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KNNV – reis Zweden, eiland Gotland 26 juni–10 juli 2016   
    
Inleiding – Woter Renaud 
- Groepssamenstelling: 10 vrouwen, 6 mannen, waaronder 4 echtparen. 
- Reisleiders/ chauffeurs: Heilien Tonckens en Henk Dommerholt.  
- Vervoer: twee mini-busjes, vertrek-  en eindpunt zuidzijde Station Zwolle. 
 
Om de busritten op de heen- en terugreis zo kort mogelijk te houden en ook de nachturen te 
benutten is gebruik gemaakt van de nachtboot (inclusief ontbijt) Travemünde – Trelleborg 
vice versa, aansluitend op de veerboot naar en van Gotland. Dit is een goede keus gebleken. 
In de eerste jeugdherberg, Långasjö Vandrarhem te Emmaboda op het Zweedse vasteland, 
werden avondbrood en ontbijt zelf verzorgd. Bestek en servies waren ter plaatse aanwezig. 
Inkoop van eten en drinken door Heilien Tonckens en Willy Dommerholt-Visser, welke 
laatste de leiding op zich nam bij voorbereiding van de broodmaaltijden. Er werd goed voor 
ons gezorgd! Dit patroon is de hele reis voortgezet. 
In de tweede jeugdherberg, Lärbro op Gotland (5 nachten), werd ’s ochtends en ’s middags 
of ’s avonds, als tussen de middag warm werd gegeten, zelf brood klaargemaakt. Bestek en 
servies waren hier aanwezig. In de derde overnachtingsplaats, Pensionat (bed + ontbijt) 
Gannarve Gård, Gannarve-Fröjel (5 nachten), werd tussen de middag of ‘s avonds zelf brood 
klaargemaakt. Hiervoor waren geen bestek en servies beschikbaar. Dankzij het droge en 
zonnige weer kon steeds buiten brood worden gegeten. De warme maaltijden werden in 
eethuizen of restaurants gebruikt.  
Van de verblijfplaatsen zijn het Långasjö Vandrarhem en het Pensionat Gannarve Gård 
eenvoudig maar sfeervol (wasbak op de kamers, toilet en douche gemeenschappelijk op de 
gang, in Gannarve Gård buiten. Het Lärbro Vandrarhem bestaat uit grijs geverfde barakken 
van een voormalig Zweeds legerlazaret uit 1940-1945. De kamers zijn tamelijk klein, zonder 
wasbak, aftandse douches en toiletten op de gang, dus tandenpoetsen in de twee toiletten. 
Dankzij het zonnige weer was het zonder grote problemen te doen. Geen aanrader voor een 
volgende keer. 
De taakverdeling was, dat Heilien optrad als excursieregelaar vanwege haar fenomenale 
kennis van Gotland en de aanreisgebieden. Zij was onstuitbaar in haar enthousiasme om ons 
zo veel mogelijk te laten zien van wat Gotland aan natuur en cultuur te bieden heeft. Henk 
zorgde voor een adres voor de warme maaltijden. Beide chauffeurs hebben uitstekend 
gereden en mooie routes uitgekozen. 
Er was verder goede expertise aanwezig onder de deelnemers op gebied van geologie, 
vaatplanten en mossen, vlinders en andere insecten en vogels. 
Op de 8e dag (3 juli) heeft één van de deelneemsters (Diny Blokker) door een ongelukkige val 
op een vlak stenig pad haar boven dijbeen gebroken. Heilien Tonckens en Willy Dommerholt 
hebben dit goed opgevangen en haar direct naar het ziekenhuis in Visby gebracht, waar zij is 
geopereerd. Samen met haar man Dick is zij op 11 juli vanaf Gotland  per vliegtuig via 
Stockholm naar Schiphol gerepatrieerd. 
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1.  Wat culturele informatie over het eiland  Gotland 
 
Religie op het eiland Gotland -  Dick Blokker 
 

  
 
Op het mooie eiland Gotland hebben wij tijdens onze reis een weelderige flora en vele 
vogels kunnen waarnemen. Vooral de grote aantallen zeekoeten en alken op het eiland 
Stora Karlsö hebben op mij een diepe indruk gemaakt.   
Naast alles wat wij in de natuur hebben kunnen beleven, interesseerde mij ook de vele oude 
Romaanse kerken en andere monumenten op dit eiland. De stenen grafheuvels  op het 
eiland Stora Karlsö stammen uit de bronstijd, de  vondsten in de grot Stora Förvar van jagers 
en vissers uit de steentijd. 
Ouder dan deze kerken zijn ook de rijen stenen in de vorm van schepen, graven uit de 
Vikingtijd. Een schip kan worden gezien als zinnebeeld van de reis naar de geestelijke wereld 
vanwaar wij kwamen en waar we uiteindelijk weer heen gaan. Een schip met een zelfde 
betekenis zien we ook bij de oude Egyptenaren. Mogelijk is er ook verwantschap met de 
benaming van het middengedeelte van een kerk dat ook schip wordt genoemd.  
Op ons programma werden 38 kerken genoemd die we zouden kunnen bezoeken. Dat bleek 
niet realistisch te zijn. In goed overleg zijn een beperkt aantal kerken uitgezocht. 
 
Dat waren: 
 
- De Sten-Kyrka met een mooi gekleurde doopvont en interessante  muurschilderingen 

waaronder Michaël strijdend met de draak. 
- Rute met enkele fraaie stenen. 
- Martebo met prachtige kapitelen in het zuid- en noordportaal.  
- Lärbro met een mooie timpaan boven een portaal. 
- Fårö waar we een concert bijwoonden. 
- Eskelhem met een bijzondere muurschildering van de kosmische Christus, uitgedrukt 

met zeven cirkels die de loop van de 7 planeten verbeelden, een zonnekruis en een 
oude doopvont. 
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- Öja met een indrukwekkende zonnekruis en goed zichtbare muurschilderingen. 
- Vamlingbo met bijzondere muurschildering waarop te zien is dat de ziel van keizer 

Hendrik de tweede door Michaël wordt gewogen. 
- Gammelgarn met interessante beelden op de kapitelen. 
-      Östergarn. Naast de kerk op het kerkhof een steengraf in de vorm van een schip. 

 
In de Guta-Saga worden een aantal bijzonderheden vermeld over het verleden en het begin 
van het Christendom op Gotland.   De Guta-Saga begint als volgt: 
‘Een man, Tjelvar geheten, ontdekte Gotland. Gotland was zodanig betoverd dat het overdag 
zonk en in de nacht weer naar boven kwam. Deze man bracht als eerste het vuur in het land 
en vervolgens zonk het land niet meer. Tjelvar had een zoon met de naam Havde. De vrouw 
van Havde heette Vitstjärna (witte ster). De eerste nacht, dat zij samen sliepen, droomden zij 
een droom dat drie slangen samen gekronkeld waren in haar borst uit haar borst kropen. 
Havde verklaarde deze droom als volgt. Alles is in ringen gebonden, het land zal worden 
bebouwd, we krijgen drie zonen. De ongeborenen kregen de volgende namen: Gute zal 
Gotland eigenen, Graip zal de andere heten, en de derde Gunfjann. Zij deelden Gotland in 
drieën zodat Graip, de oudste het noorden krijgt, Gute het midden en Gunfjann het zuiden’. 
 In de Guta-sage lezen we verder dat de Gotlanders door eigen wil en zonder dwang het 
christendom hebben opgenomen. De Guta-Saga  werd op Gotland generatie na generatie 
doorverteld en tenslotte op schrift gesteld tussen 1220 en 1285. 
De kerken, de stenen schepen en grafheuvels zijn tastbare herinneringen uit een tijdperk 
waarin mensen hebben geleefd zonder de technische mogelijkheden waar we nu over 
beschikken. Waarschijnlijk was religie in die tijd net zo vanzelfsprekend als de techniek voor 
ons. Er was een ander bewustzijn voor de natuur en de geestelijke wereld. 
Het christendom is op verschillende manieren op Gotland binnengekomen. 
Al heel vroeg (ongeveer in de 6e eeuw) kwamen Ierse monniken net als elders in Europa op 
Gotland. 
Hiervan getuigen de Ierse vlechtwerk motieven die we o.a. hebben kunnen zien op de 
grafstenen in het museum in Visby. Tegelijk zagen we op enkele grafstenen ook afbeeldingen 
uit de Germaanse mythologie voorzien van runentekens. 
Later in de 11e eeuw kwam het Roomse christendom via de Noorse koning Olaf op Gotland 
(1029). 
De derde invloed was die van de Grieks-
Orthodoxe kerk die met de Vikingen via de 
handelswegen over Rusland naar Gotland 
kwam. In enkele kerken zijn de 
wandschilderingen in  de Griekse  stijl nog 
te zien. 
De eerste kerken die op Gotland werden 
gebouwd waren helemaal van hout met 
prachtige vlechtwerkmotieven. Een 
voorbeeld is te zien in het Visbymuseum. De 
Sten-Kyrka die we hebben bezocht, was op 
Gotland de eerste stenen kerk die in de 12e 
eeuw werd gebouwd. Daarna volgden in korte tijd meer dan 100 in steen gebouwde kerken. 
Met de inval van de Denen in 1361 kwam hieraan voorlopig een einde. Een aantal kerken 
raakte later in verval of werd verwoest zoals we in Visby hebben kunnen zien. 
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2. Dagverslagen 
 
Zondag 26 juni (dag 1) Willy Dommerholt-Visser 
 
Vandaag gaan we op weg naar Zweden en reizen we eerst naar Travemünde waar we de 
nachtboot naar Trelleborg zullen nemen. Tegen 12.00 uur verzamelen we in Zwolle bij het 
station. We zijn met 16 personen en na de eerste kennismaking verdelen we ons over de 2 
busjes van Heilien en Henk. Met mooi weer rijden we via Emmen en Cloppenburg naar 
Bremen. Onderweg zien we de resultaten van de hoosbuien van de afgelopen dagen: vele 
akkers die blank staan. Na een korte P-pauze gaan we voor een langere pauze naar het 
pittoreske dorpje Fischerhude, ten oosten van Bremen aan het riviertje de Krumme. Een 
schilderachtig gaaf noord Duits dorpje zeer geschikt om even de benen te strekken. Een 
groepje bevalt dit zo goed en verdwaalt zelfs zodat we een kwartier later dan afgesproken 
onze reis richting boot vervolgen. Via Hamburg gaan we naar Bad Oldesloe voor de warme 
maaltijd in restaurant Bosporus. We beginnen deze maaltijd met een uitgebreidere 
kennismaking, waarbij we elkaar vertellen waarom we naar Gotland willen. Er zijn veel 
verschillende wensen: planten, mossen, vlinders, fossielen, landschap en kerken. Dat belooft 
dus een zeer gevarieerde reis te worden! Na de maaltijd rijden we naar de boot in 
Travemünde waar we voor de nachtelijke overtocht een hut met douche/toilet krijgen. We 
vertrekken om 22.00 uur en genieten bij de ondergaande zon van de afvaart.  
 
Maandag 27 juni (dag 2) Willy Dommerholt-Visser 
 
Na een al of niet goede nachtrust komen we in 
Trelleborg. Om 6.00 uur doen we ons te goed aan 
een ‘grosses Frühstück’ en om 7.30 uur gaan we 
van boord. Vandaag rijden we door zuid Zweden 
naar het dorp Långasjö niet ver van Oskarshamn 
voor de veerboot naar Gotland. Het Zweedse 
landschap toont zicht direct van de goede kant, 
boven lieflijke graanakkers en dorpjes zien we af en 
toe Rode Wouwen. We maken eerst een korte stop 
bij Häckeberga (slot met een meertje) en daarna 
een langere stop met een wandeling in het Dalby 
Söderskog. Een prachtig oerbos met grote dikke 
bomen, waar aan ziekten bezwijkende iepen en 
essen voor nieuwe lichtinvallen en nieuwe 
onderbegroeiing zorgen. 
Zadelzwammen, brede klokjes, moeslook, 
iepenpage zijn zomaar een paar highlights van een 
uurtje natuur genieten. Vervolgens rijden we naar 
Lund waar we samen koffie drinken en de ‘dagens’ 
eten (Zweedse warme lunch met salade, 
hoofdgerecht en koffie/thee na). Er is tijd om het 
oude centrum en de Dom van Lund te bekijken en 
er worden boodschappen gedaan voor het 
avondbrood en het ontbijt van de volgende dag. 
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Om 14.30 uur rijden we verder en na 200 km komen we bij de Zweeds-rode Vandrarhem van 
Långasjö; een klein dorpje met kerk, mooi meertje en vele naar honing geurende 
lindebomen….  Er is zelfs gezwommen en samen is de broodmaaltijd klaargemaakt en 
genuttigd. Daarna zijn de taken verdeeld om de waarnemingen in de verschillende lijsten te 
verzamelen. Wat later op de avond is een korte wandeling rond het meertje gemaakt en 
zagen we vanuit een uitzichttoren o.a. een paartje kraanvogels. Wat een fantastische eerste 
dag in Zweden!  
 

 
 
Dinsdag 28 juni (dag 3) Liesbeth Leusink 
 
Om 8 uur ’s ochtends vertrokken we vanuit de jeugdherberg in Zuid-Zweden. Na een kleine 
stop op een parkeerplaats kwamen we om 10 uur aan in Oskarshamn, vanwaar onze 
veerboot om 11 uur naar Gotland zou vertrekken. Alles ging volgens schema. Tijdens de 
boottocht hebben we warm gegeten en daarna, buiten op het dek, zagen we Öland en het 
onbewoonde eiland Blå Jungfrun liggen. De boottocht duurt drie uur, dus om 2 uur ’s 
middags voeren we de haven van Visby binnen. We reden door naar een bakkerij met 
theeschenkerij, waar we lekker buiten een kop thee gedronken hebben. De busjes bleven op 
de parkeerplaats staan en wij liepen naar het nabijgelegen natuurreservaat Brucebo aan de 
westkust. Eerst liepen we door een stukje naaldbos en kwamen toen uit bij een door koeien 
begraasde weide aan de kust. We zagen bijzondere planten, zoals Melige primula (Primula 
farinosa) met een meelachtig bestoven stengel, Hauwklaver (Tetragonolobus maritimus) en 
Gewoon vetblad (Pinguicula vulgaris), een vleesetend rozetvormend plantje, dat vliegjes 
vangt met een kleverige vloeistof op de blaadjes. Bijzondere gras/bies/zeggeachtige soorten 
die we gezien hebben zijn Rode bies (Blysmus rufus), Breed wollegras (Eriophorum 
latifolium), Schubzegge (Carex lepidocarpa) en “Roestrode knopbies” (Schoenus ferrugineus), 
die geen Nederlandse naam heeft, omdat deze soort niet in ons land voorkomt. Door het 
moerassige deel van het natuurgebied is een klein stukje vlonderpad aangelegd. 
Teruggekomen bij de busjes gingen wij met ons busje naar het eerste stenen kerkje van 
Gotland in Stenkyrka, gebouwd in de eerste jaren na 1200. Het andere busje ging naar de 
visboer om vis te halen voor het avondeten. 
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Buiten het kerkje van Stenkyrka stond, heel toepasselijk, Roomse kervel. Binnen in het kerkje 
zagen we mooie fresco’s, o.a. één waarop de engel Michaël met een weegschaal stond 
afgebeeld. Aan de rechterkant proberen duiveltjes de weegschaal zwaarder te maken, aan 
de linkerkant zit de ziel van een mens. Ook zagen we een oud stenen doopvont uit de 12e 
eeuw met gebeeldhouwde taferelen uit het leven van Christus en bij de voet uitgehouwen 
dierenkoppen, die ter bescherming van de dopeling dienden. 
Op het altaar in de kerk stond een afbeelding van het Heilig Avondmaal met links een beeld 
van Mozes en rechts Aaron. 
We reden naar de jeugdherberg in Lärbro waar we buiten aan picknicktafels brood met 
gerookte vis aten. Daarna nog wat buiten gezeten en toen slapen: onze eerste overnachting 
in Lärbro. 
 
Woensdag 29 juni (dag 4) Miep Verwoerd 
 
Na onze eerste nacht in het grijze barakkenkamp werden we verwelkomd met schitterend 
weer. Een aantal van ons bleek met zonsopkomst al naar buiten te zijn gegaan. Allereerst 
werd overgegaan tot afspraken over het gebruik van de sanitaire voorzieningen om 
opstoppingen te vermijden. De ruimte met 2 wc’s werd toegewezen aan de dames en die 
met 1 wc aan de heren en verder voor zowel de dames als de heren elk een ruimte met 2 
douches. 
Het ontbijt werd met vereende krachten buiten klaar gezet op de aanwezige picknicktafels. 
De leiding had gezorgd voor een uitmuntende en gevarieerde mondvoorraad, koffie en thee 
konden in de keuken worden gezet. Zo konden we om 8 uur op het ontbijt aanvallen. 
Ondertussen konden we genieten van de prachtige natuur om ons heen, zoals van een 
prachtklokje, aarddistel, morgenster en een boompieper. Na het gezamenlijke  opruimen en 
afwassen begonnen we om ruim 9 uur aan onze eerste echte Gotlanddag. 
Het doel van de ochtend was het natuurreservaat Kallgatburg. De  route ernaartoe leidde 
ons langs Tingstädeträsk, een van de grootste meren van het eiland. Onderweg veel 
adelaarsvarens langs de weg en we kwamen ook nog langs een wand voor oeverzwaluwen. 
Verderop waren veel jeneverbessen te zien. Het hout van jeneverbessen wordt gebruikt  
voor het maken van allerlei gebruiksvoorwerpen. Om circa kwart voor tien bereikten we de 
parkeerplaats en toen was het verder genieten van het schitterende gebied met onder 
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andere lange zonnedauw en grote graslelie Sommigen zijn 
nog op zoek gegaan naar vrouwenschoentjes, helaas 
alleen maar uitgebloeide exemplaren gevonden. 
Na de voortreffelijke lunch, een waar buffet ingericht op 
een aanwezige picknicktafel, werd koers gezet naar een 
volgend natuurgebied. Onderweg zagen we nog een 
cementfabriek met een schrikbarende afgraving. Tegen 
tweeën arriveerden we bij het natuurreservaat 
Dagghagen. Hierin ligt de Hammarsänget, een 
middeleeuwse boomweide met hazelaars. Een änge is een 
soort markegrond, waarvan een deel van de koning was 
en de rest was gemeenschappelijk hooiland. Änges komen 
veel voor op Gotland. Wederom een fantastisch gebied 
waar ook overal, onder andere helaas niet meer 
bloeiende, leverbloempjes stonden. Verder troffen we 
een heel palet aan bloemen aan, zoals diverse soorten 
orchideeën en klokjes. En wat is kamzwartkoren toch een aparte en kleurrijke bloem! 
Wouter ontdekte midden op het veld verborgen door de vegetatie een liggend jong reetje, 
waar iedereen even snel een glimp van heeft opgevangen. Ook hoorden we een ‘zielig’ 
piepende withalsvliegenvanger. Rond half vier waren we weer terug bij de busjes. De 
volgende stop was Vallaängen waar in het veld een meiboom ter viering van midzomer 
stond. Pal langs de weg was een veld vol met kluwenklokjes. We zagen ook nog een 
uitgebloeid bosvogeltje. 
Hierna gingen we op weg naar de raukar in het 
Lergravsviken natuurreservaat, een fantastische 
rotsformatie vlakbij de zee. Het uitzicht van bovenaf 
over de zee was fabuleus. Tussen de rotsen stond hier en 
daar aarereprijs. 
En we waren nog niet klaar met de bezienswaardigheden 
van deze dag, want het volgende bezoek betrof een 
boerderij, Risungs Gård, waar de aparte schapen met 
grijze krulletjes werden gehouden. Naast allerlei 
producten afkomstig van deze schapen werden ook 
truffelproducten aangeboden. De truffels werden 
gevonden door speciale getrainde italiaanse 
‘truffel’honden. We kregen uitleg over het kweken en 
oogsten van deze truffels. De honden zijn in staat om de 
geur van een rijpe truffel op te pikken die op een diepte 
van 2 tot 20 cm kan zitten. In Frankrijk betreft het 
mycorrhiza in combinatie met eiken, in Gotland gaat het 
beter in combinatie met hazelaars. Op verschillende plaatsen zijn truffels geplant en na circa 
15 jaar werden de eerste truffels gevonden. In Italië is die periode 5 jaar. De honden 
markeren de vindplaatsen door te gaan liggen, de mensen moeten het dan bijtijds 
overnemen. Truffels worden in Zweden alleen op Gotland en Öland gevonden vanwege het 
hoge kalksteengehalte van deze eilanden. 
Het slotstuk van de dag moest nog komen, het diner ten huize van Luella, een vriendin van 
Heilien. Zittend op het terras van het grote huis met bijgebouwen en uitgestrekte landerijen 
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(AvonleA Stall & Logi) genoten we van een schitterend uitzicht over de lager gelegen weiden 
met paarden en verderop een meer. Het heerlijke door Luella gemaakte diner bestond uit 
diverse hartige taarten, aardappelsalade, groene salade en broccolisalade en werd 
afgesloten met koffie/thee en chocoladetaart met aardbeien en slagroom. Onder het diner 
vloog een zeearend over en streken twee kraanvogels verderop in een weitje neer, dat was 
extra genieten. Tegen achten was het vertrek nadat iedereen nog wat in het gastenboek had 
geschreven. Uiteindelijk waren we tegen tien uur weer terug bij ons onderkomen. 
 
Donderdag 30 juni (dag 5) Diny Blokker-Megens 
 
 Zoals zo vaak, na een eerste nacht slecht slapen, deze 2e nacht van ons verblijf in Lärbro, in 
het noorden van Gotland, heerlijk geslapen. Kijkend uit het raam zie ik Peter al druk in de 
weer met water en een soort zwabber om de ruiten van de 2 busjes weer spik en span 
schoon te krijgen. Wel een keer nodig na de vele kilometers. Willy D., Miep en anderen zijn 
al bezig alles voor het ontbijt buiten klaar te zetten. Na het ontbijt snel afwassen en de 
kratten inruimen, die meegaan voor de lunch.  
Vandaag is het hoofddoel het eiland Fårö, ten noord-oosten van Gotland waarbij we met 
name op zoek gaan naar het Linnaeus klokje, wintergroenen en de kleine keverorchis; en 
waar we de raukar gaan zien, aldus Heilien. 
We rijden de hoofdweg vanuit Lärbro naar het noorden. Om behalve aandacht voor de 
natuur ook aandacht te geven aan de cultuur op Gotland, stoppen we in het op de route 
liggende plaatsje Rutte. De kerk uit de 13e eeuw ziet er aan de buitenkant goed 
(gerestaureerd) uit, maar het gaat ons vooral om de ‘bildstenar’(rechtopstaande grafstenen) 
van een kleine 2 meter hoog, die zich niet buiten op de begraafplaats maar binnen in de kerk 
bevinden. De eenvoudige voorstellingen op de ‘beeldstenen’ tonen op 3 van de 4 
zogenaamde zonnekruisen en op de 4e is een mooi ‘Iers’ vlechtmotief zichtbaar. 

 
 
Op de muren zijn nog enkele fresco’s zichtbaar m.n. over het leven van Catharina van 
Alexandria en enige kruiswegstaties. Maar direct in het oog springend bij binnenkomst in de 
kerk is het enorme houten kruis dat in het transept hangt. Een gekruisigde Christus, geheel 
omgeven door een zonnekruis. 
Nog een stukje rijden, door het gebied van de nachtzwaluwen, en dan de overtocht van de 
Fårösund in nauwelijks 10 minuten. Het eerste dat we aan de overkant zien is een molen 
met een Nederlands uiterlijk. We zullen er nog veel meer zien. We rijden naar het 
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natuurreservaat Gamlehamn, aan de westkust van Fårö. Even lopen door het bos en dan 
komen we aan de kustlijn met direct zicht op de wonderlijke en spectaculaire 
kalksteenrotsblokken, raukar genaamd. Vandaar leidt Heilien ons naar de St. Olofs Kyrka. 
Olof was koning en heilige rond het jaar 1030. Vandaar dat van de destijds houten kapel nu 
alleen nog de stenen fundamenten te zien zijn.  Daarna nog even kijken naar de in de 14e 
eeuw dichtgeslipte haven, die nu tientallen meters van de kust in het bos zichtbaar is als een 
soort meertje.  
Na zoveel cultuur kunnen de 
plantenliefhebbers en vogelaars hun hart 
ophalen. Ongelooflijk wat een mooie, kleine 
plantjes er kunnen groeien tussen de 
stenen en kiezels op het strand, o.a. het 
robertskruid. Ik hoorde dat de zeer rode 
kleur van zowel stengel als blad zorgt voor 
het vasthouden van hun vocht om 
uitdroging tegen te gaan. 
Maar wat een verrassing,  opnieuw een 
uiting van cultuur op ons pad. Een zeer 
hedendaagse tentoonstelling van 
aangespoelde schoenen. Her en der tussen 
de eerste sparren aan de rand van het 
strand zijn door studenten meerdere installaties met deze schoenen gemaakt. We kunnen  
een glimlach niet onderdrukken. 
 
Verder lopend langs de rand van een baai komen we in een meer moerassige gebied met 
andere planten en mooie mossen; we 
worden begeleid door het geroep van de 
stern. Aan het eind van deze wandeling 
lopen we een stukje door het natuurgebied 
Marpes, waar Nelleke diverse vlinders spot. 
Het toppunt is de zeldzame Apollovlinder, 
die gretig gefotografeerd wordt en rustig 
voor ons blijft zitten.  
Na de lunch rijden we een stukje verder 
omhoog langs de westkust om nog meer 
raukar te zien in het Digerhuvuds 
natuurreservaat. Een korte fotostop alhier. 
De lucht betrekt en boven de zee en de stenen hangt in een mum van tijd een donker, 
dreigend wolkendek. Nog verder rijdend langs de noordwest kust zien we bij Langhammars 
de begroeiing van voornamelijk grove den en jeneverbes overgaan op grote loofbomen. Het 
lijken beuken, maar het zijn lijsterbessen, een ander soort dan we in Nederland kennen. 
Het middagprogramma is deels facultatief. Een aantal van de groep bezoekt de Fårö Kyrka, 
met achteraan in de uiterste hoek van de begraafplaats  het graf van de beroemdste 
bewoner van Fårö, de filmmaker Ingmar Bergman en zijn vrouw Ingrid. Ook is er de 
mogelijkheid om even het Ingmar Bergman museum te bezoeken of het er naast gelegen 
Fårö museum. 
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Hierna rijden we met z’n allen weer naar 
het noord-oosten van Fårö waar we in 
natuurpark Ullahau op zoek gaan naar het 
linnaeusklokje. We vinden het vrij snel. 
Daarna is er nog tijd om langs de 
Linnaeuseik bij Ava te rijden. Een 
majestueuze boom op een erf van zeker 10 
meter in omtrek en zo’n 250 jaar oud.  
 
Dan wordt het tijd voor het diner in 
Fårögården nabij het Sudersand. We 
mochten kiezen uit meerdere hoofdmenu’s. 
Met name de Gotland-lamsbout was in trek en heerlijk. 
En als figuurlijk toetje wordt ons de mogelijkheid geboden om in de kerk op het eiland Fårö 
een concert te bezoeken; een uitvoering door het Gotlands Blåsarkvintett. Voor mij een 
prachtige afsluiting van een zeer afwisselende en rijke dag. Na afloop van het concert snel de 
busjes in om de boot te halen die ons weer naar Gotland brengt. 
 
Vrijdag 1 juli (dag 6) Nelleke Renaud-Staalenburg 
 
Wij hebben opnieuw een zonnige dag in het vooruitzicht. Na het buiten ontbijt is er eerst 
overleg over ons bezoek aan Visby, dat pas voor volgende week op het program staat. Maar 
het zal die week in het kleine stadje heel druk zijn vanwege de politieke Almedal 
festivalweek, waar de meesten van ons buiten willen blijven. De Visbydag wordt nu op 
zaterdag 2 juli, morgen, ingepland. 
Om 9.10 uur rijden wij via de supermarkt, en de brievenbus, naar het Furilden natuurgebied 
aan de grillige oostkust op een schiereiland daar. Het kustpad, afgezoomd met blauw 
bloeiend slangenkruid wordt afgelopen, waarbij Leo, Henk, Willy en Dick de vogels spotten, 
Heilien, Wouter, Miep, Willebrord, Willie en 
Marchien de planten zoeken en Liesbeth, 
Peter en Willie, Diny en Nelleke hun eigen 
interesse volgen. Geny is op de thuisbasis 
gebleven om morgen in Visby goed 
voorbereid te zijn op haar bezoek. Het is 
langs het pad op dit vroege tijdstip al 
vergeven van de distelvlinders en de 
bekende grasvlinders zoals de koevinkjes en 
hooibeestjes. Ook een heivlinder, een 
aantal parelmoervlinders, een atalanta en 
een kleine vos komen langs vliegen. Er 
worden mij ook nog blauwtjes gemeld, en een paar libellen. 
Als we uitgekeken zijn, rijden wij richting Ireviken aan de westkust, maar wij maken eerst 
een stop bij de oudste stenen kerk van Gotland, de Martebo Kyrka. De kerk blijkt in de 
steigers te staan vanwege een restauratie-, schilderbeurt. Desondanks kunnen we de 
gebeeldhouwde portaalstukken en de muurschilderingen goed bekijken. Dick heeft er weer 
verhalen bij, die ons helpen om de afbeeldingen te duiden. 
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Aan de Irevikenbaai , waar een kleine badplaats is, maken we eerst bij de tennisbaan een 
lunch klaar. Als iedereen uitgegeten is, kunnen we kiezen uit verschillende wandelroutes 
langs de kust, naar links, of naar rechts. Dat laatste wordt door de meesten gekozen. Het 
waait hier wat meer en in het begin is het wat bewolkt. We sjouwen kilometers door het 
rulle zand. Willebrord maakt haast, want hij wil uitkomen bij het fossielenstrand een stuk 
verderop. De meesten letten op vogels, en op planten en vlinders. Henk vindt een mooi 
roodbloeiend bosvogeltje, en andere orchideeën daar in de buurt. Nelleke zet nog iets op de 
foto, dat later stofzaad blijkt te heten, een epiparasiet. Veel strandlathyrus was al 
uitgebloeid, maar er was nog voldoende hoge begroeiing om vlinders te trekken van allerlei 
soort. Een gouden tor zit ook ergens. 
 

Als we verzamelen aan het eind van de middag blijken Heilien en Leo nog de rotsen 
opgeklommen te zijn en een stuk bovenop te hebben gelopen, met leuke vondsten als een 
apollovlinder en grote parelmoeren. 
Er is hier aan de baai een eethuisje, waar je heerlijk vis kunt eten. Dus ons menu bestaat 
ditmaal uit gebakken haring met aardappelen of frites, op het buitenterras. Een ijsje toe 
wordt ook geapprecieerd. 
Op de terugweg naar ‘huis’ Lärbro stappen we nog even uit bij een bloemenweide, Ekeby. Er 
bloeit niet zoveel maar er is nog niet gemaaid. We schrikken een atalanta op, en een klein 
geaderd witje, en er vliegen wat nachtvlinders. Op een afgeschoten stuk van de änge graast 
wat vee, dat nieuwsgierig ons in- en uitstappen bekijkt.  
 
Zaterdag 2 juli (dag 7) Wouter Renaud                                                                                   
 
Na een autorit vanuit Lärbro liep iedereen door de Österport  in de ringmuur de oude stad 
van Visby binnen. Het is de enige echte stad op Gotland en bestond al in de 9e eeuw, 
versterkt met een aarden wal voorzien van palissaden. 
In de Vikingtijd (750-1150) was het eiland een soort ‘roversnest’. Er zijn zo’n 700 begraven 
zilverschatten van geroofde sierraden en munten gevonden verspreid over heel Gotland. 
Andere overblijfselen uit de Vikingtijd zijn bootgraven, grafheuvels van keien en zo’n 750 
staande grafstenen met beeltenissen, soms ook met runen. Een deel van deze overblijfselen 
is te zien in het Gotland Museum en in enkele kerken. In de achtste eeuw was Gotland al een 
handelsknooppunt in het Oostzeegebied o.a. voor slaven, buit van Vikingexpedities. 
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Gedurende de Vikingtijd was het eiland een soort ‘boeren- en koopmansrepubliek’. Daarna 
werd het belastingplichtig aan het machtige Zweedse rijk, maar behield zijn zelfstandigheid. 
In de tweede helft van de 12e eeuw werd de oudste muur gebouwd aan de zeekant van 
Visby, de muur aan de landzijde omstreeks 
1250. Vanaf de 12e eeuw vormde Gotland als 
stapelplaats een middelpunt in de 
Oostzeehandel tussen Riga, Reval (Tallinn) en 
West-Europa onder regime van de Duitse 
Hanze in Lübeck. Uit Riga en Reval (Lijfland) 
werden graan, hout, potas, pelzen, teer en 
bijenwas gehaald, naar Lijfland werden zout, 
haring, wijn, linnen en glaswerk gebracht. Na 
1350 gingen de welvaart van Visby achteruit, 
doordat o.a. de Hollanders zelf naar Riga en 
Reval voeren om handel te drijven. Na de 
plundering van Gotland in 1361 door de 
Deense koning Waldemar Atterdag, kwam 
Gotland in 1398 onder bestuur van de Duitse 
Orde.  
Als gevolg van de Hanzeoorlog van 1438 -1441 ging de macht van de Hanze definitief 
achteruit en kwam het eiland in 1449 onder Deense heerschappij tot 1645. Na de 
verbranding in 1525 van een groot gedeelte van de stad door Hanzestad Lübeck in oorlog 
met de Deense koning, is Visby een arme stad geworden en zijn vijf kerken in ruïnes 
veranderd, die er nu nog staan. Pas in 1679 werd Gotland definitief Zweeds gebied.  
De overheersing door de Hanze, de Duitse Orde, de Denen en de inlijving bij Zweden hebben 
hun sporen nagelaten in de oude stad.          

            
Aan de landmuur met zijn torens, het doordringen van de Gotiek en gebouwen met 
trapgevels is de invloed te zien van de Duitse Hanze en de Duitse Orde. De oude huizen, met 
één of twee woonlagen en zadeldak of schilddak, doen Deens aan. Veel gebouwen hebben 
gepleisterde buitenmuren en zijn in verschillende tinten geverfd. Dit is een fenomeen uit de 
Zweedse periode. In de tweede helft van de 19e eeuw meenden doktoren dat bij direct 
zonlicht de reflectie van de wit gepleisterde gevels schadelijk was voor de ogen. Bij stedelijke 
verordening moesten de gevels en het houtwerk geschilderd worden in gebroken wit, oker, 
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lichtrood, ijzeroxide rood of Engels rood, mosgroen of blauwgrijs. In de loop van de 19e en 
20e eeuw wisselden de kleuren en kleurcombinaties al naargelang de mode.  
Afhankelijk van ieders persoonlijke voorkeur is de tijd in Visby doorgebracht met een 
wandeling over de stadsmuren, terrasbezoek, winkelen of bezoek aan de Domkerk, het 
Gotland Museum, het Konstmuseum of de botanische tuin. Op de terugweg werd nog een 
labyrint bij Hästnäs aangedaan. 
 
Zondag 3 juli (dag 8) Leo van der Kooij                                                                                                   
 
Vandaag gingen we de jeugdherberg van Lärbro verlaten De tweede helft van onze reis was 
aangebroken en die gingen we doorbrengen in het pension Gannarve Gård, zo'n 30 km. ten 
zuiden van Visby aan de westkust van Gotland. 
Na de afwas door de mannen( !) reden we met de volgepakte busje via Tingstad en Stenkyrka 
naar Lickershamn. We werden daar gedropt en Heilien en Henk reden met de busjes naar het 
beoogde eindpunt van de wandeling. Na eerste een stukje langs het strand gelopen te 
hebben, ging het pad omhoog. De 
voorhoede had met van takken gevormde 
pijlen  de juiste route aangegeven. 
Eenmaal boven op de rand van de steile 
klif kust werd het pad steeds moeilijker 
begaanbaar. Vol boomwortels en stenen 
slingerde zich een kruipdoor-
sluipdoorpaadje door doornige 
rozenstruiken. Op een mooie ruime plek 
streken wij neer voor een koffiepauze. 
Hierna werd het pad steeds onduidelijker 
en vroegen wij ons af of we nog wel zoiets 
als een pad aan het volgen waren. We 
gingen verder van de klif rand af, dwars door het bos en kwamen toen uit op een breed en 
gemakkelijk pad. We hoefden dit alleen nog maar af te lopen om bij het eindpunt uit te 
komen. Inmiddels was de zon volop gaan schijnen en dat zou de hele verdere dag zo blijven. 
Zo konden we dus in de volle zon op dezelfde plek als twee dagen eerder bij een 
picknickbank naast de tennisbaan onze veldlunch gebruiken.  
Net wilden we vertrekken toen het noodlot toesloeg. Op weg naar het toilet was Diny 
Blokker ten val gekomen. Zij had veel pijn en er werd besloten om met haar naar het 
ziekenhuis in Visby te rijden voor nader onderzoek. De ene helft van onze groep reed met 
Heilien aan het stuur naar Visby, de andere helft met Henk naar de oostkust. Ik vertel verder 
wat die groep beleefde. Dwars over de volle breedte van het eiland reden we naar Slite aan 
de oostkust en vandaar zuidwaarts naar Hamars Daar bezochten we Trullhalsar, een enorme 
begraafplaats uit de ijzertijd ( 7e en 8e eeuw n. Chr.) In een bos lagen cirkelvormige 
steenhopen, die de mensen uit de ijzertijd boven crematieplekken hadden opgericht. 
 



15 
 

 
Het informatiebord vermeldde dat er hier wel 400 van die plekken zijn geteld. Een groot 
aantal was door de onderzoekers in de 20e eeuw gerestaureerd, maar de meeste zijn in de 
loop der tijd verder in de natuur opgenomen. Het was een bijzondere sfeervolle plek, zo'n 
oude dodenstad in de natuur. 

 
Even verderop ligt vlak aan de kust een 
boomweide; Liste Änger. Volgens het zeer 
informatieve boek “Field Guide to Outdoor 
Gotland “een van de beste plekken voor 

orchideeën op Gotland. Wij daarheen natuurlijk. Helaas bleken de meeste orchideeën al 
uitgebloeid, maar het wemelde van de vlinders boven het bloeiende knoopkruid, walstro, 
rolklaver en nog meer. We zagen koevinkjes, bruine zandoogjes, diverse parelmoervlinders, 
blauwtjes en gammauiltjes. Ook hommels, zweefvliegen, wilde bijtjes en penseelkevers 
zoemden in het rond. 
Het werd weer tijd dit paradijsje te verlaten. Een lange rit dwars over de volle breedte van 
het eiland van de oost- naar de westkust, door bossen, akkers, weiden met schapen, langs de 
kerkjes van Hejde en Klinte. 
Vlak voordat we in Fröjel aankwamen, werd Henk gebeld door Heilien en bijgepraat over de 
toestand van Diny. Het bleek toch ernstiger dan gehoopt. Zij had een dijbeen gebroken en 
moest in het ziekenhuis blijven. De volgende dag zou zij geopereerd worden. Al met al een 
wel heel onfortuinlijk gebeuren, mede voor haar man Dick, die nu wellicht ook zijn reis met 
ons moest afbreken.    
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Al gauw bereikten we ons nieuwe adres Gannarve Gård. Het zag er heel schilderachtig uit.  
Vanaf de ingang aan de weg leidt een laantje tussen twee rijen oude Noordse esdoorns naar 
een aantal boerenhuisjes. Overal bloeiden bloemen, vooral rozen en stokrozen. De andere 
bus met Heilien was al gearriveerd. Dick en Willy Dommerholt waren in Visby achtergebleven 
bij Diny in het ziekenhuis. 
Voor het avondeten was nog niets geregeld, dus dat betekende een speurtocht door de 
omgeving. Eerst keken we bij een pizzeria aan het strand die om 19 uur ging sluiten. Er stond 
een hele rij klanten en het was al kwart vóór 7. Dat werd niets . Verderop lag een sjiek 
uitziend restaurant op een heuvel. Henk ging informeren, maar de prijzen waren navenant. 
We werden naar een ander restaurant verwezen en daar konden we gelukkig wel terecht en 
voor een redelijke prijs.  Na de maaltijd vulden we met z'n twaalven een busje. Gelukkig was 
het maar een paar kilometer naar ons pension. 
 
Maandag 4 juli (dag 9) Willebrord Dorresteijn 
Eerst werd om 9:00 uur de boot voor morgen geregeld. Daarna over de Södra Kustvagen via 
Hejde naar Lojsta Slott. In Lojstasjöarna waren nog traditionele huisjes. 
In laagtes in de Silurische kalksteen op Gotland blijft, na afschrapen in de laatste ijstijd, water 
staan. Daar zijn moerassen ontstaan. Aan de rand van die moerassen leefden in het midden 
van Gotland vroeger ook mensen. Ze leefden van akkerbouw met een primitieve ploeg en 
veeteelt. Vlak bij het huis waren akkertjes voor graan beschermd tegen dieren. Het graan 
werd met de hand gemalen met een kleinere steen in een stenen trog. Dergelijke stenen zijn 
in de nabijheid wel aangetroffen. 
In de jaren dertig van de vorige eeuw werd op de plaats van een nederzetting uit de IJzertijd 
een reconstructie gebouwd van het oorspronkelijke huis van ca. 200-500 na Chr.. 
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Op de stenen ondergrond werd met palen een dakconstructie vervaardigd en afgedekt met 
riet, turf, Galigaan of (hier) gras. Van binnen waren meerdere ruimtes afgezet met houten 
wanden. Nader onderzoek wees uit dat rook via openingen in de puntgevel ontweek. 
Men vond zelden iets van een inrichting. Vermoedelijk waren langs de kant banken of 
bedden geplaatst en stonden in de ruimte losse kisten, tafels en bankjes.  
Hierna deden we een mooie rondwandeling, deels door bos, rond de slotheuvel, over onder 
meer vlonders en een knuppelpad. Planten en vlinders: Agrimonie, Pluimstaartmos, 
Meelbes, een grote Stromatoliet, Groot blaasjeskruid, Galigaan, Hooibeestje, Graslelie, Grote 
brunel, Steenbraam, Moeraswespenorchis, Rietorchis, Grote schorseneer, Bosorchis, op elke 
distel een Paarlemoervlinder, Bekermos, Boshengel. In een weide zagen we ook het 
Gotlandschaap. 
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12:30 uur gingen we met de bus binnendoor terug naar Gannarve.  
13:30 uur heerlijke lunch gehad op gazon achter bij de douche van de huisjes van het 
Paardenpension Gannarve Gård, Klintehamn. 
14:30 uur hadden we een vogelexcursie aan de kust van Gannarve. We zagen Stora Karlsö en 
Lila Karlsö in de verte.  
Op bomen waren fors ontwikkelde korstmossen zoals Melig takmos en Trompettakmos, 
bovendien baardmosjes.  Op grote rolstenen Groot dooiermos, Gekroesd dooiermos en vele 
anderen. 
Aan planten zagen we Stinkende ballote, Slangenkruid, Wilde peen, Slangenlook, Agrimonie, 
Wilde asperge. Verderop Spiesmelde, Zeeaster, Schorrezoutgras, Hauwklaver, Wrattig 
bekermos en Kleine brandnetel. 
Er waren talrijke watervogels: o.a. Scholekster, Kluut, Kievit, Wulp, Knobbelzwaan, 
Bontbekplevier, Stormmeeuw, Grauwe gans, Kraanvogel, diverse eenden, Tapuit en Blauwe 
reigers, een hele kolonie, maar ook Veldleeuwerik, Huiszwaluw en Houtduif.  
16:55 uur terug in het pension; opfrissen, kersen proeven van de oude klimboom. Deden de 
vogels ook. 
18:45 uur naar een pizzeria in Klintehamn. Er waren 3 dagmenu's en een ruime keuze pizza's, 
ook vegetarische en ‘Gotland’ pizza. Het zweedse menu werd vertaald door Henk. 20:40 uur 
waren wij terug in Gannarve. 
 
Dinsdag 5 juli (dag 10) Willy Bijl  
Tijdens het ontbijt werd Geny toegezongen omdat zij jarig was en zij ontving een klein 
cadeautje. 
Wij vertrokken om half 10 met de boot naar Stora Karlsö. Er stond een flinke deining! 
De boot stopte eerst bij Lille Karlsö en ging vervolgens naar het grootste eiland.  
Wij kwamen aan in Nordhamn, waar wij eerst instructies 
kregen over wat er op het eiland mocht en vooral niet 
mocht. Het is een beschermd natuurreservaat.  
In het informatiecentrum was een Engelstalig gidsje 
verkrijgbaar met een kaart van het eiland en interessante 
informatie over de historie, de flora en de fauna. Je kunt 
het eiland verkennen met een geleide toer, maar wij 
maakten daar geen gebruik van. 
Wij wandelden eerst langs de kust, waar de 
plantenmensen al gauw achterbleven om alles te bekijken. 
Een onbekende prunussoort bijvoorbeeld. In het museum 
bleek later dat het om Prunus Mahaleb ging (de 
Weichselboom) een ingevoerde soort. Ook een vreemd 
gestreepte (aal)bes trok de aandacht.  
Voor de kust werden veel vogels waargenomen. 
Er was een veld vol Groot laserkruid (Laserpitium 
latifolium), veel Duifkruid en Wilde marjolein. Bij de trap 
omhoog stond een specialiteit van het eiland Mulgedium 
quercinum (Karlsö lettuce), een plant, die in Noord Europa 
alleen hier voorkomt. De dichtstbijzijnde vindplaats is in 
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Tsjechië. Boven op de klif was het landschap kaler. Alleen in gedeeltes die lager gelegen 
waren, groeiden bomen.  
Er stond een fraai gebouwde vuurtoren en daarnaast was een uitkijkplateau gemaakt 
vanwaar je schitterend zicht had op de vogels 
op de kliffen: Alken en Zeekoeten. Er viel van 
alles te zien: een alk, die een zeekoet aanviel, 
een zeekoet met een visje in zijn bek op zoek 
naar zijn jong. 
In de met bomen begroeide lagere delen 
werd gespeurd naar de Roodmus en de 
Sperwergrasmus, die beide gespot werden. 
Wij zagen de niet meer bloeiende 
Voorjaarsadonis, misten natuurlijke de in 
twee kleuren bloeiende orchideeën (Dactylorhiza sambucina). Daarvoor zouden wij eind mei 
moeten terugkomen.  
Liesbeth zag en fotografeerde nog een Lepus timidus - een voor de jacht geïntroduceerde 
haas. 
Om ongeveer twee uur waren wij weer terug bij het begin, waar iedereen wat anders ging 
doen. Willebrord ging de 
fossielenverzameling bekijken die hij gemist 
had, Dick liep naar de 8grot, anderen gingen 
kijken hoe de Linnaeus-Es erbij stond. Ook 
het museum werd bezocht. 
De terugreis was gelukkig wat rustiger. 
Wij lieten Dick in Klintehamn achter vanwaar 
hij de bus naar Visby nam om Diny op te 
zoeken. Om half zeven aten wij weer in het 
restaurant in Fröjel 
 
Woensdag 6 juli (dag 11) Willy Dorresteijn-
Lindenbergh. 
 
We logeren in het Paardenpension Gannarve Gård, Klintehamn. Vanuit onze slaapkamer 
kijken we uit op paarden en op een kersenboom. Die kersen smaakten goed. Het is vandaag 
een regenachtige dag. Ik zie de eigenaar van het bedrijf openhaardhout naar de eetzaal 
brengen. De eetzaal is gezellig ingericht: 
placemats in de zweedse kleuren blauw en 
geel. Een lopend buffet voor het ontbijt. 
Hierna gaan we op pad. 
Eerst het kerkje Eskelhem. De kerk bezit nog 
enkele 11e eeuwse delen, en het interieur is 
versierd met muurschilderingen. Bijzonder 
opvallend is een muurschildering van de 7 
cirkels van de  Dierenriem met  daarboven 
Christus op de hemeltroon en van St. Michaël 
in gevecht met de draak. Het doopvont 
dateert uit 1196.  
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Daarna naar de kerk in Ojä van 67 meter hoog. Een romaanse kerk met een bijzonder kruis 
uit 1200 na Christus: Ojä-crucifix. Er ligt een fraai middeleeuws hooiland met verspreid 
staande bomen (änge), met onder meer bosorchis, breedbladig klokje, gestreepte witbol. Er 
was al veel uitgebloeid. Over een week gaan ze met veel festiviteiten de änge maaien. 
Rond het middaguur gaan we naar Vamlingbo. Er is een Konst-museum met van mei tot 
september 2016 een expositie van de autodidact, de internationaal bekende schilder Lars 
Johnsson. Prachtige lithografie, olieverf. Vooral vogelafbeeldingen die hij met de telescoop 
bestudeerde. Er achter ligt een restaurant met een tuin, waar groenten voor het restaurant 
worden verbouwd. 
We bekeken ook het Natuurmuseum over de flora en fauna van Gotland. Mooie boeken te 
koop, o.a. Flora's. Er was een reuzentrilobiet, leuk voor de fossielenzoeker Willebrord. 
Naast het museum staat een kerkje dat in 1816 door de bliksem werd getroffen en 
afbrandde. Eind 1817 was het weer hersteld. We gingen lunchen onder een boom, maar het 
ging hard regenen. 
Naar Hoburgen, de meest zuidelijke punt van Gotland. Vanaf de heuvel fraai uitzicht op zee. 
Er staat een vuurtoren en we zagen veel aalscholvers. Henk trakteerde ons op koffie/thee 
met iets lekkers er bij. 
Daarna naar een ander stuk strand: Holmhäller, voor marmerfossielen. Het kalkgesteente is 
hier onder invloed van druk, temperatuur en tijd omgezet in een soort marmer. We zagen 
van crinoiden veel  steelfragmenten. Er stond veel vetblad, Pinguicula vulgaris, een 
‘vleesetende’ plant.

 
 
Op de terugweg kwamen we langs prachtige papavervelden. Even stoppen voor een foto. 
Dóór naar Faludden  voor vogels. Het stonk erg naar rottend zeewier. Op het strand werden 
nog Kemphanen gesignaleerd. 
Ten slotte in Burgsvik bij Restaurant Guldkuggen werden onze hongerige magen gevuld. 
Voldaan keerden we terug. 
Bij het pension is langs de weg een lancetvormige schipzetting van rechtopstaande stenen, 
uit de bronstijd (met asurnen). Er liepen rijpaarden omheen, maar ook Haflingers en het ras 
van Gotland,  het wilde paard Gotlandsruss. Exclusief voor Gotland, net als het 
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Gotlandschaap, met een vacht van zwart en grijs gekruld haar. Leuk, omdat ik altijd 
Haflingers heb gereden en een morgen-T-shirt met Lippizaner paardenhoofd draag; een 
paardenras uit Lippica, Slovenië. Maar nu lekker slapen. 
 
Donderdag 7 juli (dag 12) Marchien van Looij 
 
Allereerst bezoeken we in de ochtend de kerk 
van Gammelgarn met de daarnaast gelegen 
verdedigingstoren. De toren dateert uit de 12e 
eeuw, de kerk uit de 13e, maar is wellicht 
gebouwd op de fundamenten van een eerdere 
kerk. In de kerk staat een doopvont, waarvan 
de basis uit de 13e eeuw is. Ook heeft de kerk 
wandschilderingen en wel uit de 15e eeuw. Met 
andere woorden veel te bewonderen in deze kerk. Daarna rijden we naar Östergarn, waar 
we als eerste de kerk bezoeken. De oorspronkelijke kerk is in 1565 verbrand en door de 
Russische troepen geplunderd in 1715 en 1717. In het midden van de 18e eeuw is de kerk 
gerestaureerd. Alle kerkschatten van de kerk zijn dan ook van het midden van de 18e eeuw. 
Boven de kerk steekt een rots omhoog. Op de top daarvan zien we beelden van Linnaeus en 
zijn kompanen, die op 14 juli 1741 op deze plek arriveerden. In zijn dagboek beschrijft 
Linnaeus, dat je van de top van de heuvel een prachtig zicht hebt op de kerk en de pastorie.  
Dat zicht zullen wij ook beleven, maar eerst bezoeken we de boomweide naast de kerk. 
Volop bloeiende planten, maar het duurt niet lang meer: op een aanplakbiljet bij de ingang is 
te lezen dat het komende weekend er met veel festiviteiten gemaaid zal worden. Je weet dat 
een boomweide éénmalig per jaar gemaaid 
wordt. Het geeft dan ook een goed gevoel dat 
we net op tijd zijn geweest om die weelde te 
bekijken. 
Na het bezoek aan de boomweide de berg op 
naar de beelden van Linnaeus en zijn 
medereizigers. Boven op de berg kunnen we 
zien, wat ook zij gezien hebben. In zijn dagboek 
beschrijft Linnaeus ook de daken van galigaan, 
die wij ook eerder gezien hebben. Op de berg 
was een merkwaardige seance te zien: een 
groep mensen in een kring met een fototoestel 
in de aanslag. Ja, het was een groep KNNV-ers 
in aanbidding voor een Koninginnepage.  
 
Na de ‘bergwandeling’ naar de Östergarns Folkskola, waar we op het terras het dagmenu 
eten. Daarna op zoek naar de Rechte driehoeksvaren (Gymnocarpium robertianum), die 
Heilien hier eerder gevonden heeft. En de zoektocht werd beloond. 
We gaan verder naar Torsburgen. In dit natuurgebied woedde in 1992 een immense 
bosbrand die 1000 hectare bos vernietigde. Het gebied is zich aan het herstellen, en eerlijk 
gezegd je zag er niet veel meer van. 
In zijn dagboek vermeldt Linnaeus ook al dat op het plateau van Torsburgen het bijna 
volledig ontbreekt aan bos. Volgens hem : lang geleden is alles weggevaagd door de vuurzee; 
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hij duidde waarschijnlijk op de brand van de zomer van 1655. Als ‘bewijs’ van zijn 
aanwezigheid hier zien we zijn handtekening op een steen. Alle in zijn dagboek genoemde 
planten vinden we terug en wel: Wilde marjolein, Wit vetkruid, Tripmadam, Kogelbloem en 
Steenbreekvaren. Wat fijn dat in dit gebied al die planten nog te vinden zijn. 
Na de enigszins inspannende wandeling rondom deze berg gaan we naar Sysne, waar we aan 
de haven gerookte vis halen, die we daar met een prachtig uitzicht op zee opeten. 
 

 
 
Vrijdag 8 juli (dag 13) Peter Eenshuistra 
 
De laatste dag op Gotland stonden een aantal fraaie gebieden aan de oostkust op het 
programma: Ronehamn, Närsholmen en Hörte. Na het ontbijt namen we afscheid van Dick 
die op maandag 11 juli met de onfortuinlijke Diny zou terugkeren naar Nederland. Eindelijk 
bleek SOS-international de terugvlucht te hebben geregeld. Niet iedereen ging vandaag mee. 
Willebrord wilde nog een dag fossielen zoeken aan de kust tussen Djupvik en Sandviken en 
werd met de eerste bus afgezet bij Djupvik. ’s Avonds hebben we hem weer opgepikt met 
een zak vol brachiopoden, crinoïden, koralen, een enkel trilobietje en nog veel meer. Geny 
bleef bij Gannarve Gård. De tweede bus bracht eerst Dick naar Visby en deed nog enkele 
boodschappen voor de lunch. 
Vanuit Djupvik reden we dwars over het eiland via Hemse naar het oosten. Die geel 
bloeiende akkers: dat kon geen Koolzaad meer zijn, maar welke kruisbloemige stond er dan 
wel? Zou het Raapzaad kunnen zijn? Zonder stop zijn we er niet helemaal zeker van. Wel 
zeker waren we van de vele bloeiende Zwanenbloemen in het kanaal langs de weg. Deze 
plant hadden we tot nu toe alleen in de botanische tuin van Visby gezien. Even na 10.00 
bereikte de eerste bus Alarve bij Ronehamn.  
De kust bij Alarve bleek rijk aan vogels en planten kenmerkend voor strandängen en 
schorren. Opvallend waren de grote aantallen Brandganzen met jongen. Verder was het 
bekende rijtje kustvogels aanwezig. Qua planten viel op dat Fraai- en 
Strandduizendguldenkruid naast elkaar voorkomen. Engels gras komt talrijk voor, maar was 
meestal uitgebloeid. Opvallend waren ook de grote ‘witte’ velden van Strandsalsem. In de 
korte vegetatie groeide ook de Aardbeiganzerik met haar aparte (uitgebloeide) bloeiwijze. 
Bijna terug van de wandeling zagen we dat de tweede bus ook was gearriveerd. Na kort 
informatie te hebben uitgewisseld vertrok de eerste bus naar Närsholmen.  
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Närsholmen is een schiereiland met schrale kalkhoudende weiden, strandängen, open bos 
en kalkmoerassen. Eerder in het jaar bloeien

 
Adam en Eva (Vlierorchis) en Aangebrande orchis hier rijk, maar deze waren 8 juli niet meer 
terug te vinden. Wel zorgden veel andere soorten voor een rijk bloeiend geheel. Een uur 
later kwam het tweede busje aan en werd 
de lunch gezamenlijk genuttigd. Henk 
plaste na de lunch op een Ringslang, die 
hier niet van gediend was. Na de lunch 
vertrokken vogelaars, vlinderaars en 
plantenliefhebbers om het gebied beter 
te verkennen. Een aantal planten werden 
nog aan de lijst toegevoegd zoals 
Moerasgamander, Oxytropis lapponica, 
Pulsatilla patens en Moeraslathyrus. Op 
koeienplakken groeide een witvlokkige 
inktzwam. Zonder microscopische 
determinatie ben je nooit zeker maar het 
zou de Witte mestinkzwam kunnen zijn. Op Närsholmen zijn ook veel Brandganzen te zien 
maar ook de Wulp en de Grote stern hoorden of zagen we niet iedere dag op Gotland. Aan 
de kust was de geur niet aangenaam. Er lag nog al wat Zeegras en Blaaswier te rotten. 
Tenslotte hebben we nog een tijdje naar een verloren bril gezocht, maar de zoektocht bleek 
tevergeefs.  
Heilien stelde voor om nog bij Hörte te kijken. Dit is een druk vakantiedorpje, maar hier 
zouden wel Maanvarentjes en Dactylorhiza viridis (een bleke wat gelig bloeiende orchis) 
voorkomen. Beide soorten werden echter niet gevonden. Het warme droge voorjaar en / of 
de te sterke betreding hadden hun tol geëist. Wel hebben een aantal deelnemers een lekker 
ijsje genuttigd.  
Omstreeks 17.15 waren we met zijn allen terug bij Gannarve Gård. ’s Avonds aten we voor 
het laatst warm op Gotland in Klintehamn, waar ik nog Tunnbröd, Hönökaka en Hjortronsylt 
(jam van Rubus chamaemorus) in de plaatselijke supermarkt heb gekocht. 
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Zaterdag 9 juli (dag 14) Willy Dommerholt-Visser 
 
Om 05.00 uur ’s morgens opstaan, gepakt en voorzien van thee met banaan beginnen we 
om 05.30 uur onze reis huiswaarts. We rijden door een feeëriek landschap met mistflarden 
en lage zonneschijn naar Visby waar we om 06.00 uur bij de veerboot zijn om in te schepen. 
Om 07.00 uur vertrekt de boot en verlaten we met 14 personen weemoedig Gotland. Diny 
en Dick blijven nog een paar dagen en zullen maandag per vliegtuig naar Nederland komen. 
Op de boot zorgt Henk nog voor een gevarieerd ontbijt en nadien gaan velen van ons nog 
een stukje nachtrust inhalen. Om 10.00 uur zijn we in Oskarshamn en vandaar gaan we in 
een dag naar Trelleborg voor de avondboot. Eerst gaan we richting Glasriket, de Zweedse 
regio waar veel glasblazerijen zijn en winkels om leuk glaswerk te kopen. In Nybro brengen 
we een kort bezoek aan zo’n ‘glasbutik’. Daarna rijden we door naar Höö, een 
natuurreservaat met een traditioneel landbouwbedrijf gelegen op een schiereiland in het 
Möckeln-meer. In de regio waar Linnaeus is geboren; iets ten noorden van Älmhult waar ook 
IKEA met zijn winkelnering begon.  
 

 
 
Op Höö zijn we om 13.30 uur en eten eerst onze laatste veldlunch. Daarna maken we een 
wandeling door het reservaat en genieten we van de vele bloemen, oude bomen, mossen en 
varens. Er wordt zelfs een varentje gevonden die niet direct op naam kan worden gebracht. 
Om 15.15 uur vertrekken we naar Ystad voor het warme eten en onderweg zien we weer 
rode wouwen. In Ystad is de besproken Thai even zoek, maar na de maaltijd waren we blij 
dat deze gevonden werd want het eten was lekker. Voldaan rijden we het laatste stukje 
langs de mooie kustweg naar Trelleborg. Het inchecken verloopt rommelig en via een 
avontuurlijke fly-over bereiken we toch de goede boot waar de vouchers voor de hutten en 
het ontbijt weer rondgedeeld worden. Om 22.00 uur vertrekt de boot bij een prachtige 
zonsondergang en laten we wederom weemoedig Zweden achter ons. 
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Zondag 10 juli (dag 15) Willy Dommerholt-Visser 
 
Na een goede nachtrust en prima ontbijt komen we om 07.30 uur in Travemünde. Vandaar 
rijden we naar Zwolle, waar we eind van de middag zullen arriveren. Om 09.00 uur is er een 
korte koffiestop om met name onze beide chauffeurs, Heilien en Henk, frisjes bij de weg te 
houden. Daarna rijden we door en 10.30 uur stoppen we bij Hasbruch voor een lange stop 
met een bezoek aan het oerbos van Hasbruch en het afscheidsdiner in ‘Das Burnhus’ in 
Vielstedt. De wandeling door het oerbos is prachtig, het bos laat zich mooi zien met oude 
bomen en veel natuurvergankelijkheid. Het afscheidsdiner in het boerenhuis is overdadig 
met gebakken of gerookte forel, slabootjes en aardappelen en zelfs ijs met aardbeien, saus 
en slagroom toe.  
 

 
 
Leo bedankt namens de groep Heilien en Henk voor de goed georganiseerde reis en 
overhandigt beiden een attentie. Heilien bedankt de groep en hoopt dat het gelukt is haar 
kennis en passie voor Gotlands natuur met de groep te delen en ook dat iedereen dit in 
meer of mindere mate met elkaar heeft gedeeld. Henk bedankt allen en vooral Heilien voor 
het gedreven gidswerk en overhandigt haar de net verschenen Gotlands Flora, waar ze blij 
mee is. Voldaan en moe rijden we het laatste stuk via de Groningse Ommelanden vanwege 
een omleiding naar Zwolle, waar we om 16.30 uur aankomen. Na het afscheid met handen 
schudden etc. gaat iedereen zijns of haars weegs.  
 

 
 
 
 

 
Dit verslag is samengesteld uit bijdragen van de deelnemers en geredigeerd door: 
Wouter Renaud en Henk Dommerholt 
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3. Soortenlijsten 
 
3.1 Soortenlijst fossielen bij Ireviken en Djupvik, Gotland - Willebrord Dorresteijn 
 
Voor de geologie van Gotland zie ook het verslag van de KNNV-reis naar Gotland in 2009 op de site: 
www.knnv.nl/arc/verslagen. Hier volgt een overzicht van de voorkomende fossielen per vindplaats, de 
onderstreepte soorten heb ik ook gevonden. 
 
30 juni op Fårö waren op de Raukar (zuiltjes van jonger gesteente) mosdiertjes te vinden. 
Op 1 juli 2016 heb ik 2 km noordoost van Ire na een wandeling van 20 min vanuit Irevik een uur lang 
wat fossielen gezocht. Dat was niet erg succesvol. Op 3 juli 's ochtends heb ik het overgedaan, nu ten 
westen van Irevik aan de kust. Daar vond ik vooral koraaltjes. Verder brachiopoden, een sponsje en 
wat mosdiertjes. 
Op 8 juli heb ik ca. twee km ten zuiden van Djupvik Sandhamn bij het talud iets ten noorden van het 
strand naar fossielen gezocht. Daar was de variatie in fossielen veel groter. Onder meer een klein 
trilobietje. Verderop was het klif maar deels begaanbaar. Het wordt een te smal strandje en water 
druipt van de klifwand. 
Terug bij de Djupvik Sandhamn in zuidelijke richting wat fossielen in de klifwand gezien. Er zouden 
meer fossielen te vinden moeten zijn. Twee km ten noorden van het haventje, bij Bláhäll zouden veel 
trilobieten voor het oprapen liggen.  
Die informatie had ik achteraf gevonden in het geologieboek over Gotland: 
Sunstones and Catskulls, Guide to the Fossils and Geology of Gotland, Sara Eliason, 
 ISBN91-88036-38-3. Er is naast deze engelse versie ook een zweedse en een duitstalige uitgave. Ik 
heb de engelse familienamen aangehouden. 
 
Ireviken-noord: 
Rugose corals: Ketophyllum, Cystiphyllum 
tenue, 
Tabulate corals: Heliolotes, Pachypora. 
Bryozoans: Fenestella, 
Brachiopods: Reserella, Leptaena depressa, 
 
Ireviken-west: 
Stromatoporoids, 
Rugose corals: Palaeocyclus porpitus, 
Cystiphyllum tenue, Holophragma 
calceoloides. Dokophyllum. 
Tabulate corals: Heliolotes, Halysites, 
Favosites, Pachypora. 
Gastropods. 
Cephalopods: Orthoceras, Phragmoceras. 
Bivalves. 
Bryozoans: Fenestella,Coenites 
Brachiopods: Eoplectodonta transversalis, 
Leptaena depressa, Ferganella borealis, Atrypa 
reticularis, Dicoelosia. 
Sclerodonts. 

Ostracods: Beyrichia. 
Trilobites: Calymene, Encrinutus punctatus, 
Proetus. 
Crinoidal fragments. 
Sponges. 
 
Djupvik-zuid: 
Stromatoporoids. 
Rugose corals: Kodonophyllum truncatum. 
Tabulate corals: Favosites, Heliolotes, 
Halysites. 
Gastropods: Loxonema, Cephalopods, 
Bivalves. 
Bryozoans: Ptilodictya lanceolata. 
Brachiopods: Dicoelosia biloba, Leptaena 
depressa, Atrypa reticularis, Eospirifer 
radiatus, Meristina obtusa, Reserella. 
Sclerodonts. 
Ostracods: Beyrichia. 
Trilobites: Calymene, Dalmanites, Proetus. 
Calcareous algae: Rothpletzella. 
Tentaculites. 
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3.2   Plantenlijsten 
Willy Bijl  
 
Kust incl 
kustmoeras 

        28-06 natuurgebied Brucebo kust en kustmoeras 
      29-06 kust bij Lergrav 

       30-06 Faro Gammlehamm en Marpes 
       01-07 Furilden kust en bos 
       01-07 kust bij Irevik 
       03-07 kust van Lickerhamm naar Irevik 
       04-07 kust bij pensionaat Gannarve 
       05-07 Stora Karlso 
       06-07 kust Hoburgen, Holmhallar en Falluden 

      08-07 kust bij Ronehamm en Narsholmen 
 

      Moeras 27-06/28-06 Langesjo moeras 
       29-06 Kallgatburg bij Hejnum 
       04-07 Lojsta slott moeras en bos 
       07-07 Torsburgen – rikkarr 

 
       Bos 27-06 Hackeberga bos 
       27-06 Dalby Soderskog 
       27-06/28-06 Langesjo bos 
        

 
 
 
 
 
 
 
 

       

 
 
 
 
30-06 Faro Ulla Hau – bos 
01-07 Furilden kust en bos 

 04-07 Lojsta slott moeras en bos 
 07-07 Torsburgen - bos  
 09-07 natuurgebied Hoo (Zuid Zweden) 
 10-07 Natuurgebied Hasbruch (Dtsl) 

 
 Alvar 03-07 Irevik 
 29-6 t/m 3-7 Oost Larbro 
 05-07 Stora Karlso 

 
 Ange 07-07 Ostergarnsberget 
 29-06 Hammars ange  bij Helvi  
 29-06 Ange van Valleviken 
 01-07 Ekebys ange  
 03-07 Liste ange 
 07-07 ostergarn ange 
 

 
09-07 open stukken natuurgebied Hoo (Zuid Zweden) 

Elders 

Omgeving jeugdherberg en pensionaat,  
 
wegbermen, muurbeplanting Visby en elders 
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                 Familienaam wetenschappelijke naam nederlandse naam kust moeras bos alvar änge elders 
Sapindaceae Acer pseudoplatanus Esdoorn, gewone x 
Asteraceae Achillea millefolium Duizendblad x 
Ranunculaceae Adonis vernalis Voorjaarsadonis x 
Apiaceae Aegopodium podagraria Zevenblad x 
Sapindaceae Aesculus hippocastanum Paardenkastanje, witte x 
Rosaceae Agrimonia eupatoria Gewone agrimonie x 
Poaceae Aira praecox Vroege haver x 
Brassicaceae Alliaria petiolata Look-zonder-look x 
Alliaceae Allium oleraceum Moeslook x 
Alliaceae Allium schoenoprasum var alvarense Bieslook sp x 
Alliaceae Allium scorodoprasum Slangelook x x 
Alliaceae Allium ursinum Daslook x 
Alliaceae Allium vineale Kraailook x 
Poaceae Ammophila arenaria Helm x 
Orchidaceae Anacamptis pyramidalis Hondskruid x 
Boraginaceae Anchusa officinalis Ossentong x 
Ranunculaceae Anemone nemorale Bosanemoon x 
Apiaceae Angelica anchangelica  ssp litoralis Strandkvanne(groene engelwortel) x 
Apiaceae Angelica sylvestris Gewone engelwortel x 
Asteraceae Antennaria dioica Rozenkransje x 
Asteraceae Anthemis tinctoria Kamille, gele x 
Liliaceae Anthericum liliago Grote graslelie x 
Liliaceae Anthericum ramosum Kleine graslelie x 
Poaceae Anthoxanthum odoratum Reukgras, gewoon x 
Apiaceae Anthriscus sylvestris Fluitenkruid x 
Fabaceae Anthyllis vulneraria  Wondklaver x x 

Fabaceae 
Anthyllis vulneraria ssp vulneraria var 
coccinea "Rode wondklaver" x x 

Ranunculaceae Aquilegia vulgaris Wilde akelei x x 
Brassicaceae Arabis glabra Torenkruid x 
Asteraceae Arctium minus Klit, gewone x 
Ericaceae Arctostaphylos uva-ursi Beredruif x 
Caryophyllaceae Arenaria serpyllifolia Zandmuur, gewone x 
Plumbaginaceae Armeria maritima Engels gras x 
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Poaceae Arrhenatherum elatius Glanshaver x 
Asteraceae Artemisia absinthium Absint alsem x 
Asteraceae Artemisia campestris campestris Averuit, wilde x 
Asteraceae Artemisia campestris maritima Averuit, duin- x 
Asteraceae Artemisia maritima Zee alsem x 
Asparagaceae Asparagus officinalis Gewone asperge x 
Rubiaceae Asperula tinctoria Verfbedstro x 
Aspleniaceae Asplenium ruta-muralis Muurvaren x x 
Aspleniaceae Asplenium septentrionale Noordse streepvaren x 
Aspleniaceae Asplenium trichomanes Steenbreekvaren x x 
Asteraceae Aster tripolium Zulte x 
Fabaceae Astragalus glycophyllos Hokjespeul x 
Athyriaceae Athyrium filix-femina Wijfjesvaren x 
Amaranthaceae Atriplex prostrata Spiesmelde x 
Asteraceae Ballota nigra Stinkende ballote x x 
Asteraceae Bellis perennis Madeliefje x 
Amaranthaceae Beta vugaris ssp maritima Strandbiet x 
Betulaceae Betulus pendula Ruwe berk x 
Betulaceae Betulus pubescens Zachte berk x 
Cyperaceae Blysmus rufus Rode bies x 
Poaceae Brachypodium pinnatum Kortsteel, gevinde x 
Cyperaceae Bolboschoenus maritimus Heen x 
Poaceae Brachypodium sylvaticum Boskortsteel x 
Poaceae Briza media Bevertjes x x 
Brassicaceae Bunias orientalis Grote hardvrucht x x 
Brassicaceae Cakile maritima Raket, zee- x 
Butomaceae Butomus umbellatus Zwanenbloem x 
Lamiaceae Calamintha acinos Kleine steentijm x 
Ericaceae Calluna vulgaris Struikhei x 
Ranunculaceae Caltha palustris ssp palustris Gewone dotterbloem x 
Campanulaceae Campanula glomerata Kluwenklokje x 
Campanulaceae Campanula latifolia Klokje, breed x 
Campanulaceae Campanula persicifolia Prachtklokje x 
Campanulaceae Campanula rapunculoides Akkerklokje x x 
Campanulaceae Campanula rotundifolia Grasklokje x x 
Campanulaceae Campanula trachelium Breed klokje x x 
Brassicaceae Cardamine bulbifera Bolletjeskers x 
Asteraceae Carduus acanthoides Distel, langstekelige x 
Asteraceae Carduus nutans Knikkende distel x x 
Cyperaceae Carex acutiformis Moeraszegge x 
Cyperaceae Carex arenaria Zandzegge x x 
Cyperaceae Carex demissa  Geelgroene zegge x 
Cyperaceae Carex distans Zilte zegge x 
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Cyperaceae Carex disticha Tweerijige zegge x 
Cyperaceae Carex echinata Sterzegge x 
Cyperaceae Carex elata Stijve zegge x 
Cyperaceae Carex elongata Elzenzegge x 
Cyperaceae Carex extensa Kwelderzegge x 
Cyperaceae Carex flacca Zeegroene zegge x x 
Cyperaceae Carex hirta Ruige zegge x 
Cyperaceae Carex lepidocarpa Schubzegge x x 
Cyperaceae Carex leporina (ovalis) Hazenzegge x 
Cyperaceae Carex nigra Zwarte zegge x 
Cyperaceae Carex oederi oedocarpa Zegge, geelgroene x 
Cyperaceae Carex otrubae Valse voszegge x 
Cyperaceae Carex pallescens Bleke zegge x 
Cyperaceae Carex panicea Blauwe zegge x 
Cyperaceae Carex remota IJle zegge x 
Cyperaceae Carex rostrata Snavelzegge x 
Cyperaceae Carex sylvaticus Boszegge x 
Cyperaceae Carex trinervis Drienerfzegge x 
Cyperaceae Carex vulpina Voszegge x 
Asteraceae Carlina vulgaris Driedistel x x 
Betulaceae Carpinus betulus Haagbeuk x 
Asteraceae Centaurea cyanus Korenbloem x 
Asteraceae Centaurea jacea Knoopkruid x 
Asteraceae Centaurea scabiosa Grote centaurie x x 
Gentianaceae Centaurium erythraea Echt duizendguldenkruid x 
Gentianaceae Centaurium littorale Strandduizendguldenkruid x 
Gentianaceae Centaurium pulchellum Fraai duizendguldenkruid x x 
Orchidaceae Cephalantera longifolia Wit bosvogeltje x 
Orchidaceae Cephalantera rubra Rood bosvogeltje x x 
Apiaceae Chaerophyllum temulum Kervel, dolle x 
Onograceae Chamerion angustifolium Wilgenroosje x 
Characeae Chara virgata Teer kransblad x 
Papaveraceae Chelidonium majus Stinkende gouwe x 
Asteraceae Cichorium intybus Wilde cichorei x x 
Apiaceae Cicuta virosa Waterscheerling x 
Onagraceae Circaea lutetiana Groot heksenkruid x 
Asteraceae Cirsium acaule Aarddistel x 
Asteraceae Cirsium arvense Distel, akker- x 
Asteraceae Cirsium palustris Kale jonker x x 
Asteraceae Cirsium vulgare Distel, speer- x 
Cyperaceae Cladium maritimum Galigaan x x 
Ranunculaceae Clematis vitalba Bosrank x 
Lamiaceae Clinopodium acinos Steentijm, kleine x 
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Lamiaceae Clinopodium vulgare Borstelkrans x x x 
Colchicaceae Colchicum autumnale Herfsttijloos x 
Ranunculaceae Consolida regalis Wilde ridderspoor x 
Asparagaceae Convallaria majalis Lelietje-der-dalen x 
Cornaceae Cornus sanguinea Kornoelje, rode x 
Papaveraceae Corydalis lutea Gele helmbloem x 
Betulaceae Corylus avelana Hazelaar x 
Rosaceae Cotoneaster canescens Dwergmispel, (een soort) x 
Rosaceae Crataegus monogyna Eenstijlige meidoorn x 
Brassicaceae Crambe maritima Zeekool x 
Asteraceae Crepis biennis Streepzaad, groot x 
Convolvulaceae Cuscuta epithymum Klein warkruid x 
Plantaginaceae Cymbalaria muralis Muurleeuwenbekje x 
Boraginaceae Cynoglossum officinale Veldhondstong x 
Poaceae Cynosurus cristatus Kamgras x 
Orchidaceae Cypripedium calceolus Vrouwenschoentje x 
Poaceae Dactylis glomerata Kropaar x 
Orchidaceae Dactylorhiza fuchsii Bosorchis x x 
Orchidaceae Dactylorhiza incarnata Vleeskleurige orchis x 
Orchidaceae Dactylorhiza sambucina Vliergeurorchis (Adam en Eva) x 
Orchidaceae Dactylorhiza traunsteineri x 
Apiaceae Daucus carota Wilde peen x 
Poaceae Deschampsia cespitosa Smele, ruwe x 
Poaceae Deschampsia flexuosa Bochtige smele x 
Plantaginaceae Digitalis purpurea Vingerhoedskruid x 
Brassicaceae Draba Incana een hongerbloempje x 
Droseraceae Drosera longifolia anglica Lange zonnedauw x 
Dryopteridaceae Dryoptheris filix-mas Mannetjesvaren x 
Boraginaceae Echium vulgare Slangenkruid x x 
Cyperaceae Eleocharis palustris Waterbies, gewone x 
Poaceae Elytrigia juncea Biestarwegras x 
Orchidaceae Epipactis atrorubens Bruinrode wespenorchis x x 
Orchidaceae Epipactis helleborine Brede wespenorchis x x 
Orchidaceae Epipactis palustris Moeraswespenorchis x 
Onagraceae Epilobium hirsutum Wilgenroosje, harig x 
Equisetaceae Equisetum arvense Heermoes x 
Equisetaceae Equisetum fluviatile Holpijp x 
Equisetaceae Equisetum sylvaticum Bospaardenstaart x 
Equisetaceae Equisetum variegatum Bonte paardenstaart x 
Ericaceae Erica tetralis Gewone dophei x 
Asteraceae Erigeron acris Scherpe fijnstraal x 
Cyperaceae Eriophorum angustifolium Veenpluis x 
Cyperaceae Eriophorum latifolium Breed wollegras x x 
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Geraniaceae Erodium cicutarium Reigersbek x x 
Asteraceae Eupatorium cannabinum Koninginnekruid x 
Euphorbiaceae Euphorbia esula Heksenmelk x 
Orobanchaceae Euphrasia stricta Stijve ogentroost x x 
Orobanchaceae Euphrasia stricta var suesica x 
Fagaceae Fagus sylvatica Beuk x 
Poaceae Festuca arundacea Rietzwenkgras x 
Poaceae Festuca gigantea Zwenkgras, reuze x 
Rosaceae Filipendula ulmaria Moerasspirea x x x 
Rosaceae Filipendula vulgaris Knolspirea x x 
Rosaceae Fragaria vesca Bosaardbei x x 
Rosaceae Fragaria viridis Heuvelaardbei x 
Oleaceae Fraxinus excelsior Es x 
Rubiaceae Galium aparine Kleefkruid x 
Rubiaceae Galium boreale Noords walstro x x 
Rubiaceae Galium molle Glad walstro x 
Rubiaceae Galium odoratum Lievevrouwebedstro x 
Rubiaceae Galium palustre Moeraswalstro x 
Rubiaceae Galium uliginosum Ruw walstro x 
Rubiaceae Galium pumilum Kalkwalstro x x 
Rubiaceae Galium verum Geel walstro x x 
Geraniaceae Geranium lucidum Glanzige ooievaarsbek x 
Geraniaceae Geranium robertianum Robertskruid x 
Geraniaceae Geranium sanguineum Bloedooievaarsbek x 
Geraniaceae Geranium sylvaticum Bosooievaarsbek x 
Rosaceae Geum rivale Knikkend nagelkruid x x 
Rosaceae Geum urbanum Geel nagelkruid x 
Primulaceae Glaux maritima Melkkruid x 
Globulariaceae Globularia vulgaris Kogelbloem x 
Orchidaceae Gymnadenia conopsea Grote muggenorchis x x x 
Orchidaceae Gymnadenia odoratissima Welriekende muggenorchis x x 
Athyriaceae Gymnocarpium dryopteris Gebogen driehoeksvaren x 
Athyriaceae Gymnocarpium robertianum Rechte driehoeksvaren x 
Caryophyllaceae Gypsophila fastigiata soort gipskruid x 
Araliaceae Hedera helix Klimop x 
Cistaceae Helianthemum nummularium Groot zonneroosje x x 
Ranunculaceae Hepatica nobilis Leverbloempje x x 
Apiaceae Heracleum mantegazzianum Reuzenberenklauw x 
Apiaceae Heracleum sphondylium ssp sphondylium Gewone berenklauw x 
Apiaceae Heracleum sphondylium ssp sibericum "Groenige" berenklauw x 
Orchidaceae Herminium monorchis Honingorchis x x 
Caryophyllaceae Herniaria glabra Kaal breukkruid x 
Asteraceae Hieracium pilosella Muizenoor x x 
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Asteraceae Hieracium umbellatum Schermhavikskruid x 
Asteraceae Hieracium vulgatum Dicht havikskruid x 
Poaceae Holcus lanatus Witbol, gestreepte x 
Caryophyllaceae Honckenya peploides Zeepostelein x 
Araliaceae Hydrocotyle vulgaris Gewone waternavel x 
Solanaceae Hyoscyamus niger Bilzekruid x 
Hypericaceae Hypericum perforatum Sint-Janskruid x x 
Asteraceae Hypochaeris maculata Gevlekt biggenkruid x x 
Asteraceae Hypochaeris radicata Gewoon biggenkruid x 
Aquifoliaceae Ilex aquifolium Hulst x 
Balsaminaceae Impatiens noli-tangere Groot springzaad x 
Balsaminaceae Impatiens parviflora Klein springzaad x 
Asteraceae Inula brittannica Alant, Engelse x 
Asteraceae Inula salicea Wilgalant x x 
Brassicaceae Isatis tinctoria Wede x 
Asteraceae Jacobea vulgaris ssp dunensis Duinkruiskruid x 
Asteraceae Jacobea vulgaris ssp vulgaris Jacobskruiskruid x 
Juncaceae Juncus acutifloris Veldrus x 
Juncaceae Juncus articulatus Zomprus x 
Juncaceae Juncus gerardii Zilte rus x 
Juncaceae Juncus tenuis Rus, tengere x 
Cupressaceae Juniperus communis Jeneverbes x x 
Caprifoliaceae Knautia arvensis Beemdkroon x x 
Asteraceae Lactuca perennis Kalksla x 
Lamiaceae Lamastrium galeobdolon Dovenetel, gele x 
Asteraceae Lapsana communis Kool, akker- x 
Apiaceae Laserpitium latifolium Breed lazerkruid x 
Fabaceae Lathyrus japonicus Zeelathyrus x 
Fabaceae Lathyrus linifolius Knollathyrus x 
Fabaceae Lathyrus palustris Moeraslathyrus x 
Fabaceae Lathyrus pratensis Veldlathyrus x 
Fabaceae Lathyrus vernus Voorjaarslathyrus x 
Asteraceae Leucanthemum vulgare Gewone margriet x 
Poaceae Leymus arenarius Zandhaver x 
Plantaginaceae Linaria repens Gestreepte leeuwenbek x 
Plumbaginaceae Limonium vulgare Lamsoor x 
Plantaginaceae Linaria vulgaris Vlasbekje x 
Caprifoliaceae Linnaea borealis Linnaeusklokje x 
Linaceae Linum catharticum Geelhartje x x 
Orchidaceae Listera ovata Grote keverorchis x x 
Poaceae Lolium perenne Raaigras, Engels x 
Caprifoliaceae Lonicera caprifolium Tuinkamperfoelie x 
Caprifoliaceae Lonicera xylosteum Kamperfoelie, rode x 
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Fabaceae Lotus corniculatus var villosus x 
Fabaceae Lotus glaber Smalle rolklaver x 
Fabaceae Lupine polyphyllus Vaste lupine x 
Juncaceae Luzula multiflorum Veelbloemige veldbies x 
Juncaceae Luzula pilosa Ruige veldbies x 
Lamiaceae Lycopus europaeus Wolfspoot x 
Primulaceae Lysimachia nemorum Boswederik x 
Lythraceae Lythrum salicaria Kattenstaart, grote x 
Asparagaceae Maianthemum bifolium Dalkruid x 
Rosaceae Malus sylvestris Wilde appel x 
Fabaceae Medicago falcata Sikkelklaver x 
Fabaceae Medicago lupulina Hopklaver x 
Fabaceae Medicago sativa Luzerne x 
Fabaceae Medicago x varia Bonte klaver x 
Orobanchaceae Melampyrum arvense Wilde weit x x 
Orobanchaceae Melampyrum cristata Zwartkamkoren x 
Orobanchaceae Melampyrum pratense Hengel x 
Orobanchaceae Melampyrum sylvaticum Boshengel x 
Poaceae Melica uniflora Eenbloemig parelgras x x 
Poaceae Melica ciliata x 
Fabaceae Melilotus altissimus Goudgele honingklaver x 
Lamiaceae Mentha aquatica Watermunt x 
Lamiaceae Mentha arvensis Akkermunt x 
Menyanthaceae Menyanthes trifoliata Waterdrieblad x 
Euphorbiacea Mercurialis perennis Bosbingelkruid x 
Poaceae Milium efusum Gierstgras, bos- x 
Poaceae Molinia caerulea Pijpenstrootje x 
Ericaceae Monotropa hypopitys Stofzaad x 
Asteraceae Mulgedium quercinum Karlslö sla x 
Asteraceae Mycelis muralis Muursla x 
Myricaceae Myrica gale Gagel x 
Brassicaceae Nasturtium x sterile x 
Orchidaceae Neottia nidus-avis Vogelnestje x 
Nymphaeaceae Nuphar lutea Gele plomp x 
Nymphaeaceae Nymphaea alba  Witte waterlelie x 
Orobanchaceae Odontites serotinus Rode ogentroost x 
Orobanchaceae Odontites stricta Ogentroost, stijve x 
Fabaceae Ononis spinosa Kattendoorn x 
Asteraceae Onopordum acanthium Wegdistel x 
Orchidaceae Ophrys insectifera Vliegenorchis x x 
Orchidaceae Orchis militaris Soldaatje x x 
Lamiaceae Origanum vulgare Wilde marjolein x 
Ericaceae Orthilia secunda Eenzijdig wintergroen x 
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Oxalidaceae Oxalis acetocella Witte klaverzuring x 
Oxalidaceae Oxalis stricta Klaverzuring, stijve x 
Fabaceae Oxytropis campestris x 
Papaveraceae Papaver dubium Klaproos, bleke x 
Papaveraceae Papaver rhoeas Grote klaproos x 
Melanthiaceae Paris quadrifolia Eenbes x x 
Parnassiaceaea Parnassia palustris Parnassia x 
Apiaceae Pastinaca sativa Pastinaak x 
Orobanchaceae Pedicularis palustris Moeraskartelblad x 
Apiaceae Peucedanum palustre Melkeppe x 
Polygonaceae Persicaria amphibia Veenwortel x 
Thelypteridaceae Phegopteris connectilis Smalle beukvaren x 
Poaceae Phleum arenarium Doddegras, zand- x 
Poaceae Phleum pratense Timoteegras x x 
Poaceae Phragmites australis Riet x 
Pinaceae Picea abies Fijnspar x 
Apiaceae Pimpinella major Bevernel, grote x 
Asteraceae Picris hieracioides Echt bitterkruid x x 
Lentibulariaceae Pinguicula vulgaris Vetblad x x 
Pinaceae Pinus sylvestris Grove den x 
Plantaginaceae Plantago coronopus Hertshoornweegbree x 
Plantaginaceae Plantago lanceolata Weegbree, smalle x x 
Plantaginaceae Plantago major Weegbree, grote x 
Plantaginaceae Plantago maritima Zeeweegbree x x 
Orchidaceae Platanthera bifolia Welriekende nachtorchis x 
Orchidaceae Platanthera montana Berg nachtorchis x 
Orchidaceae Platanthera bifolia x montana x x 
Poaceae Poa nemoralis Schaduwgras x 
Polygalaceae Polygala vulgaris Gewone vleugeltjesbloem x 
Asparagaceae Polygonatum multiflorum Gewone salomonszegel x x 
Asparagaceae Polygonatum odoratum Duinsalomonszegel x 
Asparagaceae Polygonatum odoratum Duinsalomonszegel x 
Polygonaceae Polygonum amphibium Veenwortel x 
Dryopteridaceae Polypodium sp.  Eikvaren 
Salicaceae Populus tremula Populier, ratel- x 
Rosaceae Potentilla anserina Zilverschoon x x 
Rosaceae Potentilla argentea Viltganzerik x x 
Rosaceae Potentilla argentea argentea Viltganzerik sp x 
Rosaceae Potentilla argentea decora Viltganzerik sp x 
Rosaceae Potentilla erecta Tormentil x x 
Rosaceae Potentilla palustris Wateraardbei x x 
Rosaceae Potentilla recta Ganzerik, rechte x 
Rosaceae Potentilla reptans Vijfvingerkruid x 
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Primulaceae Primula farinosa Melige primula x x 
Primulaceae Primula veris Gulden sleutelbloem x x 
Lamiaceae Prunella grandiflora Grote brunel 
Lamiaceae Prunella vulgaris Gewone brunel x 
Rosaceae Prunus mahaleb Weischelboom x x 
Rosaceae Prunus spinosa Sleedoorn 
Dennstaedtiaceae Pteridium aquilinum Adelaarsvaren 
Poaceae Puccinellia maritima Gewoon kweldergras x x 
Poaceae Puccinellia distans ssp x x 
Ranunculaceae Pulsatilla patens x x 
Ranunculaceae Pulsatilla pratense x 
Ranunculaceae Pulsatilla vulgaris Wildemanskruid x 
Ranunculaceae Pulsatilla sp Wildemanskruid x x 
Ericaceae Pyrola minor Klein wintergroen x 
Ericaceae Pyrola rotundifolia Rondbladig wintergroen 
Fagaceae Quercus robur Zomereik x 
Ranunculaceae Ranunculus auricomus Boterbloem, gulden x 
Ranunculaceae Ranunculus baudotii Zilte waterranonkel x x 
Ranunculaceae Ranunculus flammula Egelboterbloem 
Ranunculaceae Ranunculus sarduus Behaarde boterbloem 
Resedaceae Reseda lutea Wilde reseda x x 
Rhamnaceae Rhamnus cathartica Wegedoorn x x 
Orobanchaceae Rhinanthus angustifolius Grote ratelaar x x 
Grossulariaceae Ribes spicatum Aalbes, noordse x 
Rosaceae Rosa glauca Roos, roodbladige x 
Grossulariaceae Ribes uva-crsipa Kruisbes x 
Rosaceae Rosa rubiginosa Egelantier x 
Rosaceae Rubus caesius Braam, dauw- x 
Rosaceae Rubus fruticosus Braam x 
Rosaceae Rubus idaeus Framboos x 
Rosaceae Rubus saxatile Steenbraam 
Polygonaceae Rumex acetosa Zuring, veld- x 
Polygonaceae Rumex crispus Zuring, krul- x x 
Polygonaceae Rumex obtusifolius Zuring, ridder- x 
Caryophyllaceae Sagina nodosa Sierlijke vetmuur x x 
Amaranthaceae Salicornia sp. Zeekraal x x x 
Lamiaceae Salvia nemorosa soort salie x 
Adoxaceae Sambucus nigra Vlier, gewone x 
Rosaceae Sanguisorba minor Pimpernel, kleine x 
Rosaceae Sanguisorba officinalis Grote pimpernel 
Apiaceae Sanicula europea Heelkruid x 
Grossulariaceae Saxifraga tridactylites Kandelaartje x 
Caprifoliaceae Scabiosa columbaria Duifkruid x 
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Cyperaceae Schoenoplectus lacustris Mattenbies x 
Cyperaceae Schoenoplectus tabernaemontanum Ruwe bies x x 
Cyperaceae Schoenus ferragineus x x 
Asteraceae Scorzonera humilis Kleine schorseneer 
Scrophulariaceae Scrophularia nodosa Helmkruid, knopig x 
Lamiaceae Scutellinia galericulata Blauw glidkruid x 
Crassulaceae Sedum acre Muurpeper x x x 
Crassulaceae Sedum album Wit vetkruid x 
Crassulaceae Sedum rupestris Tripmadam 
Crassulaceae Sedum telephium Hemelsleutel x x 
Apiaceae Seseli libanotis Hertswortel x 
Poaceae Sesleria albicans Blauwgras x 
Caryophyllaceae Silene latifolia alba Koekoeksbloem, avond- x 
Caryophyllaceae Silene maritima x x 
Caryophyllaceae Silene nutans Nachtsilene x x 
Caryophyllaceae Silene uniflora ssp petraea een silene x 
Caryophyllaceae Silene vulgaris Blaassilene x 
Caryophyllaceae Silene vulgaris sp maritima var petraea "Alvarglim"   x 
Solanaceae Solanum dulcamara Bitterzoet x 
Asteraceae Solidago virgaurea Echte guldenroede x 
Rosaceae Sorbus aria Meelbes 
Rosaceae Sorbus aucuparia Lijsterbes x 
Rosaceae Sorbus hybrida Soort meelbes x x 
Rosaceae Sorbus intermedia Lijsterbes, Zweedse x x 
Caryophyllaceae Spergularia rubra Schijnspurrie, rode x 
Caryophyllaceae Spergularia salina Zilte schijnspurrie x x 
Lamiaceae Stachys sylvatica Andoorn, bos- x 
Caryophyllaceae Stellaria graminea Muur, gras- x x 
Caryophyllaceae Stellaria media Grote muur x 
Caprifoliaceae Succisa pratensis Blauwe knoop x x x 
Fabaceae Tetraglonobus maritimus Hauwklaver x x 
Lamiaceae Teucrium scordium Moerasgamander x x 
Ranunculaceae Thalictrum minus Kleine ruit x 
Lamiaceae Thymus pulegioides Grote tijm 
Lamiaceae Thymus serpyllum Kleine tijm x 
Liliaceae Tofieldia calyculata x 
Liliaceae Tofieldia pusilla x x 
Cyperaceae Trichophorum cespitosum Veenbies x 
Asteraceae Tragopogon pratensis Gele morgenster 
Primulaceae Trientalis europaea Zevenster x 
Fabaceae Trifolium arvensis Hazenpootje x x 
Fabaceae Trifolium campestre Liggende klaver x 
Fabaceae Trifolium dubium Kleine klaver x 
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Fabaceae Trifolium fragiferum Aardbeiklaver x x x 
Fabaceae Trifolium medium Bochtige klaver x x 
Fabaceae Trifolium montanum Bergklaver x 
Fabaceae Trifolium pratense Rode klaver x x 
Fabaceae Trifolium repens Witte klaver x x 
Juncaginaceae Triglochin maritima Schorrenzoutgras x x 
Juncaginaceae Triglochin palustris Moeraszoutgras x 
Asteraceae Tussilago farfara Hoefblad, klein x x 
Typhaceae Typha latifolium Grote lisdodde x x 
Rhamnaceae Ulmus sp Iep 
Urticaceae Urtica dioica Brandnetel, grote x x 
Urticaceae Urtica urens Brandnetel, kleine x x 
Lentibulariaceae Utricularia vulgaris Groot blaasjeskruid x x 
Ericaceae Vaccinium myrtillus Blauwe bosbes x x 
Ericaceae Vaccinium uliginosum Rijsbes x 
Ericaceae Vaccinium vitis-idea Rode bosbes x 
Caprifoliaceae Valeriana officinalis Valeriaan, echte x 
Plantaginaceae Veronica chamaedrys Ereprijs, gewone x 
Plantaginaceae Veronica montana Bosereprijs x 
Plantaginaceae Veronica officinalis Mannetjesereprijs x 
Plantaginaceae Veronica scutellata Schildereprijs x 
Plantaginaceae Veronica spicata Aarereprijs x 
Fabaceae Vicia cracca Wikke, vogel- x 
Apocycnaceae Vincetoxicum hirundaria Witte engbloem x x 
Scrophulariaceae Verbascum nigrum Toorts, zwarte x 
Scrophulariaceae Verbascum speciosum soort toorts x 
Adoxaceae Viburnum opulus Roos, Gelderse x 
Violaceae Viola mirabilis x 
Violaceae Viola odoratum Maarts viooltje x 
Violaceae Viola reichenbachinana Donkersporig bosviooltje x x 
Violaceae Viola riviniana Bleeksporig bosviooltje x x 
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Bij de fotocollage: 
1 Purperstreep 
2 Grote parelmoervlinder 
3 Bosrandparelmoervlinder 
4 Grote parelmoervlinder 
5 Veldparelmoervlinder 
6 Iepenpage 
7 Icarus blauwtje 
8 Thijmblauwtje 

 
9 Melige primula 
10 Lineus klokje 
11 Boktor op Egelantier 
12 Marmer met fossielen 
13 Aar ereprijs 
14 Djupvik fossielenwand 
15 Stora Karlsö verzameling 

  fossielen 

 
16 Roerdomp 
17 Alken 
18 Netstelige heksenboleet 
19 Witte viltinkzwam 
20 Navelmos 
21 Leermos 
22 Grasklokjes 
23 Kennistest 
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3.3 Soortenlijst korstmossen Gotland – Peter Eenshuistra 
 
De zuivere lucht en lagere stikstofdepositie maken Zweden tot een rijk korstmossenland in vergelijking met Nederland. 
Grote baardmossen en bladmossen sieren boomstammen en takken. De hoge PH van de kalkrijke grond op Gotland 
vermindert bovendien invloed van verzuring en vermesting, waar veel grond bewonende korstmossen moeite mee hebben.  
Met parate kennis en een Zweedse veldgids konden tientallen soorten genoteerd worden. Niet alle korstmossen kunnen 
echter zonder binoculair, microscoop en kleurreacties zeker op naam gebracht worden. Bij een aantal soorten is identificatie 
thuis op basis van foto’s nog gelukt met hieronder vermelde literatuur. Veel kleine korstjes op kalk of graniet hebben echter 
geen naam gekregen. Alleen zekere soorten zijn in de tabel vermeld. Dit leverde in totaal 112 soorten voor de reis op, 
waarvan 106 op Gotland. 
Op de alvar groeien veel korstmossen uit de geslachten Cladonia (staaf en bekermossen) en Cetraria. Vaak worden 
mozaïeken van IJslands mos, Gebogen rendiermos, Echt rendiermos en Zomersneeuw aangetroffen. De vorm van 
Zomersneeuw die op kalk groeit (Cladonia convoluta), lijkt forser dan de op zand groeiende vorm bij ons, maar wordt na 
DNA-onderzoek niet meer als aparte soort beschouwd. Op zeer uitdrogende en zonnige plekken groeien kalkspecialisten 
zoals Cladonia symphycarpa, Fulgensia fulgens en Fulgensia bracteata. Een typische kalk en gebergtesoort als Thamnolia 
vermicularis, die groeit als “knoedels witte wormen“, is niet aangetroffen.  
Boomstammen zijn rijk aan epifyten. Dichte mozaïeken van Eikenmos, Purpergeweimos, Melig takmos, Trompettakmos, 
Groot takmos, Groot bloemkoolmos en Wimpermos zijn op veel oude stammen te vinden. Zowel Wimpermos als diverse 
Vingermossen zitten in Zweden vol met meest grijze apotheciën. In het Löväng van Hammars änge waren veel oude eiken 
bedekt met Longenmos, wat hier grote plakkaten van 10 – 30 cm vormde. De mooiste baardmossen groeiden in het 
Zweedse binnenland op Höö.  
Stenen zijn rijk begroeid met schildmossen, schotelkorsten en andere dunne korsten. Op zuur gesteente als graniet groeien 
soorten zoals Granietschildmos met grote bruine apotheciën, Bruingrijs steenschildmos en Glanzend steenmos. Kalkkliffen 
zijn vaak bedekt met oranje korsten uit het geslacht Citroenkorst en Dooiermos.  
Literatuur: 
R. Moberg & I. Holmåsen, Lavar en Fälthandbok, Interpublishing AB, Stockholm 1982. 
F.S. Dobson, Lichens An Illustrated Guide to the British and Irish Species, 5th revised edition, The Richmond Publishing Co. 
LTD, Slough, 2005. 
K. van Herk & A. Aptroot, Veldgids Korstmossen, KNNV Uitgeverij, Soest, 2004. 
T. Ahti, R. Moberg et al., Nordic Lichen Flora, Volumes 1-5, Nordic Lichen Society, Uppsala-Göteborg, 1999-2013. 
T. Hallingbäck, Ekologisk Katalog över Lavar, ArtDatabanken, Uppsala, 1997. 
V. Wirth, M. Hauck & M. Schultz, Die Flechten Deutschlands, Band 1 und 2, Eugen Ulmer KG, Stuttgart, 2013. 
 
Tabel Korstmossen: kolom 1  wetenschappelijke naam, kolom 2 Nederlandse naam (indien bekend), kolom 3 groeiplaats (t = 
terrestrisch, e = epifytisch, k = groeiend op kalksteen, g =  groeiend op graniet of zuur gesteente en  a =  op 
asfalt/baksteen/beton) en  kolom 4 vindplaats (G = Gotland, H is Höö, Z is overig Zweden, D = Hasbruch oerbos Duitsland). 
 
 
Wetenschappelijke naam Nederlandse naam groeiplaats vindplaats 
Anaptychia ciliaris Wimpermos e G 
Aspicilea calcarea Plat dambordje k G, H 
Aspicilea contorta Rond dambordje k G, H 
Bacidia rubella Iepenknoopjeskorst e G 
Caloplaca decipiens Stoffige citroenkorst k G 
Caloplaca flavescens Gelobde citroenkorst k G 
Caloplaca flavorubescens  e G 
Caloplaca lithophila Kleine citroenkorst k G 
Caloplaca saxicola Sinaasappelkorst k G 
Cetraria aculeata Kraakloof t G 
Cetraria islandica IJslands mos t G, H, Z 
Chaenotheca ferrugineum Roestbruin schorssteeltje e Z 
Chrysotrix candelaris Gele poederkorst e G 
Cladonia arbuscula Gebogen rendiermos t G, H, Z 
Cladinia ciliata Sierlijk rendiermos e G 
Cladonia chlorophaea Groen bekermos e G 
Cladonia coniocraea Smal bekermos e G, H 
Cladonia crispata Open bekermos t G 
Cladonia digitata Vertakt bekermos e G, H 
Cladonia foliacea (incl. convoluta) Elandgeweimos t G, Z 
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Cladonia furcata Gevorkt heidestaartje t G 
Cladonia grayi Bruin bekermos t G, H 
Cladonia macilenta Dove heidelucifer t, e G, H, Z 
Cladonia pocillum Duinbekermos t G 
Cladonia rangiferina Echt rendiermos t G, H, Z 
Cladonia rangiformis Vals rendiermos t G 
Cladonia rei Vals kronkelheidestaartje t H 
Cladonia scabriuscula Ruw heidestaartje t G 
Cladonia subrangiformis  t G 
Cladonia symphycarpa  t G 
Collema polycarpon  k G 
Collema subflaccidum  e G 
Evernia punastri Eikenmos e G, H, Z 
Flavocetraria nivalis  t G 
Flavoparmelia caperata Bosschildmos e G 
Fulgensia fulgens  t G 
Fulgensia bracteata  t G 
Graphis scripta Gewoon schriftmos e D 
Gyalecta ulmi  e G 
Hypocenomyce scalaris Gewoon schubjesmos e H 
Hypogymnia physodes Gewoon schorsmos e G, H, Z 
Hypogymnia tubulosa Witkopschorsmos e G, H, Z 
Lecanora albescens Kalkschotelkorst k G 
Lecanora argentata Bosschotelkorst e G 
Lecanora campestris Kastanjebruine schotelkorst k G 
Lecanora carpinea Melige schotelkorst e G 
Lecanora chlarothera Witte schotelkorst e G, H, Z 
Lecanora confusa Twijgschotelkorst e G 
Lecanora dispersa Verborgen schotelkorst k G 
Lecanora flotowiana Kop- en schotelkorst k G 
Lecanora helicopis Zeeschotelkorst g G 
Lecanora muralis  a G, Z 
Lecanora polytropa Geelgroene schotelkorst g G, Z 
Lecidea lithophila Zwarte granietkorst g G 
Leptogium schraderi Kalkzwelmos e G 
Lobaria pulmonaria Longenmos e G 
Melanelia elegantula Sierlijk schildmos e G 
Melanelia fuliginosa Glanzend schildmos g G 
Melanelia olivacea  e G, Z 
Melanelia stygia  g G 
Melanelia subaurifera Verstop-schildmos e G 
Myxobilimbia sabuletorum Mosvreter t G 
Opegrapha vulgata Wit schriftmos e G 
Parmelia omphalodes Bruingrijs steenschildmos g G 
Parmelia saxatilis Steenschildmos e, g G, H 
Parmelia sulcata Gewoon schildmos e G, H, Z 
Parmelina tiliacea Lindeschildmos e G 
Peltigera canina Groot leermos t G, H 
Peltigera praetextata Ruig leermos e H 
Peltigera rufescens Klein leermos t G, H 
Pertusaria amara Ananaskorst e G, H, Z 
Pertusaria coccodes Bleek speldenkussentje e G 
Pertusaria flavicans Groenige dijkkringkorst g G 
Pertusaria flavida Geel speldenkussentje e G 
Pertusaria pertusa Gewoon speldenkussentje e G 
Phaeophyscia nigricans Klein schaduwmos e, k G 
Phaeophyscia orbicularis Rond schaduwmos e, k, a G, Z 
Phaeophyscia sciastra  g G 
Phlyctis argena Lichtvlekje e G, Z, D 
Physcia adscendens Kapjesvingermos e, k, g, a G, H, Z 
Physcia aipola Gemarmerd vingermos e G, H, Z 
Physcia dubia Bleek vingermos e G 
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Physcia caesia Stoeprand vingermos e, g, k, a  G, H, Z 
Physcia stellaris Groot vingermos e G, Z 
Physcia tenella Heksenvingermos e, k, a G, H, Z 
Physconia distorta Fors rijpmos e, g G 
Physconia grisea Grauw rijpmos e G 
Platismatia glauca Groot boerenkoolmos e G, H, Z 
Pleurostricta acetabulum Olijf-schildmos e G 
Pseudevernia furfuracea Purpergeweimos e G, H, Z 
Psora decipiens Witgerand grondschubje t G 
Ramalina farinacea Melig takmos e G, H, Z 
Ramalina fastiagata Trompettakmos e G, H, Z 
Ramalina fraxinea Groot takmos e G, H, Z 
Ramalina polymorpha  g G 
Rhizocarpon geographicum Landkaartmos g G 
Squamarina lentigera  t G 
Toninia sedifolia  Kalkblaaskorst k G 
Tuckermannopsis chlorophylla Bruin boerenkoolmos e G, H 
Umbilicaria polyphylla  g G 
Usnea filipendula  e H 
Usnea hirta Bleek baardmos e G, H, Z 
Usnea subfloridana Gewoon baardmos e G, H, Z 
Verrucaria maura  Zwarte zeestippelkorst g G 
Verrucaria nigrescens Gewone stippelkorst k G 
Xanthoparmelia conspersa Granietschildmos g G 
Xanthoria calcicola Oranje dooiermos k G 
Xanthora candelaria Kroezig dooiermos g G 
Xanthoria parietina Groot dooiermos e, a, k G, H, D, Z 
Xanthora polycarpa Klein dooiermos e G, Z 
 
3.4 Soortenlijst mossen Gotland – Peter Eenshuistra 
 
Mossen zijn beperkt onderzocht door Liesbeth Leusink, Willy Bijl en Peter Eenshuistra met behulp van een 10x loupe. Wij 
zijn (nog) geen mossenexperts. Bovendien kunnen niet alle mossen zonder binoculair en microscoop zeker op naam 
gebracht worden. De mossen werden of direct herkend in het veld, of ‘s avond op naam gebracht met behulp van de 
Zweedse veldgids (T. Hallingbäck & I. Holmåsen 1995) of later thuis op naam gebracht op basis van foto’s met de driedelige 
Zweedse “Nationalnyckeln” voor mossen. Alleen zekere soorten in de tabel zijn vermeld. De tabel omvat 61 mossen, 
waarvan 55 tot op soort zijn gedetermineerd. Opvallend talrijk in de open, kalkhoudende bossen zijn in Nederland zeldzame 
of minder algemene soorten zoals Kammos, Pluimstaartmos, Struisveermos, Gewoon zijdemos en Smaragdmos. In 
mosvegetaties in bossen is ook Heidefranjemos geregeld te vinden. In één kalkmoeras (rikkärr bij Torsburgen) werden 
Sterrengoudmos, Rood schorpioenmos en Kussentjesveenmos aangetroffen.  
Literatuur: 
T. Hallingbäck & I. Holmåsen, Mossor en Fälthandbok, Interpublishing AB, Stockholm, 1995. 
T. Hallingbäck, N. Lönnell, H. Weibull & L. Hedenäs, Nationalnyckeln till Sveriges Flora och Fauna, Bladmossor: Sköldsmossor-
blåmossor, Artdatabanken, Uppsala, 2006. 
T. Hallingbäck, N. Lönnell & H. Weibull, Nationalnyckeln till Sveriges Flora och Fauna, Bladmossor: Kompaktmossor-
kappmossor, Artdatabanken, Uppsala, 2008. 
L.Hedenäs &T. Hallingbäck, Nationalnyckeln till Sveriges Flora och Fauna, Bladmossor: Skirmossor -baronmossor, 
Artdatabanken,, Uppsala, 2014. 
 
Tabel mossen: kolom 1 wetenschappelijke naam, kolom 2 Nederlandse naam, kolom 3 groeiplaats en kolom 4 vindplaats (G 
= Gotland, H is Höö, Z is overig Zweden, D = Hassbruch oerbos Duitsland). 
 
Wetenschappelijke naam Nederlandse naam groeiplaats vindplaats 
Andreaea spec. soort hunebedmos steen G 
Anomodon spec. soort touwtjesmos open bos G 
Atrichum undulatum Groot rimpelmos bos G, H, Z, D 
Aulocomnium palustre Rood viltmos moeras G 
Barbula recurvirostrum  alvar, open bos G 
Brachithecium albicans Bleek dikkopmos gras G 
Brachithecium rutabulum Gewoon dikkopmos bos G 
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Campylium stellatum Sterrengoudmos kalkmoeras G 
Ceratodon purpureus Purpersteeltje alvar G 
Climacium dendroides Boompjesmos open bos G 
Ctenidium molluscum Kammos open bos, alvar G 
Dicranum montanum Bossig gaffeltandmos boomvoet G 
Dicranum scoparium Gewoon gaffelmos bos G, H, Z 
Dicranum spec. soort gaffeltandmos open bos, alvar G 
Encalyptum spec. soort klokhoedje alvar, open bos G 
Eurhyngium angustirete Grof snavelmos open bos G 
Fissidens spec. soort vedermos, rand helder open bos G 
Frullania dilatata Helmroestmos boom G,H 
Grimmia tergestina “Alvargrimmia” kalksteen G 
Grimmia pulvinata Gewoon muisjesmos kalksteen G 
Homalothecium lutescens Smaragdmos (Geel zijdemos) alvar, bos G 
Homalothecium sericeum Gewoon zijdemos alvar, bos G, H 
Hylocomium splendens Glanzend etagemos open bos G 
Hypnum cupressiforme Gewoon klauwtjesmos bos G, H, D, Z 
Leucobryum glaucum Kussentjesmos bos G 
Metzgeria furcata Bleek boomvorkje boom G, H, D 
Mnium hornum Gewoon sterrenmos bos G, H, Z, D 
Neckera complanata Glad kringmos boom, steen G 
Orthotrichum affine Gewone haarmuts boom G 
Orthotrichum anomalum Gesteelde haarmuts steen G 
Orthotrichum diaphanum Grijze haarmuts boom G 
Orthotrichum lyelli Broedhaarmuts boom G 
Orthotrichum stramineum Bonte haarmuts boom G 
Plagiomnium rostratum Gesnaveld boogsterrenmos bos G 
Plagiomnium undulatum Gerimpeld boogsterrenmos bos G, D 
Pleurozium schreberi Bronsmos bos G 
Pogonatum spec. soort viltmuts alvar G 
Polytrichum formosum Fraai haarmos bos G, Z 
Pseudoscleropodium purum Groot laddermos bos G 
Ptilidium ciliare Heidefranjemos open bos G, H 
Ptilium crista-castrensis Struisveermos open bos G 
Ptilium pulcherrimum Boomfranjemos boomschors G 
Racromitrim lanuginosum Wollige bisschopsmuts alvar, steen G 
Rhytiadelphus loreus Riempjesmos bos G 
Rhytiadelphus squarrosus Gewoon haakmos bos, wei G, H 
Rhytiadelphus triquetrus Pluimstaartmos open bos G, H, Z 
Schistidium atrofuscum  kalk G 
Scleropodium purum Groot laddermos bos G 
Scorpidium scorpoides Rood schorpioenmos kalkmoeras G 
Sphagnum compactum Kussentjesveenmos kalkmoeras G 
Syntrichia papillosa Knikkersterretje boom G 
Syntrichia montanum Vioolsterretje alvar, steen G 
Syntrichia ruralis var. Arenicola Groot duinsterretje alvar G 
Syntrichia ruralis var. Calcicola Klein duinsterretje alvar G 
Syntrichia ruralis var. Ruralis Groot muursterretje alvar G 
Thuidium tamariscum Gewoon thujamos bos G 
Tortella tortuosa Gerimpeld kronkelbladmos alvar G 
Tortula muralis Gewoon muursterretje steen G 
Ulota crispa Trompetkroesmos boom G 
Warnstorfia fluitans Vensikkelmos moeras G 
 
3.5 Soortenlijst Paddenstoelen Gotland – Peter Eenshuistra 
 
Gotland had een warm en vrij droog voorjaar achter de rug. Ook in de eerste drie weken van juni kwam daar weinig 
verandering in. Het aantal soorten paddenstoelen is dan ook beperkt gebleven tot 24 waarvan 20 op Gotland. Dit betrof 
vooral houtzwammen, enkele vroege mycorrhiza-paddenstoelen en kleine saprofyten die snel op regen kunnen reageren. 
Alleen zekere soorten zijn in de tabel vermeld. Opvallen vaak zagen we de Zadelzwam op Wilg, Linde en Es. Het Dalby urskog 
(oerbos) stond er vol mee. Op Gotland kwam de Ruige weerschijnzwam op verschillende plaatsen voor. Deze houtzwam is in 
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Nederland geen alledaagse verschijning. In alle gevallen stond de Ruige weerschijnzwam op oude Meelbessen (Sorbus 
intermedia). In Lövängen groeide op diverse plaatsen de Netstelige heksenboleet met zijn fraai getekende steel bij Eik. De 
Haagbeukboleet is op enkele plaatsen bij Hazelaar gevonden. De Haagbeukboleet heet in Zweden dan ook Hasselsop. Bij 
Grove den op kalk groeide de melkboleet. Terug in Duitsland zagen we op 10 juli onze eerste Cantharellen en Gele 
ringboleten van het jaar. 
Tabel Paddenstoelen: kolom 1 wetenschappelijke naam, kolom 2 Nederlandse naam, kolom 3 groeiplaats/ ecotype (Myc is 
ectomycorrhiza, Sh = houtsaprofiet, Sc = mestsaprofiet, St = grond saprofiet, Pn necrotrofe parasiet,  Myxo = slijmzwam) en 
kolom 4 vindplaats (G = Gotland, H is Höö, Z is overig Zweden, D = Hassbruch oerbos Duitsland). 
 
Wetenschappelijke naam Nederlandse naam type vindplaats 
Amanita rubescens Parelamaniet Myc G, D 
Bjerkandera adusta Grijze buisjeszwam Sh D 
Boletus erythropus Gewone heksenboleet Myc G 
Boletus luridus Netstelige heksenboleet Myc G 
Calvatia utriformis Ruitsjesbovist St G 
Cantharellus cibarius Hanenkam Myc H 
Coprinus niveus Witte mestinktzwam Sc G 
Dacromyces stillatus Oranje druppelzwam Sh G 
Fomes fomentarius Echte tonderzwam Pn D, H, G 
Fomitopsis pinicola Roodgerande houtzwam Pn G 
Inonotus hispidus Ruige weerschijnzwam Pn G 
Leccinum griseum Haagbeukboleet Myc G 
Leucoagaricus leucothites Blanke champignonparasol St G 
Marasmiellus oreades Weidekringzwam St G 
Panaeolus foenisecii Gazonvlekplaat St G 
Peziza spec. soort bruine bekerzwam Sh Z 
Polyporus ciliatus Zomerhoutwam Sh G 
Polyporus squamosus Zadelzwam Pn G, H, Z, D 
Russula claroflava Gele berkenrussula Myc G 
Russula spec. lichtbruin, smaak mild, bij Hazelaar Myc G 
Suillus granulatus Melkboleet Myc G 
Suillus grevillei Gele ringboleet Myc D 
Xerocomus subtomentosus Gewone fluweelboleet Myc G 
Lycogala epidendrum Bloedweizwam Myxo G 
 
3.6 Soortenlijst Zoogdieren. 
 
Zoogdieren zijn  altijd moeilijk waar te nemen. We hebben slechts 6 soorten kunnen noteren. 
Twee daarvan zijn alleen in Zuid Zweden gezien doodgereden langs de weg.   
Deze zijn: de Boom- of Steenmarter op 28 juni op de weg naar Oskarshamn. 
                  De Das, op 14juli ook langs de weg ten zuiden van Oskarshamn. 
Het meest waargenomen zijn Konijnen  

op 28 juni vanuit het busje, 29 juni ook vanuit het busje. 1 juli een aantal bij Ireviken, 
              8 juli enorme aantallen ook veel jonge dieren bij Lickershamn. 
Ook Reeën werden meerder keren gezien:  

Op 27 juni werden vanaf de uitkijktoren bij Långasjö twee reeën gezien, 29 juni werd op de änge van  
Dagghagen een reekalfje ontdekt, goed verscholen in de hoge vegetatie.  
Vanuit de busjes werden op 4 juli en 6 juli telkens een volwassen exemplaar gezien en tenslotte 
op 9 juli nog een op de terugweg door Zuid Zweden. 

Dan is er nog op twee plekken vanaf de kust een zeehond zwemmend gezien. 
 
3.7 Reptielen en Amfibieën        
Ook deze lijst is maar kort. Er zijn twee soorten reptielen en een soort amfibie gezien. 
De Ringslang 2x nl. op 29 juni in Kallgatburg en op 8 juli in Närsholmen. Beide keren maar een exemplaar . 
De Levendbarende hagedis is een keer op Gotland gezien. 
De Gewone pad  is op twee plekken gezien, maar dat waren wel heel verschillende.  

Op 27 juni tijdens de avondwandeling bij Långasjö liepen op het wandelpad rond het meer een aantal  
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kleine padjes, kennelijk allemaal pas het larvestadiumontgroeid. 
Op 29 juni werd een bijzonder grote  wijfjespad ontdekt in Kallgatburg, vlak bij de plek waar de  
venusschoentjes stonden. Deze pad is gefotografeerd. 

 
 
3.8 Soortenlijst vogels Gotland – Leo van der Kooij  
 
Volgorde: De volgorde van de soorten is de volgorde die gehanteerd wordt in de ANWB- Vogelgids van Europa 
 

    Vogelwaarneming KNNV reis Gotland 2016 
nr soort nr soort nr soort 
1 Knobbelzwaan 37 Tureluur 73 Gekraagde roodstaart 
2 wilde zwaan 38 Groenpootruiter 74 Zwarte roodstaart 
3 Grauwe gans 39 Wulp 75 Tapuit 
4 Brandgans 40 Watersnip 76 Zanglijster 
5 Bergeend 41 Kemphaan 77 Kramsvogel 
6 Wilde eend 42 Kokmeeuw 78 Merel 
7 Smient 43 Stormmeeuw 79 Sperwergrasmus 
8 Kuifeend 44 Zilvermeeuw 80 Tuinfluiter 
9 Eider 45 Grote mantelmeeuw 81 Zwartkop 

10 Zwarte zee-eend 46 Kleine mantelmeeuw 82 Grasmus 
11 Grote zee-eend 47 Dwergmeeuw 83 Braamsluiper 
12 Grote zaagbek 48 Dwergstern 84 Kleine karekiet 
13 Middelste zaagbek 49 Grote stern 85 Fitis 
14 Fazant 50 Visdief 86 Tjiftjaf 
15 Fuut 51 Noordse stern 87 Goudhaantje 
16 Aalscholver 52 Zwarte zeekoet 88 Winterkoning 
17 Roerdomp 53 Zeekoet 89 Withalsvliegenvanger 
18 Blauwe reiger 54 Alk 90 Koolmees 
19 Zeearend 55 Holenduif 91 Zwarte mees 
20 Steenarend 56 Houtduif 92 Boomklever 
21 Rode Wouw 57 Turkse tortel 93 Boomkruiper 
22 Bruine Kiekendief 58 Koekoek 94 Grauwe klauwier 
23 Buizerd 59 Gierzwaluw 95 Ekster 
24 Sperwer 60 Zwarte specht 96 Gaai 
25 Boomvalk 61 Groene specht 97 Kauw 
25 Meerkoet 62 Grote bonte specht 98 Bonte kraai 
27 Kraanvogel 63 Veldleeuwerik 99 Raaf 
28 Scholekster 64 Oeverzwaluw 100 Spreeuw 
29 Kluut 65 Boerenzwaluw 101 Huismus 
30 Bontbekplevier 66 Huiszwaluw 102 Ringmus 
31 Kievit 67 Graspeiper 103 Vink 
32 Steenloper 68 Boompieper 104 Kneu 
33 Bonte strandloper 69 Witte kwikstaart 105 Putter 
34 Bosruiter 70 Heggemus 106 Groenling 
35 Witgatje 71 Roodborst 107 Kruisbek 
36 Oeverloper 72 Noordse nachtegaal 108 Geelgors 
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3.9 Soortenlijst van waargenomen vlinders: 
 
 A   Dagvlinders 
 
 
   Zwartsprietdikkopje 
   Koninginnenpage 
   Apollovlinder 
   Boswitje 
   Groot geaderd witje 
   Klein geaderd witje 
   Groot Koolwitje 
   Klein koolwitje 
   Citroenvlinder 
   Boomblauwtje 
   Tijmblauwtje 
   Klaverblauwtje 
   Veenbesblauwtje 
   Icarusblauwtje 
   Kleine vuurvlinder 
   Iepenpage ( niet op Gotland maar in het oerbos van  
   Dalby, Zuid Zweden.) 
   Keizersmantel 
   Grote parelmoervlinder 
   Bosrandparelmoervlinder 
   Kleine parelmoervlinder 
   Purperstreepparelmoervlinder 
   Veldparelmoervlinder 
   Bosparelmoervlinder 
   Atalanta 
   Distelvlinder 
   Dagpauwoog 
   Kleine vos 
   Bont zandoogje 
   Hooibeestje 
   Koevinkje  
   Bruin zandoogje 
   Heivlinder 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Kleine ijsvogelvlinder ( niet op Gotland maar in het 
Hasbruch bij Oldenburg, Niedersachsen) 
 
Onzekere waarnemingen: Er zijn foto's gemaakt door 
Peter, Nelleke en Leo, maar niet op alle foto's    zijn 
de kenmerken onmiskenbaar. 
 
     Heideblauwtje of Vals heideblauwtje 
     Bruin blauwtje of Vals bruin blauwtje 
     Turkooisblauwtje 
     Zilvervlek 
  
  B Nachtvlinders: 
      Gammauil 
      St Jansvinder 
      Rouwspanner 
      Witte grijsbandspanner 
     Roodbandbeer 
     Groot avondrood ( rups)  
     Sint Jacobsvlinder ( zebrarups) 
 
  C Micro's: 
     Langsprietmot ( Nemophora degeerella) 
   
 
 Lijst van overige insecten: zeer onvolledige lijst.  
Er is maar weinig aandacht aan besteed. 
      Goudsen tor 
      Soldaatje sp. 
      Pyamawants 
      Gewone oeverlibel 
      Aardhommel 
 



51 
 

 


