Bonte Specht O.a. in Darsser Wald, Camping bij Pruchten

Middelste Bonte Specht 25-10 bij Sündische Wiese Zingst

Grote Bonte Specht Meest waargenomen specht

Zwarte Specht Gehoord o.a. in Altdarss

Groene Specht 20-10 bij Zingst

IJsvogel 22-10 Brug naar Zingst en op Zingst, 23-10 Bodden bij camping

Holenduif Veel minder gezien dan houtduif

Houtduif Overal in geschikt biotoop aanwezig

Turkse Tortel Overal in geschikt biotoop aanwezig

Rallen, steltlopers, plevieren en meeuwen
Kraanvogel Tienduizenden aanwezig, kwamen ook in grote groepen over de camping zowel 's ochtends als 's avonds.

Waterral 20- en 22 10 gehoord langs Bodstetter Bodde bij Pruchten, 22-10

Meerkoet Overal in geschikt biotoop aanwezig

Watersnip 22-10 Bodstetter Bodden bij de brug naar Zingst

Regenwulp 22-10 Darsser Ort

Wulp In de weilanden in groepen van tientallen

Tureluur 22-10 Brug naar Zingst
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Groenpootruiter Grote groep bij kieviten o.a. 20 okt

Bonte Strandloper 25-10 Oost van Pramort

Goudplevier In grote groep bij kieviten, Bodstetter Bodden en Brug naar Zingst

Zilverplevier Oost van Pramort

Kievit Vooral in slikken Bodstetter Bodden

Stormmeeuw Overal in geschikt biotoop aanwezig

Grote Mantelmeeuw Vooral op de brug bij Pruchten

Zilvermeeuw Oostzee en brug bij Pruchten

Kleine Mantelmeeuw Bij de Bodden

Kokmeeuw Overal in geschikt biotoop aanwezig

Roofvogels
Rode Wouw Bij Pruchten en Kronsberg

Zeearend Rond de Bodden. Op 22-10 15 x gezien

Bruine Kiekendief Bij Pruchten langs de Bodden

Blauwe Kiekendief 25-10 bij Zingst

Sperwer In het bos, o.a. bij Pruchten

Havik 21-10 bij Zingst, 25-10 Oost van Sündliche Wiese

Buizerd Rel. weinig gezien t.o.v. vergelijkbaar biotoop in Nederland

Ruigpootbuizerd 22-10 bij Zingst

Torenvalk O.a. bij Pruchten

Slechtvalk Op Grosse Kirr

Futen, duikers, aalscholver en reigers
Dodaars O.a. 14 ex. 22-10 Darsser Ort

Fuut Overal in de Bodden te zien, ook in Oostzee

Kuifduiker 22-10 in Oostzee bij futen

Aalscholver Zowel aan de Bodden als in de Oostzee

Blauwe Reiger Overal in geschikt biotoop aanwezig

Grote ZilverreigerMinder algemeen dan blauwe reiger

Roodkeelduiker 21-10 in de Oostzee

Parelduiker 22-10 in Oostzee, bij Zingst, gedeeltelijk in zomerkleed

Zangvogels
Klapekster Darsser Ort

Gaai Overal in geschikt biotoop aanwezig

Ekster Overal in geschikt biotoop aanwezig

Notenkraker 22-10 Door Geoske en Sicco op camping waargenomen

Kauw Overal in geschikt biotoop aanwezig

Roek Minder algemeen dan bonte kraai

Bonte Kraai Overal in geschikt biotoop aanwezig

Zwarte Kraai Minder algemeen dan bonte kraai, soms hybriden

Raaf Vaak overvliegend in paren of groepjes tot ca. 5

Merel Overal in geschikt biotoop aanwezig

Kramsvogel Rel. weinig gemeld, alleen bij Zingst

Zanglijster 21-10 enkele

Koperwiek Betrekkelijk weinig genoteerd

Grote Lijster Vaker gezien/genoteerd dan koperwiek

Roodborst Overal in geschikt biotoop aanwezig

Zwarte Roodstaart 20-10 Bij brug en oude stationsgebouw Bresewitz

Spreeuw Overal in geschikt biotoop aanwezig, vaak in grote groepen
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4.2. Korstmossen

Enkele waargenomen korstmossen in Zingst 2013:

Cladonia ciliata Sierlijk rendiermos

Cladonia fimbriata Kopjesbekermos

Cladonia furcata Gevorkt heidestaartje

Cladonia grayi Bruin bekermos

Cladonia portentosa Open rendiermos

Cladonia subulataKronkelheidestaartje

Evernia prunastri Eikenmos

Hypogymnia tubulosa Witkopschorsmos

Peltigera rufescens Klein leermos

(Geoske Sanders)
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Boomklever Overal in geschikt biotoop aanwezig

Boomkruiper Gehoord in alle bossen

Taigaboomkruiper Gehoord/gezien in het bos van Hermannshagen Heide, bij Sündliche Wiese en op de camping

Winterkoning Overal in geschikt biotoop aanwezig

Buidelmees 22-10 Gehoord door Loek en Henrik

Goudhaantje Opvallend talrijk, overal te horen

Vuurgoudhaantje Rel. weinig gemeld, Darsser Wald en Altdarss

Tjiftjaf Regelmatig nog horen zingen

Baardmannetje Altijd hoorbaar in rietvelden, vooral langs Bodstetter Bodden

Veldleeuwerik In geschikt biotoop aanwezig

Huismus Overal in geschikt biotoop aanwezig, vooral in dorpen

Ringmus Opvallend talrijk op camping en in agrarisch gebied

Witte Kwikstaart In geschikt biotoop aanwezig

Graspieper In geschikt biotoop aanwezig

Heggenmus Opvallend schaars: 23-10 Fietstocht naar Hinterste Berge

Vink Overal in geschikt biotoop aanwezig

Keep Gehoord en gezien 24-10 Altdarss

Groenling In geschikt biotoop aanwezig, vaak in groepjes

Sijsje Overal in bossen te horen, zeer talrijk

Putter Vaak in groepen in open landschap, o.a. bij Kloerbrücke

Barmsijs Bij Pruchten en in Osterwald

Kneu o.a. 23-10 Hintertse Berge

Kruisbek Overal in naaldbossen te horen en te zien

Goudvink Gehoord/gezien in het bos van o.a. Hermannshagen Heide en Darsserbos en bij camping

Appelvink 21-10-13 Gehoord/gezien in het bos van Hermannshagen Heide

Geelgors In geschikt biotoop aanwezig, soms in groepjes van 3 tot 10

Rietgors In rietkragen o.a. Bodstetter Bodden

Glanskopmees Overal in geschikt biotoop aanwezig

Matkopmees Rel. weinig gemeld: Darsser Wald, Altdarss en Pramort

Zwarte Mees Overal in geschikt biotoop gehoord

Kuifmees Overal in geschikt biotoop aanwezig

Koolmees Overal in geschikt biotoop aanwezig

Pimpelmees Overal in geschikt biotoop aanwezig

Staartmees Overal in geschikt biotoop aanwezig

Witkopstaartmees 25-10 Fietstocht over Zingst



4.3. Planten
A: Wandeling Neu Dars en Darszer Ort F: Fietstocht Osterwald

B: Excursie Grosz Mohrdorf G: wandeling camping Pruchten naar de brug

C: Wandeling Alt Darsz H: Wandeling Ashrenshooper Holz

D: Fietstocht Zuidwest van Pruchten I: Bresewitz

E: Fietstocht Hinterse bergen

A B C D E F G H I

Aalbes Ribus rubrum x

Adelaarsvaren Pteridium aquilinum x x x x

Akkerdistel Cirsium arvense x

Akkerkool Lapsana communis x x

Akkermelkdistel Sonchus arvensis x

Akkerviooltje Viola arvensis x x

Akkerwinde Convolvulus arvensis x

Amerikaanse eik Quercus rubra x

Amerikaanse vogelkers Prunus serotina x x

Appelbes Aronia x prunifolia x

Asperge Asperagus officinalis x

Avondkoekoeksbloem Silene latifolia x

Beemdkroon Knautia arvensis x

Beuk Fagus sylvarica x x x x

Bezemkruiskruid Senecio inaequidens x x

Biestarwegras / Elytrigia juncea subsp. boreoatl. x

Bijvoet Artemisia vulgaris x x x x

Bitterzoet Solanum dulcamara x x

Blaassilene Silene vulgaris x x

Blauwe bosbes Vaccinum myrtillus x x x

Boerenwormkruid Tanacetum vulgare x x x x

Bosveldkers Cadamine flexuosa x

Brede stekelvarenDryopteris dilatata x x x x

Brede wespenorchis Epipactus helleborine x x x

Canades guldenroede Solidago canadensis x

Canadese fijnstraal Conyza canadensis x x

Cichorei Cichorum intybus x

Dalkruid Maianthemum bifolium x x

Donzige klit Arctium tomentosum x

Driekleurig viooltje Viola tricolor x

Duinriet Calamagrostis epigejos x x

Duizendblad Achillea millefolium x x x x x

Echte kamille Matricaria chamomilla x

Eenstijlige meidoorn Crataegus monogyna x x

Egelantier Rosa rubiginosa x x

Engels gras Armeria maritima x x

Engelse alant Inula britannica x

Es Fraxinus excelsior x

Fijn hoornblad Ceratophyllum submersum x

Fijnspar Picea abies x x

Framboos Rubus idaeus x x x x

Galigaan Cladium mariscus x

Gekroesde melkdistel Sonchus asper x

Gewone berenklauw Heracleum sphonylium x
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A B C D E F G H I

Gewone brunel Prunella vulgaris x

Gewone esdoorn Acer pseudoplatanus x

Gewone eikvaren + brede eikvaren =

Polypodium vulgar + Polypodium interjectum x

Gewone hennepnetel Galeopsis tetrahit x

Gewone melkdistel Sonchus oleraceus x

Gewone ossetong Anchusa officinalis x x

Gewone spurrie Spergula arvensis x

Gewone vlier Sambucus nigra x

Gewone waternavel Hydrocotyle vulgaris x x

Gewoon biggenkruid Hypochaeris radicata x x x

Glad walstro Galium mollugo x

Grauwe wilg Salix cinera x

Grijskruid Berteroa incana x

Groot zeegras Zostera marina x

Grote brandnetel Urtica dioica x

Grote engelwortelAngelica archangelica x x

Grote kaardebol Dipsacus fullonum x

Grote kattenstaart Lythrum salicaria x

Grote muur Stellari holostea x x

Grote wederik Lysimachia vulgaris x

Grote weegbree Plantago major x

Grove den Pinus sylvestris x x x x x

Hazenpootje Trifolium arvense x

Heelblaadjes Pulicaria dysenterica x

Heidespurrie Spergula morisonii x

Helm Ammophila arenaria x

Hengel Melampyrum pratense x

Herderstasje Spergula morisonii x x

Herfsttijloos Colchicum autumnale x

Hoenderbeet Lamium amplexicaule x

Hoge cyperzegge Carex pseudocyperus x

Hondsdraf Glechoma hederaceae x x

Hop Humulus lupulus x x

Hulst Ilex aquifolium x x

Jeneverbes Juniperus communis x

Wilde kamperfoelie Lonicera periclymenum x

Kardinaalsmuts Euonymus europaeus x

Klaproos Papaver sp. x x

Klein hoefblad Tussilago farfara x

Klein kaasjeskruid Malva neglecta x x

Klein kruiskruid Senecio vulgaris x

Klein streepzaad Crepis capillaris x

Klein springzaad Impatiens parviflora x

Knoopkruid Centaurea jacea x

Koninginnekruid/leverkruid/Eupatorium cannabinum x x x

Koningsvaren Osmunda regalis x x x

Korenbloem Centaurea cyanus x

Kraaihei Empetrum nigrum x

Kromhals Anchusa arvensis x
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A B C D E F G H I

Kropaar Dactylis glomerata x

Kruipende boterbleom Ranunculus repens x

Kruldistel Carduus crispus x

Late guldenroede Solidago gigantea x

Lelietje van dalen Convallaria majalis x

Lijsterbes Sorbus aucuparia

Madeliefje Bellis perennis x x

Mannetjesereprijs Veronica officinalis x x

Mannetjesvaren Dryopteris filix-max x

Melkeppe Peucedanum palustre x

Moerasvaren Thelypteris palustris x

Moeraswalstro Galium palustre x

Muizenoor Hieracium pilosella x x

Muskuskaasjeskruid Malva moschata x

Muurpeper Sedum acre x

Muursla Mycelis muralis x

Noorse esdoorn Acer platanoides x

Paardenbloem Taraxacum officinale x

Paarse dovenetel Lamium purpureum x x x

Pastinaak Pastinaca sativa x

Peen Daucus carota x x x

Pijpenstrootje Molinia caerulea x x x x

Pitrus Juncus effusus x x x

Puntkroos Lemna trisula x

Ratelpopulier Populus tremula x x

Reigersbek Erodium cicutarium x

Reukloze kamille Tripleurospermum maritimum x x x

Riet Phragmites australis x x x x x x

Rietgras Phalaris arundinacea x

Robertskruid Geranium robertianum x x x x

Rode bosbes Vaccinum vitis-idaea x

Rode klaver Trifolium pratense x x

Rond wintergroen Pyrola rotundifolia x

Ronde ooievaarsbek Geranium rotundifolium x x

Ruwe smele Deschampsia cespitosa x

Ruwe berk Betula pendula x x

Schermhavikskruid Hieracium umbellatum x

Schijfkamille Matricaria discoidea x

Slangenkruid Echium vulgare x

Smal vlieszaad Corispermum intermedium x

Smalle stekelvaren Dryopteris carthusiana x

Smalle weegbree Plantago lanceolata x

Smeerwortel Symphytum officinale x

Sporkehout Rhamnus frangula x

Stijf havikskruid Hieraceum laevigatum x

Straatgras Poa annua x

Strandmelde Atriplex littoralis x

Struikhei Calluna vulgaris x

Tengere rus Juncus tenuis x

Varkensgras Polygonum aviculare x
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A B C D E F G H I

Veldzuring Rumex acetosa x

Vertakte leeuwetand Leontodon autumnalis x

Vijfvingerkruid Potentilla reptans x

Vlasbekje Linaria vulgaris x

Vogelmuur Stellaria media x x

Watermunt Mentha aquatioca x

Waterviolier Hottonia palustris x

Wijfjesvaren Athyrium filix-femina x

Wijfjesvaren Atrium filix-femina x

Wilde averuit Artemisia campestris x

Wilde bertram Achillea ptarmica x

Wilde lijsterbes Sorbus aucuparia x

Wintereik Quercus petreae x

Witte dovenetel Lamium album x x x

Witte honingklaver Melilotus albus x x

Witte klaver Trifolium repens x x

Witte klaverzuring Oxalis acetosella x

Wolfspoot Lycopus europaeus x x

Wouw Reseda luteola x

Zachte berk Betula pubescens x x

Zachte ooievaarsbek Geranium molle x

Zandblauwtje Jasione montana x x x

Zandhaver Leymus arenarius x

Zandhoornbloem Cerastium semidecandrum x

Zandzegge Carex arenaria x

Zeelathyrus lathyrus japonicus x

Zeeraket Cakile maritima x x

Zilverschoon Potentilla anserina x x

Zomereik Quercus robur x x

Zomerfijnstral Erigeron annuus x

Zulte Aster tripolium x x x

Zwarte els Alnus glutinosa x

Zwarte nachtschade Solanum nigrum x x

Zweedse lijsterbes Sorbus intermedia x x x x

(Ina van Keulen)
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De bodden bij de brug. (Foto Ina van Keulen.)
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4.5. Paddestoelen

Wetenschappelijke Nederlandse Functio- 20-okt 21-okt 23-okt 24-okt 24-okt

naam naam nele groep

Kronsberg Kronsberg Hintertse Berge Ostwald Darsswald

Russula paludosa Appelrussula Em x

Galerina vittaeformis Barnsteenmosklokje Am x

Piptoporus betulinus Berkenzwam Pn x

Russula fellea Beukenrussula Em x x

Spongiporus stypticus Bittere kaaszwam Sh x

Grote bostrechterzwam Clitocybe Phyllophila St x

Roestvlekkenzwam Collybia maculata St x

Week oorzwammetje Crepidotus mollis Sh x

Gymnopilus sapineus Dennenvlamhoed Sh x

Russula drimeia Duivelsbroodrussula Em x

Armillaria mellea ss. lat. Echte honingzwam Pn x

Fomes fomentarius Echte tonderzwam Pn x

Suillus variegatus Fijnschubbige boleet Em x

Boletus subtomentosus Fluweelboleet Em x

Bisporella citrina Geel schijfzwammetje Sh x

Gloeophyllum sepiarium Geelbruine plaatjeshoutzwam Sh x

Scleroderma citrinum Gele aardappelbovist Em x x

Amanita citrina var. citrinum Gele knolamaniet Em x

Stereum hirsutum Gele korstzwam Sh x

Suillus grevillei gele ringboleet Em x

Lactarius piperarus Gepeperde melkzwam Em x

Clitocybe vibecina Gestreepte trechterzwam St x

Xylaria hypoxylon Geweizwam Sh x

Agaricus arvensis Gewone anijschampignon St x

Collybia butyracea var. asema Gewone botercollybia St x x x

Russula amelica Gewone braakrussula Em x x

Coprinus micaceus Gewone glimmerinktzwam Sh x

Pluteus cervinus Gewone hertenzwam Sh x x

Paxillus involutus Gewone krulzoom Em x x

Psilocybe fascicularis var. fascicularis Gewone zwavelkop Sh x x x

Trametes versicolor Gewoon elfenbankje Sh x x

Lactarius blennius Grijsgroene melkzwam Em x

Bjerkandera adusta Grijze buisjeszwam Sh x

Panellus serotinus Groene schelpzwam Pn x

Russula nigricans Grofplaatrussula Em x x

Aleuria aurantia Grote oranjebekerzwam St x

Macrolepiota procera Grote parasolzwam St x

Phallus impudicus Grote stinkzwam St x

Mycena galericulata Helmmycena Sh x x x

Lactarius quietus Kaneelkleurige melkzwam Em x

Boletus badius Kastanjeboleet Em x x

Clitocybe candicans Kleine bostrechterzwam St x

Coprinus acuminatus Kleine kale inktzwam St x

Calocera viscosa Kleverige koraalzwam Sh x

Marasmius sl Knoflooktaailing sl St x

Lactarius hepaticus Levermelkzwam Em x
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Wetenschappelijke Nederlandse Functio- 20-okt 21-okt 23-okt 24-okt 24-okt

naam naam nele groep

Kronsberg Kronsberg Hintertse Berge Ostwald Darsswald

Baeospora myosura Muizenstaartzwam Sh x

Amanita gemmata Narcisamaniet Em x

Clitocybe nebularis Nevelzwam St x x

Marasmius androsaceus Paardenhaartaailing St x x

Lepista nuda Paarse schijnridderzwam St x x x

Ganoderma lipsiense Platte tonderzwam Pn x x

Calvatia excipuliformis Plooivoetstuifzwam St x x

Oudemansiella mucida Porseleinzwam Pn x

Russula cyanoxantha Regenboogrussula Em x x

Lactarius theiogalus Rimpelende melkzwam Em x

Psilocybe sublateritia Rode zwavelkop Sh x

Laccaria amethystina Rodekoolzwam Em x x

Collybia maculataRoestvlekkenzwam St x

Lepista flaccida Roodbruine schijnridderzwam St x x

Hemimycena lactea Sneeuwwitte mycena Sh x

Armillaria ostoya Sombere honingzwam Pn x x

Lepiota aspera Spitsschubbige parasolzwam St x

Hygrophoropsis aurantiaca ss. str. Valse hanekam St x x

Amanita muscaria Vliegenzwam Em x x x

Helvella lacunosa Zwarte kluifjeszwam St x

(Willem Wielemaker)
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Lijstje Elffriede: zoogdieren

Reën; Edelhert: o.a. moeder met jong, mannetje, keutels;

Haas

Das: pootafdrukken en sporen

Otter: 1 zichtwaarneming foeragerend in water van de

Bodden voor kraanvogelkijkhut op het einde van de

Kranichweg in Bisdorf op 25-10, uitwerpselen; sporen; poep

met visschubben

Bunzing: oud lijk op weg naar Klein Kedingshagen op 25-10

(50 ten noorden van 33 U 0373001 6023999)

Everzwijn: wroetsporen, pootafdrukken, uitwerpselen;

sporen aan vijver

Mol: molshopen

Egel: zichtwaarneming op camping

Sporen van vos aan vijver; pootafdrukken, uitwerpselen, 1

zichtwaarneming te Buschenhagen op 26-10

Eventueel mogelijk Kleine hoefijzerneus aan bos met

kraanvogeluitkijkhut op het einde van de Kranichweg in

Bisdorf op 22-10

Eventueel mogelijk woelmuis sp. te Zipke op 26-10

Eventueel mogelijk Kleine hoefijzerneus aan bos met

kraanvogeluitkijkhut

(Noot: Geen moeflons te Pudemin op Rügen, volgens

inwoner van Flemendorf kwamen er gelijkende schapen

voor: een kruising van Heisnücken met schapen uit

Kameroen.)

Lijstje Elfriede: insekten

Nesten van bosmieren

Loopkevers onder hout

Libel sp. aan vijver

Waterschorpioen onder steen aan vijver

Bootsmannetjes aan vijver

Vlinder sp. aan eerste

Kraanvogelstoplaats met wilde zwanen

Dagpauwoog

Hoornaar

Kleine vos

Dagpauwoog

2 nachtvlinders: nog te determineren

(foto) onder vogeluitkijkplaats

Paardenbijter

Blauwe glazenmaker

Vuurwants

Duitse wesp

7-stippelig lieveheersbeestje

Bosmestkever

Rode bosmier

Lijstje Elfriede: amfibiën

Slakkeneitjes onder steen

Tijgerslak in put aan kerkje Bodstedt

2 juveniele kleine watersalamanders in put aan

kerkje Bodstedt

1 doodgereden gewone pad op weg aan vijver

4 subadulte bruine kikkers in bos op diverse

plaatsen

Kleine watersalamander: 2 mannetjes, 1 juveniel

(met staart omhoog in afweerhouding), 1 subadult

Lijstje Elfriede: zwammen

Honingzwam; Krulzoom; Sneeuwwitte mycena op

sparrennaalden; Grote parasolzwam; Gele ringboleet

op lork; Grijsgroene melkzwam op beuk, Gepeperde

melkzwam; Roestvlekkenzwam; Elfenbankje;

Gewone zwavelkop; Stuifzwam spec., Rode

zwavelkop; Botercollybia; Paarse schijnridderzwam;

Vliegenzwam


