
1 
 

Kampverslag Schaalsee.                     
13-20 september 2014. 

 

 

 

 

foto Corrie Westhuis 

 

 

Kampbestuur: 

Ruud Luttmer:   Voorzitter 

Jan Westhuis:   Excursieregelaar 

Henriëtte       :   Admin. 

Verblijfplaats:    Campingplatz Salemer See. 

Verslagredactie:         Thijs Krösschell 

 



2 
 

Inhoud: 

Voorwoord.     Ruud Luttmer       Pagina   3 

Deelnemers.        Pagina   4 

Landschap.    Aletta van Embden  Pagina    5-9 

Keververslag.    Chris van Houdt  Pagina  10-12 

Excursieprogramma.   Jan Westhuis    Pagina  13 

Sfeerverslagen.   Diverse auteurs  Pagina  14-28 

Waarnemingslijsten.       Pagina  29-54 

- Vogels    Maarten Pronk  Pagina  29-30   

- Planten   Ellen Luttmer   Pagina  31-34 

- Spinnen   Chris van Houdt  Pagina  35 

- Kevers  I   Chris van Houdt  Pagina   36-37 

- Kevers II   Peter Rooij/Chris van Houdt Pagina   38-39 

- Vinders en overige insecten. Peter Rooij   Pagina   40-45 

*   dagvlinders       Pagina  41 

*   nachtvlinders       Pagina  41-43 

*   kevers       Pagina   43 

*   libellen       Pagina  43 

*   sprinkhanen       Pagina  44 

*   diversen       Pagina  44 

*   teken        Pagina  44 

*   duizendpoten       Pagina  44 

- Overige dieren  Peter Rooij   Pagina  46-47 

*   zoogdieren       Pagina  46 

*   reptielen       Pagina  47 

*   amfibieën       Pagina  47 

*   vissen       Pagina  47 

*   slakken       Pagina  47 

- Paddenstoelen.  Ans Weenk   Pagina 48-54 

Nog wat kampherinneringen (foto’s).    Pagina 55-61 

 

                   | 
                     foto Johan   



3 
 

Voorwoord. 

In 2003 en in 2007 waren er al eerder KNNV kampen in Duitsland aan de Schaalsee. 

Op internet gelezen wat dat gebied allemaal aan vogels, planten, paddenstoelen etc. te 

bieden heeft: veelbelovend! Niet ver weg, dus ingeschreven en zowaar mocht ik ook nog 

voorzitter zijn. 

 

De Schaalsee maakt onderdeel uit van een zeer groot merengebied in Noord Duitsland even 

ten oosten van Hamburg en is een onderdeel van een uitgestrekt beschermd natuurgebied. 

De voormalige grens tussen Oost en West Duitsland loopt hier dwars doorheen.  

In de laatste ijstijd heeft dit grillige meer zich gevormd en is ruim 70 meter diep en bevat 

glashelder water. 

 

Ons KNNV/IVN terrein bestond uit een deel van een zeer uitgestrekte camping en wij kregen 

hiervan een heel groot terrein voor onszelf. Er was voor iedereen een ruime plek. 

De eerste dag was voor velen weer een soort van reünie en voor anderen een eerste 

kennismaking. 

Wat een kamp zo bijzonder maakt, is het interessante gebied en de ruime kennis die er bij 

de deelnemers aanwezig is. 

Zo was er dit keer ook een keverspecialist aanwezig. Op een avond heeft zij onder een 

binoculair grote maar ook zeer kleine kevers laten zien. Er gaat dan een onbekende wereld 

voor je open.    

Maar ook de paddenstoelen waren in dit gebied weer ruim voorradig, door iedereen om hun 

schoonheid te bewonderen en door de aanwezige kennis op naam te brengen. 

 

Vlakbij onze camping was een winkeltje annex lunchroom waar men heerlijke en wel zeer 

grote taarten verkocht en waarvan velen genoten hebben. Eén persoon had na een paar 

dagen nog steeds geen taart gegeten en moest van iedereen aanhoren hoe groot en lekker 

ze wel niet waren. 

Maar bij een excursie kwamen we via een omhooglopend pad bij een soort vrachtwagen met 

een zijklep omhoog. Dichterbij gekomen bleek dit de plaatselijke bakker te zijn, die van 

hieruit brood en heerlijke gebakjes verkocht, dus iedereen kwam toen wel aan zijn trekken. 

Ook de choc was voor de inwendige mens uitstekend verzorgd met op een avond zelfs een 

taartje en als voorzitter kreeg ik er zelfs twee! 

 

Het was een prachtig kamp met mooi weer en veel bezienswaardigheden, lekkers en een 

door Jan en Corrie uitstekend verzorgde eindmaaltijd, waarvan iedereen zichtbaar genoot.  

Iedereen bedankt voor het welslagen van dit kamp en in het bijzonder de KNNV, admin. en 

onze excursieregelaar. 

De voorzitter van dit kamp,  

Ruud Luttmer   
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Deelnemers: 

Koos van Bennekom, Henriëtte, Johan, Aletta van Embden, Sicco Ens, Chris van Houdt,  

Thijs Krösschell, Ruud en Ellen Luttmer, Wil van Putten, Peter en Ria Rooij, Bart Top,  

Tom Veldheer, Yvonne en Paul Volkersz, Ans en Hans Weenk,  

Jan en Corrie Westhuis. 

 

foto Jan Westhuis     

 

                                    
                                   foto ? 
                                   zo komt een groepsfoto tot stand   !            
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Landschap. 
Aletta van Embden. 

Het landschappelijke karakter van het excursiegebied toont een grote mate van diversiteit.  

Aan de ene kant de openheid met soms tot de horizon reikende vergezichten. En aan de 

andere kant meer besloten met bos, houtwallen, bomenlanen, boomgroepen, solitaire bomen, 

erfbeplanting, e.a. Deze afwisseling wordt nog versterkt door het golvende karakter en de vele 

meren van groot naar klein. De Schaalsee is weliswaar niet het grootste meer van Noordoost 

Duitsland, maar wel het diepste meer met zijn 71,5 m.  

De menselijke invloed in het gebied is ook groot geweest. Maar toch behoort de Schaalsee 

samen met het aangrenzende deel van Noordoost Duitsland, tot één van de minst doorsneden 

landschappen van Duitsland. Dit komt onder andere  door het volgende. 

Allereerst de geringe bevolkingsdichtheid, waarbij de bebouwing zich concentreerde in de 

dorpen. Daarnaast was er een grote mate van grootgrondbezit en de landbouw was vanouds 

grootschalig en extensief van karakter. Het ten dele vlakke landschap droeg hiertoe bij. De 

hierdoor aanwezige rust en het weinig versnipperde karakter waren gunstig voor de aanwezige 

natuur. Ook droeg bij, het feit dat de randen van de meren grotendeels onbebouwd bleven en 

daardoor vrij ongerept. Het terughoudende landbouwbeleid in de tijd van de DDR was ook 

gunstig voor natuur en landschap. Tussen de jaren 1991 en 2003 was er sprake van een 

kentering. Meer wegen werden verhard en er kwamen steeds meer boerderijen. 

Het landschappelijk beleid van de overheid is gericht op het naast elkaar voorkomen van 

openheid en beslotenheid. Het schijnt dat de recreant dit type landschap het meest waardeert, 

waarbij het hebben van overzicht en beschutting elkaar afwisselen. 

 

                          
                          foto Koos van Bennekom 

In tegenstelling tot vroeger maken bos- en natuurgebieden nu nog maar ca. 18% van het 

oppervlak uit. Al in de steentijd was er sprake van akkerbouw en veeteelt. De naam Schaalsee 

is afgeleid van de Slaven, die tot ca. 1100 het gebied bevolkten. Zij noemden het gebied 

Scaalsee, wat steen en rots betekent. Het hout dat nodig was voor de zoutproductie in 
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Lüneburg, werd deels vervoerd over de Schaalsee.  Dit leidde echter tot een sterke ontbossing. 

De oude zoutroute liep van Lüneburg naar Lübeck. 

                            
   foto Maarten Pronk              

                  

Geologie 

Weichseliën (ca. 115.000 – 10.000 jaar terug) 

Bij het voorgaande ging het vooral om de invloed van de mens op het gebied, die met name de 

uiterlijke verschijningsvorm van het gebied bepaalde. Maar daarnaast hebben in veel sterkere 

mate de processen in de ondergrond het landschapsbeeld gevormd.  

Allereerst hier het Weichseliën, omdat deze laatste ijstijdfase van het Pleistoceen bepalend is 

geweest voor de omgeving van de Schaalsee. Deze ijstijdfase omvat globaal de tijdsfase van 

ca. 115.000 tot 10.000 jaar terug. Binnen deze fase worden grofweg nog een drietal periodes 

(Vroeg-, Midden- en Laat-Weichseliën) onderscheiden, die elk weer onderverdeeld worden. 

Deze veelheid van koude periodes of glacialen werden steeds afgewisseld door relatief 

warmere periodes of interglacialen. 

Het Vroeg-Weichseliën duurde het langst (115.000 - 73.000 jaar terug). Het was toen relatief 

niet erg koud en de begroeiing bestond uit berkenbos en toendra. Tijdens het Midden-

Weichseliën (73.000 – 26.000 jaar terug) daalde de temperatuur sterk en de zeespiegel rees 

door de groeiende landijskap. Tevens vond veel erosie plaats door de waterstromen en werd 

dekzand afgezet. Tijdens het Laat-Weichsëlien (26.000 – 10.000 jaar terug) was het ‘t koudst en 

deze periode wordt wel het Mecklenburg-stadium genoemd. Deze allerkoudste periode is weer 

onderverdeeld in een 4-tal glacialen. Met name dit laatste stadium heeft voor de Schaalsee en 

omgeving de grootste invloed gehad op de vorming van het landschap. Het landijs volgde het 
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oerstroomdal van de Elbe in zuidelijke richting. Bij het smelten van het tot wel 2000 m. hoge 

landijs ontstonden grote ijsstuwmeren en aan de kust ondiepe binnenzeeën (zgn. “bodden”).  

De huidige meren volgen het verloop van de voormalige smeltwaterstromen van de gletsjers. 

Het landschap was grotendeels samengesteld uit grond- en eindmorene materiaal, dat na het 

smelten van de gletsjers werd achtergelaten. De zgn. gletsjertongen met hoogten tot 100 m. zijn 

nog goed zichtbaar in het landschap en bestaan uit dit morene-materiaal.  

 

 
 foto Thijs Krösschell 

                                                                               
                                                                               foto Thijs Krösschell 

 

Dit ondoorlatende morene-materiaal vormde ook de bodem van de vele meren. Veenvorming 

vond plaats in de ondiepere meren. 

Het door de gletsjers uitgespoelde zand en grind kwam terecht aan de rand van de gletsjers.  

Dit wordt sandr genoemd en komt ook in Nederland voor. Direct ten zuiden van Zaratin ligt zo’n 

uitgestrekte sandr. 

Door het opdooien van de gletsjers ontstonden er talrijke geulen, gaten, kolken, e.a. 

Kenmerkend zijn de cirkelvormige, watervoerende laagtes in het landschap, ook ontstaan door 

het doodijsvorming. Deze worden “söllen” genoemd. Er waren er zoveel van in Mecklenburg, 

dat ze wel de “ogen” van Mecklenburg werden genoemd. De landbouw heeft echter veel van 

deze söllen opgevuld. De vaak zichtbare, smalle en afgeronde sleuven in de 

landbouwgebieden, ontstonden door het achterlaten van grote blokken ijs.  
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Perm (ca. 300 – 360 miljoen jaar terug) 

Het Perm is van belang vanwege de vorming van zout en gips, dat in de toen aanwezige 

lagunes werd gevormd. Door het gewicht van de daarna afgezette lagen werden o.a. 

zoutpilaren gevormd, die weer door zwakke plekken in het gesteente, ruggen konden vormen. 

Hierdoor kon het zout gewonnen worden. 

De vroegere route waarlangs het gewonnen zout in Lüneburg werd gewonnen, liep via 

Lauenburg, het Elbe-Lübeckkanaal naar Lübeck. Lübeck was hierbij het handelscentrum. Voor 

de aanleg van het Elbe-Lübeckkanaal verliep het zouttransport via de Schaalsee. 

 

Pleistoceen (ca. 2,5 miljoen tot 10.000 jaar terug) 

Het pleistoceen omvat globaal vier periodes van ijsbedekking in Europa. De gletsjers volgden 

de toen aanwezige wijdvertakte rivierenstelsels uit Scandinavië , de zgn. Eridianos, in Zuid-

westelijke richting. 

Voor Nederland is de voorlaatste ijstijdperiode, het Saaliën, van grote betekenis geweest voor 

de vorming van de zandgebieden c.q. de stuwwallen van Veluwe en Heuvelrug. 

Nederland werd in het Weichseliën niet door het landijs bedekt, maar was wel permanent 

bevroren. In Noordoost Duitsland echter, had juist de laatste ijstijdperiode, het Weichseliën, de 

grootste invloed op de vorming van het landschap. Door erosie verdween hier het voorgaande 

grotendeels. 

In Noord Duitsland wordt dan ook onderscheid gemaakt in het “altmorenenlandschaft” van vóór 

het Weichseliën en het “jüngmorenenlanschaft” van ná het Weichseliën. 

 

Holoceen (ca. 10.000 – heden) 

Door het afsmelten van het landijs, ontstond er een grote hoeveelheid smeltwater. Het gevolg 

was, dat de zeespiegel rees en er uiteindelijk een verbinding met de Noordzee tot stand kwam. 

Echter door het zgn. terugveren van de dikke ijslaag, kwam het land omhoog, verdween de 

verbinding met de Noordzee weer en ontstond er een binnenzee met zoet water. De vorm die 

hierbij ontstond leek op die van de huidige Oostzee. Omdat de zeespiegel bleef rijzen, kwam er 

weer een verbinding met de Noordzee tot stand en ontstond o.a. het schiereiland Rügen. 

Vervolgens daalde het zeeniveau weer door het terugveren van het land en werd de Oostzee 

brak. Deze tegenbeweging - door de oorspronkelijke druk van het ijs - vindt nog steeds plaats. 

Het gevolg is, dat het gebied daarom nog steeds rijst. 

                                                          

Morenemateriaal 

Morenemateriaal is het materiaal dat door het landijs is meegevoerd uit het noorden en na het 

smelten van het ijs werd achtergelaten. Het bestaat uit grote en kleine stenen, die vermalen 

werden. Ook ontstond er keileem door de schurende werking en druk van de gletsjer. Het 

keileem is vrij ondoorlatend en komt ook in Nederland voor.  
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                        foto Maarten Pronk 

Zwerfstenen  

Het landijs voerde veel materiaal mee uit Scandinavië. Door het smelten van ijs en de 

schurende werking van het morenemateriaal, zijn er zwerfstenen in allerlei soorten en maten te 

vinden in het landschap, bv. graniet, gneis, zandsteen. En omdat het land nog steeds rijst, 

komen ze steeds weer tevoorschijn. Zwerfstenen worden ook wel gidsgesteenten genoemd, 

omdat het materiaal aangeeft waar ze oorspronkelijk vandaan komen.  

Door het voorkomen van gletsjerkrassen op zwerfstenen werd in 1875 in Duitsland het bewijs 

geleverd, dat zwerfstenen inderdaad door het ijs werden getransporteerd. 

Veel oudere kerken in de streek bestaan uit deze zwerfstenen. En ook wegen werden hiermee 

bestraat.  

 

 

                         Maximale ijsbedekking in Weichseliën  (dikke zwarte streepjeslijn). 
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Keververslag. 
Chris van Houdt. 

Wanneer je vangpotjes, bollenpoter en alcohol bij je hebt op een kamp, kun je dat wel 

“moord met voorbedachte rade” noemen. 

Ik was er thuis nog niet zeker van dat ik vangpotjes wilde plaatsen, maar als er een mogelijk 

geschikt gebied zich aan mij zou opdringen, hoefde ik in elk geval geen spijt te hebben dat ik 

de spullen thuis gelaten zou hebben. 

Mijn belangstelling gaat de laatste tijd vooral uit naar agrarische gebieden en daaraan 

ontbreekt het rond de Schaalsee niet. Tijdens het kamp hoorde ik op de grootschalige 

(saaie) landbouw nogal eens mopperen, maar ik vind het gebied interessant, omdat er fraaie 

houtwallen tussen de akkers liggen, en de grote akkers worden afgewisseld met stukjes bos. 

Mogelijk wordt in dit gebied niet erg intensief “gespoten”. Ik ben met name geïnteresseerd in 

loopkevers (Carabidae) en kortschildkevers (Staphylinidae). 

Tijdens de wandelexcursie, de tweede dag, viel mijn oog op een akker met boomrand even 

buiten Dargow. Terwijl de excursie verder ging bleef ik even achter op de knieën om aan de 

rand van de akker, onder dood blad, naar kevers te zoeken. Er liep van alles rond en  

’s avonds heb ik de vondsten bekeken. Reden genoeg om op die plek 18 koffiebekertjes in te 

graven. De weersverwachting was goed zodat ik geen dakjes boven de potjes hoefde te 

zetten. Dat is een voordeel omdat de potjes dan minder goed zichtbaar zijn. 

Het eerste dat Bart Top en ik zagen toen we de potjes de volgende dag gingen plaatsen, 

was een grote spuitmachine die net klaar was met zijn werk en wegreed van de akker, terwijl 

hij vele liters vloeistof lekte. Geen idee welk middel gebruikt is. 

We hebben wat foto’s gemaakt van het landschap en de precieze plek van de potjes. Op de 

akker is, misschien als groenbemester, een gewas gezet dat lijkt op mosterd. Koolzaad zal 

het niet zijn omdat dat vroeger ingezaaid wordt. 

                 
                foto Bart Top.  Akkerrand met groenbemester (mosterd?).  



11 
 

 

De potjes hebben we 3 dagen laten staan en de vangsten hebben we allemaal bij elkaar in 

een verzamelpot gedaan. 

Een “steekproef” van 3 dagen in september geeft natuurlijk een beperkt beeld van wat er te 

vinden is op die plek. Om een volledig beeld te krijgen, zou je in alle seizoenen een paar 

dagen moeten monsteren. Toch vind ik de waarnemingen interessant. 

Behalve kevers, zijn er bijvangsten zoals vliegen en muggen, veel kleine sluipwespen en 

spinnen, pissebedden, wat duizendpoten en miljoenpoten, enkele rupsen, wantsen, een paar 

ringwormen en een vlo. Meestal heb je muizen te pakken als er vlooien in de vangpotten 

zitten, maar gelukkig is er geen muis zo onverstandig geweest om in de val te lopen. 

Ik probeer de bijvangsten zo veel mogelijk te laten determineren door andere mensen, maar 

het is niet haalbaar alles af te ronden voor de deadline van dit verslag. Dit geldt niet voor de 

spinnen, die gedetermineerd zijn door Aart Noordam. 

                               
                               foto Maarten Pronk.  

                                          Zo kwam schrijfster dezes ondermeer aan haar waarnemingen. 

 

Bij de spinnen viel het grote aantal soorten hooiwagens op, maar liefst 10, en ook in aantal 

waren ze goed vertegenwoordigd. Het zijn beesten die je vooral wat later in het jaar vindt. 

Aart maakte een mooie vergelijking:  

 “ In Nederland komen niet meer dan 30 hooiwagensoorten voor, dus qua kevers zou je voor 

een zelfde percentage ver over de 1000 keversoorten in je vangstpotten moeten hebben 

zitten”.  

Bijzonderheden zijn verder niet gevonden. 

Opvallend bij de kevers is het grote aantal “aardvlooien”. Een aardvlo is een kever van de 

familie van de haantjes (Chrysomelidae) en de soort die ik aantrof, is er een waar een boer 

niet blij van wordt, maar iemand zoals ik wel, omdat het zo’n verschrikkelijk lijp beest is!  

Hij heet koolzaadaardvlo (Psylliodes chrysocephala). Het toevoegsel “vlo” in zijn naam heeft 

hij natuurlijk te danken aan zijn springvermogen. Je kunt aan het dier ook zien dat hij 

springen kan, want hij heeft zeer gespierde dijen. Ik geloof dat ik niet eerder zulke 

buitenproportioneel dikke achterdijen bij een kever gezien heb. Een ander heel apart 

kenmerk (zelfs voor aardvlooien) is dat het voetgedeelte van de achterpoot niet aan het 

uiteinde van de schenen zit, maar ongeveer op 1/3 voor het uiteinde en dat de voet ingeklapt 
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wordt tijdens het lopen. Ik moet denken aan hoe ik als kind voor de aardigheid op mijn 

knieën  over het gras liep. Dat ga je na een tijdje wel voelen en je krijgt er ook heel smerige 

knieën van. Voor deze aardvlo lijkt dat geen punt. Mijn vergelijking gaat mank, want het 

beest loopt eigenlijk op zijn “hielen”. In de nazomer vind je veel volwassen dieren. In die tijd 

wordt er gepaard. 

De larve van het dier overwintert in de stengels van de gewassen die hij later vreet. Ik denk 

dat de vraat aan gewassen mee kan vallen wanneer de groenbemester op tijd 

ondergeploegd wordt. 

Een spectaculaire loopkever die in de vallen zat, is Carabus hortensis. Volgens mij is die 

soort te danken aan de houtwal. Verder is het heel grote aantal Anchomenus dorsalis 

opvallend. Voor mij wijst dat op niet al te intensieve bespuitingen. Anchomenus is een heel 

fraaie groen en oranje gekleurde loopkever met een lange poten en –sprieten. 

Ophonus signaticornis, alleen met de hand gevangen, is niet zo algemeen. 

Een enkele Ocypus compressus is gevonden, een soort kortschildkever die je niet zo veel 

tegenkomt. 

Nog niet alle kleinste Aleocharinae van de kortschildkevers zijn gedetermineerd. Er zitten 

nog zeker 5 soorten meer tussen de verzamelde kevers. 

Ik zou graag in de vroege zomer nog eens willen kijken op dit veld! 

Op de camping in Salem zijn ook kevers bekeken. Er zijn geen zeldzaamheden gevonden, 

maar ik heb er wel een lijstje van gemaakt. Kevers uit andere families dan loopkevers en 

kortschildkevers heb ik maar ten dele gedetermineerd. 

De soortenlijst heb ik bij de lijsten van Peter gevoegd. 

Chris van Houdt en Bart Top. 

Vriescheloo, november 2014 

Literatuur: Freude, Harde, Lohse, Die Käfer Mitteleuropas dl 1-12 

           
                foto Bart Top 
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Excursieprogramma. 

 

Datum:  Gebied  excursienummer excursieleider  

Zondag   14-09 Seedorferwerder  1  Wil van Putten 

   Kartoffel en taartfeest 

   Langenberg   2  Koos van Bennekom 

Maandag    15-09 Roggeliner See  3  Ans Weenk 

   Dargow Bressahn  4  Ria Rooij 

Dinsdag      16-09 Zarrentin moeras  5  Tom Veldheer  

Woensdag  17-09 Noordoevers Schaalsee 6  Maarten Pronk 

   Plötscher See   7  Henriëtte 

   Schlagsdorf   8  Yvonne Volkersz 

Donderdag  18-09 Rondje Schaalsee  9  Jan Westhuis 

   Schilde stroomgebied  10  Thijs Krösschell 

   kraanvogel (avondexc.). 11  Sicco Ens 

   Schwarze Kuhle  12  Ellen Luttmer 

   Romnitz Mechow  13  Aletta van Embden 

Vrijdag         19-09 Rondje Garrensee  14 

   Seedorfer Werder  15 

Privé-excursies   ??     Henriette en Johan 

         Chris en Bart. 

 

 
foto Corrie Westhuis 
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Sfeerverslagen. 

Excursie 1. 14-09-2014 

Seedorfer Werder:  

Direct vanaf de camping via een trappetje naar een pad dat langs het meer (de Schaalsee) 

leidt. 

Excursieleider: Wil van Putten. 22 deelnemers. 

Een prima wandelingetje om de directe omgeving en de andere deelnemers (22)  te leren 

kennen. 

Zo’n eerste dag wordt nog stilgestaan bij ieder bloempje, paddenstoeltje en geritsel in de 

bomen (welke vogel…), dus  is dat bij uitstek een kruipexcursie. 

Omdat het deze (zon)dag “aardappelfeest” was in Salem, wilden we niet te lang wegblijven 

en koffie met taart gaan eten in de nabijgelegen “Kaisershof”. 

Daar was het een drukte van jewelste met echte krulstaarten en Galloway koeien enz. 

De aardappelen gingen voor € 15,- de 25 kg. gretig over de toonbank. 

Een geslaagde eerste dag/ ochtendexcursie. 

    
foto’s Thijs Krösschell 

 
(Noot: Na deze excursie ging een groot aantal van de kampdeelnemers richting Kaisershof om van de koffie en 

taart aldaar te genieten. Dat kon ook nog eens heerlijk buiten! 

We moesten er goed op letten dat we op tijd terug waren op de camping voor de middagexcursie!. Thijs 

Krösschell). 

 

   
foto’s Ruud Luttmer 
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Excursie 2. 14-09-2014. 

Langendorf. Middagexcursie per fiets 

Excursieleider: Koos van Bennekom. 14 deelnemers. 

  

Om 13.30 uur werd er verzameld. Veertien mensen gingen na een korte instructie, op pad 

voor een korte rit. 

Alleen al door het weer van vandaag, zondag 14 september, is iedereen goedgemutst. 

De afspraak is gemaakt om de aandacht met name op de paddenstoelen te richten.  

Door de GPD wayprint van de excursieplek was deze gauw gevonden. Fietsen op slot (maar 

waarom eigenlijk?) en op pad. 

Maar na 2 meter al stilstaan bij de eerste sporendrager (zie verder maar de gemaakte 

soortenlijst met gedetermineerde zwammen van deze middag). 

Een prima middag en een leuke groep mensen waarbinnen ik mij, als beginneling in het 

vorsen van de natuur, ook goed thuis voel.  

 

foto  Koos van Bennekom. 
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Excursie 3. 15-09-2014 

Dechow/ Roggeliner See. Fietsexcursie 

Excursieleider: Ans Weenk. 12 deelnemers. 

Route: Salem-Mustin-Dechow. Terug: Dutzow- Kittlitz- Salem. 27 kilometer, 

Na een wat frisse start hebben we met 12 personen een prachtige dag gehad. 

Op de route in Mustin het kerkje bekeken met het voorste deel van de toren van hout en 

verder bestond het uit verschillende steensoorten. (zie het artikel van Aletta van Embden). 

Bij een meertje verderop koffiepauze en net voor Dechow een bezoekje aan een molkerei 

met biologische producten en een klein infocentrum. 

Einddoel de Röggelinersee. Er is hier een prachtig uitzichtpunt, vanaf de steiger, over het 

meer. 

De aanwezige twee zeearenden waren goed te zien met de telescopen. Een verrassing 

waren de prachtige kleine boomkikkertjes, die van maar enkele meters afstand goed te zien 

waren. 

                                                                                    
foto Corrie Westhuis                                                            foto Koos van Bennekom. 

Tot slot, net voor vertrek, kroop  er nog een ringslang vlak voor ons weg, de ruigte in. 

Ondanks de soms pittige klimmetjes was het fietsen goed te doen en de terugtocht verliep 

met nog een tussenstop bij de Goldensee, weer prima. 

Een van de deelnemers, Aletta van Embden, heeft ons hier iets over de 

ontstaansgeschiedenis van het landschap verteld. 

We eindigden met een paartje kraanvogels net voor de camping. 

 

                                                               
                                 foto Jan Westhuis 
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Excursie 4. 15-09-2014. 

Schaalsee, Noordoever. Te voet. 

Excursieleider: Ria Rooij. 10 deelnemers. 

Salem- Dargow-Bresahn-Tannenkate-Dargow-Salem. 

Met 10 personen zijn we aan de wandeling begonnen. Het was prachtig weer. 

Langs het meer en de camping naar de kruising van de weg gelopen. De wandeling loopt 

langs de Salemersee en de Pipersee. 

Onderweg hebben we weer prachtige paddenstoelen gezien. De regen heeft er goed 

aangedaan. De resultaten zijn te vinden op de lijsten. 

We gingen verder richting Dargow. 

Om half elf, op een mooi plekje, met bankje en uitzicht op een weiland, werd koffie 

gedronken. 

Het restaurant was helaas gesloten, anders waren we daar heen gegaan. Onderweg werd 

nog een hazelworm gezien.     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
foto Wil van Putten                                                             foto: Ruud Luttmer 

  

De lunch werd op een weiland gehouden. 

Daar hebben we ook besloten om de wandeling in te korten. We waren ter hoogte van 

“Schoppenhof”; daar was ook een uitspanning. 

We zijn een eindje langs de weg gelopen. Dat was het minst leuke deel van de wandeling. 

Vandaar zijn we via een landpad op de “Kränicher Winckel” gekomen. 

We hebben daar “hoe leuk” kraanvogels gezien in thermiek. 

Het leukste stuk, na weer een rustpauze bij het meer, weer terug gewandeld. 

Rond half vier waren we weer terug. 

Al met al was het een mooie wandeling; alleen het stuk vanaf Dargov is niet leuk, omdat je 

langs de weg moet wandelen. 

De wandeling was ongeveer 15 km. 

We zijn ook weer met 10 personen teruggekomen. 
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Excursie 5. 16-09-2014. 

Moeras Zarrentin. Fiets, auto en benenwagen. 

Excursieleider: Tom Veldheer. 19 deelnemers. 

Twee personen waren zo dapper om de fiets te pakken (redactie: dat waren vast Koos en 

Aletta!). De rest ging per auto naar Zarrentin. 

Bij aankomst hebben we eerst het bezoekerscentrum bekeken. Er werd een mooie korte film 

vertoond over het Schaalseegebied en er lagen veel folders. 

Verder stond er zowel een opgezette juveniele als een volwassen zeearend. Zo kon je de 

verschillen goed bekijken. 

Na dit bezoek volgden wij de “moerasverkenningswandeling” over een plankierpad. 

Er lagen enkele meertjes in het gebied maar verder was het erg droog in het moeras. Ook 

het bos rukte al behoorlijk op. 

Halverwege het plankier zijn we gestopt voor koffie, waarbij velen maar meteen ook hun 

lunch nuttigden! 

Met als resultaat dat we 15 minuten later opnieuw neerstreken zodat de rest van de familie 

ook kon eten. 

foto Koos van Bennekom. 

 

Aangezien het toch wel een korte route was, werd besloten er nog een boswandeling aan 

vast te plakken. Dit was een mooie wandeling, waarbij we twee maal de Schaale overstaken. 
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Het water was erg helder en vol met schaatsenrijdertjes, schrijvertjes en een school baarzen. 

 

                       
foto Thijs Krösschell           foto Koos van Bennekom. 

Ans vond in het moeras verscheidene exemplaren van het moederkoren ( Claviceps purpurea). 

In 1951 zijn door deze schimmel in de Franse plaats Pont St. Esprit nog veel slachtoffers 

gevallen: het moederkoren bleek mee gemalen met de tarwe. 

Al met al toch een leerzame excursie. 

 

 

                                         

                                                          Bron: wikipedia. 
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Excursie 6. 17-09-2014. 

Noordoever Schaalsee. Per fiets. 

Excursieleider: Maarten Pronk. 

De hevige regen in de nacht ervoor voorspelde weinig goeds maar de ochtend begon zonnig 

en het werd een mooie tocht ook qua weer. 

De tocht begon op de camping. Het eerste deel ging richting de Pipersee, een route langs 

het meer welke wij op ook maandag gelopen hadden, maar vanwege de vele soorten 

paddenstoelen langs het pad wel veel tijd kostte maar een korte lengte had. Dus lieten we 

vandaag de paddenstoelen links dan wel rechts met rust. 

Onze eerste stop was op het tussenstuk Schaalseekanaal en Pipersee. Hier genoten wij van 

koffie en het uitzicht op de Pipersee. 

 

 

        
foto’s Thijs Krösschell 

We vervolgden onze tocht naar Dargow alwaar wij bij een t-splitsing vele soorten vlinders 

konden bewonderen die op de zoete geuren van een asterstruik afkwamen. 

Hierna vervolgden wij onze tocht langs het meer naar een verder gelegen hofladen welke 

helaas gesloten was. Wel stonden er enkele boomstronken met enkele mooie zwammen c.q. 

paddenstoelen. 

 

     
foto Maarten Pronk                      foto Maarten Pronk. Zijdeachtige        foto Ans Weenk.  Idem. 

                                                                                                      beurszwam                   
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Ook trok een berg bouwafval de aandacht en werden vele soorten insecten gevonden. 

 

 
foto Maarten Pronk 

 

Tijdens het koffiedrinken werden we verrast door een laag overvliegende zeearend, sjonge 

wat een afmetingen zo dichtbij. 

Na gedane rust is het weer goed fietsen en welgemoed gingen we weer op pad om na een 

kilometer of 4 neer te strijken voor de lunch langs een zandpad.   

Daar ontdekten we een groep foeragerende kraanvogels. 

Hiervandaan ging de tocht terug naar de camping. 

 

 
foto Maarten Pronk 
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Excursie 7. 17-09-2014. 

Plötscher See. Wandeling 

Tweepersoonsexcursie van Henriette en Johan. 

Via Salem, achter de kerk. Drie rondwandelingen, gecombineerd: 

1- Die Schwarze Kuhle 

2-Plötscher See 

3-Garrensee 

 Geen sfeerverslag; de waarnemingen zijn in de lijsten verwerkt. 

 

 

                        
                 foto Johan. Henriëtte in uitgedroogd moeras. 

 

 

             
                  foto Johan. Beuk en eik. 
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Excursie 8. 17-09-2014. 

Schlagdorf en Mechower See. Fietstocht. 

Excursieleidster: Yvonne Volkersz. 6 deelnemers. 

Met 6 personen vertrokken wij naar het 15 km verderop gelegen dorpje Schlagsdorf. 

Het in 1999 geopende museum is het middelpunt van de herinneringsplaats ‘Grenzhus 

Schlagsdorf”. De tentoonstelling laat zien hoe de Duits-Duitse grens zich vanaf 1949 

ontwikkelde, hoe de  grens  was beveiligd en wat de gevolgen waren voor de  bewoners  van 

het gebied. Alles werd verduidelijkt met maquettes. 

Het indrukwekkendste van het museum waren de persoonlijke verslagen wat deze 

binnengrens van bijna 1400km deed met de bewoners: de beïnvloeding van het dagelijkse 

leven, de gedwongen verhuizingen, verwoesting van steden, de militaire aanwezigheid. 

Zo’n 500 meter buiten het museum bevond zich het buitenterrein waar een stuk grens  met 

beveiligingsinstallaties was nagebouwd, m.b.v. originele onderdelen. Het was heel 

beklemmend om te zien hoe deze barrière de Oost-Duitsers  41 jaar heeft  “binnen” 

gehouden. 

Daar troffen we ook een Nederlandse touringcar chauffeur die zijn levensverhaal vertelde: 

hoe hij als jongen van 17 jaar eind jaren 70 via een bezoek aan Oost-Berlijn in contact kwam 

met een meisje. 

Omdat het goed klikte tussen beiden is hij jaarlijks terug geweest. Zij kon hem heel veel van  

Oost-Duitsland  laten zien. Vlak voor de omwenteling is vanuit haar het contact plotseling 

verbroken. 

Jarenlang heeft hij via de officiële weg in de Stasi-archieven naar haar gezocht, maar zij 

bleek niet te bestaan. Hij bleek zelf wel voor te komen in de archieven en jarenlang 

geschaduwd te zijn. Heeft het paranoïde systeem ervoor gezorgd dat zijn jeugdliefde een 

fakenaam en -identiteit moest aannemen om informatie van een “Kapitalist” los te peuteren? 

Tot nu toe is het voor hem een mysterie. Daaruit blijkt toch wel wat het systeem deed met de 

gewone mens: niemand kon het leven leiden zoals hij/zij dat wenste! 

 

 
foto Ruud Luttmer. 
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In 2012 werd het 3,5 kilometer lange grensparcours ontwikkeld. De routes leiden naar de 

voormalige grenslijn en op de 14 stopplaatsen geven borden informatie over historische 

gebeurtenissen en de veranderingen in het landschap. Zo was er ook een bord dat de 

vluchtpoging van een jongeman vertelde: in 1989 wilde hij niet meer leven onder het 

systeem in de DDR. Hij ondernam een geslaagde vluchtpoging waarbij hij zich vele dagen 

heeft moeten verstoppen in de moerassen. Uitgeput heeft hij het veilige West-Duitsland 

bereikt. Wel wrang voor hem dat men na een half jaar zo over kon steken……..  

Een gedeelte van dit parcours liep ten noordoosten van de Mechower See. 

We konden niet aan de oever komen, vanwege het hoogteverschil en de dichte begroeiing, 

maar op de  uitkijktoren was er een goed overzicht op het meer: zilverreigers, wilde eenden 

en tafeleenden vonden hier rust en voedsel. 

Op onze kaart stond nog een bijzonderheid vermeld: geknotte zwarte populieren. We hebben 

er inderdaad 6 gezien: prachtige inheemse populieren met een majestueuze en grove stam. 

Verder vonden we ook nog 2 platgereden ringslangetjes; wat sneu om op je eerste reis 

verkeersslachtoffer te worden! 

 Wat een indrukwekkende dag: vooral het verhaal van de chauffeur  gonsde nog lang bij me 

na! 

                            
foto Wil van Putten                                                                      foto Wil van Putten 

                                                                
 foto Wil van Putten                                                              foto Wil van Putten 
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Excursie 9. 18-09-2014  

Rondje Schaalsee. 

Fietstocht 2 personen: Jan Westhuis en Koos van Bennekom. 

Van deze “excursie” is geen verslag. 

Jan , kampveteraan en Koos, 1e kamp en IVN-er, hebben uitgebreid met elkaar gekletst en 

mede daardoor een gezellige fietstocht gehad van maar liefst 52 kilometer. 

Door dat praten is er wat minder naar flora en fauna gekeken; wel zagen zij een boommarter 

en een ree.  

 

                                       
                                       foto Jan Westhuis 

 

         
         foto Ruud Luttmer. Schedel van een ree. Ik denk dat de ree uit dit verslag er anders uitzag (Thijs). 
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Excursie 10. 18-09-2014 

Stroomgebied Schilde. Per auto heen en terug en te voet ertussen. 

Excursieleider: Thijs Krösschell. 12 deelnemers. 

 

Deze excursie is ook beschreven in het kampverslag van 2007. 

Daarin was sprake van: “fraai bosgebied; veel paddenstoelen; veel bosvogels, mooi 

gevarieerd bos en fraai moerasbos”. Dus dat beloofde wat! 

Het was een behoorlijk stukje rijden en ondanks de summiere omschrijving van het 

beginpunt, werd deze meteen gevonden, mede door de onvolprezen GPS-systemen van een 

aantal deelnemers. Het eerste deel ging door een gemengd bos. Daarna kwamen we bij een 

meer open gedeelte dat volgens de kaarten het Tessiner Moor zou moeten zijn met daarin 

het moerasbos. Je kunt er niet bijkomen. In de verte leek het wel natter en lag er een soort 

kom, dus wie weet ligt er inderdaad een “fraai moerasbos”. Wij liepen maar gewoon verder. 

Net toen wij aan een koffiepauze dachten en al weer verlekkerd aan een stuk taart dachten 

(zie het voorwoord van de voorzitter), kwamen we aan de rand van het bos en daar stond- 

het leek wel een sprookje- een soort oliebollenkraam voor het enige huis in dat gebied: de 

brood- en banketbakker met overheerlijke taarten en andere lekkernijen. En dat tegen 

vooroorlogse prijzen!  

 

        

 foto Thijs Krösschell 
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foto’s Ruud Luttmer 

Na de pauze liepen we linksaf, opnieuw langs een bosrand om uit te komen in het dorpje 

Raguth. Een stil plaatsje met vnl. honden achter de hekken en nette tuinen met daarin nog 

veel vlinders, met name op de herfstasters. Opnieuw het bos in met weinig interessante 

waarnemingen. Weer een dorpje, Karft?, en over beek/riviertje Schilde. In een oude, deels 

verrotte boom, bleek een stukje los rot hout de vorm van een haantje te hebben. Het zat ook 

nog eens los: natuurlijke oorzaak of een vakkundig stukje houtsnijwerk? 

foto Thijs Krösschell 
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Wil kon het niet laten dit als souvenir te beschouwen en sjouwde er de rest van de dag mee 

rond.  

We waren al behoorlijk moe van het wandelen en net buiten het dorp was een schilderachtig 

plekje dat uitkeek over weilanden: lunchpauze! 

 

            
                foto Thijs Krösschell 

Een oude gedenksteen memoreerde de gevallenen uit dit dorp in WO 1. 

Met nieuwe moed verder, langs blaffende honden. Het gebied werd wat natuurlijker: aan de 

ene kant bos, aan de andere kant ruigten en ook stonden hier wat meer paddenstoelen. 

Bij een open veld dat uitzag op grote fruitboomgaarden opnieuw pauze gehouden en dat was 

een goede beslissing. Een flink aantal buizerds en rode wouwen zweefden boven de bomen 

en waren lang te bewonderen. 

Het laatste stuk bos was m.i. het interessantste: veel meer paddenstoelen dan tot nu toe en 

mooie oude bomen. (Düsterbeck). Maar heel erg veel oog voor alles om ons heen was er 

niet meer: we waren uiteindelijk blij dat we weer bij de auto’s waren. 

Al met al viel het gebied ons wat tegen maar we hebben wel kunnen genieten van een flinke 

wandeling. (ca. 12 km.). 

   
foto’s Ruud Luttmer 
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Vogels. 

Opgesteld door Maarten Pronk. 

NB. Van de excursie’s nr. 7 (Plötscher See) en 13, 14 en 15 zijn geen gegevens bekend.  

Let op dat de nrs. 11 en 12 in de lijst zijn omgedraaid! 

Nederlandse naam  familienaam 1   2 3  4   5  6 8  9  10   12  11 

Fuut Futen x   x x   x x       x 

Aalscholver Aalscholvers     x x x x x       x 

Grote Zilverreiger Reigers     x       x         

Blauwe Reiger Reigers     x               x 

Knobbelzwaan zwanen x   x x   x         x 

Grauwe Gans ganzen     x x   x x       x 

Wilde Eend Eenden       x   x         x 

Tafeleend Eenden     x       x         

Kuifeend Eenden     x                 

Rode Wouw Sperwers     x           x     

Zeearend Sperwers     x     x           

Sperwer Sperwers         x             

Buizerd Sperwers x x x x         x     

Ruigpootbuizerd Sperwers             x         

Torenvalk Valken           x x         

Slechtvalk Valken       x               

Meerkoet Rallen                     x 

Kraanvogel kraanvogels x x x x     x       ~500 

Goudplevier Plevieren     x                 

Kievit Plevieren     x       x         

Kokmeeuw Meeuwen     x       x       x 

Houtduif Duiven x x x x x x x   x     

Turkse Tortel Duiven             x         

Bosuil uilen x                     

IJsvogel IJsvogels       x               

Groene Specht Spechten           x     x     

Gr, Bonte specht Spechten       x         x x   

Boerenzwaluw Zwaluwen x   x x   x x   x   x 

Huiszwaluw Zwaluwen     x x   x x         

Graspieper Kwikstaarten           x           

Witte Kwikstaart Kwikstaarten     x x   x         x 

Winterkoning Winterkoningen x     x     x     x   

Roodborst Lijsters x     x   x           

Zwarte Roodstaart Lijsters     x x               

Merel Lijsters x       x x x       x 

Rietzanger Zangers     x                 

Tjiftjaf Zangers x     x   x x     x   

Goudhaantje Zangers       x         x x   
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Baardman Mezen         x             

Staartmees Mezen     x     x x   x x   

Glanskop Mezen     x     x       x   

Matkop Mezen         x   x         

Kuifmees Mezen                 x     

Zwarte Mees Mezen       x         x x   

Pimpelmees Mezen     x   x x     x x   

Koolmees Mezen x x x x x x     x x   

Boomklever Boomklevers x x   x   x     x x   

Boomkruiper Boomklevers       x               

Gaai Kraaien   x x x x x x   x     

Ekster Kraaien     x     x x   x   x 

Zwarte Kraai Kraaien   x x x x x     x   x 

Bonte Kraai Kraaien         x             

Raaf Kraaien x x x x   x     x   x 

Spreeuw Spreeuwen x   x x x x x         

Huismus Mussen x   x x x x x   x     

Ringmus Mussen x       x             

Vink Vinken     x x   x     x x x 

Groenling Vinken x   x     x           

Putter Vinken     x                 

Goudvink Vinken x                     

Appelvink Vinken         x             

Geelgors Gorzen             x         

 

           
           foto Paul Volkersz 
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Planten. 
Opgesteld door Ellen Luttmer. 

NB. Let weer op de excursienummers! 

 

 
foto Wil van Putten 

   
Excursies         

 Nederlandse naam Wetenschappelijke naam Familienaam 1 3 4 5 6 12 10 14 
                       
 Adelaarsvaren (G) Pteridium Dennstaedtiaceae x               
 Akkerdistel Cirsium arvense Asteraceae x               
 Akkerviooltje Viola arvensis Violaceae x               
 Amerikaanse eik Quercus rubra Fagaceae x               
 Amerikaanse vogelkers Prunus serotina Rosaceae x               
 Aronskelk (G) Arum Araceae   x       x     
 

Avondkoekoeksbloem 
Silene latifolia (subsp. 
alba) Caryophyllaceae x               

 Beemdkroon Knautia arvensis Dipsacaceae       x         
 Beuk Fagus sylvatica Fagaceae x               
 Bijvoet Artemisia vulgaris Asteraceae x           x   
 Bitterzoet Solanum dulcamara Solanaceae   x             
 Blauwe bosbes Vaccinium myrtillus Ericaceae x               
 Boerenwormkruid Tanacetum vulgare Asteraceae x           x   
 Bosandoorn Stachys sylvatica Lamiaceae     x       x   
 Boszegge Carex sylvatica Cyperaceae           x     
 Brede wespenorchis Epipactis helleborine Orchidaceae x               
 Brem Cytisus scoparius Fabaceae             x   
 Canadese fijnstraal Conyza canadensis Asteraceae x               
 Dalkruid Maianthemum bifolium Liliaceae x               
 Dauwbraam Rubus caesius Rosaceae     x         x 
 Drienerfmuur Moehringia trinervia Caryophyllaceae x               
 Duizendblad (G) Achillea Asteraceae x               
 Engels raaigras Lolium perenne Poaceae x               
 Es (G) Fraxinus Oleaceae x               
 Fluitenkruid Anthriscus sylvestris Apiaceae x               
 Framboos Rubus idaeus Rosaceae x               
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Galigaan Cladium mariscus Cyperaceae       x         
 Geel nagelkruid Geum urbanum Rosaceae x               
 Gelderse roos Viburnum opulus Caprifoliaceae x     x         
 Gele plomp Nuphar lutea Nymphaeaceae       x         
 Gevlekte dovenetel Lamium maculatum Lamiaceae x               
 Gewone agrimonie Agrimonia eupatoria Rosaceae     x           
 Gewone braam Rubus fruticosus Rosaceae             x   
 Gewone brunel Prunella vulgaris Lamiaceae x               
 Gewone klit Arctium minus Asteraceae             x   
 Gewone raket Sisymbrium officinale Brassicaceae         x       
 Gewoon biggenkruid Hypochaeris radicata Asteraceae x               
 Gewoon herderstasje Capsella bursa-pastoris Brassicaceae         x       
 Glidkruid (G) Scutellaria Lamiaceae   x             
 Grasklokje Campanula rotundifolia Campanulaceae             x   
 Grondster Illecebrum verticillatum Caryophyllaceae     x           
 Groot heksenkruid Circaea lutetiana Onagraceae x     x         
 Grote brandnetel Urtica dioica Urticaceae x               
 Grote egelskop  Sparganium erectum Sparganiaceae             x   
 

            Grote engelwortel Angelica archangelica Apiaceae x               
 Grote klit Arctium lappa Asteraceae x               
 Grote muur Stellaria holostea Caryophyllaceae x     x     x   
 Grote teunisbloem Oenothera erythrosepala Onagraceae x               
 Grote watereppe Sium latifolium Apiaceae       x     x   
 Grote waternavel Hydrocotyle ranunculoides Apiaceae       x         
 Grote wederik Lysimachia vulgaris Primulaceae x     x         
 Haagwinde Calystegia sepium Convolvulaceae     x           
 Hangende zegge Carex pendula Cyperaceae           x     
 Harig wilgenroosje Epilobium hirsutum Onagraceae   x             
 Hazelaar Corylus avellana Betulaceae x               
 Hazenpootje Trifolium arvense Fabaceae     x           
 Hemelsleutel Sedum telephium Crassulaceae         x       
 Hondsdraf Glechoma hederacea Lamiaceae x x             
 Hondspeterselie Aethusa cynapium Apiaceae x               
 Hop Humulus lupulus Cannabaceae x               
 Japanse duizendknoop Fallopia japonica Polygonaceae x               
 Kaal knopkruid Galinsoga parviflora Asteraceae             x   
 Kale jonker Cirsium palustre Asteraceae       x         
 Kamperfoelie (G) Lonicera Caprifoliaceae x             x 
 Kardinaalsmuts (G) Euonymus Celastraceae     x           
 Kikkerbeet Hydrocharis morsus-ranae Hydrocharitaceae             x   
 Klaverzuring (G) Oxalis Oxalidaceae             x   
 Kleefkruid Galium aparine Rubiaceae x               
 Klein hoefblad Tussilago farfara Asteraceae             x   
 Klein springzaad Impatiens parviflora Balsaminaceae x           x x 
 Kleine maagdenpalm Vinca minor Apocynaceae           x     
 Klimop Hedera helix Araliaceae x               
 Koninginnenkruid Eupatorium cannabinum Asteraceae x               
 Korenbloem Centaurea cyanus Asteraceae         x       
 Kropaar Dactylis glomerata Poaceae     x           
 

Kruipend stalkruid 
Ononis repens subsp. 
repens Fabaceae       x         

 Kruipende boterbloem Ranunculus repens Ranunculaceae x               
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Krulzuring Rumex crispus Polygonaceae     x           
 Lievevrouwebedstro Galium odoratum Rubiaceae x     x         
 Lijsterbes (G) Sorbus Rosaceae x               
 Linde (G) Tilia Tiliaceae     x           
 Look-zonder-look Alliaria petiolata Brassicaceae x               
 Madeliefje Bellis perennis Asteraceae   x             
 Mattenbies Schoenoplectus lacustris Cyperaceae           x     
 Meidoorn (G) Crataegus Rosaceae     x           
 Middelste teunisbloem Oenothera biennis Onagraceae x               
 Moerasmuur Stellaria uliginosa Caryophyllaceae       x         
 Moesdistel Cirsium oleraceum Asteraceae       x         
 Muizenoor Hieracium pilosella Asteraceae x               
 Muskuskaasjeskruid Malva moschata Malvaceae     x           
 Muursla (G) Mycelis Asteraceae x               
 Naaldvaren (G) Polystichum Dryopteridaceae x               
 Oeverkruid Littorella uniflora Plantaginaceae               x 
 Okkernoot Juglans regia Juglandaceae x               
 Overblijvende ossentong Pentaglottis sempervirens Boraginaceae       x         
 

            Paardenbloem (G) Taraxacum Asteraceae   x             
 Parnassia Parnassia palustris Saxifragaceae       x         
 Penningkruid Lysimachia nummularia Primulaceae   x             
 Perzikkruid Persicaria maculosa Polygonaceae x               
 Ratelpopulier Populus tremula Salicaceae x               
 Reuzenbalsemien Impatiens glandulifera Balsaminaceae x               
 Riet Phragmites australis Poaceae   x             
 Robertskruid Geranium robertianum Geraniaceae x               
 Rode klaver Trifolium pratense Fabaceae     x           
 Ruwe smele Deschampsia cespitosa Poaceae x               
 Schapenzuring Rumex acetosella Polygonaceae         x       
 Sint-Janskruid Hypericum perforatum Clusiaceae x               
 Slangenkruid Echium vulgare Boraginaceae       x         
 Sleedoorn Prunus spinosa Rosaceae     x           
 Smalle weegbree Plantago lanceolata Plantaginaceae x x             
 Speerdistel Cirsium vulgare Asteraceae x               
 Spiesmelde Atriplex prostrata Chenopodiaceae         x       
 Stalkaars Verbascum densiflorum Scrophulariaceae x               
 Stinkende ballote Ballota nigra subsp. foetida Lamiaceae             x   
 Stinkende gouwe Chelidonium majus Papaveraceae x           x   
 Straatgras Poa annua Poaceae x x             
 Varkensgras (G) Polygonum Polygonaceae x               
 Veldereprijs Veronica arvensis Scrophulariaceae         x       
 Veldzuring Rumex acetosa Polygonaceae x               
 Vingerhoedskruid (G) Digitalis Scrophulariaceae x x             
 Viooltje (G) Viola Violaceae           x     
 Vlier (G) Sambucus Caprifoliaceae x               
 Voederwikke Vicia sativa subsp. sativa Fabaceae             x   
 Vogelkers Prunus padus Rosaceae x               
 Vogelmuur Stellaria media Caryophyllaceae x x             
 Vogelwikke Vicia cracca Fabaceae     x           
 Wateraardbei Potentilla palustris Rosaceae       x         
 Watergentiaan Nymphoides peltata Menyanthaceae       x         
 Watermunt Mentha aquatica Lamiaceae   x             
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Waterpeper Persicaria hydropiper Polygonaceae x               
 Waterzuring Rumex hydrolapathum Polygonaceae             x   
 Wijfjesvaren Athyrium filix-femina Woodsiaceae           x     
 Wilde liguster Ligustrum vulgare Oleaceae x               
 Wintereik Quercus petraea Fagaceae x               
 Winterlinde Tilia cordata Tiliaceae         x       
 Witte abeel Populus alba Salicaceae     x           
 Witte dovenetel Lamium album Lamiaceae x               
 Witte klaver Trifolium repens Fabaceae x x             
 Witte klaverzuring Oxalis acetosella Oxalidaceae x             x 
 

Witte waterkers 
Rorippa nasturtium-
aquaticum Brassicaceae             x   

 Witte waterlelie Nymphaea alba Nymphaeaceae       x         
 Wolfspoot Lycopus europaeus Lamiaceae   x             
 Zachte berk Betula pubescens Betulaceae x               
 Zachte ooievaarsbek Geranium molle Geraniaceae   x             
 Zeepkruid Saponaria officinalis Caryophyllaceae x               
 Zilverschoon Potentilla anserina Rosaceae     x           
 

            Zomereik Quercus robur Fagaceae x               
 Zwarte els Alnus glutinosa Betulaceae x               
 Zwarte toorts Verbascum nigrum Scrophulariaceae x               
  

                          
                                                   foto Wil van Putten 
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Spinnen.    
Opgesteld door Chris van Houdt. 

Resultaten Dargow: rand akker, vangpotten 16 – 19 sept. 2014  

Familie Genus Species Aantal 
 

     Clubionidae Clubiona sp. 3 
 Zoridae Zora spinimana 1 
 Thomisidae Ozyptila praticola 2 
 Philodromidae Philodromus aureolus-groep 1 
 Linyphiidae Erigoninae 

 
14 

 
 

Araeoncus humilis 1 
 

 
Diplocephalus latifrons 1 

 
 

Mermessus trilobatus 2 
 

 
Erigone sp. 1 

 
 

Erigone atra 9 
 

 
Erigone dentipalpis 1 

 
 

Oedothorax apicatus 2 
 

 
Oedothorax retusus 1 

 
 

Pelecopsis parallela 1 
 

 
Bathyphantes gracilis 14 

 
 

Centromerita bicolor 2 
 

 
Diplostyla concolor 3 

 
 

Tenuiphantes mengei 1 
 

 
Tenuiphantes  tenuis 21 

 Lycosidae Alopecosa pulverulenta 1 
 Lycosidae Pardosa pullata 2 
 

 
Ero furcata 3 

 Tetragnathidae Pachygnatha degeeri 1 
 Tetragnathidae Pachygnatha listeri 2 
 Tetragnathidae Tetragnatha montana 1 
 

     
     Hooiwagens 

    
 

Leiobunum rotundum 1 
 

 
Mitopus morio 2 

 
 

Opilio saxatilis 1 
 

 
Opilio canestrinii 13 

 
 

Lophopilio palpinalis 23 
 

 
Oligolophus tridens 135 

 
 

Paroligolophus agrestis 9 
 

 
Rilaena triangularis 1 

 
 

Mitostoma chrysomelas 1 
 

 
Nemastoma lugubre 1 
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foto Maarten Pronk 

Kevers.  
Opgesteld door Chris van Houdt. 

Resultaten Dargow: rand akker, vangpotten 16 – 19 sept. 2014 en handvangsten 

Familie Genus Species Potten Handv. Handv. 

   

16 - 19 
sep 15 sep 16 sep 

Carabidae Agonum assimile Payk. 4 
  Carabidae Amara similata Gyll. 

  
3 

Carabidae Anchomenus dorsalis Pont. 152 1 2 
Carabidae Badister meridionalis Puel 2 

  Carabidae Bembidion femoratum Strm. 1 
  Carabidae Bembidion lampros Hrbst. 2 2 27 

Carabidae Bembidion lunulatum Fourcr. 1 
  Carabidae Bembidion obtusum Serv. 12 
 

13 
Carabidae Bembidion quadrimaculatum L. 4 

  Carabidae Bembidion tetracolum Say 7 3 15 
Carabidae Calathus cinctus Motschulsky 5 

  Carabidae Calathus fuscipes Gze. 18 
 

2 
Carabidae Calathus melanocephalus L. 2 

  Carabidae Calathus rotundicollis Dej. 2 
  Carabidae Carabus hortensis L. 6 
  Carabidae Harpalus distinguendus Duft. 

 
1 

 Carabidae Harpalus smaragdinus Duft. 
  

1 
Carabidae Harpalus sp. larve 

 
1 

 Carabidae Nebria brevicollis F. 9 
  Carabidae Nebria salina Fairmaire 8 1 1 

Carabidae Notiophilus biguttatus F. 1 
 

2 
Carabidae Ophonus signaticornis Duft. 

  
1 

Carabidae Poecilus cupreus L. 1 
 

2 
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Carabidae Poecilus versicolor Strm. 1 
 

1 
Carabidae Pterostichus melanarius Ill. 4 

  Carabidae Pterostichus niger Schall. 2 
  Carabidae Pterostichus sp. larve 1 
  Carabidae Pterostichus vernalis Panz. 

  
1 

Carabidae Stenolophus mixtus Hrbst. 
  

1 
Carabidae Trechus quadristriatus Schrnk. 7 

 
3 

Carabidae Trechus sp. 5 1 3 
Chrysomelidae Psilliodes chrysocephala L. 160 

 
1 

Cryptophagidae Cryptophagus cf.lycoperdi enk 
  Curculionidae 

    
1 

Lathrydiidae Cortinicara  cf. gibbosa enk 
  Nitidulidae Glischrochilis hortensis Fourcr. 33 
  Scarabaeidae Geotrupes stercorosus Scriba 

 
2 

 Scarabaeidae Potosia cuprea F. 1 
  Silphidae Phosphuga atrata L. 

   Staphylinidae Aleochara bilineata Gyll. 19 
  Staphylinidae Aleochara bipustulata L. 2 
  Staphylinidae Aleocharinae 

 
enk srtn 

 
3 

Staphylinidae Amischa analis Grav. 4 
  Staphylinidae Amischa sp. 

  
1 

Staphylinidae Atheta crassicornis F. 5 
  Staphylinidae Autalia longicornis Scheerp. 1 
  Staphylinidae Dinaraea angustula Gyll. 3 
  Staphylinidae Drusilla canaliculata F. 1 
  Staphylinidae Gabrius pennatus Sharp. 2 
  Staphylinidae Gyrohypnus angustatus Steph. 1 
  Staphylinidae Metopsia clypeata Muell. 

 
1 

 Staphylinidae Ocypus compressus Marsh. 1 
 

1 
Staphylinidae Ocypus olens Muell. 2 

  Staphylinidae Oligota pusilima Grav. 4 
  Staphylinidae Othius myrmecophilus Kiesw. 1 
  Staphylinidae Oxytelus nitidulus Grav. 2 
  Staphylinidae Plataraea brunnea F. 12 
  Staphylinidae Proteinus macropterus Gyll. 1 
  Staphylinidae Tachinus marginatus Gyll. 1 
  Staphylinidae Tachyporus hypnorum L. 

  
1 

Staphylinidae Tachyporus nitidulus F. 4 
  Staphylinidae Xantholinus linearis Ol. 7 
 

3 
Staphylinidae Xantholinus longiventris Heer 3 

 
1 
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 Akkerrand. Chris van Houdt / Bart Top 

Kevers. 
Waargenomen op de camping. 

Opgesteld door Peter Rooij. 

Aangeleverd door Chris van Houdt. 

        Volgens Die Kaefer Mitteleuropas (Freude e.a.) 
       

         
Familie Soort    datum 

16-
19/09 14/09 16/09 17/09 17/09 18/09 19/09 

 
vangstmethode Potten Handv. Licht Licht Handv. Licht Licht 

Carabidae Bembidion 4-maculatus L. v 
      

 
Calathus fuscipes Gze. 

 
v 

  
v v 

 

 
Calathus melanocephalus L. v 

      

 
Harpalus rufipes F. 

 
v 

     

 
Nebria brevicollis F. v v 

  
v 

  

 
Notiophilus aquaticus L. v 

      

 
Syntomus foveatus Geoffr. 

    
v 

  Cocinellidae Halyzia 16-guttata L. 
   

v 
   

 
Harmonia axyridus Pallas 

   
v 

   Cryptophagidae Atomaria sp. 
  

v 
  

v 
 Helodidae Cyphon padi L. 

       Heteroceridae Heterocerus fenestratus Thunb. 
  

v 
 

v v 
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Hydrophilidae Cercyon analis Payk. 
     

v 
 

 
Cercyon sp. 

  
v 

    

 
Enochris sp. 

   
v 

 
v 

 Lagriidae Lagria hirta L. 
   

v 
   Monotomidae Monotoma sp. 

   
v 

 
v 

 Scarabaeidae Aphodius rufipes L. 
   

v 
   

 
Aphodius sp. 

   
v 

   

 
Trox scaber L. 

      
v 

Silphidae Necrophorus invest.zetterstedt 
 

v v 
  

v 

 

Gyrohypnus angustatus 
Steph. v 

      

 
Ocypus melanarius Heer v 

      

 
Ocypus olens Muell. v 

      

 
Oligota pusillima Grav. v 

      

 
Othius myrmecophilus Kiesw. v 

      Staphylinidae Oxytelus laqueatus Marsh. 
   

v 
   

 
Oxytelus nitidulus Grav. 

      
v 

 
Trogophloeus sp. 1 

     
v v 

 
Trogophloeus sp. 2 

     
v v 

 

            
            foto Jan Westhuis 
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Vlinders en overige insecten. 
Opgesteld door Peter Rooij. 

  
        Lijst van waargenomen vlinders & overige insecten per locatie / excursie. 

    Voor de dagvlinders is de volgorde aangehouden van 'Dagvlinders van Europa 
 (Tristan Lafranchis, KNNV Uitgeverij; ISBN 9789050113021). 
De nachtvlinders zijn voor de "macro's" vermeld op volgorde van de veldgids 'Nachtvlinders'  
(Tirion Natuur; ISBN 90-5210-625-8);  
voor de "micro's" is de volgorde volgens 'The Lepidoptera of Europe, A Distributional Checklist'  
(Karsholt & Razowski, Apollo Books; ISBN 87-88757-01-3).   

        v = imago;    ♂ = man;   ♀ = vrouw;    r = rups/larve;   *) = 1 NL-waarneming, juli 2014 in Friesland;   
 **) = geen NL-soort 

 

 

 

 foto Ria Rooij. Staurophoria celsia (Malachiteul).  
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Exc.nr. 1 2 3 4 5 6 10 

  
wetenschappelijke  NL - naam Camp. 

       dagvlinders naam 
         Lafr.; blz. 

          60 
 

Gonepteryx rhamni citroenvlinder ♂ 
  

♂ ♂ 
  

♂ 
74 

 
Pieris brassicae groot koolwitje ♀+ v 

  
v ♂ v v v 

76 
 

Pieris napi klein geaderd witje v 
  

v v v v v 
80 

 
Pieris rapae klein koolwitje v v 

 
v v v r 

 106 
 

Lycaena phlaeas kleine vuurvlinder v 
  

v v 
 

v 
 

163 
 

Polyommatus 
icarus icarusblauwtje v 

  
v 

    198 
 

Polygonia c-album gehakkelde aurelia v 
   

v v 
 

v 
200 

 
Vanessa cardui distelvlinder 

      
v 

 200 
 

Vanessa atalanta atalanta v 
  

v v v v v 
202 

 
Aglais urticae kleine vos v 

  
v v 

 
v v 

203 
 

Inachis io dagpauwoog v 
  

v v v v v 
210 

 
Issoria lathonia kleine parelmoervlinder v 

   
v 

 
v 

 247 
 

Pararge aegeria bont zandoogje v 
  

v v v 
 

v 

            
            nachtvlinders 

          
K&R 

Nvlgids; 
afb. 

          
 

50b Apoda limacodes slakrups 
       

r 

 
55b Watsonella binaria gele eenstaart v 

       

 
124f 

Cyclophora 
punctaria gestippelde oogspanner v 

       
 

124h Timandra comae lieveling v 
       

 
125m Idaea seriata paardenbloemspanner v 

       
 

125n Idaea dimidiata vlekstipspanner v 
       

 
126g 

Xanthorhoe 
spadicearia bruine vierbandspanner v 

       

 
126k 

Xanthorhoe 
fluctuata zwartbandspanner v 

       
 

127d Epirrhoe alternata gewone bandspanner v 
       

 
127l Larentia clavaria malvabandspanner v 

       
 

129e Pennithera firmata hoekbanddennenspanner v 
       

 
129f Thera obeliscata naaldboomspanner v 

       
 

129g Thera britannica schijn-sparspanner v 
       

 
137b Aplocera plagiata streepblokspanner v 

       
 

137c Aplocera efformata sint-janskruidblokspanner v 
       

 
144b 

Peribatodes 
rhomboidaria taxusspikkelspanner v 

       

 
144c 

Peribatodes 
secundaria geveerde spikkelspanner v 

       
7778   **) Alcis bastelbergeri 

'Bastelbergers 
rindenspanner' v 

       

 
146a 

Hypomecis 
roboraria grote spikkelspanner v 

       

 
146e 

Ectropis 
crepuscularia gewone spikkelspanner v 

       

 
148g 

Campaea 
margaritata appeltak v 

       
 

148h Hylaea fasciaria rode dennenspanner v 
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211e Notodonta torva geelbruine tandvlinder v 

       
 

211j Ptilodon capucina kroonvogeltje 
 

r 
      

 
212l Orgyia antiqua witvlakvlinder ♂ 

       

 
213b 

Calliteara 
pudibunda meriansborstel 

  
r 

 
r 

   
 

213d Euproctis similis donsvlinder ♂, ♀ 
       

 
214q Coscinia striata geel grasbeertje v 

       

 
216f 

Phragmatobia 
fuliginosa kleine beer v 

       
 

311b Euxoa tritici graanworteluil v 
       

 
312a Agrotis clavis geoogde worteluil v 

       
 

312f Agrotis puta puta-uil v 
       

 
312m Ochropleura plecta haarbos v 

       
 

313c Noctua pronuba huismoeder v 
       

 
313e Noctua comes volgeling v 

       
 

313f Noctua fimbriata breedbandhuismoeder v 
       

 
315c Xestia c-nigrum zwarte-c-uil v 

       
 

316d Hadula trifolii spurrie-uil v 
       

 
316l 

Mamestra 
brassicae kooluil v 

       

 
316m 

Melanchra 
persicariae perzikkruiduil 

  
r 

     
 

317c Laconobia oleracea groente-uil v 
       

 
319d 

Mythimna 
albipuncta witstipgrasuil v 

       
 

319l Mythimna l-album witte-l-uil v 
       

 
321b 

Aporophyla 
lutulenta bruine witvleugeluil v 

       
 

322d Mniotype satura roestuil v 
       

 
323a Eupsilia transversa wachtervlinder v 

       
 

323d Conistra ligula donkere winteruil v 
       

 
323l Agrochola helvola roodachtige winteruil v 

       
 

324a Atethmia centrago essengouduil v 
       

 
324d Tiliacea aurago saffraangouduil v 

       
 

324f Xanthia icteritia gewone gouduil v 
       

 
325g Acronicta rumicis zuringuil v 

       

 
326a 

Amphipyra 
pyramidea piramidevlinder v 

       

 
326c 

Amphipyra 
tragopogonis boksbaardvlinder v 

       

 
326k 

Phlogophora 
meticulosa   agaatvlinder v 

       
9525    *) Eucarta virgo 

"maagdenuil" (naam nog 
niet geacc.) v 

       9852   **) Staurophora celsia 'malachiteul' 
        

 
332d 

Hoplodrina 
ambigua zuidelijke stofuil v 

       

 
332h 

Caradrina 
morpheus morpheusstofuil v 

       
 

334k Diachrysia chrysitis koperuil v 
       

 
334r Autographa gamma gamma-uil v 

       
 

336e Catocala sponsa karmozijnrood weeskind v 
       

 
337n Laspeyria flexula bruine sikkeluil v 

       
 

337o Rivula sericealis stro-uiltje v 
       

 
338b Hypena bruine snuituil 

  
v 
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proboscidalis 

 
338e Hypena rostralis hopsnuituil v 

       

 
338k 

Zanclognatha 
tarsipennalis lijnsnuituil v 

       

 
338p 

Herminia 
tarsicrinalis schaduwsnuituil v 

       
            1525 

 
Plutella xylostella koolmotje v 

       
1691 

 

Agonopterix 
ocellana roodvlekkaartmot v 

       
1719 

 

Agonopteryx 
arenella bleke kaartmot v 

       4390 
 

Acleris variegana witschouderbladroller v 
       4557 blz. 15 Archips podana grote appelbladroller ♂ 
       4731 

 
Celypha lacunana brandnetelbladroller v 

       5725 
 

Sciota hostilis grijze bandlichtmot v 
       5784 

 
Dioryctria abietella sparappelboorder v 

       6275 
 

Agriphila geniculea gepijlde grasmot v 
       

6364 
 

Pediasia 
contaminella oranjebruine grasmot v 

       
6425 

 

Parapoynx 
stratiotata krabbensheermot ♂ 

       6499 
 

Evergestis extimalis aangebrande valkmot v 
       6649 

 
Ostrinia nubilalis maïsboorder v 

       6655 
 

Anania verbascalis salielichtmot v 
       

6719 
 

Nomophila 
noctuella luipaardlichtmot v 

        
 
 

           Overige 
insecten 

          kevers 
           

  
Carabus coriaceus lederloopkever 

       
v 

  
Ocypes olens stinkende kortschildkever 

  
v 

     

  

Geotrupes 
stercorosus bosmestkever 

 
v 

  
v v 

 
v 

  
Gyrinus spec. een 'schrijvertje' 

     
v 

 
v 

 
 

 

 
 
 

         libellen 
           

  
Aeshna grandis bruine glazenmaker 

    
v 

   
  

Aeshna mixta paardenbijter v 
   

v 
 

v v 

  
Aeshna spec. glazenmaker  spec. v v 

   
v 

  
  

Anax imperator grote keizerlibel 
     

v v 
 

  

Sympetrum 
striolatum bruinrode heidelibel ♂, ♀ 

    
v 

  

  

Sympetrum 
sanguineum bloedrode heidelibel ♂, ♀ 

    
v 

 
♀ 

  
Sympetrum spec. heidelibel spec. v 
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sprinkhanen 
          

  

Phaneroptera 
falcata sikkelsprinkhaan v 

       

  

Pholidoptera 
griseoaptera bramensprinkhaan 

  
v 

     

  

Maconema 
thalassinum boomsprinkhaan v 

       
            diversen 

          
  

Forficula auricularia gewone oorworm v 
       

  
Palomena prasina groene stinkwants 

      
v 

 
  

Coreus marginatus zuringwants v 
       

  
Pentatoma rufipes roodpootschildwants 

     
v 

  
  

Notonecta spec. een 'bootsmannetje' v 
       

  
Corixa punctata gestippelde duikerwants v 

       
  

Sigara striata gestreepte duikerwants v 
       

  
Panorpa vulgaris gewone schorpioenvlieg v 

       

  
Phryganea grandis 

in NL de grootste 
kokerjuffer  v 

       
  

Eristalis tenax blinde bij v 
   

v 
   

  
Helophilus spec 

een 'zebra zweefvlieg' 
(meerdere srtn) v 

       

  

Heliophilus 
pendulus  gewone pendelvlieg v 

       
  

Calliphora vicina blauwe vleesvlieg v 
       

  
Phaenicia sericata groene vleesvlieg v 

    
v 

  
  

Ophion luteus gewone sluipwesp v 
       

  
Vespa crabro hoornaar v 

      
v 

  
Vespula vulgaris gewone wesp v 

    
v 

  
  

Vespula germanica Duitse wesp v 
       

  
Apis mellifera honingbij v 

   
v 

 
v 

 

  

Formica 
rufa/polyctena een 'rode bosmier' v 

   
v 

   
  

Bombus terrestris aardhommel v 
   

v v 
  

  
Gerris lacustris schaatsenrijder 

     
v 

 
v 

  
Aquarias najas beekschaatsenrijder 

       
v 

  

Haematopota 
pluvialis gewone regendaas 

     
v 

  
  

Culex pipiens steekmug v 
       

            teken 
           

  
Ixodes ricinus teek v 

    
v 

  
            
            duizendpoten 

          

  
Lithobius forficatus 

gewone duizendpoot 
(syn. steenloper) v 

       

  

Glomerus 
marginata 

oproller (syn. zwarte 
kogel) 

    
v 
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foto Ria Rooij. Catocola sponsa.  Karmozijnrood weeskind 

 

 
foto Ruud Luttmer. Bloedrode heidelibel. 
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Overige dieren. 
Opgesteld door Peter Rooij. 
 

s= sporen; sch= schedel; b= burcht; v= adult/juveniel 

    
foto Wil van Putten.  Egel “kampeert” mee bij Wil en Tom.                     Foto Wil van Putten.   Aardmuis 
 

 
 
 

 
exc. nr.: Camp. 1 2 3 4 5 6 9 10 11 14 

Zoogdieren 
 
S=sporen; sch= schedel; 
b= burcht; v=adult/juveniel 
 
 

            Meles meles das b b 
  

b 
      Sus scrofa wildzwijn 

  
s 

 
s 

   
s 

  Microtus agresti aardmuis 
    

v 
      Apodemus flavicollis grote bosmuis 

     
v 

     Sciurus vulgaris eekhoorn v 
   

v 
      Oryctolagus cuniculus konijn v 

     
v 

    Capreolus capreolus ree 
       

v s v sch 
Erinaceus europaeus egel v 

          Martes martes boommarter 
       

v 
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reptielen 

Natrix natrix ringslang 
   

v 
  

2 
v 
† 

    Anguis fragilis hazelworm 
    

v 
   

v 
  

Zootoca vivipara 
levendbarende 
hagedis 

     
v 

      
 
amfibieën 
 

            Hylas arborea boomkikker v v 
 

v v 
      Rana dalmatina springkikker 

 
v v 

 
v 

      Rana temporaria bruine kikker v 
  

v 
  

v 
    Rana lessonae poelkikker 

   
v 

       Rana arvalis heikikker 
     

? 
     Bufo bufo gewone pad 

  
v 

   
v 

     
vissen 
 

            Perca fluviatilis baars 
 

v 
  

v v v 
    Alburnus alburnus alver 

    
v 

 
v 

    Scardinius 
erythrophthalmus ruisvoorn 

     
v 

      
slakken 
 

            Helix pomatia wijngaardslak v 
   

v 
      Arion spec een 'wegslak' v 

   
v 

      Cepaea nemoralis gewone tuinslak v 
          

Limax maximus 
grote aardslak (syn. 
tijgerslak) v 

           

                                 

foto Jan Westhuis 
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Paddenstoelen. 

Opgesteld door Ans Weenk. 

Excursie 1. 
Seedorfer Werder  zondag 14-09-2014 
 

Oorlepelzwam   Auriscalpium vulgare    

Roze berkenrussula  Russula betularum 

Vliegenzwam   Amanita muscaria 

Parelstuifzwam  Lycoperdon perlatum 

Ruitjes bovist   Calvatia utriformis   

Donzige melkzwam  Lactarius pubescens 

Geribbelde trechterzwam Clitocybe costata 

Grote vaalhoed  Heboloma sinapizans 

Stinkparasol   Lepiota cristata 

Roodporiehoutzwam  Daedoleopsis confragosa 

Elfenschermpje  Mycena pura 

Regenboogrussula  Russula cyanoxantha 

Grofplaatrussula  Russula nigricans 

Echte tonderzwam  Fomes fomentarius 

Kaneelkleurige melkzwam Lactarius quietus 

Grote stinkzwam  Phallus impudicus 

Roze kleine stinkzwam Mutinus ravenelii  

Reuzenzwam   Meripilus giganteus 

Geschubde inktzwam  Coprinus comatus 

Geel-witte russula  Russula ochroleuca 

 

   
foto Wil van Putten.   Zwavelkopjes.                                           foto Wil van Putten. Honingzwam. 
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foto Ruud Luttmer. Heksenboleet. 

 Langenberg.  zondag 14-09     
 

Grote knoflooktaailing Mycetinis alliaceus 

Prachtmycena   Mycena crocata 

Helmmycena   Mycena galericulata 

Botercollybia   Rhodocollybia butryracea 

Reuzenzwam   Meripilis giganteus 

Elfenschermpje  Mycena pura 

Witte bultzwam  Trametes gibbosa 

Asgrauwe kaaszwam  Postia tephroleuca 

Geweizwam   Xylaria hypoxylon 

Peervormige stuifzwam Lycoperdon pyriforme 

Gewone zwavelkop  Hypholoma fasciculare var. fas. 

Wit oorzwammetje  Crepidotus variabilis 

Gewoon elfenbankje  Trametes versicolor 

Bosnetje   Ceriporia reticulata 

Valse kopergroenzwam Stropharia caerulea 

Gewoon donsvoetje  Tubaria furfuracea 

Slanke trechterzwam  Clitocybe gibba 

Groene anijstrechterzwam Clitocybe odora 
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foto Wil van Putten. Gekraagde aardster. 
 

Excursie 5 

Moerasgebied Zarrentin. dinsdag 16-9. 

Roodsteelfluweelboleet Xerocomus chrysenteron 

Scherpe collybia  Gymnopus peronatus 

Echte tonderzwam  Fomes fomentarius 

Gew. wimperzwammetje Scutellina scutelata 

Trechterwasplaat  Hygrocybe cantharellus 

Echte vuurzwam  Phellinus igniarius 

Grijze buisjeszwam  Bjerkandera adusta 

Gew.elfenbankje  Trametes versicolor 

Gew. krulzoom  Paxillus involutus 

Kastanjeboleet  Xerocomus badius 

Gele aardappelbovist  Scleroderma citrinum 

Sombere honingzwam Armillarea ostoyae 

Zwavel melkbekerzwam Peziza michelii 

Groene knolamaniet  Amanita phalloides 

Grote parasolzwam  Macrolepiota procera 

Bruine bundelridderzwam Lyophyllum decastes 

Gew. Zwavelkop  Hypholoma fasciculare va.fasciculare 

Grote stinkzwam  Phallus impudicus 

Kleine aard. bovist  Scleroderma aereolatum 

Witte ridderzwam  Tricholoma album 
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Donzige melkzwam  Lactarius pubescens 

Baardige melkzwam  Lactarius torminosus 

Gele stekelkorstzwam Mycoacia uda  

 

 
foto  Wil van Putten.   Dennenvoetzwam. 

Excursie 6. 
Dargow /Schaalsee. woensdag 17-09    
 

Zwerminktzwam  Coprinellus disseminatus 

Sombere honingzwam Armillarea ostoyae 

Regenboogrussula  Russula cyanoxantha 

Vliegenzwam   Amanita muscaria 

Platte tonderzwam  Ganoderma lipsiense 

Gele aard. bovist  Scleroderma citrinum 

Kleine aard.bovist  Scleroderma areolatum 

Eikenbladzwam  Gymnopus dryophilus 

Zwartwordende bovist Bovista nigrescens 

Grote parasolzwam  Macrolepiota procera 

Echte tonderzwam  Fomes fomentarius 

Zijdeachtige beurszwam Volvariella bombycina 
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foto: Ruud Luttmer.  Kleine stinkzwam. 

Excursie 9. 
Salemersee/Pipersee. donderdag 18-09    
 

Gele aard. bovist  Scleroderma citrinum 
Gew. berkenboleet  Leccinum scabrum| 

Vliegenzwam   Amanita muscaria 

Groene berkenrussula Russula aeruginea 

Gezoneerde stekelzwam Hydnellum concrescens 

Berkenridderzwam  Tricholoma fulvum 

Platte tonderzwam  Ganoderma lipsiense 

Elfenschermpje  Mycena pura 

Gewone fopzwam  Laccaria laccata 

Zemelig donsvoetje  Tubaria conspersa 

Hazenpootje   Coprinopsis lagopus 

Helmmycena   Mycena galericulata 

Anijstrechterzwam  Clitocybe odora 

Spekzwoerdzwam  Phlebia tremellosa 

Parelamaniet   Amanita  rubescens 

Gewone krulzoom  Paxillus involutus 

Wollige stekelzwam  Phellodon confluens 

Lila gordijnzwam  Cortinarius alboviolacens 

Baardige melkzwam  Lactarius torminosus 

Gewoon zwavelkopje  Hypholoma fasciculare var. fas. 
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Gele knolamaniet  Amanita citrina 

Roze stinkzwam  Mutinus ravenelii 

Blauwvoetstekelzwam Sarcodon scabrosus 

Reuzenzwam   Meripilus giganteus 

Takruitertje   Marasmiellus ramealis 

Grijsgroene melkzwam Lactarius blennius 

Grofplaat russula  Russula nigricans 

Echte tonderzwam  Fomes fomentarius 

Zwerminktzwam  Coprinellus disseminatus 

Sombere honingzwam Armillarea ostoyae 

Geel-witte russula  Russula ochroleuca 

Berkenzwam   Piptoporus betulinus 

Bruine bundelridderzwam Lyophyllum decastes 

Rimpelende melkzwam Lactarius tabidus 

Eekhoorntjesbrood  Boletus edulis 

Asgrauwe koraalzwam Clavulina cinera 

Biefstukzwam   Fistulina hepatica 

Ruige aardtong  Trichoglossum hirsutu 

                    
foto Ruud Luttmer. Gewone beurszwam.                                                 foto Jan Westhuis. Vliegenzwam. 

 
Excursie 14. 
Rondje Garrensee. vrijdag 19-09     
 

Gele aard. bovist  Scleroderma citrinum 

Gladstelige heksenboleet Boletus queletii 

Nevelzwam   Clitocybe nebularis 

Sombere honingzwam Armillaria ostoyae 

Porseleinzwam  Oudemansiella mucida 

Gele knolamaniet  Amanita citrina 

Geschubde inktzwam  Coprinus comatus 

Dennenzwavelkop  Hypholoma capnoides 

Gewone zwavelkop  Hypholoma fasciculare var.fas. 

Grote sponszwam  Sparassis crispa 

Witte koraalzwam  Clavulina coralloides 

Berkenzwam   Piptoporus betulinus 
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Platte tonderzwam  Ganoderma lipsiense 

Echte tonderzwam  Fomes fomentarius 

Gewoon elfenbankje  Trametes versicolor 

Roodporie houtzwam  Daedaleopsis confragosa 

Parelstuifzwam  Lycoperdon perifprme 

Grote aardster  Geastrum pectinatum 

Roestbruine kogelzwam Hypoxylon fragoforme 

Dennenvoetzwam   Phaeolus schweinitzii 

           
 foto: Wil van Putten.   Pagemantel. 

                              
                        foto Corrie Westhuis.  Jonge Berkenzwam. 
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Nog wat kampherinneringen (foto’s). 

 
foto Ruud Luttmer. 

                                 
                                foto Ruud Luttmer 

                                                                                                     
                                                                     foto Ruud Luttmer 
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                                                                 foto Ruud Luttmer 

                              
                              foto Ruud Luttmer 

      
foto Ruud Luttmer 
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foto Ruud Luttmer 

                                                                     
                                                                    foto Ruud Luttmer 

 

 
foto Ruud Luttmer 
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foto: Ruud Luttmer 

 

 
foto Thijs Krosschell 
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foto Wil van Putten                                      foto  Corrie Westhuis                                      foto Johan   

    

         
foto’s  Wil van Putten .                                                                        Tja, zo kan het ook! 

                           
                           foto Koos van Bennekom  
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foto                                                 spring- of bruine kikker?         Foto Ruud Luttmer 

 

  
foto Ruud Luttmer            foto Ruud Luttmer  

 

     
foto’s Thijs Krösschell 
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foto Ruud Luttmer 

 
foto Paul Volkersz 

 

                                                                                     Einde. 
 


