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3 Voorwoord 
 
 

Wat zal ik zeggen over ons kamp op Öland: 

Dat het een mooi kamp was? 

Dat het weer op een enkele moment na heel goed was, zelfs beter dan in Nederland? 

Dat er heel veel kennis aanwezig was op het gebied van planten, geologie, vogels en 
(nacht)vlinders? 

Dat we een hele grote hulp hadden aan Maaike Strijbos die al jaren in Zweden woont? 

Dat het in mijn ogen een hele leuke, gezellige groep kampdeelnemers was? 

Dat ik door deelnemers zo nu en dan mee op sleeptouw genomen werd zodat ik ook 
het veld in kon? 
Voor mij is alles wat daar boven staat waar over ons kamp op Öland. Ik kijk er met veel 
plezier op terug. Want ook voor mij was het een leuk kamp, ondanks mijn handicap. Ik 
bedank dan ook alle deelnemers voor het samen maken van een leuk kamp.  
 

Annette Bos, voorzitter 
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4 Öland, ook voor geologie en fossielen zeer interessant. 
door de Wageningse Boys 

  

Geologische achtergrond 

Met de kaart van 
Scandinavië erbij 
zie je dat er een 
natuurlijke lijn loopt 
van de Oostzee via 
St. Petersburg naar 
de Witte Zee. 
Noordwest van die 
lijn is er een 
granietkorst die een 
miljard jaar oud is 
(Denemarken is net 
als Nederland van 
veel later datum). 
Als gevolg van 
gebergtevorming 
zijn er op de grens 
van Noorwegen en 
Zweden nu nog 
toppen van rond 
2000m. De 
Oostzee, die al in 

het Precambrium aanwezig was, bleef in die periode relatief 
onaangetast.  Van Malmö naar Kalmar rijd je over een weg die 

plaatselijk in het graniet is uitgehouwen maar op Öland is de 
granietlaag  onder het zeeniveau. De oer-Oostzee was een 
vrij rustige, ondiepe binnenzee zoals de Waddenzee. Op de 
granieten zeebodem kwam een dikke laag sediment. Het 
aangevoerde materiaal was niet steeds hetzelfde en de 
levensvormen in de zee veranderden ook. Op het graniet werd 

eerst een laag zand afgezet, daarna vooral klei en vervolgens 
kalk. Deze lagen zijn versteend. Aan het einde van het 
Ordovicium (-435 miljoen jaar) lag Öland  boven zeeniveau en 
kwam er geen nieuwe afzetting bij. Gotland daarentegen,  lag 
tot het einde van het Siluur (-410 miljoen jaar ) onder water en 
heeft dus jonger gesteente aan het oppervlak ( het Gea-
nummer van sept. 2012 heeft een artikel over Gotland). 
De gletsjers die in de voorlaatste ijstijd tot over Nederland 
kwamen hebben ook in de laatste ijstijd op Öland zwerfkeien 
en granietblokken van super-hunebed-formaat achtergelaten.   

Het Landschap 

Gletsjers hebben de oppervlaktegeologie van Öland sterk 
beïnvloed. Ze hebben tot zo’n 14000 jaar geleden heel Öland 
bedekt. In de (grond)morene vinden we een mengsel van 
vermalen ondergrondmateriaal zoals kalksteen en schalie, 
maar ook veel granietkeien en zand.  
In het noorden, met name halverwege Böda en de Noordkaap 
is veel granitisch materiaal afgezet, onder anderen als esker. 
Eskers zijn dijkvormige landschapselementen, opgebouwd uit 
smeltwaterafzettingen van rivieren, die onder de gletsjer 
stroomden. Latere verstuiving had duinvorming tot gevolg. 
Vooral naar de westkust en naar het zuiden wordt de 
granietinvloed geringer. De Alvar in het zuiden bestaat geheel 
uit een kalkplateau met daarop verspreide zwerfstenen van 
graniet. 
Landgebruik maar ook plantengemeenschappen hangen sterk 
samen met de aard en de samenstelling van het 
gletsjermateriaal en de processen die daar later op inwerkten. 
Kalksteen en Kleischalie 
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 Antragoniet-kristallen     foto: Piet M. 

De kalksteen van Öland is veel harder dan die uit bv. Zuid 
Frankrijk. Het regenwater blijft op de kalksteen staan tenzij er 
scheuren zijn. 
Jongere kalksteen (bv. Jura, -200 miljoen jaar) is poreus en 
lost relatief gemakkelijk op zodat grotten en onderaardse 
rivieren kunnen ontstaan. 
De granieten onderlaag is de laatste miljard jaar nauwelijks 
vervormd zodat de lagen erbovenop horizontaal zijn gebleven. 
Aan de westkust en in de steengroeven zijn de 
kalksteenplaten goed te herkennen. Aan de oostkust is meer 
zand. Door verwering ontstonden plakken kalksteen van 5 tot 
10cm dik: ideaal als bouwmateriaal voor kerken, kastelen en 
paleizen. De mindere stukken waren voor huizen en stallen op 
het eiland zelf. Muurtjes tussen de weilanden werden ook van 

kalksteen gestapeld. Waar veel granieten zwerfkeien waren 
werden die natuurlijk ook gebruikt. Tot verdriet van de boeren 
zijn die muurtjes nu cultureel erfgoed en mogen niet 
verwijderd worden. 
In de Middeleeuwen werd Ölandsteen al geëxporteerd; een 
belangrijke bron van inkomsten voor het eiland dat het armste 
deel van Zweden was. Nu zijn er steengroeven waar grote 
blokken worden gewonnen die verzaagd worden in platen van 
wel 2 bij 3m! Het afval van de steengroeven wordt over de 
rand van het plateau in zee gegooid. Het afval bestaat vooral 
uit de zachtere lagen. 
Bij een wandeling langs de kust zuid van Sandvik zagen we 
dat op zeeniveau de versteende kleilaag zichtbaar is. Die laag 
is weer onderverdeeld in lagen die onderling sterk verschillen. 
De bovenlaag is aluinschalie en schilfert heel gemakkelijk in 
dunne laagjes van 1 of 2mm dik. Dan volgt de antragonietlaag 
en daar onder zit kleischalie. In de antragonietlaag zijn door 
samenpersen grote bollen kleisteen ontstaan met middellijnen 
tot wel 2m. In de grijze steen zijn concentrische cirkels te zien. 
De klei bevatte ook kalk. De kalk is naar de bolschil geperst 
en vormde daar een schil van antragonietkristallen die als 
stralen naar buiten wijzen. Antragoniet is calciet dat door 
organisch materiaal niet glashelder is maar donker in allerlei 
tinten van lichtgrijs tot zwart (Grieks: Antrax = steenkool). 
 Soms zijn die kristallen duimdik en 20cm lang! Een 
spectaculair gezicht; vooral als de zon schijnt.  
Je loopt er over bollen en kristalbanden die door de branding 
zijn afgesleten.  Ook liggen er brokstukken met gave 
kristallen. 

Fossielen 
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Fossielen zijn er ook. In grafzerken, vloertegels, muurtjes en 
op de kalksteenplaten aan de kust, overal zie je Orthoceren 
en Endoceren. Het zijn rechte toeters van wel 1,5m lang en 
aan het eind ruim 10cm breed (kleintjes zijn er ook!). Het 
versteende uitwendige skelet van deze koppotigen is vaak 
harder dan de kalksteen. Kijk daarom goed naar oude 
vloertegels. Door eeuwenlang gebruik zijn de fossielen mooi 
uitgeprepareerd.  
Met wat meer moeite vind je staart-stukken (of de afdrukken 
ervan) van Trilobieten. Maar het dier had kop, lijf en staart. De 
soort Asaphus kroop weg in de modder en de ogen op 
steeltjes (als bij een slak) staken net boven de modder uit. Het 
hele dier was voorzien van een pantser. Een uitdaging om op 
z’n minst een kop met één van de ogen te vinden! Ga zoeken 
in het afval van de steengroeven. Op zaterdag en zondag is er 
niemand en als je het vraagt mag je er op andere dagen ook 
wel zoeken. Een fossielenzoeker op de camping had veel 
fossielen gevonden in een berg afval bij een boerderij waar 

een mestsilo gedeeltelijk in de rotsbodem was gebouwd. 
In de folder “Limestone and Fossils in Öland” worden ook de 
kristalappels afgebeeld. De bollen van stekelhuidigen (vgl. de 
zee-egels) werden ingesloten in het sediment en de inhoud 
verdween. De bollen werden soms opgevuld door heldere 
calcietkristallen die van buiten naar binnen groeiden. Let op bij 
het oprapen. Natte kristalappels vallen zó uit elkaar en veel 
bollen blijken bij doorhakken gevuld met sediment. 
Naast de genoemde fossielen zijn er allerlei koralen, 
zeeslakken en tweekleppigen te vinden.Oudere fossielen zijn 
door de gletsjers aangevoerd. Wie op het Wad ooit pieren 
heeft gestoken weet dat de gangen van wormen een andere 
kleur hebben dan het zand zelf. Dat was in het Onder 
Cambrium ook al zó! De Scolitos Linearis maakte toen rechte 
gangen die nu in zandsteen zijn vastgelegd. Op een dm²  zie 
je tientallen gangen eindigen. (of beginnen?) Zandstenen zijn 
het bekijken zeker waard. Door de gelaagdheid en de 
afgeronde vormen zijn het vaak kunstwerken die, als extra 
beloning, ook nog fossielen kunnen bevatten. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

De Wageningse Boys  
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DieuwkeMarc 

6 Sfeerverslagen  Öland 

Excursie 1: Högenäs 
Datum: 16 juni 2013 
Route (te voet): 

Vanaf camping Wikegard LA naar de kustlijn lopen en LA langs 
de kustlijn omhoog lopen tot het informatiepunt Fyrbak. Daar 
vandaan kan de route volgens de stippellijn worden gelopen 
(heen en terug ongeveer 4 km. 
In werkelijkheid langs de kust gelopen t/m (P) bij Vålbytsbacken 
en daarna via Högenäs langs windmolen en avontuurlijke 
doorsteek naar de “Silverstigen”, via rönäs  weer terug. 

Excursie 2: Högenäs 
Route  (fiets): 

Vanaf Wikegard camping weg volgen naar de 136. Oversteken 
en weg vervolgen. Bij T-splitsing RA. Weg vervolgen tot deze 

weer bijna aansluit aan de 136 bij Källa. Oversteken, achter 
supermarkt langs en dan borden Högenäs volgen tot aan 
informatiebord. Fietsen stallen en route lopen 

 (heen en terug ong. 18 km.) 

Sfeerverslag. 
Met 6 personen vertrokken we om 9.30 uur. Al meteen stopten 
we omdat in het natuurlijke weiland met jeneverbessen 
verschillende orchideeën gezien werden. Dankzij Gerard konden 
we ze op naam brengen. We zagen daar ook een koppel 
blauwtjes die zich rustig lieten fotograferen. Zo ook een 
parelmoervlinder. Op de weg naar Källa hoorden we een 
spotvogel. Leuk waren ook de Noordse nachtegaal en de  

tapuiten. Uiteindelijk ontmoetten we de overige leden van onze 
groep bij de Drumlin. 
Na boodschappen in Källa gingen we snel door naar de 
camping. Net na thuiskomst  (3 uur) viel er een stevige bui. Een 
mooie tocht. Willem. 

  
Excursie 4: Lilla Horn, Jordhamn, Gillberga 

Datum: 17 juni 2013  
Route: 

Vanaf camping RD, tegenover parkeerplaats. Volg deze weg 
over veerooster, weg maakt bocht naar rechts, bij T-splitsing 
rechts aanhouden. Bij volgende T-splitsing rechtdoor – Lundeby., 
bij Perenäs richting Lilla Horn. De 136 oversteken  naar Lilla 
Horn. Vanaf Lilla Horn – Jordhamn – Gillberga Raukar- 
Grytehamn – Sörbyn – Hörlösa.Op het laatst dwars over de Alvar 
gefietst (geworsteld) richting Gunnarstorp , daarna richting 
Hörlösa . 
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 Excursie Ekstam foto: Annemarie: 

AAnnemarieExcuMarc 

Sfeerverslag 
De fietstocht ging eerst naar een prachtig  bomenweitje met veel 
bloemen en de beloofde withalsvliegenvanger. Daarna naar de 
kust met een bijzondere molen en aangrenzend een kuststrook 
met zeer veel fossielen. Prachtig was  de erosie te zien van de 
tijd dat Őland daar veel lager was. Bovenop hebben we genoten 
van de aparte sfeer van een alvar, waar we via een kleine 
omweg dwars over zijn gefietst, wat ronduit avontuurlijk 
genoemd kan worden. De hele dag was echt een topdag. 

Excursie 5: Bejershamn, natuurboekhandel 
Datum: 18 juni 2013 
Route: 

Vanaf camping Wikegard RA naar de 136Deze weg volgen : 
Borgholm, Skogsby, Eriksöre, Karlevi. Na 500m RA naar 
Bejershamn 

Excursie 6: Store Alvar, Ekalunde 

Datum: 18 juni 2013-09-02  
Route: 

Via oostelijke eilandweg naar Ekalunde voor de boerderijen 
aldaar rechtsaf. Te voet verder. 

Sfeerverslag. 
Stora Alvar staat op de Wereld Unesco lijst. Prachtige dag, 
prachtige plek: uitgestrekte kalkheide met verspreid kalkmoeras 
en kalkmeertjes. Reden om zeker nog een keer terug te gaan. 
Hele dag op de Stora Alvar is aanbevelingswaardig. Wandeling 
van ong. 6 km gemaakt. In heel rustig tempo begonnen met de 
excursie. Na de koffie al wat sneller, grote pauze bij 
kalkmoeras/meer, in geforceerd tempo terug naar auto, 
tussen/langs/onder jeneverbes-struwelen door om op tijd bij de 
natuurboekhandel te zijn. We waren zeker op tijd: de winkel sloot 
om 17 uur i.p.v. de aangegeven 15 uur. 

 
Excursie nr. 7 Åkerby källa 

Sfeerverslag 
Om half negen, na het zo compleet mogelijk indelen van de 
deelnemers in de beschikbare auto’s, gingen we op weg naar 
ons doelgebied: een kalkmoeras met een zeer unieke flora. 
Vanaf de campinguitgang linksaf richting de 136. Ter hoogte van 
Lundeby even gestopt bij een kalkmoerasje rechts van de weg 
en de vegetatie daar bekeken (o.a. Vliegenorchis en 
Honingorchis). Daarna naar ons doelgebied, waar we kort na 10 
uur arriveerden. 
Auto’s in het gras geparkeerd en meteen aangevallen door een 
groot aantal muggen. 
Een zeer nat soms blubberig. karrenspoor leidde ons door een 
dennenbos naar het kalkmoeras. Onderweg gaf onze Zweedse 
gids, de heer Ekstam, uitleg over de bosontwikkeling en de 
vegetatie, inclusief een stukje geschiedenis van de culturele 
ontwikkeling van het gebied. Het bospad eindigt  bij een houten 
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 Determinatiedag  foto: Annemarie 

Annemarie: AAnnemarieExcuMarc 

trap over een muurtje en gaat verder als houten plankier door het 
kalkmoeras. Hier hebben we tot half 1 doorheen gelopen, de 
vegetatie bekijkend en zoekend naar kenmerkende 
plantensoorten.De uitleg die de heer Ekstam hierbij gaf, plus de 
achtergrond informatie over de geschiedenis was informatief en 
lokte soms enige discussie uit. 
Na de lunch, te midden van vele soorten grassen, zeggen en 
orchideeën, liepen we over het karrenspoor terug naar de auto’s. 
Om half 3 weer thuis. 

Excursie 8 : Knisa Mosse (Södviks Sjomarker) 
Datum 20juni 2013 
Route: 

Vanaf de camping LA. Volg deze weg over het veerooster, weg 
maakt bocht naar rechts. Bij T-splitsing rechtdoor – Lundeby. 
Alsmaar rechtdoor naar Södvik. Dar vind je links het bord 
Södviks Sjömarker. Blijf de bordjes volgen tot het eind van het 
pad (gaat over in zandpad). Alleen op pad naar volgelplatform 
i.v.m.  broedseizoen. 
Ga dezelfde weg weer terug naar Södviks. Vervolg daar de route 
naar de 136 en ga op de 136 LA, naa ong. 150 mtr RA, bord 
volgen Knisa Mosse. Aan het eind van deze weg LA tot aan de 
parkeerplaats van Knisa Mosse. Hier is ook een toilet. 

 Sfeerverslag. 
We vertrokken met 7 personen op de fiets. Iedereen verwachtte 
vooral veel vogels te zien. Tot en met Södviks Sjömarker was 
dat zeker zo. Veel vogels onderweg en bij het water. Willemien 
viel bijna van schrik van haar fiets bij het zien van een jonge 
pimpelmees op de rand van de weg, die zich absoluut niet 
bewust was van enig gevaar. Ze heeft hem netjes gered. Bij 
Södviks Sjömarker heerlijk vogels gekeken en koffie gedronken. 
Veel gezien. Het weer werd steeds beter, werd zelfs broeierig. 
Onderweg naar Knisa Mosse ook weer mooie vogels: 
nestbouwende grauwe vliegenvanger. Bij Knisa Mosse was het 
met de vogels bijna afgelopen. Geen bijzondere soorten, maar 

toen kwamen de 
plantenmensen 
aan hun trekken 
tot hun verrassing. 
Veel heel veel 
orchideeën, 
Gerard was 
helemaal 
gelukkig. Het was 
wel erg warm en 
broeierig, maar 
gelukkig ging het 
niet onweren. Al 
met al was het 
een heerlijke dag, 
hoewel het voor 
mij als 
excursielijder (-
leider) zwaar was. 
Achterop de 
tandem zittend achter Erik’s rug zag ik niks en ik had daardoor 
weinig gezag. Dieuwke  

Excursie 9 : huis Marijke Sjollema en Menno, kustweg 
8,tussen Sandvik en Djupvik  

Datum 20 juni 2013-09-02 
Route: 

 Via Lundeby, Södvik rechtdoor naar de 136. LA de 136 op, na 
ong. 150 mtr RA bij bordje Knisa Mosse, maar i.p.v. bordje te 
volgen direct LA-Gel, dan kom je op een  4sprong, ga RA richting 
Lofta, bij Lofta rechtdoor, weg maakt een bocht naar links, deze 
volgen tot de kust en dan RA naar “het moderne houten huis”. 

Sfeerverslag 
Vandaag gaan we op bezoek bij de dochter van Maaike: Marijke 
Sjollema, man Menno en de hond, een allerliefste zwarte 
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foto: Ruud foto: Ruud 

labrador. Ze wonen aan de kustweg tussen Djupvik en Sandvik 
met een prachtig wilde tuin met zeer veel stenen en uitzicht op 
de Oostzee. Het moderne houten huis heeft een binnenplaats 
met een terras van Őland Flagstone en een groot houten 
vlonderterras. Daaromheen gestapelde stenen muren met zowel 
voor als achter een wilde tuin. We werden gastvrij ontvangen 
met koffie en taart. We kregen uitleg over de plaats waar het huis 
nu staat. Vroeger was hier een steengroeve. Marijke had van 
Maaike gehoord dat er veel kennis was onder de KNNV-ers over 
planten, fossielen en geologie. Iedereen ging aan de slag. In de 
plattegrond werd aangegeven wat voor planten er stonden, er 
werd gevlinderd en gestruind tussen het gesteente, waar met 
toestemming ook gehamerd mocht worden.. Er werd veel 
gevonden. Willem en de Pieten hebben daar een prachtige 
geologische tijdlijn van gemaakt. 
Na een heerlijke soep zijn we nog even naar de kust gelopen (50 
mtr). Ondertussen was ook de determineergroep klaar en 
bedankten we onze gastvrouw en -heer voor deze prachtige dag. 
Ook Marijke en Menno kunnen nog lang nagenieten van al het 
moois wat we voor hen in kaart hebben gebracht. 

 

Marijke is schilder: www.marijkesjollema.com 

Excursie 10 : 
Horns 
Kungsgärd 

Datum: 23 juni 
2013-09-02 
Route: 

Vanaf camping 
RA naar de 
136. Daar RA 
via Källa naar 
Lattorp, 

Alvedsjo. Bij bord Horn Kungsgärd RA. Doorrijden tot aan 3e 
informatiepunt. Vanuit dit punt loopt een route naar de 
vogeluitkijktoren. Ook lopen hiervandaan diverse andere routes 
(zie kaart) feerverslag.  
Het eeuwige dilemma: hoe hard lopen we? 
De diepte-botanisten hadden meer tijd nodig dus zijn we 
gesplitst. We wilden een mooie wandeling en dat lukte 
fantastisch: door de weide waar van alles stond te bloeien en 
mooi te zijn, over geriefelijke overgangetjes, langs pyramide- en 
bergnachtorchissen. Bijzonder verschijnsel: mieren (grote bruine) 
hebben hun “snelweg” zo intens gebruikt dat er niets meer groeit, 
ong. 2 cm brede mierenwegen van nest naar eik. Koffiepauze bij 
het moerasje, veel libellen en 1 Atalanta. Verderop werd het pad 
minder begaanbaar: drassig, zompig, koeienplakken maar wel 
langs een soort meertje waarin bomen groeien en veel 
waterranonkels. 
De volgende wei ligt hoger, droger, er staan veel lage meidoorns 
en dieproze roosjes. We zoeken  aan de mossige Noordzijde van 
elk bosje naar orchideeën. Tussen de bosorchissen kronkelt een 
ringslang. Een springkikker verbergt zich achter de bolletjeskers. 
We zoeken een comfortabele steen voor de lunch. Boven ons 
miauwt een buizerd. Libellen en juffers vliegen langs. Kaartlezen 
valt hier 
niet 
mee, 
tegen 
onze 
plannen 
in staan 
we 
ineens 
bij de 
zee – 
ook 
mooi! 
We 

http://www.marijkesjollema.com/
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Trolskoge       foto: Annemarie  Excursie wadvogels    foto: Gerard V. 

verbazen ons over de intens rode klaver, het heerlijk geurend 
Noords Walstro en de vele bemeste stenen en grillige tak-wortel 
formaties. We hebben zo’n 6 km gelopen en zijn bijzonder 
voldaan over de wandeling. Adri 

Excursie 11: Horns Kungsgard 
Datum 23 juni 2013 

Sfeerverslag 

Wandeling door landschappelijk fraai gebied, met eerst weides 
(hier geen jeneverbessen maar rozenstruiken!) met 
keienmuurtjes, dan een stuk bos met waterpoelen: helder water 
met veelal waterranonkels. Hier een brilduikervrouwtje met 
pullen. Verder grauwe vliegenvanger foeragerend. Na weer een 
weide, verder door niet beweid heuvelachtig bos met fraaie 
bodembegroeiing (heelkruid,leverbloempje) richting meer.: 
Hornsjön. De vogeluitkijktoren was omringd door opgeschoten 
bomen, maar aan de oever was er een goed uitzicht op het 
meer. Een reuzenstern voerde er plonsduiken uit. Een bever(-
rat?) schoot het riet in. Het waaide er hard, maar 100 mtr 

landinwaarts was er een beschutte plek om koffie te drinken en 
de vele hier vliegende libellen te bestuderen. 
Het pad naar de kust werd gevonden (in ’t begin modderig; het is 
ook een koeienpad). Door bos en weiden nar de kust gelopen. 
Een draaihals liet zich goed bekijken, gezeten in een kale boom. 
Aan de stenige kust gekomen zwom er direct voor ons een grote 
zaagbek met jongen; er waren nog meer zaagbekken (in 
overgangskleed). Tijdens de lunch hier overvliegende brilduikers 
en op het water 2 parelduikers in broedkleed. Terug naar 
parkeerplaats over grazige vlakte, frisgroen met fraai 
mozaiekbeeld van grassoorten en kruiden, nog niet beweid. Hier 
broedden kievit en bontbekplevier. We vonden breukkruid. 
Onderweg zagen we even een grauwe kiekendief. Ruud 

Excursie 12 : Knisa Mosse 
Datum 24 juni 2013  Geen sfeerverslag 

Excursie 13 : Byrums Raukar, Neptuni Akrar, Lange Erik 
Datum: 24 juni 2013 

Route: 
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Vanaf camping RA de 316 , RA naar Löttorp. Löttorp inrijden en 
RA Byrums Sandvik. 

Sfeerverslag 
Byrums Raukar was zeer de moeite waard en wegens het mooie 
zomerweer was het mooi toeven op de Raukar met een groepje 
vogelaars (5) en planten/fossielen lui (4). De volgende plek die 
de vogelaars aandeden met de auto was Neptuni Akrar; de 
plantenmensen gingen eerder hun weg. Het aantal vogelsoorten 
was niet talrijk, maar dat zegt op zich niet veel. Het weer bleef 
maar mooi en het werd warmer en warmer…. Maar goed dat we 
met de fiets naar het doel van de excursie zijn gegaan, namelijk 
“Lange Erik”, de enige echte vuurtoren in het uiterste Noorden 
van Őland. Lange Erik is een echte bezienswaardigheid en 
verzamelplaats voor natuurliefhebbers. We hebben genoten van 
de omgeving, de zee met veel vogelleven en de binnenzee. Daar 
was op zich niet veel vogelleven te zien of te horen. De lunch op 
het kiezelstrand bij Lange Erik vergoedde veel. Na het rondje om 
de toren zijn we weer teruggekeerd met fiets en auto. Een leuke, 
warme, maar vooral interessante vogeldag liep ten einde.Deze 
excursie is zeer aan te raden voor niet alleen vogelaars, 
fossielen komen ook tot hun recht. 

Excursie 14: Trollskogen 
Datum 25 juni 2013 

Route: 
Vanaf camping RA , 136, RA, Källa, Högby, rotonde rechtdoor – 
Böda – kruising – Böda sand. Parkeren bij begin fietspad (gamla 
Grankullavagen) naar  Naturum Trollskogen 

Sfeer verslag. 
Leuk was dat we op deze excursie eigenlijk door 3 landschappen 
kwamen: 
Het eerste waar we met de fiets door heen reden was een 
duinlandschap met duidelijk zure bodems en als vegetatie 
overwegend dennen en bosbessen. Prachtig was het rendiermos 

dat hier uitgebreid voor kwam  
 Waar de wandeling begon kwamen we door een morenen 
landschap met veel keien (graniet en kalksteen). De bosbes 
zagen we hier niet meer, de vegetatie was duidelijk anders: meer 
loofbomen waarvan een aantal zeer oud, in fraai gedrongen 
vormen, vandaar: Trollenbos 
Aan de punt bereikten we de stranden en baaien, het 3e 
landschap. Het pad terug liep hier ook langs 
De vogelwaarnemingen waren duidelijk met deze  landschappen 
gecorreleerd. Ad 

Excursie 16: Oostkust: vogelexcursie 
Datum: 27 juni 2013 

Sfeerverslag 
Met de auto langs de Oostkust, te beginnen met Källahamn, de 
grootste limestone exporthaven tot voor kort (18e/19e eeuw). Alle 
bekende soorten vogels waren aanwezig. 
De volgende plek was iets ten Zuiden van de camping, nl. 
Sodraholmvagen. Een mooie drumling zowel qua lengte als 
schoonheid. De schapen en de koeien lopen gemoedelijk door 
het veld c.q. grasland met jeneverbessen etc. De mooie 
luchten/wolken schoten snel voorbij mede door de stevige bries. 
De roodmus was goed te horen en te zien. 
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De laatste plek was nog iets zuidelijker. Ook hier weer 
blaarkoppen met veel interesse in onze groep. Een enkele 
roofvogel sprak tot de verbeelding alsmede het kustlandschap 
aan de Oostzee, in casu deze mooie baai met riet en 
rotsen/keien. 
Goede verkenning die de moeite waard is. Gezellige groep 
mensen, drumling, landschap, mooie biotoop!  

Excursie 17: Bos en kust Noord Őland 
Datum 27 juni 2013 

Route 
Via Löttorp naar Byrum Raukar; daarna richting Böda tot 
parkeerplaats bij Ekocentrum, rechts van de weg. Verder per 
fiets richting Stora Mossen. Asfaltweg volgen naar Byxelkrok 
,dan kustweg tot de vuurtoren, via Nabbelund gaan we 
rechtstreeks naar de fietsroute via Älgmaden; Lycebäck naar 
Stora Mossen en parkeerplek.  

Excursie 18 :  Hornsjon (oostzijde) en Högby Hamn 
Datum 27juni 2013 

Route/sfeer verslag. 
Via Löttorp, richting Byrum, linksaf in Binnerbäck; parkeren op 
weggetje parallel aan meeroever. Wandelen door bos en langs 
weitjes naar de oever. In een strook 100 à 150 m breed langs de 
oever werd in het bos niet alleen de 4 wintergroensoorten 
gevonden, maar ook nog een 5e soort! Chimaphila umbellata, 
meest vegetatief: een enkele begint te bloeien. Ruud 

 Excursie 19 : Källa, kerk en Källa Hamn 
Datum: 28 juni 2013 

Route: In Källa zijweg nemen naar Källa Hamn 

 Excursie 20 : Knisa Mosse 
Datum 28 juni 2013Route: Via Södvik, linksaf 316, na 200 m. 
rechtsaf naar Knisa Mosse. 
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7 HERENLIEFDE EN HELDENLEED  

Een Olijk Epos over een Ölandse Orgie                      

door Hanneke den Held m.i.v. Marc Schmitz                                                                                                                           Öland, juni 2013  
 
 
 

De laatste avond van twee weken  
op Öland rondlopen en -fietsen 
hebben we het helemaal bekeken 
van Oostzee tot Ordovicium. 
 
Het bontgevlekte KNNVee 
graasde oeverloos in de plantenzee 
van Äkta Ölandsolvända tot Mattfibbla 
en van Blåbärsoppa tot Sjoc-o-lala 
 
met als hoogtepunt de orchidee, 
veelsoortig speelgoed voor onze play- 
boys Gerard één en Gerard twee 
die tot hun vreugd – en tot mijn smart – 
 
elke teelbal die ze vinden 
opblazen tot teerbeminde 
om ze daarna buiten zinnen 
– in pixels duizendvoud – te minnen: 
 
één doorlopend climax-orgasme, 
sorry voor dit pleonasme. 
Maar zelfs met bijna dertig orchideeën 
zijn zij nog niet eens tevreeën. 
 
Overal grijpen de Gerards hun kansen: 
op laarzen de calypso dansen  
voor een versleten vrouwenschoentje,  
dat maakt hen weer zo fris als een hoentje, 
 

zowel Harteveldje als Verroentje – 
en wij, wij voelen ons dan een oentje. 
Wind en regen, daar geven ze geen laars om, 
zij denken vooral “als ik maar klaarkom”. 
 
Alsof het niks is trekken ze van leer, 
de één over het weer, de ander over ... ja, alweer. 
Hun hartstocht, zeg maar Harteveld, 
geven ze niet op, voor nog geen Held. 
 
Ze ergeren zich groen en geel 
als in het grasland of struweel 
geen groene nachtzuil voor ze klaarligt,  
of de bergnachtfluit niet opklinkt. 
 
Honingzoet en monomaan 
laten zij zich geen bal ontgaan, 
alleen Klotstarr, Klotpyrola en Klotfräne, 
die kloteplanten kunnen ze géén bal schelen. 
 
Onze joy-ridders zonder vrees of blaam 
zijn in zekere zin wel monogaam. 
Daar weten Adri en Marion 
vast meer van – oh, dames, pardon! 
 
(Hoewel, Marion is paddestoel-fan, 
dus zij weet “er” ook heel veel van, 
want de paddestoel is Hét Sexsymbool 
en stooft daarmee de orchis een kool.) 
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Hun vogelliefde strekt zich uit 
tot bosvogels en vogelnest, 
maar al die vogelende rest 
interesseert ze mooi geen fluit. 
 
Aan vlinders fladderen ze luchthartig voorbij; 
hun insectenliefde beperkt zich tot 
vlieg, mug, kever, wants, wesp, hommel en bij 
en o ja, de spin, die is ook wel hot. 
 
Sommige zoogdieren zijn behoorlijk kits, 
te beginnen bij de bokkenorchis, 
daarna gaat aapjesorchis ontluiken, 
waaruit dan Adam en Eva ontspruiten 
 
en het leven schenken aan knapenkruiden 
die, hoe moet ik dat nou weer duiden, 
ook geliefd zijn bij mannetjes en soldaat 
voor wat herenspel langs de straat. 
 
Voor de heterofiele daad is men tevreden 
met een vanillepeul of zo'n omhullende schede. 
En hoe komt het handekenskruid aan zijn naam? 
Ja natuurlijk, twee handen komen om “iets” saam. 
 
Deze hele wel(?)riekende poppen-kast 
vormt een bijna harlekijneske uitwas. 
Waaks is ook nog de hond aan 't flaneren 
om dit pakkend pyramidespel te souteneren. 
 
 
 
 
 
 

Veel orgie-ja dus, doch ook orchi-nee:  
tragisch genoeg zit geen ene orchidee 
met de soortsnaam “gerardii” ertussen. 
Alleen bij van die minne russen 
 
wordt deze species-naam gekend, 
zelfs een plantengemeenschap erdoor bestemd, 
het “Juncetum gerardii” genaamd,op Öland  
uit twee subtypes bestaand: 
 
het zoete “typicum” in het binnenland 
– ook tegen het camping-geweld bestand– 
en de stoute, o nee zoute, kweldergras-variant 
die floreert langs het zandige Oostzeestrand. 
 
Juncus gerardii, de zilte rus, 
is voor iedereen een must, 
dat hebben Anna Marie, Jitske en Ruud ontdekt, 
aangespoord door voorzitter Annette. 
 
Bekijk je zíjn bloemdek met de loep 
dan zie je zijn donkere schoonheid pas goed. 
Elke orchis verbleekt daarbij weinig flatteus 
tot een vlezige wassen neus. 
 
Maar Gerard en Gerard gaan nu hun jongensdromen 
bevredigen door orchis 25.001 op zijn spoor te komen 
om aldus het absolute hoogtepunt te beleven 
van hun gepassioneerd orchideeënleven. 
 
En, tot slot, hoe noemen ze die? 
Eendrachtig doch tweeslachtig ...  
Monorchis bigerardii !...  
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8 PADDESTOELAND  –  PADDESTOELEN OP ÖLAND 

door Hanneke den Held & Marion Verroen   

In ’t bosch, alleen, en soms in kringen, 
Verschijnt dit zonderling geslacht, 
Zoo onverwacht als mijmeringen 
 En droomen van geluk en macht.  
Willem de Mérode (1931 
 
 

Gelukkig maar, dat wij zoveel plezier hebben beleefd aan het 
vinden en bekijken en fotograferen in het veld; paddenstoelen 
zijn intrigerende verschijningen. Want daarna, en na dagen 
determineren en microscopiseren, was het helemaal genoeg: 
de ene indeterminabele paddenstoel na de andere, zelfs 
1000x vergroting hielp nauwelijks. Onbegonnen werk, of 
liever, begonnen werk met een open einde. En zoveel 
paddenstoelen stonden er niet eens op Öland vanwege het 
warme en droge voorjaar. Gelukkig maar, eigenlijk.  

Het begon al met het drogen. 
Zonder handig elektrisch apparaat moet dat op de deksel van 
een pannetje tijdens het eten koken, of in de zon achter de 
autoruit, of boven een kaarsvlam. En dan maar hopen dat het 
droogt en niet verrot of verbrandt. Een stuk of dertig hebben  

 

 

 

 
 

 

 
deze behandeling overleefd. 
En dan het determineren. 
De franjehoeden (Psathyrella) vormen een geslacht apart. 
Wat kan je daar een hekel aan krijgen. Veel franje vooral, 
maar zelden waar het om ging: de naam van de soort. 
Meestal niet gelukt dus, en lukte het wel een keertje, dan was 
het de aller gewoonste soort, bleke franjehoed. De tabellen in 
allerlei dikke en degelijke boeken zoals de 'Funga Nordica' en 
de 'Flora Agaracina Neerlandica' bekommeren zich helemaal 
niet om de arme gebruiker die vooral eenvoudige en 
praktische wegwijzers wil hebben. 
Daarna de wasplaten. Frisse en vrolijke oranje-gele 
paddenstoeltjes, hartstikke makkelijk te herkennen toch? Ja, 
in het veld, als groep, maar onder de microscoop, welke van 
de drieëndertig soorten? Je moet dan het binnenste van een 
plaatje, een lamel, 
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tevoorschijn toveren. Hoe doe je dat? Met het dekglaasje 
pletten, maar dat breekt dan. Als dat geen hekserij vereist ... 
Een verdwaald vezelkopje is maar snel weggegooid, daar was 
geen chocola van te maken. 
Wat overbleef staat in ons bescheiden paddenstoelenlijstje. 
Daarin vallen een paar dingen op.  
Om te beginnen de kleine Witte inktzwam op oude 
koeienpoep, niet echt zeldzaam maar o zo mooi. En nog een 
paar andere niet zo algemene paddenstoeltjes die de 
koeienvlaaien versierden. Verder de witte variëteit van de 
Grijze slanke amaniet, volgens onze literatuur nog niet eerder 
voor Öland opgegeven. Wat we ook beslist willen noemen is 
het fragiele Isabelkleurig breeksteeltje, voor ons het mooiste 
paddenstoeltje op Öland, daar werden we echt helemaal 
gelukkig van, zoveel als het er stond. 

En tot slot toch nog iets heel bijzonders, de Schubbige boleet, 
ontdekt door Jitske op de Store Alvar. Het lijkt erop dat dit de 
eerste vondst op Öland is! Deze boleet, een Rode Lijst-soort, 
komt wel voor op het vasteland van Zuid-Zweden, maar in de 
Rode Lijst voor Zweedse paddenstoelen van 2005 staat hij in 
ieder geval nog niet vermeld voor Öland.  

zie voor aanvullend en onthullend vervolg pag.54
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wetensch. naam Ned. naam plaats datum algemeenheid Rode opmerkingen 

    
in Scand. Lijst 

 Agaricus macrosporus (= urinascens) Grootsporige champignon Store Alvar bij Ekelunda 25-06-13 a 
  Agrocybe paludosa Moerasleemhoed Store Alvar, NW-zijde 28-06-13 vz x 

 Agrocybe pediades Grasleemhoed kustgrasland ten NW van camping 16-06-13 a 
  Agrocybe pediades Grasleemhoed Store Alvar 18-06-13 a 
  Agrocybe pediades Grasleemhoed grasland strandwal nabij camping 26-06-13 a 
  Agrocybe pediades (f. cinctula) Grasleemhoed Honingorchis--grasland nabij camping 28-06-13 a 
  Amanita vaginata var. alba Grijze slanke amaniet, witte var. kustgrasland ten NW van camping 16-06-13 z? 
 

witte var. nieuw voor Öland? 

Conocybe coprophila Mestbreeksteeltje Store Alvar, W-zijde 27-06-13 z 
 

op koemest 

Conocybe albipes (= lactea) Isabelkleurig breeksteeltje camping 17-06-13 vz 
  Conocybe albipes (= lactea) Isabelkleurig breeksteeltje Store Alvar 18-06-13 vz 
  Conocybe albipes (= lactea) Isabelkleurig breeksteeltje Alvar NW-zijde Öland 28-06-13 vz 
  Coprinus disseminatus Zwerminktzwam boulevard vogelrots 18-06-13 aa 
  Coprinus micaceus s.l. Gewone glimmerinktzwam camping 18-06-13 aa 
  Coprinus niveus Witte mestinktzwam Store Alvar, W-zijde 27-06-13 a 
 

op koemest 

Coprinus niveus Witte mestinktzwam kustgrasland ten NW van camping 27-06-13 a 
 

op koemest 

Marasmius oreades Weidekringzwam kustgrasland ten NW van camping 16-06-13 aa 
 

ook diep in het zand 'wortelend' 

Panaeolus foenisecii Gazonvlekplaat camping 17-06-13 aa 
  Panaeolus foenisecii Gazonvlekplaat camping 21-06-13 aa 
  Peziza fimeti  Mestbekerzwam Store Alvar, W-zijde 27-06-13 z? 
 

op koemest 

Polyporus varius Waaierbuisjeszwam omgeving boulevard vogelrots 17-06-13 a 
  Psathyrella candolleana Bleke franjehoed grasland tussen S. Bäck en Gunnarstorp 22-06-13 aa 
  Psathyrella candolleana Bleke franjehoed ruig grasland nabij camping 26-06-13 aa 
  Psathyrella candolleana Bleke franjehoed camping 28-06-13 aa 
 

in de convo-tent 

Psilocybe semiglobata Kleefsteelstropharia kustgrasland ten NW van camping 16-06-13 a 
 

op koemest 

Psilocybe subcoprophila Grootsporig mestkaalkopje Store Alvar, W-zijde 27-06-13 vz 
 

op koemest 

       Hygrocybe div. spp. (o.a. conica?) div. Wasplaten, o.a. Zwartwordende? 
    donkerspoorders donkerspoorders div. soorten 

     Russula spec. Russula-soort 
     Agaricus spec. Champignon-soort 
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9 Onverwachte Orchideeën Overvloed  op Öland 
door Gerard Harteveld

De vooruitzichten waren niet best. Toen het verlate voorjaar eindelijk 

een feit was maakten de orchideeën in mei een snelle, heftige 

inhaalslag, die van korte duur was. Van de 14 geplande 

orchideeënexcursies van het natuurcentrum station Linné op Öland 

gingen de eerste drie van begin mei niet door. Door de koude maart 

en april waren er weinig bloeiende orchissen. De laatste vier  van 

eind mei en begin juni kwamen ook te vervallen omdat de meeste 

soorten een uitbundige maar kortdurende bloei hadden doorgemaakt. 

Dat was de teleurstellende boodschap die we bij aankomst op Öland 

te horen kregen.  

Blij verrast zagen we langs de hoofdweg in de greppels nogal wat 

soldaatjes staan. De berm van oprijlaan bij de campingingang  

maakte ons blij met soldaatjes, mannetjes-, grote kever-, 

aangebrande- en muggenorchissen. Van de camping loop je zo 

het naturreservaat Högenäs in waar de welriekende 

nachtorchissen in bloei kwamen en de vleeskleurige orchissen in 

het vochtige gras bloeiden. De dagen daarop konden we de op 

fietsafstand van de camping bij een natuurterrein bij Pernäs, 

moeraswespenorchis, de vliegenorchis, de bloedvlekkenorchis 

en de vleeskleurige en de gele vleeskleurige orchis met hun 

hybryden bijschrijven. Een voor mij nieuwe soortwas het miniatuurtje 

genaamd de honingorchis. Wat een orchideeënparadijs. Van de 

bosorchis zagen we ook een fraai wit exemplaar in natuurgebied 

Lilahorn. Het witte bosvogeltje 1) ontdekten we al rijdend in de 

Landrover zowat op de weg van de kust naar Löttorp. In de tuin van 

Marijkes dochter ontmoette ik een vriendin van haar die me 

rondleidde in de omgeving en me de eerste bloeiende 

pyramideorchissen liet zien en wat uitgebloeide vlierorchissen die 

enkele weken tevoren zo massaal de graslanden met rode en gele 

bloemen gesierd hadden. Op weg naar de groenknolorchis in het 

kalkgrasmoeras ontdekten we in het bos nog enkele 

vogelnestorchissen. De vrouwenschoentjes die nog maar op Öland 

nog maar op een locatie voorkomt zochten we m.b.v een getekende 

schatkaart die Marijke had weten te bemachtigen. We vonden ze wel, 

helaas een week te laat: ze waren uitgebloeid. De alleraardigste 

informatrice in het natuurcentrum  gaf me een situatieschets waar de 

weliswaar uitgebloeide, maar mooi in het zaad staande groepje 

koraalwortels netjes met takken gemarkeerd in een door muggen 

vergeven bos. Door de invallende duisternis was ik genoodzaakt de 

volgende dag terug te gaan om de voor mij nieuwe soort de kleine 

keverorchis te vinden. Ingesmeerd met inmiddels toch maar met 

tegenzin aangeschafte anti-muggenolie vond ik de kleine, weliswaar 

uitgebloeide orchisjes in de bosrand. Het zijn net kleine vogeltjes die 

nog lang na de bloei duidelijk herkenbaar zijn. Had ik bij ver van de 

camping op de alvar bij Karlevi na uren speuren de moed 

opgegeven, dankzij de doorzettende Adri, Hanneke en Marc kon ik 

de groene bergnachtorchis die wel met twintig exemplaren 

verspreid in het natte gras stonden, fotograferen. Tegen het einde 

van het kamp raakten e soldaatjes raakten uitgebloeid, terwijl de 

breedbladige wespenorchissen en de bergnachtorchissen juist 

begonnen. 

Kortom: (ook) wat de orchideeën betreft een zeer geslaagd kamp.  

 

1) Het verslag van KNNV-kamp 2007 vermeldt het bleek bosvogeltje( Cephalanthera damasonium)  en de brede orchis (Dactylorhiza 

majalis) die echter niet op Öland voorkomen. 
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 Locaties  datums 

 Frönäsvägen oprijlaan camping Wikegårds 14 18     

 Högenäs Orde, Naturreservat 15 16 21   

 Persnäskyrkväg 17 18 19 20 

 Little Horns löväng, Naturreservat 17       

 Holmvägen 17       

 Jordhamn 17       

 Akerby källa, oude offerplaats, Spjutterumsvägen 19       

 Lofta, Loftakustweg 20       

 Gelgatan 20 22     

 Halltorp Naturreservat 22       

 Alvetsjövägen Nabbelund 24 25     

 Neptunivägen Äkrar -  24       

 Mensalvret 25 25     

 Greda Södra, Naturreservat 26       

 Karlevi, Alvar 27       

 Kastlösa, nat grasland 27       
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 Deze soorten komen niet in het verslag van het KNNV-kamp 2007 voor 

  

 Anacamptis (Orchis) morio Harlekijn Göknyckel         v       

 Anacamptis pyramidalis Piramideorchis Salepsrot       v  v  v     

 Cephelanthera longifolia Wit bosvogeltje Vit skogslilja            v v    

 Coeloglossum viride Groene nachtorchis Grönkulla              v  

 Corallorhiza trifida Koraalwortel Korallrot           v     

 Cypripedium calceolus Vrouwenschoentje Guckusko          v       

 Dactylorhiza fuchsii Bosorchis Skogsnyclar    v v    v  v     

 Dactylorhiza inc.ssp.ochroleuca Lisorchis Vaxnycklar     v v v    v     

 Dactylorhiza incarnata Vleeskleurige orchis Ängsnycklar  v  v v v v  v  v     

 Dactylorhiza inc. ssp. cruenta Bloedvlekkenorchis Blodnycklar      v v v         

 Dactylorhiza sambucina Vlierorchis Adam och Eva       v         

 Epipactis helleborine Brede wespenorchis Skogsknipprot         v  v     

 Epipactis palustris Moeraswespenorchis Kärrknipprot      v v        v 

 Gymnadenia conopsea Grote muggenorchis Brudsporre v v v v v v v  v  v    v 

 Herminium monorchis Honingorchis Honungsblomster    v v v v        v 

 Liparis loeselii Groenknolorchis Gulyxne       v          

 Listera cordata Kleine keverorchis Spindelblomster            v   v 

 Listera ovata Grote keverorchis Tvåblad v v v v v v v  v  v     

 Neotinea (Orchis) ustulata Aangebrande orchis Krutbrännare v v v v     v     v  

 Neottia nidus-avis Vogelnestje Nästrot      v     v     

 Ophrys insectifera Vliegenorchis Flugblomster    v v v v  v  v    v 

 Orchis mascula Mannetjesorchis Sankt Pers nycklar v v v    v         

 Orchis militaris Soldaatje Johannes nycklar  v v v v v v v  v  v     

 Platanthera bifolia bifolia Welriekende nachtorchis Natviol   v  v v v v  v       

 Platanthera chlorantha Bergnachtorchis Grönvit nattviol    v v  v  v  v     
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10 planten door Willem en Annette (red.) 
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 Nederlandse naam Latijnse naam 1 3+4 3 5 6 7a 7b 8 12* 20 9 10 18  

                 

0 Kranswieren Characeae               

0 Kranswier  Chara sp. ?      1         

1 Mossen Bryophyta               

1 Groot staartjesmos Philonotis calcarea      1         

1 Buizerdmos Rhytidium rugosum            1   

2 Varens Pteropsida               

2 Blaasvaren Cystopteris fragilis        1  1  1   

2 Muurvaren Asplenium ruta-muraria     1          

3 Naaktzadigen/coniferen Pinopsida               

3 Jeneverbes Juniperus communis    1 1          

4 Paardestaartfamilie Equisetaceae               

4 Heermoes Equisetum arvense               

4 Holpijp Equisetum fluviatile      1  1  1     

4 Lidrus Equisetum palustre      1         

4 Bonte paardestaart Equisetum variegatum     1 1         

5 Berberisfamilie Berberidaceae               
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5 Zuurbes Berberis vulgaris     1          

6 Ranonkelfamilie Ranunculaceae               

6 Vrouwenmantel Alchemilla spp  1    1     1 1   

6 Bosanemoon Anemone nemorosa      1         

6 Dotterbloem Caltha palustris     1          

6 Wilde ridderspoor Consolida regalis       1        

6 Leverbloempje Hepatica nobilis  1   1 1  1   1 1   

6 Tormentil Potentilla erecta  1    1         

6 Heesterganzerik Potentilla fructicosa     1 1         

6 Vijfvingerkruid Potentilla reptans 1              

6 Wildemanskruid Pulsatilla pratensis   1  1      1    

6 Wildemanskruid Pulsatilla vulgaris  1             

6 Scherpe boterbloem Ranunculus acris  1         1    

6 Fijne waterranonkel Ranunculus aquatilis            1   

6 Waterranonkel Ranunculus aquatilis spp. 1           1   

6 Gulden boterbloem Ranunculus auricomus        1  1*     

6 Zilte waterranonkel Ranunculus baudotii 1              

6 Knolboterbloem Ranunculus bulbosus  1             

6 Egelboterbloem Ranunculus flammula     1   1       

6 Bosboterbloem Ranunculus polyanthemos subsp. nemorosus       1    

6 Blaartrekkende boterbloem Ranunculus scleratus 1              

6 Onvertakte ruit Thalictrum simplex             1  

8 Ganzevoetfamilie Chenopodiaceae               

8 Strandmelde Atriplex littoralis 1              

11 Anjerfamilie Caryophyllaceae               

11 Zandmuur Arenaria serpyllifolia 1          1    

11 Zandhoornbloem Cerastium semidecandrum 1              

11 Steenanjer Dianthus deltoides  1  1 1       1   

11 Såpört Gypsopsophila pastigiata     1          

11 Breukkruid Herniaria            1   

11 Kaal breukkruid Herniaria glabra     1          

11 Zeepostelein Honkenya peploides 1              

11 Slanke mantelanjer Petrorhagia prolifera     1          

11 Sierlijke vetmuur Sagina nodosa        1  1  1   

11 Kleine hardbloem Scleranthus annuus spp. polycarpos 1              

11 Overblijvende hardbloem Scleranthus perennis 1              

11 Nachtsilene Silene nutans    1       1    

11 'Kalknachtsilene'' Silene nutans subsp infracta     1          
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11 Rode pekanjer Silene viscaria    1           

11 Blaassilene Silene vulgaris               

11 Zilte schijnspurrie Spergularia marina               

11 Gerande schijnspurrie Spergularia media s maritima               

11 Grasmuur Stellaria graminae 1              

11 Bosmuur Stellaria holostea               

11 Vogelmuur Stellaria media           1    

11 Muur Stellaria spp     1          

12 Duizendknoopfamilie Polygonaceae               

12 Schapezuring Rumex acetosella 1           1   

12 Krulzuring Rumex crispus 1              

12 Ridderzuring Rumex obtusifolius           1    

12 Geoorde zuring Rumex thyrsiflorus 1              

13 Hertshooifamilie Clusiaceae               

13 Sint-Janskruid Hypericum perforatum           1    

14 Kaasjeskruidfamilie Malvaceae               

14 Muskuskaasjeskruid Malva moschata           1    

15 Viooltjesfamilie Violaceae               

15 Akkerviooltje Viola arvensis            1   

15 Ruig viooltje Viola hirta            1   

15 Dwergmelkviooltje ??? Viola pumila ???     1          

15 Donkersporig bosviooltje Viola reichenbachiana      1         

17 Kruisbloemenfamilie Brassicaceae               

17 Look zonder look Alliaria petiolata    1           

17 "Kalktrav" (kalkscheefkelk) Arabis hirsuta subsp. Glaberrina    1          

17 Bolletjeskers Cardamine bulbifera (Dentaria bulbifera)      1  1  1   

17 Vroegeling Erophila verna 1           1   

17 Wede Isatis tinctoria           1    

17 Gele waterkers Rorippa amphibia     1          

17 Hongaarse raket Sisymbrium altissimum 1              

17 Wede ? Isatis Tinctoria ( fängmöro) ???? 1             

18 Heideachtigen Ericaceae/Empetrum nigrum              

18 Struikheide Calluna vulgaris     1          

18 Chimaphila umbellata Chimaphila umbellata             1  

18 Eenbloemig wintergroen Moneses uniflora             1  

18 Eenzijdig wintergroen Orthilia secunda             1  

18 Klein wintergroen Pyrola minor  1*           1  

18 Rond wintergroen Pyrola rotundifolia             1  
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19 Sleutelbloemfamilie Primulaceae               

19 Melkkruid Glaux maritima 1              

19 Slanke sleutelbloem Primula elatior        1    1   

19 Meelsleutelbloem Primula varinosa ?  1   1 1         

19 Gulden sleutelbloem Primula veris 1    1      1    

20 Vetplantenfamilie Crassulaceae               

20 Muurpeper Sedum acre 1   1       1    

20 Wit vetkruid Sedum album     1      1    

20 Tripmadam Sedum reflexum     1        1  

21 Steenbreekfamilie Saxifragaceae               

21 Knolsteenbreek Saxifraga granulata 1 1             

22 Vleugeltjesbloemfamilie Polygalaceae               

22 Bittere vleugeltjesbloem Polygala amarella ?? 1    1      1 1   

22 Kuifvleugeltjesbloem Polygala comosa     1          

22 Gewone vleugeltjesbloem Polygala vulgaris     1       1   

23 Rozenfamilie Rosaceae               

23 Gewone agrimonie Agrimonia eupatoria         1 1     

23 Wilde cotoneaster Cotoneaster intergenia     1          

23 Tweestijlige meidoorn Crataegus laevigata            1   

23 Eenstijlige meidoorn Crataegus monogyna            1   

23 Knolspirea Filipendula vulgaris     1 1  1  1 1 1   

23 Moerasspirea Filupendula ulmaria 1 1        1     

23 Bosaardbei Fragaria vesca 1    1      1 1   

23 Heuvelaardbei Fragaria viridis 1              

23 Knikkend nagelkruid Geum rivale 1 1    1  1   1    

23 Geel nagelkruid Geum urbanum    1      1     

23 Tormentil Potentila erecta           1    

23 Kruipganzerik Potentilla anglica            1   

23 Zilverschoon Potentilla anserina 1          1    

23 Viltganzerik Potentilla argentea 1   1 1   1       

23 Vijfvingerkruid Potentilla reptans            1   

23 Hondsroos Rosa canina            1   

23 luddros ? Rosa sherardii     1          

23 Zweedse lijsterbes Sorbus intermedia     1          

24 Vlinderbloemenfamilie Fabaceae               

24 Wondklaver   Anthyllis vulneraria 1 1         1 1   

24 Hokjespeul Astragalus glycyphyllos            1   

24 Veldlathyrus Lathyrus pratensis 1 1      1  1     
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24 Boslathyrus Lathyrus sylvestris           1    

24 Voorjaarslathyrus  Lathyrus vernus  1          1   

24 Rolklaver Lotus  spp 1           1   

24 Gewone rolklaver Lotus corniculatus v corniculatus          1 1   

24 Gele luzerne ? (lupine) Lupinus luteus ?            1   

24 Hopklaver Medicago lupulina            1   

24 'Aarstalkruid'' Ononis spinosa subsp arvensis 1             

24 Oxytropis campestris Oxytropis campestris          1     

24 Hazepootje Trifolium arvense 1              

24 Liggende klaver Trifolium campestre 1 1          1   

24 Aardbeiklaver Trifolium fragiferum 1              

24 Bochtige klaver Trifolium medium  1   1          

24 Bergklaver Trifolium montanum     1      1    

24 Rode Klaver Trifolium pratense 1           1   

24 Witte klaver Trifolium repens            1   

25 Ooievaarsbekfamilie Geraniaceae               

25 Fijne ooievaarsbek Geranium columbinum          1 1    

25 Slipbladige ooievaarsbek Geranium dissectum            1   

25 Klein robertskruid Geranium purpureum    1           

25 Robertskruid Geranium robertianum           1    

25 Vogelwikke Vicia cracca     1      1    

25 Smalle wikke Vicia sativa subsp. nigra 1              

25 Stijve wikke  Vicia tenuifolia     1          

26 Klimopfamilie Araliaceae               

26 Klimop Hedera helix     1          

27 Schermbloemenfamilie Apiaceae               

27 Fluitenkruid Anthriscus sylvestris 1              

27 Peen Daucus carota           1    

27 Broad Leaved Sermountain Laserpitium latifolium  1             

27 Pastinaak Pastinaca       1        

27 Kleine bevernel Pimpinella saxifraga             1  

27 Heelkruid Sanicula europaea      1  1    1   

27 Grote watereppe Sium latifolium       1     1   

28 Nachtschadefamilie Solanaceae               

28 Bilzekruid Hyoscyamus niger  1    1         

29 Olijffamilie Oleaceae               

29 Es Fraxinus excelsior     1          

31 Ruwbladigenfamilie Boraginaceae               
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31 Veldhondstong Cynoglossum officinale  1   1          

31 Slangekruid Echium vulgare          1 1    

31 Akkervergeet-me-nietje Myosotis arvensis           1    

31 Moerasvergeet-me-nietje Myosotis scorpioides             1   

32 Lipbloemenfamilie Lamiaceae               

32 Kleine steentijm Clinopodium acinos 1   1 1       1   

32 Akkermunt Mentha arvensis     1          

32 Grote brunel Prunella grandiflora     1        1  

32 Brunel Prunella vulgaris  1   1      1 1   

32 Blauw glidkruid Scutellaria galericulata          1     

32 Glidkruid Scutellaria hastifolia        1  1     

32 Ezelsoor Stachys byzantina          1     

32 Kruiptijm Thymus praecox        1       

34 Weegbreefamilie Plantaginaceae               

34 Gewone kogelbloem Globularia vulgaris     1          

34 Smalle weegbree Plantago lanceolata 1    1      1 1   

35 Helmkruidfamilie Scrophulariacea               

35 Kamzwartkoren Melampyrum cristatum  1             

35 Hengel Melampyrum pratense  1             

35 Boshengel Melampyrum sylvaticum      1         

35 Grote ratelaar Rhinanthus angustifolius  1             

35 Koningskaars Verbascum thapsus           1    

35 Beekpunge Veronica beccabunga      1      1   

35 Gewone ereprijs Veronica chamaedrys      1     1    

35 Mannetjesereprijs Veronica officinalis 1     1     1    

35 Schildereprijs Veronica scutellata        1    1   

35 Tijmereprijs Veronica serpyllifolia    1       1 1   

35 Aarereprijs Veronica spicata        1  1 1 1   

36 Bremraapfamilie Orobanchaceae               

36 Ogentroost Euphrasia spp.  1             

36 Wilde weit Melampyrum arvense  1          1   

36 Kleine ratelaar Rhinanthus minor 1              

37 Blaasjeskruidfamilie Lentibulariaceae               

37 Vetblad Pinguicula vulgaris     1 1  1  1     

38 Klokjesfamilie Campanulaceae               

38 Breed klokje Campanula latifolia  1             

38 Prachtklokje Campanula persicifolia    1        1   

38 Grasklokje Campanula rotundifolia  1   1       1   



30 
 
39 Watergentiaanfamilie Menyanthaceae               

39 Waterdrieblad Menyanthes      1         

40 Sterbladigenfamilie Rubiaceae               

40 Kalkbedstro Asperula Cynanchica  1             

40 Färgmåra Asperula tinctoria    1 1          

40 Scherpe fijnstraal Erigeron acer  1   1          

40 Noords walstro Galium boreale     1       1   

40 Glad walstro Galium mollugo 1          1    

40 Moeraswalstro Galium palustre            1   

40 Ruw walstro Galium uliginosum  1             

40 Geel walstro (Echt) Galium verum     1   1   1 1   

41 Kamperfoeliefamilie Caprifoliaceae               

41 Wilde kamperfoelie Lonicera periclymenum           1    

41 Rode kamperfoelie Lonicera xylosteum      1         

42 Valeriaanfamilie Valerianaceae               

42 Kleine valeriaan Valeriana dioica      1         

43 Kaardebolfamilie Dipsacaceae               

43 Blauwe knoop Succisa pratensis     1          

44 Composietenfamilie Asteraceae               

44 Duizendblad Achillea millefolium 1          1    

44 Rozenkransje Antennaria dioica     1          

44 Wilde averuit Artemesia campestris             1  

44 Absintalsem Artemisia absinthium     1      1    

44 Bijvoet Artemisia vulgaris 1          1    

44 Madeliefje Bellis perennis     1       1   

44 Langstekelige distel Carduus acanthoides           1    

44 Knikkende distel Carduus nutans          1     

44 Driedistel Carlina vulgaris     1  1   1     

44 Knoopkruid Centaurea jacea         1      

44 Grote centaurie Centaurea scabiosa            1   

44 Wilde cichorei Cichorium intybus          1     

44 Akkerdistel Cirsium arvense           1    

44 Canadese fijnstraal Conyza canadiensis           1    

44 Smal streepzaad Crepis tectorum           1    

44 Havikskruid Hieracium hieracium           1    

44 Muizenoor Hieracium pilosella 1           1   

44 Engelse alant Inula britannica            1   

44 Wilgalant Inula salicina      1         
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44 Herfstleeuwetand Leontodon autumnalis            1   

44 Margriet Leucanthemum vulgaris     1      1    

44 Muursla Mycelis muralis           1    

44 Tall Mouse-ear-hawkweed Pilosella cymosa          1     

44 Kleine schorseneer Scorzonera humilis  1           1  

44 Boskruiskruid Senecio sylvaticus           1    

44 Klein kruiskruid Senecio vulgaris           1    

44 Reukeloze kamille  Tripleurospermum maritimum  1              

45 Waterweegbreefamilie Alismataceae               

45 Grote waterweegbree Alisma plantago-aquatica            1   

45 Smalle waterweegbree Alisma gramineum            1   

46 Fonteinkruidfamilie Potamogetonaceae               

46 Ongelijkbladig fonteinkruid    potamogeton gramineus       1        

46 Puntig fonteinkruid potamogeton mucronatus       1        

46 Drijvend fonteinkruid Potamogeton natans     1  1        

47 Egelskopfamilie Sparganiaceae               

47 Kleinste egelskop Sparganum natans       1        

48 Russenfamilie Juncaceae               

48 Rechte rus Juncus alpinoarticulatus     1          

48 Greppelrus Juncus bufonius 1              

48 Platte rus Juncus compressus     1          

48 Zilte rus Juncus gerardii 1        1      

48 Zilte greppelrus Juncus ranarius 1              

48 Moeraszoutgras Triglochin palustris 1     1         

49 Platte bies Blysmus compressus      1         

49 Zandzegge Carex arenaria 1              

49 Tweehuizige zegge Carex dioica      1         

49 Zeegroene zegge Carex flacca 1    1       1   

49 Blonde zegge Carex hostiana     1          

49 Zwarte zegge Carex nigra     1          

49 Valse voszegge Carex otrubae               

49 Blauwe zegge Carex panicea  1   1       1   

49 Vlozegge Carex pulicaris     1          

49 Stekelzegge Carex spicata         1      

49 Boszegge Carex sylvatica      1         

49 Viltzegge Carex tomentosa     1          

49 Galigaan Cladium mariscus      1    1     
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49 Cypergrassen Cyperaceae               

49 Armbloemige waterbies Eleocharis quinqueflora     1          

49 Slanke waterbies Eleocharis uniglumus     1          

49 Veenpluis Eriophorum angustifolium     1 1         

49 Breed wollegras Eriophorum latifolium      1  1       

49 Zeebies  Schoenoplectus ????? 1              

49 Ruwe bies Schoenoplectus tabernaemontani      1         

50 Grassenfamilie Poaceae               

50 Gewoon struisgras Agrostis capillaris            1   

50 Grote vossenstaart Alopecurus pratensis 1              

50 Gewoon reukgras Anthoxanthum odoratum     1          

50 Bevertjes (Trilgras) Briza media 1 1   1      1 1   

50 Zachte dravik s.s. Bromus hordeaceus subsp. hordeaceus 1           1   

50 Kweekdravik Bromus inermis 1              

50 Kamgras Cynosurus cristatus 1    1    1   1   

50 Kropaar Dactylus glomarata 1    1          

50 Hondstarwegras Elymus caninus      1         

50 Fijn schapengras Festuca filiformis 1              

50 Reuzenzwenkgras Festuca gigantea            1?   

50 Beemdlangbloem Festuca pratensis            1   

50 Mannagras Glyceria fluitans     1          

50 Zandhaver Leymus arenarius 1              

50 Engels raaigras Lolium perenne 1              

50 Parelgras Melica      1    1     

50 Eenbloemig parelgras Melica uniflora        1 ?      

50 Timoteegras Phleum pratense subsp pratense     1          

50 Straatgras Poa annua 1              

50 Smal beemdgras Poa pratensis ssp. Angustifolia 1              

50 Veldbeemdgras Poa pratensis ssp. Pratensis 1              

50 matt fibla ? Pulcinella officinarum ssp peleteriana     1          

50 Blauwgras Sesleria albicans (caerulea)     1       1   

51 Leliefamilie Liliaceae               

51 Bieslook Allium schoenoprasum     1          

51 Sierui Allium senescens   1            

51 Kraailook Allium vineale 1        1      

51 Lelietje-van-dalen Convallaria majalis  1         1    

51 Dalkruid Maianthemum  1             

51 Eenbes Paris quadrifolia  1             
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51 Welriekende salomonszegel Polygonatum odoratum     1          

53 Lissenfamilie Iridaceae               

53 Gele lis Iris pseudacorus        1  1  1   

55 Napjesdragerfamilie Fagaceae               

55 Zomereik Quercus robur     1          

71 Berken/Hazelaar Betulaceae               

71 Ruwe berk Betula pendula     1          

71 Hazelaar Corylus avellana     1          

73 Strandkruid Plumbaginaceae               

73 Engels gras Armeria maritima ssp elongata 1   1       1    

77 Zonneroosjesfamilie Cistaceae               

77 Geel zonneroosje Helianthemum nummularium    1 1     1 1    

77 Akta olandssolvanda Helianthemum oelandicum     1          

93 Wegedoornfamilie Rhamnaceae               

93 Wegedoorn Rhamnus cathartica     1       1   

93 Sporkehout Rhamnus frangula     1          

95 Vlasfamilie Linaceae               

95 Geelhartje Linum cartharticum 1    1     1 1 1   

107 Zijdeplant Asclepiadaceae               

107 Witte engbloem Vincetoxicum hirundinaria  1  1 1      1    

109 Windefamilie Convolvulaceae               

109 Akkerwinde Convolvulus arvensis     1          

                 

* Geraadpleegde floras: 1. Heukels en vander Meijden, 2.Belgische Flora (De Langhe et al.), Svensk Flora (K. Almquist), Den nya nordiska floran (Mössberg & Steinberg) 
en de Vegetative Key to the British Flora (Poland & Clement) 

** Tussen Södvik en Persnäs in wegberm, in/bij kalkrijke permanente plas; bij Hallnäs en bij Petgärde Träsk    
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11Vlinders e.a. door Peter Rooij 
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Dagvlinders wetenschappelijke naam NL - naam                     

Lafr.; 
blz. 

                       

28  Erynnis tages bruin dikkopje   x                  

30  Ochlodes sylvanus groot dikkopje        x    x     x    

32  Thymelicus lineolus zwartsprietdikkopje        x             

44  Pyrgus malvae aardbeivlinder        x             

52  Papilio machaon koninginnenpage                    x 

74  Aporia crataegi groot geaderd witje         x        x x   

75  Pieris brassicae groot koolwitje  x                   

76  Pieris napi klein geaderd witje x    x                

80  Pieris rapae klein koolwitje x                    

106  Lycaena virgaureae morgenrood   x                  

110  Lycaena hippothoe rode vuurvlinder   x                  

126  Eumedonia eumedon zwart blauwtje        x        x     

140  Cupido minimus dwergblauwtje   x     x x            

147  Cyaniris semiargus klaverblauwtje         m       f, 
m 

   x 

163  Polyommatus icarus icarusblauwtje x f, 
m 

x x    x f,
m 

      m    x 

164  Polyommatus amandus wikkeblauwtje x        m     f f, 
m 

     

194  Limenitis populi grote ijsvogelvlinder                 x    
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200  Vanessa cardui distelvlinder x x x x    x      x       

200  Vanessa atalanta atalanta         x     x   x    

202  Aglais urticae kleine vos x   x     x     x      x 

203  Inachis io dagpauwoog x                    

208  Argynnis paphia keizersmantel         ?            

216  Brenthis ino purperstreepparelmoervlinder   x      x      x     x 

226  Melitaea cinxia veldparelmoervlinder x x x x x   x x   x     x   x 

238  Mellicta athalia bosparelmoervlinder      x            x   

242  Euphydryas aurinia moerasparelmoervlinder      x               

247  Aphantopus hyperantus koevinkje                 x    

251  Lasiommata megera argusvlinder x, 
m 

 x                 x 

251  Lassiommata maera rotsvlinder                 x    

338  Coenonympa pamphilus hooibeestje x x  x x   x x       x x   x 

338  Coenonympha tullia veenhooibeestje                    x 

                        

                        

Nachtvlinders                       

K&R Nvlgids                       

 48a Hepialus humuli hopwortelboorder f                    

 48e Pharmacis fusconebulosa gemarmerde wortelboorder f, 
m 

                   

 49g  /  
49i 

Zygaena filipendulae / 
lonicerae 

sint-jansvlinder / valse vijfvlek-
sint-vlinder 

r                    

 49i Zygaena lonicerae valse vijfvlek-sint-jansvlinder                    x 

 52d Malacosoma neustria ringelrups r r  r                 

 52f Macrothylacia rubi veelvraat m                    

 52h Lasiocampa trifolii kleine hageheld         r            

 54b Saturnia pavonia nachtpauwoog m                    

 55g Cilix glaucata witte eenstaart x                    

 125l Idaea humilata streepstipspanner            x         

 126b Orthonama vittata moeraswalstrospanner x                    

 126j Xanthorhoe montanata geoogde bandspanner x x x      x       x     

 127d Epirrhoe alternata gewone bandspanner x              x      

 127i Camptogramma bilineata gestreepte goudspanner  x   x   x x            

 128b Pelurga comitata kajatehoutspannerr x                    

 128e Cosmorhoe ocellata blauwbandspanner x                    

 128i Eulithis populata gewone agaatspanner x                    
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 128j Eulthis mellinata bessentakvlinder x                    

 129b Dysstroma truncata schimmelspanner x                    

 132m Perizoma albulata ratelaarspanner   x                  

 136d Eupithecia tantillaria fijnspardwergspanner x                    

 136g Pasiphila rectangulata groene dwergspanner x                    

 137e Odezia atrata rouwspanner x x            x x x     

 138b Abraxas sylvata porseleinvlinder              r       

 138d Ligdia adustata aangebrande spanner x                    

 139a Chiasmia clathrata klaverspanner x       x      x       

 139b Macaria brunneata bosbesbruintje x       x x            

 139i Opisthograptis luteolata hagedoornvlinder x                    

 139l Pseudopanthera 
macularia 

boterbloempje     x                

 143b Biston betularius peper-en-zoutvlinder x                    

 146a Hypomecis roboraria grote spikkelspanner x                    

 147d Ematurga atomaria gewone heispanner        x f            

 148d Lomographa temerata witte schaduwspanner x                    

 149b Siona lineata vals witje x x       x      x      

 207c Sphinx ligustri ligusterpijlstaart x                    

 208a Mimas tiliae lindepijlstaart x                    

 210d Deilephila elpenor groot avondrood x                    

 210e Deilephila porcellus klein avondrood x                    

 212b Clostera anachoreta kleine wapendrager x                    

 212d Phalera bucephala wapendrager x                    

 214q Coscinia striata geel grasbeertje x              x      

 216a Diacrisia sannio roodbandbeer      m               

 216b Splilosoma lubricipeda witte tijger x                    

 216c Spilosoma lutea gele tijger x                    

 311b Euxoa tritici graanworteluil x                    

 312a Agrotis clavis geoogde worteluil x                    

 312b Agrotis exclamationis gewone worteluil x                    

 312g Agrotis ripae  duinworteluil x                    

 312i Axylia putris houtspaander x                    

 312m Ochropleura plecta haarbows x                    

 313c Noctua pronuba huismoeder x                    

 314g Lycophotia porphyrea granietuil x                    

 314i Diarsia mendica variabele breedvleugeluil x                    

 314j Diarsia dahlii moerasbreedvleugeluil x                    
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 315d Xestia ditrapezium trapeziumuil x                    

 315m Naenia typica splinterstreep x                    

 316d Hadula trifolii spurrie-uil x                    

 316e Hada plebeja schaaruil x                    

 316h Polia nebulosa marmeruil x                    

 316k Siderius reticulata gelijnde silene-uil x                    

 316n Ceramica pisi erwtenuil x                    

 316o Laconobia contigua geoogde w-uil x                    

 316p Laconobia w-latinum brede-w-uil x                    

 317a Laconobia thalassina w-uil x                    

 317b Laconobia suasa variabele w-uil x                    

 317c Laconobia oleracea groente-uil x                    

 317e Papestra biren heide-schaaruil x                    

 317i Hadena perplexa variabele silene-uil x                    

 317o Hadena bicruris gewone silene-uil x                    

 318c Orthosia miniosa eikenvoorjaarsuil   r                  

 319g Mythimna straminea spitsvleugelgrasuil x                    

 319h Mythimna impura stompvleugelgrasuil x                    

 319i Mythimna pallens bleke grasuil x                    

 319k Mythimna litoralis helmgrasuil x                    

 319m Mythimna unipuncta eenstipgrasuil x                    

 319o Leucania comma komma-uil x                    

 326e Dypterygia scabriuscula vogelwiekje x                    

 326f Rusina ferruginea randvlekuil x                    

 326h Thalpophila matura geelvleugeluil x                    

 326i Trachea atriplicis meldevlinder x                    

 326k Phlogophora meticulosa  
(L., 1758) 

agaatvlinder x                    

 327j Apamea monoglypha graswortelvlinder x                    

 327k Apamea lithoxylaea bleke grasworteluil x                    

 327l Apamea sublustris okergele grasuil x                    

 328a Apamea crenata variabele grasuil x                    

 328e Apamea remissa grauwe grasuil x                    

 328f Apamea unanimus rietgrasuil x                    

 328h Apamea sordens kweekgrasuil x                    

 328l Oligia strigilis gelobd halmuiltje x                    

 328n Oligia latruncula donker halmuiltje x                    

 328o Oligia fasciuncula oranjegeel halmuiltje x                    
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 328p Mesoligia furuncula zandhalmuiltje x                    

 328q Mesoligia literosa duinhalmuiltje x                    

 330l Calamia tridens groene weide-uil x                    

 331l Charanyca trigrammica drielijnuil x                    

 332a Hoplodrina octogenaria gewone stofuil x                    

 332h Caradrina morpheus morpheusstofuil x                    

 333b Pyrrhia umbra oranje o-vlinder x                    

 333k Protodeltote pygarga donkere marmeruil x                    

 333m Deltote uncula zilverhaak      x               

 334k Diachrysia chrysitis koperuil x                    

 334p Plusia festucae goudvenstertje x                    

 334r Autographa gamma gamma-uil x  x     x x     x x x    x 

 337e Euclidia glyphica bruine daguil  x                   

 337k Scoliopteryx libatrix roesje x                    

 338b Hypena proboscidalis bruine snuituil x                    

9523  Eucarta virgo (Treitschke, 
1835) 

 'silvery gem'; trekvlinder uit 
zuidoost EU 

x                    

 338p Macrochilo cribrumalis stippelsnuituil x                    

                        

319  Pseudopostega 
crepusculella 

muntoogklepmot x                    

338  Nemophora degeerella geelbandlangsprietmot   x                  

391  Nematopogon 
swammerdamella 

bleke langsprietmot x                    

815  Taleporia tubulosa sigaarzakdrager x                    

1346 15 Yponomeuta spec = stippelmotten  r            r       

1353  Yponomeuta irrorella waasjesstippelmot   x                  

1525  Plutella xylostella koolmotje x               x     

1644  Ethmia quadrillella kleine zwartwitmot  x                   

2939  Oegoconia deauratella witte dominomot  x                   

3781  Syncopacma larseniella bandpalpmot              x       

4471  Cnephasia incertana spikkelbladroller x x      x             

4522  Pseudargyrotoza 
conwagana 

zilvervlekbladroller x                    

4623  Clepsis spectrana koolbladroller x                    

4714  Hedya nubiferana gewone witvlakbladroller x             x       

4715  Hedya pruniana pruimwitvlakbladroller        x        x     

4722  Celypha striana paardenbloembladroller x                    
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4731  Celypha lacunana brandnetelbladroller x       x        x     

5116  Cydia succedana scherpe spiegelmot  x                   

5269  Arthophila fabriciana brandnetelmot              x       

5390  Stenoptilia pterodactyla ereprijsvedermot         x            

5569 15 Aphomia sociella hommelnestmot x                    

5993  Euzophera pinguis tweekleurige lichtmot x                    

6072  Homoesoma sinuella smalle weegbreemot x        x            

6168  Scoparia ambigualis vroege granietmot x                    

6222  Chilo phragmitella rietmot x                    

6241  Chrysoteuchia culmella gewone grasmot x     x  x x   x   x x     

6243 15 Crambus pascuella zilverstreepgrasmot x  x                 x 

6251  Crambus lathoniellus vroege grasmot x x    x  x             

6253  Crambus perlella bleke grasmot  x                   

6260  Agriphila inquinatella moerasgrasmot  x                   

6267  Agriphila straminella blauwooggrasmot x                    

6352  Pediasia fascelinella grote grasmot x                    

6367  Pediasia aridella  geaderde grasmot x                    

6393  Donacaula forficella liesgrasmot x                    

6425  Parapoynx stratiotata krabbenscheermot x                    

6431  Nymphula nitidulata (= 
stagnata) 

egelskopmot x                    

6446  Cynaeda dentalis gevlamde grasmot                    x 

6604  Pyrausta aurata muntvlinder x                    

6624  Sitochroa verticalis fijne golfbandmot x                    

6649  Ostrinia nubilalis maïsboorder              f, 
m 

      

                        

Overige insecten                      

kevers                       

                        

                        

  Lucanus servus vliegend hert         f, m            

  Geotrupes stercorosus gewone mestkever            x         

  Phylloperta horticola rozenkever         x            

  Cetonia aurata gouden tor x  x      x   x         

  Gnorimus nobilis rimpelige goudentor         x            

  Cantharis livida geel soldaatje x                    

  Cantharis pellucida zwart soldaatje    x                 
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  Coccinella 
septempunctata 

zevenstippelig 
lieveheersbeestje 

x       x             

  Strangalia attenuata slanke smalboktor         x            

  Stenurella bifasciata ruitvlek-smalboktor            x         

  Colymbetes striatus een waterroofkever x                    

  Hydrophilus piceus grote zwarte waterkever x                    

                        

libellen                       

  Lestes dryas tangpantserjuffer x                    

  Coenagrion pulchellum variabele waterjuffer         x x           

  Enallagma cyathigerum watersnuffel         x           x 

  Ischnura elegans lantaarntje              x       

  Erythromma najas grote roodoogjuffer x                    

  Aeshna isosceles vroege glazenmaker         x            

  Brachytron pratense glassnijder         x            

  Cordulia aenea smaragdlibel         x            

  Libellula quadrimaculata viervlek         x            

  Libellula depressa platbuik  x                   

  Orthetrum cancellatum gewone oeverlibel    x     x   x  x      x 

  Sympetrum spec. ? 'heidelibel' x                    

  Sympetrum vulgatum steenrode heidelibel         x   f  f       

  Leucorrhina pectoralis gevlekte witsnuit         x            

                        

diversen Forficula auricularia gewone oorworm x       x        x     

  Eurydema oleraceum koolwants        x             

  Panorpa vulgaris gewone schorpioenvlieg x        x     x       

  Phryganea grandis in NL de grootste kokerjuffer x                    

  Chrysops relictus gewone goudoogdaas x       x            x 

  Anthrax anthrax muurrouwzwever     x                

  Eristalis tenax blinde bij x        x            

  Heliophilus pendulus  gewone pendelvlieg x               x     

  Mesembrina meridiana meridiaanvlieg/schorsvlieg x        x            

  Calliphora vicina blauwe vleesvlieg x                    

  Hydrotaea irritans een 'irritant" vliegje x                    

  Ophion luteus gewone sluipwesp x                    

  Formica rufa rode bosmier        x x            

  Vespa vulgaris gewone wesp x                    

  Vespa germanica duitse wesp x                    
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  Vespa crabro hoornaar         x            

  Apis mellifera honingbij x x x x x x  x x   x  x x x    x 

  Bombus terrestris gewone aardhommel        x    x         

  Bombus lapidarius steenhommel  x      x             

  Bombus hypnorum boomhommel        x             

  Bombus subterraneus donkere tuinhommel        x       x      

  Bombus hortorum tuinhommel         x            

  Bombus soroeensis late hommel                    x 

                        

  Ixodes ricinus teek x       x             

                        

Losse waarnemingen                      

                        

datum plaats  soort NL-naam Lafr.; blz.              

21/vi Persnäs, langs weg Limenites populi grote 
ijsvogellinder 

195               

   Vanessa atalanta atalanta 201               

22/vi kalkmoerasje tussen Trosnäs en 
Persnäs 

Libellula quadrimaculata viervlek                

   Cordulia aenea smaragdlibel                

 zelfde weg, vlak bij camping Coenagrion puella azuurwaterjuffer                

 Föra <---> Lundama, in de berm Ochlodes sylvanus groot dikkopje 31               

   Aglais urticae kleine vos 203               

   Vanessa cardui distelvlinder 201               

   Maniola jurtina bruin zandoogje 333               

25/vi Lange Erik, bospad Atolmis rubricollis zwart beertje                

 Ekelunda Anax imperator grote keizerlibel                

26/vi Hörnssjo Erythromma najas grote roodoogjuffer                
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12 Vogels door Yvon 

   1 2 3 4 5 6 7 8 11 13 14 15 16 17 18 19 

                   

Zwanen  Cignus                 

Knobbelzwaan Cygnus  olor 1 1 1  1   1 1 1 1 1 1 1   

Wilde Zwaan Cygnus  cygnus        1     1    

Ganzen  Anser, Branta                 

Grauwe gans Anser anser 1    1   1  1   1    

Canadese gans Branta canadensis 1    1   1   1  1    

Brandgans Branta leucopsis 1 1   1   1  1  1 1    

Bergeend Tadorna tadorna 1 1   1   1  1   1 1  1 

Grondeleenden  Anatini                 

Wilde eend Anas platyrhynchos  1   1   1  1  1 1   1 

Krakeend Anas strepera 1                

Slobeend Spatula clypeata 1                

Smient Anas penelope            1 1  1  

Wintertaling Anas crecca            1     

Zomertaling Anas querquedula                 

Duikeenden  Aythya, Somateria etc                

Kuifeend Aythya fuligula          1   1 1 1  

Eidereend Somateria mollissima  1        1 1 1 1   1 

Brilduiker Bucephala clangula         1 1       

Zaagbekken                   

Grote Zaagbek Mergus merganser         1 1 1  1 1   

Middelste Zaagbek Mergus serrator             1    

Patrijzen en Fazanten  Phasianidae                 

Kwartel Coturnix coturnix                1 

Kwartelkoning Crex crex                 

Fazant Phasianus colchicus            1     

Duikers  Gaviidae                 
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Parelduiker Gavia  artica         1        

Futen  Podicipedidae                 

Fuut Podiceps cristatus         1    1    

Roodhalsfuut Podiceps grisegena                 

Aalscholvers  Phalacrocoracidae                

Aalscholver Phalacrocoroax carbo 1 1 1 1 1   1 1 1 1 1 1 1  1 

Reigers, Ooievaars en Ibissen  Ciconiiformes                 

Blauwe reiger Ardea cinerea 1 1 1  1 1  1  1  1 1    

Roofvogels  Accipitriformes                 

Zeearend Haliaeetus albicilla        1   1 1 1    

Visarend Pandion haliaetus           1      

Rode wouw Milvus milvus                 

Zwarte wouw Milvus migrans 1                

Bruine kiekendief Circus aerugiosus 1                

Grauwe kiekendief Circus pygargus    1    1 1        

Buizerd Buteo buteo 1     1 1 1 1  1 1  1   

Wespendief Pernis apivorus       1      1    

Sperwer Accipiter nisus                 

Kraanvogels  Gruidae                 

Kraanvogel Grus grus        1     1    

Steltlopers  Chradriiformes                 

Scholekster Haemotopus ostralegus 1 1   1   1  1  1 1    

Kluut Recurvirostra avosetta 1 1   1   1     1    

Bontbekplevier Charadrius hiaticula 1 1  1 1   1 1 1 1  1    

Kievit Vanellus vanellus 1 1 1 1 1 1  1 1 1  1 1    

Bonte strandloper Calidris alpina 1            1  1  

Kleine strandloper Calidris minuta                 

Bosruiter Tringa glareola 1       1     1    

Oeverloper Tringa hypoleucos            1     

Tureluur Tringa totanus 1 1  1 1   1 1 1  1 1   1 

Zwarte ruiter Tringa erythropus 1    1   1     1    

Groenpoot ruiter Tringa nebularia        1         
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Grutto Limosa limosa                 

Wulp Numenius arquata        1         

Watersnip Gallinago gallinago  1  1        1     

Kemphaan Philomachus pugnax 1    1   1         

Meeuwen  Laridae                 

Kokmeeuw Larus ridibundus 1   1 1   1 1 1   1 1  1 

Stormmeeuw Larus canus 1       1  1   1    

Zilvermeeuw Larus argentatus     1   1  1 1  1   1 

Grote Mantelmeeuw Larus marinus     1     1 1  1    

Sterns  Sternidae                 

Dwerg Stern Sterna albifrons 1                

Visdief Sterna hirundo         1    1    

Noordse Stern Sterna paradisaea    1 1     1   1    

Reuzenstern Sterna caspia 1        1      1  

Alken  Alcidae                 

Alk  Alca torda           1      

Duiven en Tortels  Columbidae                 

Holenduif Columba oenas    1         1    

Houtduif Columba palumbus  1 1 1 1   1  1 1 1     

Koekoeken  Cuculidae                 

Koekoek Cuculus canoris 1 1  1 1   1 1 1  1 1    

Gierzwaluwen  Apodidae                 

Gierzwaluw Apus apus 1 1  1 1   1 1 1 1 1 1    

Spechten  Picidae                 

Grote Bonte Specht Dendrocopos major 1    1     1  1  1   

Draaihals Jynx torquilla         1        

Leeuweriken  Alaudidae                 

Veldleeuwerik Eremophila alpestris 1 1  1 1 1  1 1 1  1 1 1   

Kuifleeuwerik Calidera cristata        1         

Zwaluwen  Hirundinidae                 

Oeverzwaluw Riparia riparia     1            

Boerenzwaluw Hirundo rustica 1 1  1 1   1 1 1 1 1 1 1   
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Huiszwaluw Delichon urbica 1   1     1 1   1    

Piepers en Kwikstaarten  Motacillidae                 

Graspieper Anthus pratensis 1   1    1         

Boompieper Anthus trivialis    1   1 1 1 1 1  1    

Witte Kwikstaart Motacilla alba alba 1 1 1 1 1   1 1 1 1 1 1 1   

Gele Kwikstaart Motacilla flava                 

Heggemussen  Prunellidae                 

Heggemus Prunella modularis 1       1     1    

Tapuiten, Lijsters etc.  Turdinae                 

Roodborst Erithacus rubecula 1    1   1 1 1 1 1 1    

Nachtegaal Luscinia megarhynchos                 

Noordse Nachtegaal Luscinia luscinia 1 1 1 1 1   1  1 1 1     

Blauwborst Luscinia svecica                 

Gekraagde roodstaart Phoenicurus phoenicurus    1    1  1       

Zwarte roodstaart Phoenicurus ochruros         1        

Tapuit Oenanthe oenanthe 1 1  1 1 1  1 1 1  1 1    

Paapje Saxicola rubetra        1    1 1    

Roodborsttapuit Saxicola torquata        1         

Zanglijster Turdus philomelos 1    1  1 1 1        

Merel Turdus merula 1 1  1 1  1 1 1 1 1 1 1 1   

Zangers  Sylviinae                 

Tuinfluiter Sylvia borin 1 1  1   1 1         

Zwartkop Silvia atricapilla 1   1 1   1  1 1   1   

Braamsluiper Silvia curruca 1   1    1 1 1   1    

Grasmus Silvia communis 1 1 1 1 1  1 1 1 1   1 1   

Rietzanger Acrocephalus schoenobaenus    1            

Spotvogel Hippolais icterina  1  1 1   1 1 1 1      

Orpheusspotvogel Hippolais polyglotta                 

Fitis Phylloscopus trochilus 1 1  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   

Fluiter Phylloscopus sibilatrix    1 1   1  1 1   1   

Tjiftjaf Phylloscopus collybita     1  1 1         

Goudhanen en winterkoning                   
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Goudhaantje Regulus regulus           1      

Winterkoning Troglodytes troglodytes         1  1      

Vliegenvangers  Muscicapinae                 

Grauwe vliegenvanger Muscicapa striata        1 1  1  1 1   

Bonte vliegenvanger Ficedula hypoleuca   1 1       1      

Withalsvliegenvanger Ficedula albicollis   1 1             

Mezen  Paridae                 

Koolmees Parus major     1   1  1  1     

Zwarte mees Parus ater           1      

Pimpelmees Parus caeruleus  1  1 1   1  1 1 1  1   

Matkop Parus montanus           1      

Boomklevers en Rotskruipers  Sittidae                 

Boomklever Sitta europeana    1 1  1  1    1    

Boomkruipers  Certhiidae                 

Boomkruiper Certhia brachydactyla     1   1         

Klauwieren  Laniidae                 

Grauwe klauwier Lanius collurio 1   1 1 1  1 1 1  1  1   

Kraaien  Corvidae                 

Ekster Pica pica  1 1 1 1   1 1 1  1 1    

Kauw Corvus monedula 1 1 1  1   1  1       

Roek Corvus frugilegus        1         

Bonte kraai Corvus corone cornix 1 1 1 1 1   1  1  1 1 1   

Raaf Corvus corax   1 1     1   1     

Spreeuwen  Sturnidae                 

Spreeuw Sturnus  vulgaris 1 1 1 1 1   1 1 1  1 1    

Mussen  Passeridae                 

Huimus Passer  domesticus  1 1  1   1  1   1    

Ringmus Passer  montanus  1   1   1 1 1  1     

Vinken  Fringillidae                 

Vink Fringilla coelebs 1 1 1 1 1  1 1 1 1  1 1    

Kneu Carduelis cannabina 1 1 1 1 1    1        

Puttertje Carduelis carduelis  1 1     1         
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Groenling Chloris chloris    1 1  1 1 1 1  1 1    

Sijs Carduelis spinus          1       

Goudvink Pyrrhula pyrrhula               1  

Kruisbek Loxia curvirostra           1      

Roodmus Carpodacus erythrinus    1        1 1    

Gorzen  Emberizidae                 

Rietgors Emberiza schoeniclus     1    1    1    

Geelgors Emberiza citrinella 1 1 1  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   

Grauwe gors Miliaria calandra  1               

Hӧgenӓs Orde  1 te voet 16-jun                

Hӧgenӓs Orde 2  te fiets 16-jun                

Lilla Horn, Jordhamn, Gillberga 3 auto excursie 17-jun                

Lilla Horn, Jordhamn, Gillberga 4  te fiets 17-jun                

Beijershamn 5  18-jun                

Stora Alvar Ekalunde 6  18-jun                

Exc. Bӧrje Ekstam 7  19-jun                

Knisa Mosse & Sӧdviks Sjӧmarkor 8  20-jun                

Horn Kongsgӓrd 11  23-jun                

Byrums Raukar, Neptunie Akrar en 
lange Erik 

13 auto en fiets 24-jun                

Van Bodasan naar Trollskogen 14 auto en fiets 25-jun                

Gillberga & Kӓlla Hamn 15  27-jun                

Vogelexcursie oostkust 16  27-jun                

Bos en kust N. Ӧland 17  27-jun                

Hӧrnsjon en Hӧgby Hamn 18  27-jun                

weg Kӓlla - Kӓlla Hamn 19  28-jun                
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13 Overige waarnemingen door Mike en Yvon 

16 / vi Högenasörde 1x ree 

 

19/ vi  Åkerby hylta met Börje 1x ree; 2x haas 

 

20/ vi  Bij Marijke en Benno wijngaardslakken 

 

22/ vi  Weg  136 nabij Raplinge, net noord van afslag naar glasmuseum 

1x das; verkeersslachtoffer 

 

23/ vi  Räveslatt Hörnssjo 

3x  3 doornige stekelbaars in zee, waar de zaagbek met jongen zat 

 

24/ vi  Oostelijke weg net noordelijk van Löt 

1x  bunzing; verkeersslachtoffer 

Weg 136, vrijwel zelfde plaats als 22/ vi 

1x das; verkeersslachtoffer 

 

25/ vi  Trolskogen 1x ree; 1x ree met kalf 

Toknäs udde bij vuurtoren (= zuid van Byxelkrok) 

1x  zwarte vorm van adder  (doe er een foto bij die ik van Marc S kreeg, circa 10 % 

van alle adders is vlgns de literatuur min of meer melanistisch) 

 

27/ vi  Södraholm 1x hazelworm; dood 

 

28/ vi  Knisa Mosse 

wijngaardslakken 

 

  

 

Zie hierbij een plaatje van een "Black Adder" zoals ik eerder al eens   

in de Zweedse binnenlanden tegen kwam. 

De eerste indruk was werkelijk die van een stuk nylon riem ... totdat   

ie sissend z'n kop oprichtte. 

Ik was achteraf blij dat ie zijn karakter tijdig kenbaar maakte want   

de bewoonde wereld was toen echt ver, iets medisch nog verder. 

foto: Marc Schmitz 
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14 Literatuurlijst Öland door Marc 
 
Folder, …….  Vandra pa Öland - ga Mörbylangaleden.  (+ Vägbeskrivning)  Ölands Turist AB. 
 
Folder, .......  Guide till Världsarvet Södra Öland / Guide to World Heritage Site Souhtern Öland / .. Ook in het Duits verkrijgbaar.  Mörbylånga Kommun & 

Region Förbundet i Kalmar Län. 
Folder over het werelderfgoed van het Alvar-cultuurlandschap.  Zie ook www.sodraoland.com 

 
Folder, 1986.  Die Vögel Ottenbys.  Staatliches Amt für Umweltschutz Vogelwarte Ottenby. 
 
Folder, 2001.  Ottenby.  Länsstyrelsen i Kalmar Län. 
 
Folder, 2007.  Porten till Alvartet.  Uppsala Universitet. 

Folder over het publieksproject dat vanuit het biologisch station van de universiteit van Uppsala, dat nabij Skogsby, aan de rand van de Alvar, ligt.  Zie ook 
www.portentillalvaret.nu  

 
Diverse auteurs, 1987.  Värt att se i Sveriges natur; En reseguide.  Bonniers Fakta Bokforlag. 

"Waard om te zien in Zwedens natuur, een reisgids." De titel spreekt boekdelen.  In de praktijk is het soms toch iets meer zoeken, zowel in het boek als in 
het veld.  Er is in Zweden ook zoveel waard om te zien dat je waarschijnlijk vele boekdelen nodig hebt om alles adequaat te beschrijven. 

 
Lennart Carlsson, 1992?.  Fagellokaler pa Öland. Ölands Ornitologiska Förening. 

Een "reisgidsje" met de vogel-hotspots 
 
Klaus Dierßen, 1996.  Vegetation Nordeuropas.  UTM.  Ulmer. 

Het standaard overzicht van de vegetatie van Scandinavië, degelijk duits..  Geeft ook een introductie over plantengeografie, geologie en klimaat. 
 
Urban Ekstam & Erik Sjögren, 1973.  Studies of Past and Present Changes in Deciduous Forest vegetation on Öland.  (overdruk/reprint.) 
 
Albert Hoekstra, 19??. Woordenlijst bij: Krok-Almquist Svensk Flora. Eigen “uitgave”.  

Getypte en gestencilde lijst. 
 
Thorsten Jansson, 1999.  Willkommen auf Stora Alvaret.  Länsstyrelsen Kalmarlän. 
 
Hildur Krog, Haavard Østhagen & Tor Tønsberg, 1994.  LAVFLORA. Norske busk- og bladflora.  Universitetsforlaget. 

Een serieuze korstmosflora, met bescheiden maar duidelijke zwart-wit afbeeldingen. 
 
Th.O.B.N. Krok & S. Almquist, 1994/2004. Svensk Flora, fanerogamer och ormbunksväxter. Liber.  

Ook een soort Heukels, maar dan voor alleen Zweden en dus meer van het schoolflora model.  Handig zakformaat, maar wel een kwetsbare harde kaft.  
 
Johannes Lid, 1985. Norsk - Svensk - Finsk FLORA. Det Norske Samlaget.  

In het Noors; een soort "Heukels" voor Scandinavië -- er is alweer een nieuwe editie!  (Overigens, verschillende plaatjes kunnen bekend voorkomen: ze 
zijn ook in de "Eggelte-Flora" gebruikt.)  
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Roland Moberg & Ingmar Holmåsen,  2000.  LAVAR, En fälthandbok.  Stenströms Bokförlag / Interpublishing. 

Een veldgids met een selectie van korstmossen, met kleurenafbeeldingen en verspreidingskaartjes.  Bestaat ook in een (slechte) Duitse vertaling. 
 
Bo Mossberg, Lennart Stenberg & Stefan Ericsson,  2003. Den nya Nordiska FLORAN. W&W.  

De nieuwest editie die ook heel toepasselijk Den Nya .... heet; het boek is aangevuld met vooral verwilderde soorten, en nu (in 2007) al in de ramsj 
verkrijgbaar. Een heel degelijk plaatjesboek, ieder plant naar een echt exemplaar geaquarelleerd,een korte tekst (in het zweeds) en met - heel handig - 
kleine verspreidingskaartjes. Dit was in het Ölandkamp verreweg de meest algemene, en meest gebruikte flora.  De vorige editie Den Nordiska FLORAN. 
uit 1992, is overigens ook prima. Deze is/was in de "AKC-boekenkist" aanwezig.  
 Er bestaat overigens ook een uittreksel uit deze flora met alleen de Zweedse soorten – een stuk handzamer maar tegelijkertijd ook een stuk minder 
universeel (en, typisch Hollands, van een vergelijkbare prijs als de ramsj-prijs voor het volledige werk).  

 
Harm Piek, 1993.  Waar koeien orchideeën vreten en biologen op hun knieën gaan.  Op lemen voeten < 93-2 >. 
 
Ejvind Rosen & Erik Sjögren, 1973.  Sheep Grazing and Changes of Vegetation on the Limestone Heath of Öland.  (overdruk/reprint.) 

Ejvind, ofwel Eje, Rosén bleek toen wij hem op de Alvar tegen kwamen een zeer vriendelijke en behulpzame onderzoeker: bracht ons naar de groeiplaats 
van Viola elatior en had als hij vooraf was benaderd ons ook in contact kunnen brengen met Zweedse KNNV-achtigen. 

 
Erik Sjögren (ed), 1988.  Plant cover on the limestone Alvar of Öland. Ecology - Sociology - Taxonomy.  Almqvist&Wiksell International. 

Diverse studies naar de plantengroei op de Alvar. 
 
Rikard Sterner, 1986. Ölands kärlväxtflora. Forlagstjänst.  

Een gereviseerde uitgave van de "Flora der Insel Öland 1938". Ofwel een zeer gedetailleerde inventarisatie van het hele eiland – dus geen determinatie-
flora.  Echter wel gedateerd; verschillende gegevens zijn bijgewerkt maar in het algemeen is niet duidelijk wanneer een soort waar is gezien, en vooral of 
je op een vindplaats ook nog maar iets daarvan kan vinden.  Wij zochten lang naar een duinvalleitje, vindplaats van Malaxis, het bleek i.p.v. een vindplaats 
uiteindelijk slechts een zoekplaats.  Was overigens nu ook al in de ramsj! 

 
 
Nog...  Land-verslag “collectie”  Batenburg  
 
 
Kaarten  1:100.000    Bla kartan.  &   Ölands-kartan.    

Beide handzame kaarten, maar beide met hun eigenaardigheden 
 
Ook goede kaarten, en nog gratis ook zijn de toeristische kaarten Öland Norra delen en Södra delen. 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                      foto: Adri  
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Op deze pagina: Vleeskleurige  
orchissen (Dactylorhiza incarnata) 
 met ondersoorten en hybriden in 

uitgebreid kleurenspectrum 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            Foto’s: Gerard H. 
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De vlinders op deze pagina, (klein) avondrood,  hebben als 

beloning voor hun hun bezoek    aan de ’s avonds verleidelijke 

geurende Welriekende nachtorchis een dubbel stel pollinia op hun 

snuit geplakt gekregen. Bij hun bezoek aan volgende bloemen 

zullen zij met hun lange roltong genieten van de achterin de lange 

dunne spoor gelegen nectar en intussen stuifmeel afzetten op de 

kleverige stamper bij de spooringang. 

De foto’s zijn op en om de camping genomen. 

 

foto’s: Peter 
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Moeraswespenorchis Honingorchis, bijzonder fraai, lastig te fotograferen Groenknolorchis 

    
Foto’s Gerard H,                                Vliegenorchis, de enige ophrys van de noordelijke streken Aaangebrande orchis Landrover contra Wit bosvogeltje 
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vervolg en aanvulling Paddestoelen pag. 19 
 
Bescheiden paddestoelenlijst ... 
Wat overbleef staat in ons bescheiden paddestoelenlijstje. 
Daarin vallen een paar dingen op. Om te beginnen de Witte inktzwam op 
oude koeiepoep, niet echt zeldzaam maar o zo mooi. En nog een paar 
andere niet zo algemene paddestoeltjes die de koeievlaaien versierden. 
Verder de witte variëteit van de Grijze slanke amaniet, volgens onze 
literatuur nog niet eerder voor Öland opgegeven. Wat we ook beslist 
willen noemen is het fragiele Isabelkleurig breeksteeltje, voor ons het 
mooiste paddestoeltje op Öland, daar werden we echt helemaal gelukkig 
van, zoveel als dat er stond. 
 
En onverwachts toch nog iets heel bijzonders, de Schubbige boleet 
(Strobilomyces strobilaceus), ontdekt op de Store Alvar door Jitske, die uit 
een bosje tevoorschijn komt met een grote, wittige paddestoel. Een 
champignon, roept Hanneke van een afstand, intussen weer een of ander 
lastig plantje bekijkend. Dichtbij laat Jitske hem zien ... een al vrij oud 
exemplaar, met een geschubde hoed, en van onderen met één zwartige 
gaatjesmassa. Een boleet, dat moet dan wel de Schubbige boleet zijn, 
ondanks de lichte hoedkleur. Later kijken we nog in een paar Zweedse 
plaatjesboeken, en ja hoor, jonge exemplaren blijken heel lichtgekleurd. 
Een mooie vondst, want het lijkt erop dat hij net wel of zelfs net niet op 
Öland voorkomt. Thuis zoekt Hanneke op internet de gegevens over deze 
grote en grijsbruine boleet in Zweden op. Het is een Rode Lijst-soort, die 
wel voorkomt op het vasteland van Zuid-Zweden, maar uit de Rode Lijst 
van 2005 blijkt dat hij niet voorkomt op Öland! Een geweldige vondst dus, 
de eerste op Öland! 
Tenminste, dat dachten we ... !!! 
 
... maar wel met enorme blunder 
Hanneke stuurt na het kamp toch maar een meil met wat foto's ter 
bevestiging van deze zeldzame vondst naar Tommy Knuttson, dé Zweedse 
paddestoelkenner voor Öland: 
Dear Tommy Knutsson, 
On 25-06-2013 we found some fruit bodies of Strobilomyces strobilaceus 
on the Store Alvar, north of Ekelunda ( see photos – place see 

http://goo.gl/maps/mciHH  ). 
As this species was not put in the Red List of Swedish Fungi 2005 for Öland 
(and I don't have de Red List 2010), I will ask you of this species has been 
found already at Öland. 
Thank you answering, and with best regards, 
Hanneke den Held, Amersfoort (The Netherlands) 
Member of the Nederlandse Mycologische Vereniging 
 
(Photos Jitske Wedman, 25. June 2013, Store Alvaret, Öland) 
 
Zijn antwoord is verpletterend: 
 
Dear Hanneke! 
Thank you for your mail and pictures!! 
The photos are showing an Agaricus urinascens which is very common on 
the alvar plain. In dry weather and under certain circumstances the cap 
crackes like that. At one time it was even described as a new species but 
have now shown to be A. urinascens (earlier called macrosorus). 
Once again thanks for your concern. It wd have been a major species to 
find on Öland. We have searched for more than 20y in vain 
Regards 
Tommy 
 
De ingezoomde foto van de hoedonderkant die Jitske nog nastuurde, 
bevestigde inderdaad dat het om een champignon ging, de Grootsporige 
champignon (Agaricus macrosporus ofwel urinascens), zeer algemeen op 
de Alvar! En dus niet om de Schubbige boleet, en eerlijk gezegd had ik, 
Hanneke dus, dat ook al aan de verkleinde foto kúnnen zien, want de 
Schubbige boleet heeft helemaal geen (witte) ring, en verder zie je langs 
de rand van de hoed toch ook nog de resten van plaatjes. En hij was al 
behoorlijk oud dus had dan ook verder al donkerder van kleur moeten 
zijn. De grootste fout die ik ooit in mijn paddestoelenleven heb gemaakt. 
Mijn antwoord: 
 
Dear Tommy, 
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I feel very very stupid !!!  
When we found this mushroom, I thougt it was indeed an Agaricus, until I 
saw the underside which seemed to show pores. And ! feeled so sure that 
I didn't take a sample for microscopical research. 
This really is the largest mistake I ever made concerning Fungi. A few years 
ago, I gave a 'Psilocibe indet.' to my friend Chiel Noordeloos which turned 
out to be Agrocybe pediades, but that's nothing  compared to this 
mistake! 
I looked once again to the pictures and saw clearly all the characteristics 
which I didn't see earlier  because I was concentrated on the black 
mass of apparent pores! 
As an excuse I can say that I'm not a professional mycologist (I'm a plant 
ecologist) and that I know only  somewhat more of small fungi with dark 
spores, especially Galerina. We were on Öland with a group of nature 
amateurs, mainly interested in birds (and plants and fossils), so I was not 
very focused on fungi. 
We found rather few mushrooms, probably because of the dry weather in 
the months before? In the Netherlands there are also few mushrooms this 
year. And not one Galerina. 
The only (for me) more interesting species which I collected en controlled 
afterwards, were: 
- Agrocybe(cf.) elatella ( = paludosa), Store Alvaret, NW-side, 28-06-2013 
- Conocybe coprophila, Store Alvaret, W-side, 27-06-2013, on old cow 
dung 
- Peziza cf. fimeti, Store Alvaret, W-side, 27-06-2013, on old cow dung 
- Psilocybe subcoprophila, Store Alvaret, W-side, 27-06-2013, on old cow 
dung 
I can send you with pleasure these exiccates if you want; especially, I'm 
not sure of Peziza fimeti, as I don't have extensive literature about Peziza. 
Further, I have a collection (see photo, square=1 cm) of Marasmius 
oreades (?!) in coastal grassland near (NE of) the camping Wikegård: with 
deep rooting stipes in the sand. I couldn't find  such rooting in literature, 

but I know that M. oreades grows on grass roots which may be rather 
deep here. I could send this also to you, if you want. 
Thank you for your answer, and, perhaps, if I and my husband come to 
Öland another time, we can meet (this summer we have made an 
interesting excursion with Börje Ekstam). 
With best regards, Hanneke den Held 
 
En Tommy's antwoord: 
 
Dear Hanneke!! 
No worries!! I have been doing worse mistakes than that ;-) Its just tht 
when it comes to Öland Im  very used to whats there and what isnt... If 
Im outside my home island the situation is the reverse! 
When it comes to ur other collections Im sure they are correct. Marasmius 
oreades, no doubt. 
The others are also most probably correct. Agrocybe elatella is quite 
common on Öland at that time of year (althou redlisted). 
When it comes to Peziza Ive got the same problem but have come to the 
same sp as you several  times. 
Yes, if u come back u can contact me be4 (Im often working longdistance 
thou) 
Thanks for the reports and have a good evening! 
Regards 
Tommy 
 
Dus, nog maar wat mijmeren over deze zonderlinge vondst en dan ...  
Terug naar Oegstgeest, pardon, naar Öland, om de echte Schubbige boleet 
te vinden, en onze dromen van geluk en macht waar te maken. 
 
 
Hanneke den Held & Marion Verroen 

 

 
 


