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1.  Voorwoord van de voorzitter 

 

Na het lezen van het kampverslag uit 2016 waren de verwachtingen voor ons kamp hoog gespannen. 

Deze verwachtingen werden niet beschaamd. Vooral de plantenwereld is in dit gebied fenomenaal. 

Met onze kleine groep van 14 nieuwsgierige KNNV-ers doken wij daarin onder leiding van onze 

gedegen excursieregelaar Bart van Tooren. Doordat de groep klein was kon worden volstaan met één 

excursie per dag, die steeds werd geleid door Bart. Aanvankelijk leek er behoefte aan opsplitsing 

omdat ‘kruipers’ nu eenmaal minder snel vooruit komen dan ‘doorlopers’. Toch werd daarvan 

afgezien omdat de hele groep toch flexibel omging met behoefteverschillen. We waren hele dagen op 

pad, waarbij niet alleen heel veel werd gezien, maar ook veel gelopen. Enkele keren ging een echtpaar 

er voor zichzelf op uit of nam een dag rust. De beschikbare ruimte op de camping was beperkt, maar 

we konden toch de beschikking hebben over een min of meer ‘eigen deel’ van het veld. We hadden 

een gezellig groep, die ook het kamp besloot met een gezamenlijk klaar gemaakte maaltijd. 

 

2.  Deelnemerslijst en kampbestuur 

 

De deelnemers aan dit kamp waren: Anna van Beek, Wytze  Boersma, Anneke  Boersma – Last, 

Jacques Bogaarts,  Harry van Haarlem, Erna van Haarlem, Harro Kraal, Engelien Kaal-Lap, Gerard  

Smakman, Nicolette van Haastrecht, Hans Spekkers, Bart van Tooren, Sylvia van Leeuwen, Ben van 

Veenen. 

 

 
 
Het kampbestuur bestond uit: Harro Kraal (voorzitter), Bart van Tooren (excursieregelaar) en Engelien 

Kraal-Lap (admin). 



 

 
Laatste instructies vóór vertrek van de excursie 

 

3. Jena en omgeving (geciteerd uit verslag 2016)   

 

De omgeving van Jena vormt een kalkplateau dat bestaat uit Muschelkalk dat diep ingesneden is door 

de Saale, waardoor onder in het dal zandsteenpakketten aangesneden worden uit het Buntsandstein. 

Hierdoor is een scherpe overgang van kalkarm in het dal naar kalkrijk hoger op de hellingen en op het 

plateau te zien. Op de lagere hellingen domineren bossen met Es, Gewone esdoorn en Noordse 

esdoorn. Op de kalk domineren beukenbossen kalkgraslanden en schraallanden op kalk. Op 

verschillende plaatsen zijn sparren en dennen aangeplant, vaak op kalkrijke ondergrond. Een aantal 

voormalige militaire oefenterreinen zijn aangewezen als natuurgebied en ontwikkelen zich naar 

kalkgraslanden. Door de kalkrijkdom is de flora erg rijk, met name orchideeën komen veelvuldig voor, 

onder andere op veel plaatsen Vrouwenschoentje. In de bossen staat erg veel Bleek bosvogeltje en op 

verschillende plaatsen Vogelnestorchis. In de kalkgraslanden staan Purperorchis, Bokkenorchis en nog 

een hele schare kalkplanten. Boven de kalkgraslanden zijn Veldleeuwerik, Geelgors en Kneu te horen.  

Kortom rondom Jena is nog veel natuur aanwezig, vaak vlak buiten de stadsgrens. Toch heeft dit ook 

een nadeel. Jena ligt over een afstand van bijna 15 km ingeklemd in het Saaledal en er is feitelijk maar 

één doorgaande weg. Wel is er een goed ontwikkeld fietspadennet. Ook de wandelpaden in de 

natuurgebieden zijn goed gemarkeerd en onderhouden. Door het Leutratal, het belangrijkste 

natuurgebied bij Jena liep tot 2013 de autosnelweg. Deze heeft nu een nieuw tracé en loopt in een 

lange tunnel door de berg. De oude snelweg is in z’n geheel opgebroken inclusief viaducten. De 

dalbodem kan in een natuurlijke staat herstellen.  

De camping ligt op een eiland tussen Saale en een omleidingskanaal, de Lache, met naast de camping 

een oude meander.  

Twee kampdeelnemers zijn naar Naumburg geweest. Een kleine stad 25 km stroomafwaarts aan de 

Saale. De stad heeft een prachtige dom met een uniek tweekorig schip. Anderen zijn ook nog een dag 

in Weimar geweest. Een prachtige stad. Jena is op zich niet zo interessant. Door de verwoestingen in 

WOII is het een lappendeken van oude, gerestaureerde gebouwen, vooral rond de oude markt, en 

moderne, vooral na de Wende optrokken delen. Maar Jena heeft wel een erg mooie en grote 

botanische tuin.  

 

4.  Geologie (uit verslag 2016)  

 

De rots die in het Thüringer Becken aan de oppervlakte komt is gevormd in het Trias. Deze periode 

duurde van 225 tot 190 miljoen jaar geleden en is onderverdeeld in 3 tijdvakken. Van oud naar jong 

zijn dit Buntsandstein, Muschelkalk en Keuper. Gedurende het Buntsandstein werd vooral rode 

zandsteen afgezet en kende het bekken vooral een woestijnklimaat. Soms was het natter en was het 



bekken een binnenzee. Dan verdampte het water weer en de zouten die in het water waren opgelost 

bleven achter. Geen keukenzout maar gips! In een volgende fase werd het gips onder gestoven door 

nieuwe zandlagen. Vooral gedurende de Muschelkalk was het bekken een warme, ondiepe binnenzee. 

In het water leefden veel dieren met een kalkskelet zodat dikke kalklagen werden afgezet. De 

omstandigheden waren niet constant zodat er tussen de kalk ook kleilagen kunnen voorkomen. Aan 

het eind van de Muschelkalkperiode werd het bekken geleidelijk opgeheven, waardoor de randen 

begonnen droog te vallen. De binnenzee werd kleiner en ondieper. Gedurende de Keuperperiode 

werden vooral kalkrijke kleien afgezet. Tenslotte viel ook deze binnenzee droog. Door de voortgaande 

opheffing van het gebied begonnen de rivieren zich in de vlakke afzettingen in te snijden en steeds 

diepere dalen te vormen. De oorspronkelijke zeebodem herken je nu als een vlak plateau onderbroken 

door diepe dalen zoals het Saale- en Ilmtal. Ga je van de rand van het bekken naar het centrum dan 

vind je op de hoogte van het plateau eerst bontzandsteen. Vervolgens schelpkalk met daaronder 

bontzandsteen zoals in ons gebied en in het centrum de afzetting uit het Keuper met daaronder 

schelpkalk en bontzandsteen. De dalwanden van de rivieren laten een mooie doorsnede zien van deze 

lagen. Rond de camping liggen wat plateaus op 350m en de rivier stroomt op 130m. De meeste 

hellingen zijn licht glooiend maar bij o.a. Dornburg is er een verticale wand van 100m. Heuvels en 

kalk: ideaal voor wijnbouw! Aan het einde van de Middeleeuwen was er rond Naumburg een 

jaarproductie van 2 miljoen liter wijn.  

Bij Jena zijn 2 geologische wandelingen uitgezet. De eerste, GL1, begint in de stad en eindigt bij de 

Fuchsturm, boven op de berg en gebouwd op kalksteen. De tweede wandeling begint bij de 

Teufelshöhle en gaat over de Kernberge naar de Fürstenbrunnen in het Pennickendal.  

 

 

  



5.  Excursies  

                                                                                                                                                                     

datum doel  vertrekplaats duur (0,5, 

3/4 of hele 

dag) 

cijfer  route 

26/5 Golmsdorf - 

Zietschkuppe 

kamp 3/4 8 Golmsdorf – onderlangs naar Zietschkuppe – bovenlangs terug 

naar Golmsdorf - kamp 

27/5 Grosser Gleisberg  P in Kunitz, vlak bij bushalte 3/4 8,5 Kunitz - ruine Kunitzburg - iets westelijk van Laasan - Kunitz 

28/5 Zuid-Kernberge  Teufelslöcher aan de 

Wöllnitzer Strasse.  

1 9 Het Geologisch Leerpad G2 voert naar de Furstenbrunnen 

(prima pad, wel deels langs steile rotsen). Vandar door het 

Pennickental terug naar Wollnitz.  

29/5 Löberschutz - Alter 

Gleisberg  

Loberschutz 3/4 8,5 Parkeren kan op diverse plekken in Loberschutz. Vandaar pad 

naar Alter gleisberg (even opletten aan begin bos, pad gaat 

rechtdoor). Na Alter Gleisberg via pad aan westrand bos 

teruggelopen. 

29/5 rondje Zietschkuppe P in Loberschutz bij hoofdweg  0,5 8 gemarkeerde wandeling noordwaarts naar Zietschkuppe. Vrij 

snel rechtsaf, onderlangs rots. Vervolgens steile klim omhoog  

(let op: pad omhoog gaat wel, naar beneden is het door steile 

karakter niet aan te bevelen). Bij bankje bos in. Bovenlangs 

terug (bij verste punt o.a. grasland met vuurwerkplant).  

30/5 Gross Kochberg  P bij einde verharde deel  

Studnitzerweg bij Gross 

Kochberg 

1 9 vanaf P verhard pad geleidelijk omhoog, langs graslanden. Na 

10-15 mnuten bij kersenboomgaard smal paadje links af. Dan 

1e splitsing rechts en 2e links. Daarna geleideliijk steeds meer 

vrouwenschoentje. Aan einde pad is er een eenvoudig rondje 

van te maken.   

30/5 Kleinertal P in Winzerla. Wandeling 3 

uit boekje 'Wandern in Jena'.  

1 8,5 start noordkant van Winzerla - naar Hahnengrund – 

Lammerberg – Vogelberg – Kleinertal – Ammerbach en weer 

naar Winzerla. 



31/5 Leutratal P in Winzerla. Wandeling 1 

uit boekje'Wandern in Jena'.  

1 9 Winzerla – Lindenberg - Vogelberg – Cospoth – Leutradal – 

Jagdbergsattel -Goschwitz – Winzerla 

1/6 vrije dag       o.a. bezoeken gebracht aan Weimar en botanische tuin in Jena 

2/6 Eisenberger Holzland P ten noordwesten van 

Eisenborn, 

1 8,5 naar veentje richting Ziegenbochen. Vervolgens door bos naar 

beekdal van de Rauda. Langs Rauda en door Stilles Tal terug 

naar P.  

3/6 Leutratal Leutra 1 9 Leutra - Goschwitz - Monchsberg - Cospoth - bovenrand 

kalkgraslanden richting Goschwitz - Leutra 

4/6 Jena Oost parkeren in woonwijk Jena 

Oost 

1 7  Jena Oost - Steinkreutz - Furstenbrunnen - Steinkreutz - 

Fuchsturm ten noorden van Ziegenhain - Jena Oost. 

5/6 Hohe Lehde Golmsdorf 3/4 7 Golmsdorf - Hohe Lehde - Dorndorf - fietspad langs Saale 

terug naar Golmsdorf 

5/6 Taupadel Taupadel 1/4 8 naar Trolliusweide in kersenboomgaard ten zuidwesten van 

Taupadel, langs pad met kerkhof aan rechterkant, na 1 km 

links naar bosrand onder hoogspanningsleiding door  

6/6 Windknollen  P links van weg vlak voor 

Closewitz 

1 8,5 weg vanaf P oversteken, door bos - hoofdweg oversteken - via 

halfverharde weg naar meest noordoostelijk deel van 

Windknollen (daar mooiste deel kalkgrasland) - Napoleonstein 

- terug naar P 

7/6 Gonnerbach Neuengonna 0,5 8,5 Neuengonna - beekdal Gonnerbach - Nerkewitz - Plattenberg - 

Neuengonna 

 

 

 

 

 

  



6.   Sfeerverslagen 

  

Donderdag 26 mei: Golmsdorf – Zietschkuppe – Golmsdorf 

 

Vanuit de camping wandelde we richting Golmsdorf over een asfaltweg, waar diverse planten in de 

bermen wel voor enig oponthoud zorgden. We werden ook blij verrast door een grauwe klauwer en 

een zwarte roodstaart. We bereikten via Golmsdorf en ca 85 meter klimmen een fraai bloemenweitje. 

Tijd voor koffiepauze! We waren hier op 211 meter hoogte, met een mooi uitzicht op de dorpjes in het 

Gleistal.  

In het weitje werden bloeiende purperorchissen, tweekleurige hengel (boshengel), een bergvlas 

(Thesium bavarum)  en andere plantensoorten en vlinders met veel animo verkend. Het hield ons ruim 

een uur bezig! We volgden vervolgens de Sale Horizontale naar het oosten, parallel aan het Gleistal. 

Later leverde dat de lunchplek op, wederom met mooi uitzicht. Na de lunch vervolgden we het pad 

richting Löberschütz. Daarbij splitste de groep zich wel in de snellere lopers en de kruipers. De 

terugweg ging via een pad bovenlangs, nadat enkele deelnemers nog een klein stukje een zijpad in 

waren gegaan en daarbij onderaan de rots van de Zietschkuppe kwamen te staan. Een open plek met 

veel wondklaver en vliegenorchis. De lopers waren ronds 15.30 uur op de camping terug, de kruipers 

vijf kwartier later.  

Het was een mooie excursie waar veel te zien was. De totale loopafstand bedroeg 11,7 kilometer, met 

een totaal hoogteverschil van 227 meter. Het valt te overwegen de route vanaf het kampterrein naar 

Golmsdorf voortaan per fiets of auto af te leggen. 
 

 



 

    
Bergvlas                     Boshengel             Purperorchis 



Vrijdag 27 mei: Kunitz – ruïne Kunitzburg – richting Laasan afdalen - Kunitz 

 

Door de regenachtige ochtend begint de excursie om 13.00 uur, toen het weer opklaarde. Het startpunt 

is Kunitz, niet ver van onze camping en goed te bereiken met de fiets.  

Vanaf ons verzamelpunt bij de grote ‘dorpsklok’ met overkapping en bankjes zijn we de berg 

opgelopen richting het bos en ruïne Kunitzburg.  De rode wouw begroet ons boven de wijngaarden 

van het dorp. Het bospad loopt in een zig-zag lijn steeds hoger op en biedt fraaie uitzichten. Gelukkig 

blijft het droog op wat licht gespetter na en het wordt zelfs zonnig. De harde wind zorgt er wel voor 

dat planten fotograferen lastig is, waardoor er af en toe enkele achterblijvers zijn. Langs het bospad 

staan veel planten waar het merendeel van de groep bij stil blijft staan, soms wat te lang voor de 

doorlopers. Bijzondere waarneming is de in volle pracht bloeiende vuurwerkplant, vooral op de steile 

zonnige hellingen in open delen langs het bospad. Ook veel andere soorten waren te bewonderen langs 

de steile rotswanden, bijv. kleine schorseneer (Scorzonera hispanica). Bij het hoogste punt van onze 

wandeling is de burchtruïne met uiteraard een wijds uitzicht.  Na een korte pauze lopen we flink door, 

nu de helling af richting Laasan. Het tempo neemt af bij bloeiende bokkenorchis en hondskruid in een 

fraai kalkgrasland net buiten het bos. Daarna is het tijd voor de laatste afdaling in laat middaglicht met 

zicht op bossen, weilanden en akkers in verschillende groentinten.  

Met deels wind in de rug keren de fietsers weer terug naar de camping. Een prima excursie.   

 

      

       



          
Hondskruid         Kleine schorseneer         Vuurwerkplant 

 

Zaterdag 28 mei: Geologisch leerpad 2 - Fürstenbrunnen  

 

Bestemming vandaag was Het Geologisch Leerpad 2. Het beginpunt was aan de Wollnitzerstrasse in 

Jena, bij de Teufelslöcher. Na enig gezoek kwamen we aan bij het beginpunt. Meteen ging het pad 

langzaam maar zeker omhoog, niet al te moeilijk. Op het punt  ‘Hummelsberg’ was het tijd voor de 

koffie. Van het Geologisch Leerpad zagen we trouwens weinig. Daarna het pad weer volgend werden 

leuke waarnemingen gedaan, bijv. een grote witte anemoon (Anemone sylvestris). Lunch was bij de 

‘Studentenrusche’, met grillige rotspartijen. Daar we nog ruim 2 kilometer moesten lopen spraken we 

af wat sneller te gaan lopen. Natuurlijk zie je onderweg toch nog wel leuke planten langs het mooie 

pad langs de vaak steile rotswanden. Op die hellingen zagen we de sterk bedreigde ‘Zebraschnecke’ 

Zebrina detrita (landslak). De Fürstenbrunnen werd een grote verrassing voor ons. In het lager gelegen 

brongebied stond ons een leger soldaatjes op te wachten bij een grote pol vrouwenschoentje. Prachtig! 

Verder erg veel witte rapunzel, eenbes etc. Via een breed pad liepen we omlaag richting startpunt. Een 

wandeling onder goede weersomstandigheden met af en toe een frisse wind. Al met al een heel mooie 

dag. 

 

        



      

           
Vrouwenschoentje        Witte anemoon            Soldaatje 

 



 

   



Zondag 29 mei: Alter Gleisberg 

 

Om 9 uur vertrokken we met 8 fietsers en 1 auto vanaf de camping naar Löberschütz. Vanuit het dorp 

ging de wandeling naar de Alter Gleisberg, eerst vanuit het dorp door de velden richting het 

beukenbos (bij het bos komend recht door gaan).  In het bos kwamen we al stijgend uit bij een open 

plek vol met zevenblad en bosbingelkruid. En ook stonden in het midden de twee mooiste pollen met 

vrouwenschoentjes tot nu toe. Dat werd dus aan de bosrand ook onze koffieplek. Na de pauze 

vervolgden we het pad naar boven. Boven op de berg waren een paar prachtige weitjes (kalkgrasland) 

met veel wilde weit. Met meer zon zouden ze waarschijnlijk een grote vlinderoogst hebben 

opgeleverd, nu bleef het bij o.a. tweekleurig hooibeestje en steppenparelmoervlinder. De afdaling ging 

weer door het bos van waaruit we daarna op halve hoogte langs de bosrand op de westhelling weer 

terug liepen naar Löberschütz. Veel mooie plantenwaarnemingen al waren er vandaag behalve de 

vrouwenschoentjes niet veel orchideeën. Wel mooie bremrapen.  

 

    

      



     

 

   
Wilde weit          Bosbingelkruid 

 
 



Zietschkuppe  

Na afloop van de wandeling naar de Alter Gleisberg gingen Sylvia en Bart nog door naar de 

Zietschkuppe ten noorden van Löberschütz. Het op de eerste dag al gevonden zijpad langs de 

onderkant van de rots liepen we nu verder naar boven, al snel steil stijgend over bloemrijke rotsen. 

Boven was een bankje met mooi uitzicht. We wilden eigenlijk terug maar vonden het pad te steil om 

comfortabel af te dalen. Daarom maar op gelijke hoogte blijvend het bos in, om de Zietschkuppe heen. 

In het bos o.a. peperboompje. Op het verste punt kwamen we nog langs een mooi bloemenweitje met 

vuurwerkplant. De afdaling kwam vervolgens weer redelijk snel uit bij Löberschütz 

 

Maandag 30 mei: Gross Kochberg 

 

Na een uur rijden en na de koffie was het om 9.45 uur bij heldere luchten opgefrist en een goede tijd 

om met de wandeling te beginnen. Hoofddoel van de excursie was het spotten van ‘duizend’ 

vrouwenschoenen. We kozen de weg die vanaf de parkeerplaats de berg opging. Engelien zegt altijd: 

‘doe zaken met de locals’. Ook nu weer heel belangrijk. Wytze hoorde op die manier dat we bij een 

kersenboomgaard direct het pad  links het bos in moesten nemen. In het bos wisselden kleine 

grasvlakten en prachtig, uitgebreid gemengd bos elkaar af. En jawel, na enige tijd zegen we de eerste 

groepjes vrouwenschoentjes. Sommige uitgebloeid, maar vele nog heel mooi in bloei. Ook wel met 

vertakking en 2e bloem. Links en rechts ‘paadjes’ die naar bijzondere planten voerden. Mensen willen 

die graag van dichtbij zien. Allemaal heel mooi en indrukwekkend. Er stonden verscheidene soorten 

orchideeën. De vrouwenschoentjes doken echter steeds weer op in de grootste aantallen. Tijd voor de 

lunch. We zetten ons neer op een gevallen plakoksel.  

We liepen weer door, zagen nog ‘nieuwe ‘planten en ook resultaten van bosbeheer (gevelde stammen). 

Daar stond een hek om waarop briefjes waren vastgemaakt, bijv. een uitspraak van Michelangelo: 

vrede vindt men slechts in de bossen. Nicolette maakte deze wandeling aanschouwelijk met erg mooie 

foto’s. We zijn ter afsluiting met de auto naar Slot Gross Kochberg gegaan, waar Goethe ook al van de 

stilte genoot. Een heel erg mooie tocht, gestart op 390 meter, met als hoogste punt 530 meter.   

 

  
 

 

 



Maandag 30 mei: Kleinertal 

 

Deze wandeling 3 uit het boekje ‘Wandern in Jena’ start bij een groot parkeerterrein aan de rand van 

Winzerla en begin met een klimmetje langs de ‘Hahnengrundsiedlung (een woonwijkje). Het is een 

koude ochtend, zwaar bewolkt met af en toe een drup regen. We kunnen daar wel tegen vandaag. 

Na een paar straten houdt de bebouwing op en lopen we de heuvel op met grashellingen en bossen. Na 

vier dagen excursies met kalkgraslanden komen we toch weer nieuwe planten tegen. Elk gebied is 

anders. De bergnachtorchis en nachtsilene zijn leuke waarnemingen. Het bos biedt ook veel aan 

vogelgeluiden, Door de landschappelijke afwisseling is er veel variatie voor vogels. Oude bomen zijn 

bewoond door spechten die er flink op los hebben gehakt. Het gepiep van de nestvogels is langdurig 

hoorbaar. Het landschap doet denken aan delen van Zuid-Limburg bij de Geul, maar dan rustiger.  

Het is geen lange wandeling, maar heel geschikt om in een rustig tempo ook te kijken naar vlinders, 

die pas na 12 uur actiever worden omdat de zon zich dan laat zien. Tussen de Lindenberg en de 

Vogelberg zagen we o.a. voorjaarserebia en bont dikkopje.  

De rustpunten zijn vooral op plaatsen met mooie uitzichten. Natuurlijk staan er dan ook bankjes en 

daar maken we dankbaar gebruik van. Zo is de lunch op de Vogelberg. Bij de hierop volgende 

wandeling door het Kleinertal is aan het einde een overweldigende bloei van schermbloemen, een feest 

om naar te kijken. Het vervolg is aangenaam, vooral wanneer het bospad langs de bosrand loopt met 

links een weids uitzicht. Het grenst ook aan bloemrijke weiden. Er staan op enkele plekken in het bos 

vrouwenschoentjes, niet veel maar toch…. Het zijn prachtige bloemen, volop in bloei. Het laatste deel 

van de wandeling geeft een uitzicht op de stad Jena en de heuvels er omheen. Al met al een prima 

wandeling in dit jaargetijde.  

 

   
 

    
 



  
Bergnachtorchis  Nachtsilene 

 

 

Dinsdag 31 mei Leutratal 

 

Vandaag voor de eerste keer naar het Leutratal, vanuit Winzerla. Start was bij de P in de Hugo-Strade 

Strasse, iets ten zuiden van de kruising met de Ernst Zelinski Strasse, bij een speelplaats (wandeling 1 

uit boekje ‘Wandern in Jena’). Na een korte klim boven over de speelplaats, links langs garages de 

stad uit en langs glooiende velden. De wandeling kende een klein gemeenschappelijk stukje met de 

wandeling van gisteren, van de Lindenberg naar de Vogelberg. Ook nu daar weer lunchpauze. 

Vervolgens ging het richting Leutratal, via Vorwerk Cospoth. Het was vandaag mooi weer, en dat 

leverde 21 vlindersoorten op. Langs het pad richting Leutratal (voor de Luftungsschacht) was een 

akker met dun gezaaid koolzaad. Hier werden veel bijzondere akkeronkruiden aangetroffen, 

waaronder zomeradonis, duist en ruw parelzaad. Vervolgens een afdaling naar het echte Leutradal. Het 

bos was mooi maar we zagen geen nieuwe soorten (we misten de koraalwortel die er ook moest staan) 

maar vervolgens waren de graslanden buitengewoon rijk aan soorten. Ze werden jaarlijks gemaaid. 

Heel veel orchideeën waaronder veel bokkenorchis, bloeiende grote muggenorchis en verder alle 

bekende en al eerder geziene soorten, ook een bijenorchis. Graslelie stond in knop. Het waren met stip 

de best ontwikkelde kalkgraslanden tot nu toe. Na deze orchideeënallee een snelle afdaling naar de 

auto’s. Iets te snel want daardoor moesten we het laatste stukje langs een drukke weg lopen.  

      



   
         Zomeradonis 

 

 

   
Bijenorchis                      Bokkenorchis         Grote muggenorchis 



Woensdag 1 juni rustdag 

 

Diverse mensen bezochten de aardige botanische tuin in Jena, anderen gingen naar Weimar of fietsten 

over het fietspad langs de Saale richting Dornburg en verder.  

 

          
 

Donderdag 2 juni Bad Klausterlausnitz 

 

Vandaag voor de variatie een wandeling in een zuurder gedeelte van Thuringen. Gekozen werd voor 

een wandeling bij Bad Klosterlausnitz. De parkeerplaats was aan de weg naar Eisenberg. Vanaf de P 

werd een pad gelopen langs een venig beekdal, richting den Ziegenbocken. Vanaf het bospad werden 

direct al diverse exemplaren van zevenster bewonderd. Het beekdal kwam vanaf een nu helaas 

grotendeels verdroogd venig stuk met ook heide. Op diverse plekken was het wit van het veenpluis en 

ook groeide langs de randen af en toe adderwortel. Een maal werd een grauwe klauwier gezien. Vanaf 

een openbare hoogzit heb je een mooi overzicht over het veentje. 

Vanaf het veentje liepen we via enkele bospaden naar de beek. Aardig was de geheel andere 

plantengroei dan de vorige dagen, o.a. een mooie groeiplaats van bospaardenstaart. Onderweg zagen 

we een vijver die deed denken aan de bronvijvers van het Springendal. Hier vlogen ook meerdere 

soorten libellen. In de beek waren voortdurend bosbeekjuffers te bewonderen. Tot slot langs een smal 

beekdal, het ‘Stilles Tal’, terug naar de auto. Hier zagen we zowaar een exemplaar van de rouwmantel.   

 

   
Veenpluis        Zevenster 

  



        

 

Vrijdag 3 juni  Leutratal – Mönchsberg 

 

Met auto’s (9 personen) en 1 fietser naar het bezoekerscentrum in het Leutratal. Buiten het dorp 

geparkeerd. Het bezoekerscentrum was helaas vooral een beheerkantoor en er was geen informatie te 

krijgen. Gelukkig waren de medewerkers zo vriendelijk een korte uitleg te geven over de geologie van 

het gebied en hadden ze ook enkele folders over orchideeën.  

De wandeling viel in het begin samen met een pad (de orchideeënallee) dat we al eerder verkend 

hadden. De fotografen onder ons konden opnieuw talrijke orchideeën vastleggen. Rond 11 uur was het 

al behoorlijk warm en hielden we koffiepauze in de schaduw. We daalden vervolgens af naar het begin 

van de bebouwing van Jena.  Daarna steil- steiler en zeer steil naar boven richting de Mönchsberg. Via 

een smal pad met obstakels komen we in de groeve uit. Na wat gedronken te hebben werd de groeve 

verkend: veel bokken- en vliegenorchissen. Op een schaduwrijke plaats geluncht. Verder naar de steile 

wand van de groeve, indrukwekkend. Verder omhoog tot boven de groeve, met een prachtig 

uitzichtpunt over Jena. Vervolgens naar het hoogste punt (400 m) richting Cospoth. Het blijft met ca 

27 graden flink warm. De afdaling kwam langs het punt waar we ook twee dagen geleden al 

zomeradonis hadden bewonderd. De groep splitste zich daarna in snelle en langzame lopers, het was 

nog 3,5 kilometer. Tijdens de afdaling bovenlangs de kalkgraslanden zagen we o.a. mooie 

vuurwerkplanten. Het laatste stukje langs de orchideeënallee kenden we al. Om half vier terug bij de 

auto, moe maar voldaan na een prachtige excursie. Ruim 11 kilometer wandelen en 285 meter 

klimmen.  

 

     



  

              
                            Vliegenorchis 

Zaterdag 4 juni Jena Oost 

 

Vandaag een wandeling die wat hoger van start ging, namelijk in het puntje van de nieuwe woonwijk 

Jena Oost. Vandaar voerde de wandeling naar het Steinkreutz en vervolgens naar Fürstenbrunnen, via 

een driehoekje weer  terug naar het Steinkreutz en vandaar naar de Fuchtsturm nabij Ziegenhain en 

weer terug naar Jena oost.  

Het eerste deel naar het Steinkreutz was landschappelijk heel leuk, o.a. door het uitzicht op de steile 

rotswanden van het noordelijker gelegen natuurreservaat, het hoefijzer. Botanisch bracht het niets 

nieuws. Het driehoekje naar de Fürstenbrunnnen viel tegen. Het was overwegend mooi beukenbos 

maar met weinig ondergroei, en de pol vrouwenschoentje bij de Fürstenbrunnen was nu compleet 

uitgebloeid. Het aardigste deel van de wandeling was het laatste: richting Ziegenhain volop leuke en 

bloemrijke weilandjes. Helaas werden een aantal deelnemers uit een fraai weilandje gestuurd omdat 

het particulier was. We kwamen niet verder dan de Fuchsturm, wellicht is het verderop nog leuker. Het 

laatste stukje van de wandeling terug naar de auto’s was door niet al te spannend beukenbos.  

 

  



   
 

 

     
 

 

Zondag 5 juni Hohe Lehde en trollius 

 

Het natuurgebied Hohe Lehde klonk heel aantrekkelijk voor een bezoek en dat maakte dat voor 

vandaag een simpele wandeling op het programma stond: vanaf Golmsdorf omhoog klimmen naar 

Hohe Lehde en dan bovenlangs naar Dorndorf, om vervolgens via het lage fietspad weer terug te 

lopen. Helaas viel het wat tegen. Het pad bovenlangs voerde door vrij saai bos en pas op het laatste 

stuk kwamen we langs wat kalkrotsen. Daar bloeide wel wat graslelie maar dat was het dan ook. Het 

fietspad terug was landschappelijk wel leuk en de vlier bloeide uitbundig maar ook daar viel botanisch 



weinig te halen. Langs het fietspad waren wel veel landslakken te vinden. De suggestie op de kaart van 

wat natte hooilanden ten zuiden van Dorndorf bleek onjuist te zijn. Het was vnl. mais. 

Na afloop gingen enkele deelnemers nog naar het volgens het wandelboekje aanwezige veld trollius 

bij Taupadel. Dat bleek inderdaad te bestaan, ca 1 kilometer lopen vanaf Taupadel. Er was zelfs een P 

voor Trollius-weide bezoekers. Het ging om een kersenboomgaard met een ondergroei van grasland 

met heel veel trollius. Links bovenin stond ook nog een enkel vrouwenschoentje alsmede 

purperorchis. Een leuk stukje, particulier beheerd door waarschijnlijk vooral de bewoners van het 

dorp. Er hing al een plakkaat hoe je je kon aanmelden voor de jaarlijkse hooidag.  

 

     
Trollius          Graslelie 

 

 

Maandag 6 juni Windknollen 

 

Met drie auto’s en 1 fiets gingen we richting Closewitz. Een bochtige maar mooie route door het bos. 

Vlak voor Closewitz parkeerden we bij een P aan de linkerkant. Hier tegenover doken we het gras in 

naar de bosrand. Leuk pad maar het klopte niet helemaal. Gelukkig weten KNNV-ers wel hoe ze dat 

op moeten lossen. Dwars door alles heen en toch goed uitkomen. Mooie wandeling door het bos met 

hele hellingen met uitgebloeide winteraconieten. Meegekomen met de druiventeelt in de 18 eeuw 

luidde de verklaring op de bordjes. Ook bloeide de Turkse lelie vandaag voor het eerst en we zagen 

zwarte lathyrus.  

Bij een diepe insnijding van het kalkplateau, zeer indrukwekkend, staken we de grote weg weer over 

en nuttigden de koffie bij een open gedeelte. Mooi uitzicht! Via een halfverhard weggetje namen we 

de kortste weg naar de beloofde kalkgrasweiden. Dat was het doel en we werden niet teleurgesteld . 

Een korte begroeiing met veel bloemen en vlinders. Zelfs een groot aantal heideblauwtjes op een 

hondendrol. Ook bijenorchis bloeide mooi. Uitgebreid werd hier in een groot deel van het gebied 

rondgesnuffeld.  Vanwege donkere luchten ging het tempo vervolgens omhoog, naar de 

Napoleonstein. Het grasland was hier veel minde fraai en een beloofd moerassig gebiedje was niet nat 

meer.  Op naar de auto en toen we huiswaarts reden begon het te regenen. Kortom weer een prachtige 

dag in een fraai gebied.   

 

 



 

 

  
 

    
Turkse lelie       Zwarte lathyrus 

 

  



  
                                                       

  
 

Dinsdag 7 juni Neuengonna 

 

Op deze laatste wandeldag liepen we met 4 mensen het beekdalletje langs de Gonnerbach bij 

Neuengonna in. Dat bleek een heel leuke wandeling. Steeds was er wel wat grasland langs het pad. In 

het begin nog wel onderhouden, in de 2e helft niet meer en daar waren de graslanden geel van de 

Bunias.  Een pruimenpage was een leuke vlinderwaarneming. De laatste kilometer naar Nerkewitz kon 

langs de verharde weg maar we verkozen een wat hoger gelegen en deels wat vervallen pad langs 

verlaten wijngaarden. Bij het plaatsje Nerkewitz keerden we om en liepen bovenover terug aan de 

zuidkant van het dal. Het bos was hier niet al te spannend maar aan het slot was nog wat kalkgrasland, 

precies op de rand waar we ook een heel mooi uitzicht op de camping en de wijde omgeving hadden. 

Een geslaagde slotwandeling.  

 

 
Grote hardvrucht (Bunias) 



Beeldverslag op de camping 

 

 
 

    
’s Avonds is er regelmatig heerlijk gebak bij de koffie en thee. 

 

  
 



 

 
 

  
 

De afsluitende activiteit van het KNNVkamp 

 

     



   
 

       
                                             

 
 

     



 

 

7.  Waarnemingen  

 

7.1.   Planten 

 

De plantenlijst is samengesteld met behulp van de “groene briefjes” en een digitale lijst met 

waarnemingen van Sylvia van Leeuwen die ze ingevoerd had in de Observations app (de 

internationale versie van de “Waarnemingen-app”). Het was niet goed te doen om de lijst van Sylvia 

uit te splitsen naar de bezochte gebieden. Aangezien de variatie in biotopen minimaal was en vrijwel 

alle biotopen in alle gebieden aanwezig waren (met één uitzondering, zie beneden) is deze plantenlijst 

niet voorzien van gebiedsaanduidingen. 

De gebieden hadden allemaal kalkhellingen, op de plateaus bevonden zich kalkweiden, mild beheerde 

akkers en bospartijen. De uitzondering vormde het gebied “An den Ziegenböcken” bij 

Badklosterlausnitz. Dit is een veengebied omgeven door een moeras-naaldbos. In dit gebied zijn 

vrijwel alle “vochtige” zeggen gevonden. Ook de andere “natte” planten (Dotterbloem, Wilgenroosje, 

Holpijp, Wolfspoot, etc.) zijn hoofdzakelijk hier gezien. 

Van de kalkgebieden kan opgemerkt worden dat de beste gebieden met de meeste variatie te vinden 

zijn in het westelijk deel, met name in en rond het Leutratal. 

Bijzondere vermelding verdient de Trollblumenwiese ten westen van Taupadel, een oude boomgaard 

waarin een grote populatie Trollius europaeus te vinden is. De boomgaard wordt door de lokale 

bevolking actief beschermd en onderhouden. 

Voor de plantenlijst zie bijlage 1 

 

 

7.2.   Insecten, slakken en overige soorten  

 

Dagvlinders 

Naarmate het kamp vorderde werd het warmer en werden meer vlinders actief. In totaal zagen we 42 

soorten dagvlinders. We zagen echte voorjaarssoorten zoals sleutelbloemvlinder, groentje en 

oranjetipje, en ook diverse soorten die in Nederland zeldzaam zijn of ontbreken, zoals adonisblauwtje, 

voorjaarserebia, verschillende soorten parelmoervlinders, tweekleurig hooibeestje en bont dikkopje. 

De meest bijzondere was een rouwmantel in een moerasje bij het Eisberger Holzland. 

Nachtvlinders 

Bijna dagelijks zagen we dagactieve nachtvlinders tijdens de excursies. Heel regelmatig zagen we 

Boterbloempje, Klaverspanner, Vals witje en Bruine daguil. Af en toe kwamen we ook andere soorten 

tegen. Soms zagen we ook rupsen van nachtvlinders.  

Gedurende 10 nachten was het droog en werd een led-emmer neergezet op de camping. 8x stond deze 

bij het trekkershutje van Bart en Sylvia langs de waterkant, 2x op het terrein van de tenten. Het leuke 

was dat dat elke nacht weer nieuwe soorten opleverde. De meeste nachtvlinders zijn op die manier 

waargenomen. Daarnaast hebben we de 2 laatste avonden de sanitairgebouwen van de camping op 

nachtvlinders geïnspecteerd. Ook daar komen de vlinders af op licht.  

Overige insecten en geleedpotigen 

Er was niemand met een gedegen kennis van insecten en geleedpotigen in het kamp, maar tijdens de 

excursies zijn foto’s gemaakt van allerlei kleine beestjes, die met behulp van ObsID en 

Observation.org op naam gebracht konden worden. Opvallend is dat we de eerste week vooral larven 

en poppen van lieveheersbeestjes zagen, terwijl er de tweede week regelmatig imago’s op ons pad 

kwamen. De sprinkhanen waren met een veldgids lastig op naam te krijgen, maar de fotoherkenning 

van Observation.org werkte prima. Het bleken namelijk allemaal nimfen (juvenielen) te zijn, die 

anders van kleur zijn dan de volwassen dieren de in de veldgids staan afgebeeld. Met dank aan de 

sprinkhanen-validator van Observation.org. 

Op de led-emmer kwamen niet alleen nachtvlinders af maar ook veel andere beestjes. De eerste 

vangnachten zaten er een paar schietmotten in, maar dat werden er elke nacht meer. Aan het eind van 



het kamp krioelden er vele tientallen schietmotten in de led-emmer. Ook de andere insecten die van 

het kampterrein vermeld zijn, zijn vaak via de led-emmer gezien.  

Zodoende ontstond toch een aardige soortenlijst, zie bijlage. Met veel dank aan de validatoren van 

Observation.org die een deel van de gegevens corrigeerden, bevestigden of aanvulden.  

Slakken 

De soortenlijst is verre van volledig, want het gebied rond Porstendorf is zeer rijk aan landslakken. Er 

zijn geen bodemmonsters genomen en er is niet onder stenen en dood hout gekeken. Dit zijn wel de 

meest geëigende manieren om een goed beeld van de slakkenfauna te krijgen. De lijst bevat dus 

hoofdzakelijk de grote soorten die toevallig in het zicht zaten. 

Overige soortgroepen 

Een enkele keer zagen we een zoogdier, reptiel, paddenstoel, etc. Op de camping kwaakten de kikkers 

dagelijks. Mossen en korstmossen waren er in overvloed maar er is niet serieus naar gekeken. 

Voor de soortlijst, zie bijlage 2 

Voor een aantal foto’s, zie bijlage 3 

 

 

  



7.3.   Vogels  

 

Het KNNV-kamp Porstendorf was natuurlijk in de eerste plaats gericht op het waarnemen van de flora 

van de kalkhellingen in het gebied rondom Jena. Ondanks dat het bepaald geen vogelkamp was, 

hebben we kunnen genieten van een aantal leuke en bijzondere waarnemingen. 

Zoals verwacht hebben we de Rode Wouw regelmatig kunnen zien cirkelen boven de camping en 

diverse excursiegebieden. Best wel algemeen, maar het blijft een mooi schouwspel. Bijzonder was de 

aanwezigheid van een Waterspreeuw en enkele Grote gele kwikstaarten, vlakbij de camping en de 

waterkrachtcentrale. Op de camping zelf zat een heel leger aan Kramsvogels, voortdurend kwetterend 

tijdens de ‘choc’ (zonder choc). Deze campingsoorten worden niet benoemd in de excursielijst, omdat 

ze (met uitzondering van de Rode Wouw) ook niet of nauwelijks op excursies zijn gezien. Wat verder 

opviel is dat we tijdens de meeste excursies regelmatig de Fluiter gehoord hebben, een bewoner van 

oudere bossen. 

Met behulp van de Birdnet app, hebben we (Sylvia en ondergetekende) enkele waarnemingen van 

minder algemene soorten kunnen vaststellen op basis van geluid: Grauwe gors, Zwarte mees en het 

Paapje. Een wenssoort was nog de Ortolaan, die in het oosten van Duitsland zou voorkomen. Een 

weinig in het oog springend akkervogeltje, maar wel een onmiskenbaar geluid. Helaas hebben we die 

niet kunnen waarnemen. (P.s. tijdens mijn vakantie eind juni in Jutland-Denemarken heb ik de zang 

van de Ortolaan 1x duidelijk herkend). 

Niet gehoord, maar door Bart wel scherp gezien was het voorkomen van de Grauwe Klauwier op 

meerdere excursielocaties. 

Van de groene formulieren heb ik de meest in het oog springende waarnemingen overgenomen in een 

extra kolom in de excursietabel van Bart, zie bijlage. Die kolom heb ik nog aangevuld met enkele 

waarnemingen uit een lijst van Sylvia. 

Voor de soortenlijst, zie bijlage 4 

 

    
Grauwe gors                                                               Waterspreeuw  



Bijlage 1 - Plantenlijst 

 

 

Nederlandse naam  wetenschappelijke naam  

 

Spaanse aak 

 

Acer campestre 

Noorse esdoorn Acer platanoides 

Gewone esdoorn Acer pseudoplatanus 

Duizendblad Achillea millefolium 

Gele monnikskap Aconitum lycoctonum subsp. vulparia 

Christoffelkruid Actaea spicata 

Zomeradonis Adonis aestivalis 

Herfstadonis Adonis annua 

Zevenblad Aegopodium podagraria 

Witte paardenkastanje Aesculus hippocastanum 

Agrimonie spec. Agrimonia spec. 

Harig zenegroen Ajuga genevensis 

Piramidezenegroen Ajuga pyramidalis 

Kruipend zenegroen Ajuga reptans 

Fijnstgengelige vrouwenmantel Alchemilla filicaulis 

Look-zonder-look Alliaria petiolata 

Slangenlook Allium scorodoprasum 

Daslook Allium ursinum 

Kraailook Allium vineale 

Duist Alopecurus myosuroides 

Hondskruid Anacamptis pyramidalis 

Rood guichelheil Anagallis arvensis 

Bosanemoon Anemone nemorosa 

Grote anemoon Anemone sylvestris 

IJle dravik Anisantha sterilis 

Rozenkransje Antennaria dioica 

Gele kamille Anthemis tinctoria 

Grote graslelie Anthericum liliago 

Vertakte graslelie Anthericum ramosum 

Fijne kervel Anthriscus caucalis 

Fluitenkruid Anthriscus sylvestris 

Wondklaver Anthyllis vulneraria 

Wilde akelei Aquilegia vulgaris 

Grote klit Arctium lappa 

Gewone zandmuur Arenaria serpyllifolia 

Pijpbloem Aristolochia clematitis 

Aronskelk spec. Arum spec. 

Mansoor Asarum europaeum 

Hokjespeul Astragalus glycyphyllos 

Wijfjesvaren Athyrium filix-femina 

Wolfskers Atropa bella-donna 

Gewoon barbarakruid Barbarea vulgaris 

Madeliefje Bellis perennis 

Betonie Betonica officinalis 



Brave hendrik Blitum bonus-henricus 

Boskortsteel Brachipodium sylvaticum 

Gevinde kortsteel Brachypodium pinnatum 

Koolzaad Brassica napus 

Raapzaad Brassica rapa 

Bevertjes Briza media 

Bergdravik Bromopsis erecta 

Blauw parelzaad Buglossoides purpurocaerulea 

Grote hardvrucht Bunias orientalis 

Bupleurum longifolium Bupleurum longifolium 

Struikhei Calluna vulgaris 

Gewone dotterbloem Caltha palustris subsp. palustris 

Weideklokje Campanula patula 

Prachtklokje Campanula persicifolia 

Rapunzelklokje Campanula rapunculus 

Grasklokje Campanula rotundifolia 

Ruig klokje Campanula trachelium 

Bittere veldkers Cardamine amara 

Springzaadveldkers Cardamine impatiens 

Carduus defloratus Carduus defloratus 

Scherpe zegge Carex acuta 

Moeraszegge Carex acutiformis 

Trilgraszegge Carex brizoides 

Zompzegge Carex canescens 

Voorjaarszegge Carex caryophyllea 

Geelgroene zegge Carex demissa 

Vingerzegge Carex digitata 

Groene bermzegge Carex divulsa 

Zeegroene zegge Carex flacca 

Ruige zegge Carex hirta 

Hazenzegge Carex leporina 

Zwarte zegge Carex nigra 

Dwergzegge Carex oederi 

Vogelpootzegge Carex ornithopoda 

Bleke zegge Carex pallescens 

Blauwe zegge Carex panicea 

Pilzegge Carex pilulifera 

Vroege zegge Carex praecox 

IJle zegge Carex remota 

Boszegge Carex sylvatica 

Blaaszegge Carex vesicaria 

Stengelloze zilverdistel Carlina acaulis 

Driedistel Carlina vulgaris 

Karwij Carum carvi 

Bergcentaurie Centaurea montana 

Grote centaurie Centaurea scabiosa 

Centaurie spec. Centaurea spec. 

Bleek bosvogeltje Cephalanthera damasonium 



Wit bosvogeltje Cephalanthera longifolia 

Akkerhoornbloem Cerastium arvense 

Wasbloem spec. Cerinthe spec. 

Kleine leeuwenbek Chaenorhinum minus 

Gouden ribzaad Chaerophyllum aureum 

Dolle kervel Chaerophyllum temulum 

Wilgenroosje Chamerion angustifolium 

Stinkende gouwe Chelidonium majus 

Paarbladig goudveil Chrysosplenium oppositifolium 

Wilde cichorei Cichorium intybus 

Spaanse ruiter Cirsium dissectum 

Moesdistel Cirsium oleraceum 

Speerdistel Cirsium vulgare 

Bosrank Clematis vitalba 

Europese blazenstruik Colutea arborescens 

Oosterse blazenstruik Colutea orientalis 

Gevlekte sxheerling Conium maculatum 

Lelietje-van-dalen Convallaria majalis 

Akkerwinde Convolvulus arvensis 

Rode kornoelje Cornus sanguinea 

Coronilla coronata Coronilla coronata 

Hazelaar Corylus avellana 

Cotoneaster hjelmqvistii Cotoneaster hjelmqvistii 

Dwergmispel spec. Cotoneaster spec. 

Kruisbladwalstro Cruciata laevipes 

Kruisbladwalstroo Cruciata laevipes 

Veldwarkruid Cuscuta campestris 

Klein warkruid Cuscuta epithymum 

Klein warkruid Cuscuta epithymum 

Veldhondstong Cynoglossum officinale 

Kamgras Cynosurus cristatus 

Vrouwenschoentje Cypripedium calceolus 

Kropaar Dactylis glomerata 

IJle kropaar Dactylis glomerata subsp. lobata 

Rood peperboompje Daphne mezereum 

Bochtige smele Deschampsia flexuosa 

Sofiekruid Descurainia sophia 

Kartuizer anjer Dianthus carthusianorum 

Vuurwerkplant Dictamnus albus 

Vingerhoedskruid Digitalis purpurea 

Grote kaardenbol Dipsacus fullonum 

Slangenkruid Echium vulgare 

Veelstengelige waterbies Eleocharis multicaulis 

Gewone waterbies Eleocharis palustris 

Bruinrode wespenorchis Epipactis atrorubens 

Brede wespenorchis Epipactis helleborine 

Holpijp Equisetum fluviatile 

Bospaardenstaart Equisetum sylvaticum 



Winterakoniet Eranthis hyemalis 

Veenpluis Eriophorum angustifolium 

Kruisdistel Eryngium campestre 

Amandelwolfsmelk Euphorbia amygdaloides 

Cipreswolfsmelk Euphorbia cyparissias 

Kleine wolfsmelk Euphorbia exigua 

Kroontjeskruid Euphorbia helioscopia 

Beuk Fagus sylvatica 

Sikkelkruid Falcaria vulgaris 

Reuzenzwenkgras Festuca gigantea 

Gewoon speenkruid Ficaria verna 

Moerasspirea Filipendula ulmaria 

Bosaardbei Fragaria vesca 

Sporkehout Frangula alnus 

Gewone duivenkervel Fumaria officinalis 

Kleefkruid Galium aparine 

Zeegroen walstro Galium glaucum 

Glad walstro Galium mollugo 

Lievevrouwebedstro Galium odoratum 

Moeraswalstroo Galium palustre 

Liggend walstro Galium saxatile 

Boswalstro Galium sylvaticum 

Slipbladige ooievaarsbek Geranium dissectum 

Beemdooievaarsbek Geranium pratense 

Robertskruid Geranium robertianum 

Bloedooievaarsbek Geranium sanguineum 

Bosooievaarsbek Geranium sylvaticum 

Geel nagelkruid Geum urbanum 

mannagras Glyceria fluitans 

Grote muggenorchis Gymnadenia conopsea 

Klimop Hedera helix 

Geel zonneroosje Helianthemum nummularium 

Stinkend nieskruid Helleborus foetidus 

Helleborus orientalis agg. Helleborus orientalis agg. 

Nieskruid spec. Helleborus spec. 

Leverbloempje Hepatica nobilis 

Kaal breukkruid Herniaria glabra 

Damastbloem Hesperis matronalis 

Muurhavikskruid Hieracium sect. Hieracium 

Bokkenorchis Himantoglossum hircinum 

Paardenhoefklaver Hippocrepis comosa 

Struikpaardenhoefklaver Hippocrepis emerus 

Lidsteng Hippuris vulgaris 

Bosgerst Hordelymus europaeus 

Kruipertje Hordeum murinum 

Gerst Hordeum vulgare 

Hemelsleutel Hylotelephium telephium 

Bilzekruid Hyoscyamus niger 



Kantig hertshooi Hypericum maculatum subsp. obtusiusculum 

Sint-Janskruid Hypericum perforatum 

Hertshooi spec. Hypericum spec. 

Klein springzaad Impatiens parviflora 

Engelse alant Inula britannica 

Inula hirta Inula hirta 

Wilgalant Inula salicina 

Blauwe lis Iris germanica 

Gele lis Iris pseudacorus 

Siberische lis Iris sibirica 

Lis spec. Iris spec. 

Wede Isatis tinctoria 

Borstelbies Isolepis setacea 

Biezenknoppen Juncus conglomeratus 

Zeegroene rus Juncus inflexus 

Jeneverbes Juniperus communis 

Beemdkroon Knautia arvensis 

Smal fakkelgras Koeleria macrantha 

Fakkelgras spec. Koeleria spec. 

Goudenregen Laburnum anagyroides 

Blauwe sla Lactuca perennis 

Kompassla Lactuca serriola 

Witte dovenetel Lamium album 

Hoenderbeet Lamium amplexicaule 

Gevlekte dovenetel Lamium maculatum 

Brede lathyrus Lathyrus latifolius 

Zwarte lathyrus Lathyrus niger 

Veldlathyrus Lathyrus pratensis 

Aardaker Lathyrus tuberosus 

Voorjaarslathyrus Lathyrus vernus 

Pijlkruidkers Lepidium draba 

Margriet Leucanthemum vulgare 

Liggende klaver Liggende klaver 

Wilde liguster Ligustrum vulgare 

Turkse lelie Lilium martagon 

Geelhartje Linum catharticum 

Ruw parelzaad Lithospermum arvense 

Engels raaigras Lolium perenne 

Wilde kamperfoelie Lonicera periclymenum 

Rode kamperfoelie Lonicera xylosteum 

Rolklaver spec. Lotus spec. 

Witte veldbies Luzula luzuloides 

Veelbloemige veldbies Luzula multiflora 

Wolfspoot Lycopus europaeus 

Penningkruid Lysimachia nummularia 

Grote wederik Lysimachia vulgaris 

Dalkruid Maianthemum bifolium 

Sikkelklaver + Luzerne Medicago falcata + Medicago sativa 



Luzerne Medicago sativa 

Bonte luzerne Medicago x varia 

Wilde weit Melampyrum arvense 

Paarse hengel Melampyrum nemorosum 

Hengel Melampyrum pratense 

Knikkend parelgras Melica nutans 

Eenbloemig parelgras Melica uniflora 

Bosbingelkruid Mercurialis perennis 

Bosgierstgras Milium effusum 

Drienerfmuur Moehringia trinervia 

Pijpenstrootje Molinia caerulea 

Muursla Mycelis muralis 

Akkervergeet-mij-nietje Myosotis arvensis 

Moerasvergeet-mij-nietje Myosotis scorpioides 

Vogelnestje Neottia nidus-avis 

Grote keverorchis Neottia ovata 

Gele plomp Nuphar lutea 

Witte waterlelie Nymphaea alba 

Esparcette Onobrychis viciifolia 

Bijenorchis Ophrys apifera 

Vliegenorchis Ophrys insectifera 

Spinnenorchis Ophrys sphegodes 

Mannetjesorchis Orchis mascula 

Soldaatje Orchis militaris 

Purperorchis Orchis purpurea 

Soldaatje x Purperorchis Orchis x hybrida (O. militaris x purpurea) 

Wilde marjolein Origanum vulgare 

Rode bremraap Orobanche lutea 

Klavervreter Orobanche minor 

Bremraap spec. Orobanche spec. 

Witte klaverzuring Oxalis acetosella 

Gehoornde klaverzuring Oxalis corniculata 

Pioenroos Paeonia officinalis 

Bleke klaproos Papaver dubium 

Grote klaproos Papaver rhoeas 

Eenbes Paris quadrifolia 

Adderwortel Persicaria bistorta 

Hertekruid Peucedanum cervaria 

Witte rapunzel Phyteuma spicatum 

Oranje havikskruid Pilosella aurantiaca 

Weidehavikskruid Pilosella caespitosa 

Muizenoor Pilosella officinarum 

Kleine bevernel Pimpinella saxifraga 

Smalle weegbree Plantago lanceolata 

Grote weegbree Plantago major 

Ruige weegbree Plantago media 

Welriekende nachtorchis Platanthera bifolia 

Bergnachtorchis Platanthera chlorantha 



Welriekende nachtorchis x 

Bergnachtorchis 

Platanthera x hybrida (P. bifolia x chlorantha) 

Schaduwgras Poa nemoralis 

Bittere vleugeltjesbloem Polygala amarella 

Kalkvleugeltjesbloem Polygala calcarea 

Kuifvleugeltjesbloem Polygala comosa 

Vleugeltjesbloem spec. Polygala spec. 

Gewone vleugeltjesbloem Polygala vulgaris 

Gewone salomonszegel Polygonatum multiflorum 

Welriekende salomonszegel Polygonatum odoratum 

Drijvend fonteinkruid Potamogeton natans 

Tormentil Potentilla erecta 

Rechte ganzerik Potentilla recta 

Vijfvingerkruid Potentilla reptans 

Ganzerik spec. Potentilla spec. 

Voorjaarsganzerik Potentilla verna 

Kleine pimpernel Poterium sanguisorba 

Slanke sleutelbloem Primula elatior 

Gulden sleutelbloem Primula veris 

Sleedoorn Prunus spinosa 

Adelaarsvaren Pteridium aquilinum 

Heelblaadjes Pulicaria dysenterica 

Longkruid spec. Pulmonaria spec. 

Wildemanskruid Pulsatilla vulgaris 

Klein wintergroen Pyrola minor 

Rond wintergroen Pyrola rotundifolia 

Zomereik Quercus robur 

Gulden boterbloem Ranunculus auricomus 

Egelboterbloem Ranunculus flammula 

bosboterbloem Ranunculus polyanthemos 

behaarde boterbloem Ranunculus sardous 

Blaartrekkende boterbloem Ranunculus sceleratus 

Wilde reseda Reseda lutea 

Wouw Reseda luteola 

Harige ratelaar Rhinanthus alectorolophus 

Kleine ratelaar Rhinanthus minor 

Robinia Robinia pseudoacacia 

Gele kers spec. Rorippa spec. 

Hondsroos Rosa Caninae 

Bergroos Rosa glauca 

Veelbloemige roos Rosa multiflora 

Duinroos Rosa spinosissima 

Egelantier groep Rosa Subsec. Rubigineae 

Viltroos Rosa tomentosa 

Framboos Rubus idaeus 

Braam spec. Rubus spec. 

Geoorde wilg Salix aurita 

Boswilg Salix caprea 



Echte salie Salvia officinalis 

Veldsalie Salvia pratensis 

Gewone vlier Sambucus nigra 

Waterpunge Samolus valerandi 

Grote pimpernel Sanguisorba officinalis 

Heelkruid Sanicula europaea 

Duifkruid Scabiosa columbaria 

Mattenbies Schoenoplectus lacustris 

Bosbies Scirpus sylvaticus 

Grote schorseneer Scorzonera hispanica 

Kleine schorseneer Scorzonera humilis 

Knopig helmkruid Scrophularia nodosa 

Groot glidkruid Scutellaria altissima 

Trosglidkruid Scutellaria columnae 

Bont kroonkruid Securigera varia 

Muurpeper Sedum acre 

Blauwgras Sesleria caerulea 

Dagkoekoeksbloem Silene dioica 

Echte koekoeksbloem Silene flos-cuculi 

Avondkoekoeksbloem Silene latifolia 

Nachtsilene Silene nutans 

Blaassilene Silene vulgaris 

Mariadistel Silybum marianum 

Witte mosterd Sinapis alba 

Wilde lijsterbes Sorbus aucuparia 

Bergandoorn Stachys recta 

Stachys recta subsp. recta Stachys recta subsp. recta 

Bosandoorn Stachys sylvatica 

Moerasmuur Stellaria alsine 

Grote muur Stellaria holostea 

Heggenvogelmuur Stellaria neglecta 

Tanacetum coccineum Tanacetum coccineum 

Tanacetum corymbosum Tanacetum corymbosum 

Paardenbloem spec. Taraxacum spec. 

Trosgamander Teucrium botrys 

Berggamander Teucrium montanum 

Gamander spec. Teucrium spec. 

Poelruit Thalictrum flavum 

Kleine ruit Thalictrum minus 

Ruit spec. Thalictrum spec. 

Thesium bavarum Thesium bavarum 

Bergvlas spec. Thesium spec. 

Witte krodde Thlaspi arvense 

Grote tijm Thymus pulegioides 

Echte tijm Thymus vulgaris 

Winterlinde Tilia cordata 

Winterlinde Tilia cordata 

Linde spec. Tilia spec. 



Bleke morgenster Tragopogon dubius 

Gele morgenster Tragopogon pratensis 

Zevenster Trientalis europaea 

Bochtige klaver Trifolium medium 

Bergklaver Trifolium montanum 

Rode klaver Trifolium pratense 

Witte klaver Trifolium repens 

Reukeloze kamille + Echte kamille Tripleurospermum maritimum + Matricaria chamomilla 

Trollius europaeus subsp. europaeus Trollius europaeus subsp. europaeus 

Torenkruid Turritis glabra 

Grote brandnetel Urtica dioica 

Blauwe bosbes Vaccinium myrtillus 

Rode bosbes Vaccinium vitis-idaea 

Echte valeriaan Valeriana officinalis 

Valeriana pratensis Valeriana pratensis 

Veldsla spec. Valerianella spec. 

Melige toorts Verbascum lychnitis 

Toorts spec. Verbascum spec. 

Brede ereprijs Veronica austriaca 

Beekpunge Veronica beccabunga 

Lange ereprijs Veronica longifolia 

Grote ereprijs Veronica persica 

Kleine ereprijs Veronica verna 

Wollige sneeuwbal Viburnum lantana 

Vogelwikke Vicia cracca 

Heggenwikke Vicia sepium 

Bonte wikke Vicia villosa 

Grote maagdenpalm Vinca major 

Kleine maagdenpalm Vinca minor 

Witte engbloem Vincetoxicum hirundinaria 

Akkerviooltje Viola arvensis 

Donkersporig bosviooltje Viola reichenbachiana 

Bosviooltje spec. Viola reichenbachiana + Viola riviniana + Viola x 

bavarica 

Bleeksporig bosviooltje Viola riviniana 

Maretak Viscum album   

  

  



Bijlage 2 – Lijst soorten insecten, slakken en overige  
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Nederlandse naam 

Excursiegebied 
 
 
Wetenschappelijke naam 

Golms-
dorf 

Zietsch-
kuppe 

Grosser 
Gleis-
berg 

Zuid-
Kern-
berge  

Lober-
schutz 
Alter 

Gleisb. 

Rondje 
Zietsch-
kuppe 

Gross-
koch-
berg 

Klei-
ner-
tal 

Leutra-
tal 

Eisber-
ger 

Holz-
land 

Leutra-
tal 

Jena 
Oost 

Hohe 
Lehde 

Tau-
pa-
del 

Wind-
knol-
len 

Gon-
ner-
bach 

Cam-
ping 

Porsten-
dorf 

Dagvlinders                               0   

Grote pages                                   

Koninginnepage Papilio machaon                   x             

Witjes                                   

Groot geaderd witje Aporia crataegi x               x               

Groot koolwitje Pieris brassicae               x                 

Klein koolwitje Pieris rapae               x             x   

Klein geaderd witje Pieris napi x   x x x x   x x         x x   

Oranjetipje Anthocharis cardamines x   x x   x x x x   x           

Gele/zuidelijke 
luzernevlinder 

Colias hyale/alfacariensis 
x x x x x x   x   x x x         

Citroenvlinder Gonepteryx rhamni x x x x x x   x x x         x   

Boswitje Leptidea sinapis x         x x     x             

Blauwtjes en pages                                   

Pruimenpage Satyrium pruni                             x   

Groentje Callophrys rubi                   x             

Kleine vuurvlinder Lycaena phlaeas                 x               

Dwergblauwtje Cupido minimus         x   x x   x x     x     

Heideblauwtje Plebejus argus                           x x   

Bruin blauwtje Aricia agestis x         ?   x             x   

Adonisblauwtje Lysandra bellargus   x x x     x x   x       x x   

Icarusblauwtje Polyommatus icarus x x x     x x     x x x x x x   

Esparcetteblauwtje Polyommatus thersites      x           
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Prachtvlinders                                   

Sleutelbloemvlinder Hamearis lucina x   x     x x x                 

Vossen                                   

Dagpauwoog Aglais io     x                           

Kleine vos Aglais urticae x x x x x   x x   x   x x x x   

Rouwmantel Nymphalis antiopa                 x               

Landkaartje Araschnia levana           X     x               

Atalanta Vanessa atalanta     x x x X   x x   x     x x   

Distelvlinder Vanessa cardui x x   x x X x x   x       x x   

Gehakkelde aurelia Polygonia c-album                                 

Parelmoervlinders                                   

Grote parelmoervlinder Speyeria aglaja                           x x   

Bosrandparelmoervlinder 
(Adippevlinder) 

Fabriciana adippe 

    x             x         x   

Bosparelmoervlinder Melitaea athalia                 x               

Woudparelmoervlinder Melitaea diamina                   x             

Zilvervlek Boloria euphrosyne           X x x                 

Steppenparelmoervlinder Melitaea aurelia x     x           x       x     

Erebia's, zandoojes, 
hooibeestjes 

  
                                

Voorjaarserebia Erebia medusa             x x                 

Hooibeestje Coenonympha pamphilus x     x x X x x   x x x   x x   

Tweekleurig hooibeestje Coenonympha arcania     x x x   x x   x x     x x   

Bruin zandoogje Maniola jurtina x x   x       x   x x x   x x   

Bont zandoogje Pararge aegeria x   x     X   x x x             

Argusvlinder Lasiommata megera   x   x x                       

Dikkopjes                                   

Aardbeivlinder  Pyrgus malvae       x   X                     

Bont dikkopje Carterocephalus palaemon           X x x x x             

Bruin dikkopje Erynnis tages               x   x       x     

Groot dikkopje Ochlodes sylvanus x               x               
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Bijen, wespen en mieren                                   

Bijen en hommels Apidae                                 

Aardhommelgroep Bombus 
terrestris/lucorum/magnus/cryptarum 

                                

Boomhommel Bombus hypnorum                                 

Gewone koekoekshommel Bombus campestris   x                              

Honingbij Apis mellifera                     x x     x   

Rode koekoekshommel Bombus rupestris               x           x x   

Steenhommel Bombus lapidarius                                 

Weidehommel Bombus pratorum                           x x   

Vliegendoders Crabronidae                                 

Gewone vliegendoder Mellinus arvensis                                 

Galwespen, sluipwespen, 
bladwespen 

Cynipidae, Ichneumonidae, 
Tenthredinidae 

                                

Galwesp onbekend Cynipidae indet.                                 

Rozenknolgalwesp Diplolepis mayri                                 

Rozenmosgalwesp Diplolepis rosae     x               x     x     

Ophion obscuratus s.l. Ophion obscuratus s.l.                               x 

Ophion spec. Ophion spec.                               x 

Bladwesp onbekend Symphyta indet.                                 

een bladwesp Monostegia abdominalis                 x               

een bladwesp Macrophya annulata     x                           

                                    

Kevers                                   

Weekschildkevers Cantharidae                                 

Bleekgele weekschildkever Cantharis livida       x             x           

Cantharis 
obscura/paradoxa 

Cantharis obscura/paradoxa x   x x     X   x     x     x   

Cantharis spec. Cantharis spec.               x         x       

Zwart soldaatje (pellucida) Cantharis pellucida     x       X     x   x     x   

Zwartpootsoldaatje Cantharis fusca x x     x   X x     x x x x     

Boktorren Cerambycidae                                 



  Datum 26-5 27-5 28-5 29-5 29-5 25-5 en 
30-5 

30-5 31-5 2-6 3-6 4-6 5-6 5-6 6-6 1-6 
en 7-

6 

hele 
kamp 

Geringelde smalboktor Rutpela maculata                       x         

Gewone distelboktor Agapanthia villosoviridescens                 x               

Roodblauwe smalboktor Dinoptera collaris             X                   

Tweekleurige smalboktor Stenurella melanura x                               

Bladhaantjes Chrysomelidae                                 

Alantschildpadtor Cassida murraea                         x   x   

Cryptocephalus aureolus Cryptocephalus aureolus                             x   

Gladde zakkever Clytra laeviuscula x                           x   

Groene muntgoudhaan Chrysolina herbacea     x                           

Hertshooisteilkopje Cryptocephalus moraei                   x             

Sneeuwbalhaantje Pyrrhalta viburni           x                     

Steilkopje onbekend Cryptocephalus spec.                   x             

Trage rietkever Plateumaris sericea                 x               

Voorjaarsgoudhaan Chrysolina oricalcia             X                   

Lieveheersbeestjes Coccinellidae                                 

Aziatisch lieveheersbeestje Harmonia axyridis               x     x x         

Veelstippig Aziatisch 
lieveheersbeestje 

Harmonia axyridis f. succinea                             x   

Viervlekkig Aziatisch 
lieveheersbeestje 

Harmonia axyridis f. spectabilis                       x         

Zevenstippelig 
lieveheersbeestje 

Coccinella septempunctata x                         x x   

Kniptorren Elateridae                                 

Kniptor onbekend Elateridae indet.               x               x 

Muisgrijze kniptor Agrypnus murina                         x       

Roodaarskniptor Athous haemorrhoidalis                           x     

Smalle kniptor Denticollis linearis                       x         

Schijnboktorren Oedemeridae                                 

Chrysanthia geniculata Chrysanthia geniculata             x                   

Dikdijkever Oedemera podagrariae       x               x   x x   

Fraaie schijnbok Oedemera nobilis x x                             
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Oedemera 
lurida/virescens 

Oedemera lurida/virescens       x                         

Bladsprietkevers Scarabaeidae                                 

Gouden tor Cetonia aurata                   x         x   

Roestbruine 
bladsprietkever 

Serica brunnea                               x 

Rouwende gouden tor Oxythyrea funesta x         x     x       x   x   

Rozenkever Phyllopertha horticola x     x           x x x     x   

Overige kevers Diverse families                                 

Roodkopvuurkever Pyrochroa serraticornis       x             x x     x   

Zwartkopvuurkever Pyrochroa coccinea                     x           

Bosmestkever Geotrupes stercorosus                 x               

Voorjaarsmestkever Geotrupes vernalis     x                     x     

Roodschildkever Lygistopterus sanguineus                 x               

Grootkopsnuittor Platystomos albinus                     x           

Blinkende prachtkever Anthaxia nitidula                         x       

Gevlekte aardsnuitkever Liophloeus tessulatus                             x   

Snuitkever onbekend Curculionidae indet.         x                       

een waterrroofkever Ilybius fuliginosus                               x 

Slijktor Rhantus suturalis                               x 

Zwarte doodgraver Nicrophorus humator                               x 

                                    

Libellen                                   

Azuurwaterjuffer Coenagrion puella                 x x             

Bosbeekjuffer Calopteryx virgo x   x x         x x         x   

Gewone oeverlibel Orthetrum cancellatum                               x 

Grote roodoogjuffer Erythromma najas                               x 

Keizerlibel Anax spec                   x             

Lantaarntje Ischnura elegans                               x 

Platbuik Libellula depressa                 x x             

Vuurjuffer Pyrrhosoma nymphula                 x               
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Nachtvlinders en micro's                                   

Grasmotten Crambidae                                 

Blauwooggrasmot Agriphila straminella                               x 

Bonte brandnetelmot Anania hortulata                               x 

Duikermot Acentria ephemerella                               x 

Duingrasmot Thisanotia chrysonuchella             X x                 

Gewone coronamot Anania coronata                               x 

Gewone grasmot Chrysoteuchia culmella                             x   

Grasmot onbekend Crambidae indet.                               x 

Krabbenscheermot Parapoynx stratiotata                               x 

Kroosvlindertje Cataclysta lemnata                               x 

Vroege grasmot Crambus lathoniellus                             x   

Spinneruilen Erebidae                                 

Bruine daguil Euclidia glyphica x     x   x x x   x     x x x   

Bruine sikkeluil Laspeyria flexula                               x 

Meriansborstel Calliteara pudibunda                               x 

Mi-vlinder Euclidia mi                           x     

Stro-uiltje Rivula sericealis                               x 

Witte tijger Spilosoma lubricipeda                               x 

Zwart beertje Atolmis rubricollis                 x               

Spanners Geometridae                                 

Aangebrande spanner Ligdia adustata                               x 

Appeltak Campaea margaritaria       x       x                 

Bonte bandspanner Epirrhoe tristata                 x               

Boterbloempje Pseudopanthera macularia x     x   x X   x               

Bruin spannertje Minoa murinata           x                     

Gerande spanner Lomaspilis marginata                 x             x 

Gestreepte goudspanner Camptogramma bilineata     x                           

Gewone bandspanner Epirrhoe alternata                     x       x x 

Gewone heispanner Ematurga atomaria                 x   x           

Hagedoornvlinder Opisthograptis luteolata                       x         
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Klaverblaadje Macaria notata                               x 

Klaverspanner Chiasmia clathrata x     x   x X   x   x         x 

Kleine groenbandspanner Colostygia pectinataria                               x 

Kleine wintervlinder Operophtera brumata                     x           

Kleine zomervlinder Hemithea aestivaria                               x 

Spanner onbekend Geometridae indet.                             x   

Streepjesdwergspanner Eupithecia intricata                               x 

Taxusspikkelspanner Peribatodes rhomboidaria                               x 

Vals witje Siona lineata       x   x X x x x       x x   

Wederikdwergspanner Anticollix sparsata                               x 

Witte schaduwspanner Lomographa temerata             x                   

Zwartbandspanner Xanthorhoe fluctuata                               x 

Uilen Noctuidae                                 

Akkerwinde-uil Tyta luctuosa                             x   

Bonte marmeruil Deltote deceptoria                             x   

Brede w-uil Lacanobia w-latinum                               x 

Drielijnuil Charanyca trigrammica                               x 

Gemarmerd heide-uiltje Elaphria venustula                               x 

Gewone worteluil Agrotis exclamationis                           x   x 

Halmuiltje onbekend Oligia spec.             x                   

Koperuil Diachrysia chrysitis     x                         x 

Kweekgrasuil Apamea sordens                               x 

Puta-uil Agrotis puta                               x 

Randvlekuil Charanyca ferruginea                             x x 

Rietgrasuil Apamea unanimis                               x 

Tweestreepvoorjaarsuil Orthosia cerasi                 x               

Uiltje onbekend Noctuidae indet         x                       

Veldgrasuil Apamea anceps                             x x 

Witstipgrasuil Mythimna albipuncta                               x 

Zilverstreep Deltote bankiana                 x               

Zuidelijke stofuil Hoplodrina ambigua                               x 
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Bladrollers Tortricidae                                 

Brandnetelbladroller Celypha lacunana                             x   

Cnephasia spec. Cnephasia spec.                               x 

Gevlamde bladroller Archips xylosteana                               x 

Kommabladroller Aethes smeathmanniana                             x   

Zadelmot onbekend Epiblema 
sticticana/scutulana/cirsiana 

                x               

Overige nachtvlinders 
 

                                

Braamvlinder Thyatira batis                               x 

Geelbandlangsprietmot Nemophora degeerella                   x         x   

Heideringelrups Malacosoma castrensis                   x             

Hommelnestmot Aphomia sociella                               x 

Kardinaalsmutsstippelmot Yponomeuta cagnagella x           x                   

Kijkgaatje onbekend Monopis spec.                               x 

Sint-jansvlinder Zygaena filipendulae                   x       x x   

Sneeuwwitte vedermot Pterophorus pentadactyla                             x   

Stippelmot onbekend Yponomeuta spec. x         x                 x   

Tweekleurige tandvlinder Leucodonta bicoloria                 x               

                                    

Schietmotten 
 

                                

een schietmot Goera pilosa                               x 

een schietmot Hydropsyche angustipennis                               x 

een schietmot Hydropsyche spec.                               x 

een micro-schietmot Hydroptilidae indet.                               x 

een schietmot Ceraclea senilis                               x 

een schietmot Mystacides longicornis                               x 

een schietmot Limnephilus flavicornis                               x 

een schietmot Limnephilus spec.                               x 

een schietmot Phryganea grandis       x                       x 

een schietmot Psychomyia pusilla           x                   x 

                                    



  Datum 26-5 27-5 28-5 29-5 29-5 25-5 en 
30-5 

30-5 31-5 2-6 3-6 4-6 5-6 5-6 6-6 1-6 
en 7-

6 

hele 
kamp 

Sprinkhanen en krekels                                   

Bramensprinkhaan Pholidoptera griseoaptera     x             x x x x x x   

Duinsabelsprinkhaan Platycleis albopunctata                     x           

Duits propje Isophya kraussii x                       x   x   

een sabelsprinkhaan Tettigonia spec.                       x         

Grote groene 
sabelsprinkhaan 

Tettigonia viridissima               x x               

Krasser Pseudochorthippus parallelus                             x   

Veldsprinkhaan onbekend Gomphocerinae indet. x                               

                                    

Vliegen en muggen                                   

Akkerdisteldansvlieg Empis livida                             x   

Beukengalmug Mikiola fagi   x                 x x     x   

Dambordvlieg onbekend Sarcophaga spec.     x x                   x x   

Doodskopzweefvlieg Myathropa florea                       x     x   

Geurvlieg Coenomyia ferruginea       x                         

Gewone 
wimperzweefvlieg 

Dasysyrphus venustus                 x               

Grote dansvlieg Empis tessellata     x                       x   

Pollenia spec. Pollenia spec.                             x   

Reuzenlangpootmug Tipula maxima                     x           

Roestbruine kromlijf Sicus ferrugineus                           x     

Snorzweefvlieg Episyrphus balteatus                             x   

Steltmuggen Limoniidae indet.                               x 

Suillia spec. Suillia spec.                           x     

Zwarte bladjager Dioctria atricapilla       x                         

Zwarte wolzwever Bombylella atra       x                         

                                    

Wantsen en cicaden                                   

Bessenschildwants Dolycoris baccarum               x                 

Bloedcicade Cercopis vulnerata x     x     x x x x x   x   x   

Cercopis intermedia Cercopis intermedia                   x             



  Datum 26-5 27-5 28-5 29-5 29-5 25-5 en 
30-5 

30-5 31-5 2-6 3-6 4-6 5-6 5-6 6-6 1-6 
en 7-

6 

hele 
kamp 

Gemaskeerde roofwants Reduvius personatus                               x 

Gewone pantserwants Eurygaster testudinaria                 x               

Groene schildwants Palomena prasina                         x x     

Grote bonte graswants Leptopterna dolabrata                   x x           

Grote schaatsenrijder Aquarius paludum       x                         

Jeneverbeskielwants Cyphostethus tristriatus               x                 

Kaneelglasvleugelwants Corizus hyoscyami               x                 

Kleine bonte graswants Leptopterna ferrugata             x                   

Langsprietgraswants Megaloceroea recticornis x                           x   

Pyjamaschildwants Graphosoma italicum         x             x     x   

Roodpootschildwants Pentatoma rufipes                           x     

Vuurwants Pyrrhocoris apterus                             x   

Wants onbekend Heteroptera indet. x                               

Zuringrandwants Coreus marginatus x                         x x   

                                    

Overige insecten 
 

                                

Gewone slijkhaft Caenis horaria                               x 

Boskakkerlak Ectobius sylvestris                         x       

Duitse schorpioenvlieg Panorpa germanica                     x       x   

Weideschorpioenvlieg Panorpa vulgaris                 x           x   

een stofluis Ectopsocus petersi                               x 

                                    

Reptielen en amfibieën                                   

Bruine Kikker Rana temporaria                 x               

Hazelworm Anguis fragilis                     x           

                                    

Spinnen en andere 
geleedpotigen 

                                  

Spinnen 
 

                                

Brugspin Larinioides sclopetarius                               x 

Eikenbladspin Aculepeira ceropegia                             x   



  Datum 26-5 27-5 28-5 29-5 29-5 25-5 en 
30-5 

30-5 31-5 2-6 3-6 4-6 5-6 5-6 6-6 1-6 
en 7-

6 

hele 
kamp 

Komkommerspin 
onbekend 

Araniella spec.     x       x               x   

Wolfspin (Pardosa) 
onbekend 

Pardosa spec.                     x   x   x   

Kraamwebspin Pisaura mirabilis                     x           

Witbandkogelspin Neottiura bimaculata x                               

Gewone kameleonspin Misumena vatia x                               

Overige geleedpotigen                                   

Gewone oprolpissebed Armadillidium vulgare                             x   

Lindehoorntjesmijt Eriophyes tiliae                       x   x     

Zomerlindehoorntjesmijt Eriophyes tiliae f. tiliae                           x     

Harde Teek onbekend Ixodidae indet.       x                         

Grote tweestreep 
(miljoenpoot) 

Ommatoiulus sabulosus                           x     

                                    

Weekdieren Mollusca                                 

Landslakken Diverse families                                 

Brede blinkslak Aegopinella nitens                           x     

Grote clausilia Alinda biplicata   x         x         X         

Heesterslak Arianta arbustorum                 x     X         

Rode wegslak/Spaanse 
wegslak 

Arion rufus/vulgaris                 x     X   x x   

Wegslak onbekend Arion spec                     x     x     

Witgerande tuinslak Cepaea hortensis   x x                 X   x     

Zwartgerande tuinslak Cepaea nemoralis     x               x           

Gladde clausilia Cochlodina laminata   x                             

Boerenknoopje Discus rotundatus       x                         

'Grosse laubschnecke' Euomphalia strigella strigella                      x X     x   

Struikslak Fruticicola fruticum x x x x               X x   x   

Heideslak Helicella itala x x x x     x     x   X   x x   

Opgerolde tandslak Helicodonta obvoluta x x x x       x   x   X   x     

Gewone wijngaardslak Helix pomatia x x x   x     x       X     x   



  Datum 26-5 27-5 28-5 29-5 29-5 25-5 en 
30-5 

30-5 31-5 2-6 3-6 4-6 5-6 5-6 6-6 1-6 
en 7-

6 

hele 
kamp 

Donkere torenslak Merdigera obscura   x                             

Kleine karthuizerslak Monacha cartusiana x x         x x   x x X   x x   

Bos-loofslak Monachoides incarnatus   x x                 x   x     

Dwergpuntje Punctum pygmaeum                   x             

Kleine korfslak Vertigo pygmaea                   x             

‘Zebraschnecke’ Zebrina detrita x   x                           

Zoetwaterslakken Lymnaeidae (Poelslakken)                                 

Gewone poelslak Lymnaea stagnalis                   x             

Ovale poelslak Radix balthica                   x             

                                    

                                    

Zoogdieren Diverse families                                 

Huismuis Mus musculus x                               

Ree Capreolus capreolus       x                         

Veldmuis Microtus arvalis                               x 

Vos Vulpes vulpes                             x   

Wild Zwijn Sus scrofa                 x               

                                    

Mossen                                   

Pluimstaartmos Rhytidiadelphus triquetrus             x                   

Gewoon schijfjesmos Radula complanata                     x           

                                    

Paddenstoelen                                   

Berkenzwam Piptoporus betulinus     x                           

Dooiergele mestzwam Bolbitius titubans                 x               

een insectenschimmel Entomophthora muscae             x                   

Gewone hertenzwam Pluteus cervinus                           x     

Glimmerinktzwam sl, incl. 
Gewone, Bleke, Parel-, 
Gladstelige gl.inktzwam 

Coprinellus micaceus sl, incl. 
pallidissimus, saccharinus, truncorum 

                            x   

Zadelzwam Polyporus squamosus     x                           



  Datum 26-5 27-5 28-5 29-5 29-5 25-5 en 
30-5 

30-5 31-5 2-6 3-6 4-6 5-6 5-6 6-6 1-6 
en 7-

6 

hele 
kamp 

Zwartwitte 
bokaalkluifzwam 

Helvella leucomelaena             x                   

Zwavelzwam Laetiporus sulphureus                       x       x 

Zwerminktzwam Coprinellus disseminatus             x                   

 

 

 

  



Bijlage 3 – Foto’s van een aantal insecten, enkele slakken en paddestoelen 

 

 

Dagvlinders 

 

Argusvlinder 

 

Aardbeivlinder 

 

Zilvervlek 

 

Grote parelmoervlinder 

 

Heideblauwtje 

 

Rouwmantel 

 

Bont dikkopje 

 

Adonisblauwtje   

 

Boswitje 

  

Groentje 

 

Sleutelbloemvlinder 

 

Voorjaarserebia 



 

Woudparelmoervlinder 

 

Groot geaderd witje 

 

Steppenparelmoervlinder 

 

Nachtvlinders 

 

Braamvlinder 

 

Bruine daguil 

 

Boterbloempje 

 

Kleine zomervlinder 

 

Vals witje 

  

Klaverspanner 

 

Sint Jansvlinder 

  

Koperuil 

  

Witte tijger 



 

Gestreepte goudspanner 

 

Gerande spanner 

 

Akkerwinde-uil 

 

Gewone worteluil 

 

Bonte brandnetelmot 

 

Tweekleurige tandvlinder 

 

Gewone coronamot 

 

Appeltak 

 

Heideringelrups 

 

Geelbandlangspriet-

mot 

 

Zilverstreep 

 

Zwart beertje 

 

Stippelmot rups 

 
  



Overige insecten 
 

 

Bloedcicade parend 

 

Vuurwants 

 

Pyjamaschildwants 

 

Langsprietgraswants 

 

Groene schildwants 

 

Gemaskerde roofwants 

 

Jeneverbeskielwants 

 

Oranje soldaatje 

 

Zwartpootsoldaatje 

 

Cantharis obscura/ paradoxa 

 

Gewone koekoekshommel 

 

Rode koekoekshommel 



Doodskopzweefvlieg 
 

Snorzweefvlieg Zwarte wolzwever 

 

Lantaarntje 

 

Azuurwaterjuffer parend 

 

Platbuik 

 

Vuurjuffer 

 

Grote roodoogjuffer  

  

Bosbeekjuffer 

 

Viervlekkig Aziatisch 

lieveheersbeestje 

 

Aziatisch lieveheersbeestje 

larve 

 

Veelstippig Aziatisch 

lieveheersbeestje 



 

Groene muntgoudhaan 

 

Rozenkever 

 

Blinkende prachtkever 

 

Zwartkopvuurkever 

 

Roodkopvuurkever 

 

Dikdijkever 

 

Voorjaarsgoudhaan 

 

Snuitkever onbekend 

 

Rouwende gouden tor 

 

Grootkopsnuittor 

 

Insect onbekend 

 

Alantschildpadtor 

 

Geringelde smalboktor 

 

Duitse schorpioenvlieg 

 

Grote groene sabelsprinkhaan 



 

Duits propje 

 

Bramensprinkhaan 

 

Duinsabelsprinkhaan 

 
Overige soortgroepen 
 

 

Zebrina detrita 

 

Struikslak 

 

Kleine karthuizer slak 

 

Gewone wijngaardslak 

 

Heideslak 

 

Grote clausilia 

  

Euomphalia strigella strigella 

 

Grote tweestreep 

 

Lindehoorntjesmijt 



 

Kraamwebspin 

 

Komkommerspin onbekend  

  

Zwavelzwam 

 

Gewone hertenzwam 

  

Dooiergele mestzwam 

 

Entomophthora muscae 

(insectenschimmel) 

 
  



Bijlage 4  - Vogellijst 

 

 

Datum  Excursiedoel   Bijzondere vogelwaarnemingen 

26/5  Golmsdorf – Zietschkupp Putter, raaf 

27/5  Grosser Gleisberg  Fluiter 

28/5  Zuid-Kernberge  Wielewaal 

29/5  Löberschutz - Alter Gleisberg Fluiter, raaf (ca 15 ex.), Grauwe klauwier 

30/5  Kleinertal   Goudvink, Zwarte specht, Zwarte mees 

31/5  Leutratal   Grauwe gors, Grauwe klauwier, Fluiter 

2/6  Eisenbarger Holzland  Grauwe klauwier 

3/6 Leutratal   Zwarte specht, Fluiter, Boomleeuwerik,  

Veldleeuwerik (ca. 5 zingende ex.), Grauwe gors 

4/6  Jena Oost   Grauwe klauwier, Fluiter, Kleine bonte specht 

5/6  Hohe Lehde   Wielewaal, Raaf, Sperwer, Fluiter, Zwarte mees,  

Havik 

5/6  Taupadel   Geelgors 

6/6  Windknollen   Paapje, Grauwe klauwier, Veldleeuwerik, Geelgors 

7/6  Gonnerbach   Fluiter 


