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1. Voorwoord 

Waarom helemaal naar Gotland? 
Omdat het zo uitzonderlijk is. Terwijl heel Scandinavië uit 0,9 tot 2 miljard jaar oude schis-
ten, gneizen en granieten bestaat, zijn Gotland, Öland en zuidwest-Skåne opgebouwd uit 
‘slechts’ 400 – 500 miljoen jaar oude kalksteen. Dat kalksteen vormt de mooie klifkust, is een 
levensvoorwaarde voor de bijzondere flora en heeft de bouwsteen geleverd voor de vele mid-
deleeuwse kerken en ook voor het schilderachtige Visby met zijn prachige kathedraal en zijn 
beroemde stadsmuur.  
Binnen de paleontologie is Gotland bovendien wereldberoemd omdat het over een uniek ar-
chief van de ontwikkeling van het leven beschikt, in de vorm van een 450 m dikke laag kalk-
steen die een vrijwel aaneengesloten periode van 20 miljoen jaar uit het Siluur vertegenwoor-
digt. Ook wat de flora betreft, is Gotland uitzonderlijk: het herbergt zowel zowel ijstijdrelic-
ten - bv. Pinguïcula alpina, Tofeldia calyculata, Orchis spitzélii - in haar ‘flush fens’als plan-
ten met een zuidelijke verspreiding - Gewone kogelbloem, Voorjaarsadonis en het Gotlandse 
Zonneroosje - op de Alvar. Ook dit laatste is mogelijk dankzij de kalksteen. 
Gotland herbergt ook nog eens de grootste zeekoetenkolonie van de Oostzee. 
 
Doordat de boot van Öland naar Gotland op 21juli niet voer, moest er een dag in het Gotland-
programma worden geschrapt. Lof voor onze reisleiders André Beijersbergen en Emile Ge-
vers die in het hoogseizoen voor 18 personen in een paar uur onderdak wisten te regelen. 
Maar hierdoor hebben we wel het bijzondere, bizarre landschap van Fårö gemist en de voge-
laars misten de vele steenarenden die er voorkomen. Anderzijds hebben we hierdoor op Öland 
een prachtig kalkmoeras gezien terwijl het landschap bij Ölands norra udde ook zeer de moei-
te waard was. 
 
Terwijl ik met dit verslag bezig was, las ik in de Field Guide to Outdoor Gotland, Natural 

History and Wildlife en in Fossilien auf Gotland, Entstehung, Bestimmung und Fundorte na 
wat we gezien hebben of hadden kunnen zien. Ik wilde jullie die informatie niet onthouden 
wat heeft geresulteerd in ingevoegde intermezzo’s over diverse bezochte gebieden en in een 
wat uit de hand gelopen inleiding. Daarnaast heb ik aan het einde een lexicon toegevoegd.  
 
Tot slot ‘onze resultaten’: naast de vele fossielen die ongeveer op naam zijn gebracht, zijn er 
360 soorten planten, 79 soorten vogels, 8 vlindersoorten gezien en zo’n 50 soorten wespen 
gedetermineerd. Alle soortwaarnemingen zijn als bijlagen toegevoegd. Daarna komen de fo-
to’s, eerst chronologisch en vervolgens thematisch. Foto’s waarbij geen naam staat vermeld, 
zijn door mij gemaakt. 
 

Leny Huitzing,  
Wageningen, november 2009 
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2. Korte aardrijkskunde en geschiedenis van Gotland1 

Gotland is het grootste eiland van Zweden met een oppervlakte van 3140 km2. Het ligt mid-
den in de Oostzee, 90 km van het Zweedse vasteland en 130 km van Letland. Tot Gotland 
rekent men ook een aantal kleinere eilanden waarvan Fårö, Gotska Sandö en Furillen in het 
noorden, en Stora en Lilla Karlsö in het zuidwesten, de belangrijkste zijn. Gotland is zowel 
een provincie, als een gemeente en een diocees van Zweden. De hoofdstad is Visby waar ruim 
22.000 van de bijna 60.000 Gotlanders wonen. De belangrijkste middelen van bestaan zijn 
toerisme, landbouw en de productie van cement op basis van de kalksteen waaruit het hele 
eiland bestaat. 

2.1. Gothen en Vikingen 
Gotland was reeds in het stenen tijdperk bewoond; hiervan getuigen veel uit zwerfstenen sa-
mengestelde langgraven in het zuidwesten. De Gutasage verhaalt dat een derde van de bevol-
king het eiland moest verlaten en zich in Zuid-Europa vestigde. Gotland wordt dan ook als het 
thuisland van de Goten beschouwd.  
Ook de Vikingen waren deels afkomstig uit Gotland. Uit die periode dateren de ‘bildsten’, 
stenen met een soort hiëroglyfen die een beeld geven van het leven in die tijd. Er zijn ver-
schillende schatten op het eiland gevonden, tentoongesteld in het Gotlandmuseum van Visby, 
die bewijzen dat de Gotlandse Vikingen tot ver in Rusland, Zuid-Europa, ja zelfs tot in het 
Midden-Oosten ‘handel dreven’. Zo is bijv. het totaal aantal opgegraven Arabische dirhams 
groter dan waar dan ook in het westen van Eurazië en bijna net zo groot als het totaal aantal 
van deze zilveren munten dat in de hele moslimwereld is opgegraven.  

2.2. De Hanzeperiode en daarna 
Gotland is alleen al vanwege zijn 92 Romaanse en Gothische kerken een bezoek meer dan 
waard. Die kerken zijn allemaal gebouwd tussen 1100 en 1350 toen Visby de belangrijkste 
Hanzestad in de Oostzee was. Er waren regelmatig conflicten tussen de, veelal Duitse, hande-
laren in Visby en de plattelandsbevolking. Visbij verdedigde zich in de 12e eeuw met de bouw 
van een fort en een versterkte ringmuur, de best bewaarde middeleeuwse muur van Noord-
Europa. Deze muur is door de UNESCO tot werelderfgoed verklaard. Ook de prachtige Maria 
kathedraal is door Duitse handelaren gebouwd.  
Door plundering en bezetting door de Denen (1361) en verwoesting door de Duitsers uit Lüb-
eck (1525), verviel Visby snel. Vanaf 1449 werd Gotland geregeerd door Denemarken en 
sinds het Verdrag van Brömsebo, in 1645, valt het eiland onder Zweeds bestuur 
Het verval van Visby betekende voor de vele kerken dat zij in Romaanse of Gothische stijl 
gefixeerd bleven omdat er in latere eeuwen geen geld was de kerken aan de nieuwe stijlen aan 
te passen, laat staan ze af te breken en nieuwe te bouwen. De eerste nieuwe kerk in 600 jaar is 
die van Slite, die in 1960 gebouwd werd. De middeleeuwse kerken zijn nu gerestaureerd en 
zijn allemaal in gebruik: in elke kerk vindt om de 14 dagen een kerkdienst plaats, daarnaast 
zijn er andere kerkelijke activiteiten en worden er concerten gegeven.. 

3. Geologie 

3.1. Gotland, een archief uit het Siluur 
Tijdens het Siluur (zie tabel 1) lag ter hoogte van de evenaareen jong gebergte: het Caledo-
nisch gebergte, waarvan we de afgesleten romp nu nog aantreffen in Scandinavië, Schotland 
en de oostkust van Noord-Amerika. Het gebergte was zo goed als kaal doordat er nog nauwe-
lijks landplanten waren. 

                                                
1 Vrij naar Wikipedia, the free encyclopedia + de introductiebrief van André en Emile. 
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Tabel 1: Schema van de belangrijkste geologische tijdvakken. Ma = miljoen jaar 

Tijdvak begin in Ma 

Holoceen 0,01 
Pleistoceen 2 
Plioceen 7 

Neogeen 

Mioceen 25 
Oligoceen 35 
Eoceen 55 

Cenozoïcum 

Paleogeen 

Paleoceen 65 
Krijt  145 
Jura  200 Mesozoïcum 

Trias  250 
Perm  280 
Carboon  345 

Devoon  395 
Siluur  430 
Ordovicium  500 

Paleozoïcum 

Cambrium  540 
Precambrium 4600 

 
Net als nu in tropische zeeën, groeiden in een ondiepe zee aan de zuidoost zijde van het ge-
bergte koraalriffen. Het kalkskelet van de riffen werd echter opgebouwd door andere dieren 
dan tegenwoordig en wel door: tabulate en rugose koralen2, brachiopoden, stromatoporoïden 
– een aan de sponzen en brachiopoden verwante diergroep - en mosdiertjes (bryozoa). Ook 
kalkalgen droegen bij aan de bouw van het rif.  

 

                                                
2 Zie lexicon voor een verklaring van de gebruikte termen. 
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Op en aan de flanken van het rif groeiden zeelelies (crinoïden). Rond het rif zwommen primi-
tieve vissen en pijlinktvissen. Op de bodem van de zee groeiden solitaire koralen en stroma-
toporoïden, kropen slakken en trilobieten (zie figuur). Kortom: een grote verscheidenheid aan 
dieren waarvan vele met uitwendige kalkskeletten. 
Men neemt aan dat deze rifbouwende organismen dezelfde eisen aan het milieu stelden als 
tegenwoordig: een watertemperatuur van 22- 28°C en een diepte van niet minder dan 10 m 
omdat de algen waarmee de rifbouwende koralen in symbiose leefden anders te weinig licht 
krijgen. Als de riffen hoger werden, zodat de waterlaag boven het rif ondieper werd dan 10m, 
kregen de golven van de branding vat op het rif en werden er stukken afgeslagen. Dit materi-
aal spoelde van het rif en hoopte zich op aan de voet ervan tezamen met de kalkskeletten van 
afgestorven zeelelies. Ook de skeletten van de primitieve vissen, pijlinktvissen kwamen op de 
zeebodem terecht. Verder van het rif verwijderd, bezonken kleinere brokstukken; nog verder 
weg en dieper, buiten de invloed van golven en stromingen, bezonken de kalkskeletjes van 
microscopisch kleine organismen samen met kleideeltjes.  
 
Aan het einde van het Siluur, rijst het Caledonisch gebergte op en komt het noordelijke deel 
van de ondiepe zee waarin de koraalriffen groeien, ook omhoog waardoor de riffen boven 
water komen en de verticale groei stopt. Zuidoostwaarts is de zee ook ondieper geworden, 
mede door al het sediment (o.a. crinoïdenskeletten en brokstukken van de riffen) waardoor 
hier ideale omstandigheden zijn ontstaan voor de ontwikkeling van een nieuwe serie koraalrif-
fen waarna de geschiedenis zich herhaalt tot de vorming van een derde serie koraalriffen nog 
weer meer naar het zuidoosten.  
Door de voortgaande opheffing van het Caledonisch gebergte verplaatste de kustlijn zich 
steeds verder zuidoostwaarts en kwam ook deze jongste serie koraalriffen uiteindelijk boven 
water: Gotland is land, een eiland, geworden dat licht (twee graden) naar het zuidoosten helt. 
Als gevolg van erosie dagzomen in het noordwesten oudere gesteentelagen dan in het zuiden.  
De hoogste delen – van 30 tot 80 m boven zeeniveau - worden gevormd door de riffen en de 
zeeleliekalksteen. Deze plateaus zijn tegenwoordig grotendeels bedekt met naaldbos. De rif-
kalksteen vormt een chaotisch geheel van stromatoporoïden, tabulate en rugose koralen en 
mosdierskeletjes. De zeeleliekalksteen aan de flanken van de riffen is gelaagd. De onderzijde 
van de kalksteenplateaus wordt gevormd door eveneens gelaagde kalksteen: 5- 20 cm dikke 
kalklagen afgewisseld door kleilaagjes.  
Tussen deze hoogvlakten bevinden zich op ongeveer 35m boven zeeniveau vlakke dalen die 
nu als bouwland in gebruik zijn.. De ondergrond bestaat hier uit de microscopisch kleine 
kalkskeletjes van planktonische organismen en uit klei. Dergelijk, eveneens gelaagd gesteen-
te, heet mergel. Mergel erodeert veel gemakkelijker dan kalksteen waardoor het dalen vormt 
tussen de plateaus.  
Tropische zeeën vormen een goed milieu voor de conservering van kalkfossielen: in kouder 
water lost meer CO2 op waardoor de kalk makkelijker oplost. Alle kalksteen en mergel teza-
men, van noordwest naar zuidoost een 450m dikke laag, vormt een vrijwel aaneengesloten 
gesteenteserie waarvan de fossielen de ontwikkeling van het leven in zee gedurende 25 Ma3 
laten zien.  
Jongere sedimenten dan van het Siluur, zijn op Gotland niet gevonden. Dit kan betekenen dat 
het eiland al 400 Ma niet meer door de zee is bedekt maar ook dat afgezette sedimenten door 
erosie weer zijn verwijderd. In ieder geval zijn in die 400 Ma grote delen van het landopper-
vlak door erosie verwijderd. Kalksteen lost namelijk makkelijk op in water waardoor kloven, 
beken en rivierbeddingen zijn uitgeschuurd en grotten zijn ontstaan (‘karstverschijnselen’). 
Verder is Scandinavië in die 400 Ma van de evenaar naar zijn huidige positie ‘gedreven’. 

                                                
3 Ma = miljoen jaar 
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3.2. Sporen van het landijs 
Nu maken wij een heel grote sprong vooruit in de tijd. Ongeveer twee miljoen jaar geleden, 
werd het wereldwijd kouder en begon het Pleistoceen, de periode van de ijstijden (zie tabel 1). 
In het Pleistoceen werd Scandinavië diverse malen door het landijs overreden. Net als in ove-
rig Scandinavië, moet het ijs ook op Gotland de bovenste lagen van het land, met name de 
hogere delen, hebben afgeschraapt. Anderzijds, moet het een dikke laag keileem  – afkomstig 
uit noordelijker en oostelijker gebieden – hebben afgezet. Elke landijsbedekking wiste de spo-
ren van de vorige grotendeels uit. De laatste keer – tijdens het Weichselien – zou Gotland 
onder 1 km ijs hebben gelegen waardoor het land zo’n 300 m moet zijn ingedrukt. 
Toen het ijs aan het begin van het Holoceen (een warme periode, zie tabel 1) gesmolten was, 
lag Gotland aanvankelijk 100 m onder water. Als gevolg van het verdwijnen van de kilometer 
dikke laag ijs, veerde het land langzaam op zoals een schip dat gelost wordt waardoor Gotland 
tussen 11.500- 11.000 jaar geleden boven water kwam. De golven kregen vat op al het losse 
materiaal: klei, zand, grind en kleine stenen werden uit de bodem en uit de keileem wegge-
spoeld. Dit verklaart waardoor op de kalkplateaus hoogstens nog een dunne morenelaag aan-
wezig is; alleen in de lagere dalen, op de mergel, bleef een 10 m dikke laag keileem achter. 
Op de kalkplateaus ligt ook maar een dunne of zelfs geen bodemlaag. Andere ‘landijssporen’ 
in het landschap van Gotland zijn: grote zwerfstenen, droogdalen, enkele eskers – o.a. bij 
Tingståde – enkele eindmorenes en gletsjerkrassen op de kalkrotsen plus kleine en grotere 
zwerfstenen op het strand. 

3.3. Diverse fasen van de Oostzee 
De gigantische hoeveelheid water van het gesmolten landijs vormde aanvankelijk in het ge-
bied van de Oostzee en de Botnische golf een groot zoetwatermeer: het Baltische ijsmeer. 
Later ontstond er via midden-Zweden een verbinding met de Atlantische Oceaan waardoor 
het water zout werd. Deze fase wordt de Yoldiazee genoemd. Door het verder opveren van 
midden Zweden droogde deze verbinding met de oceaan op en ontstond weer een zoetwater-
meer: het Ancyclusmeer. Ongeveer 9500 jaar geleden, tijdens de tot nu toe warmste periode 
van het Holoceen het Atlanticum, was de zeespiegel zo hoog dat er via de Sont en de Grote en 
Kleine Belt een verbinding met de Noordzee ontstond: de Littorinazee4. Sindsdien is het zee-
niveau weer gedaald en is Zuid-Zweden verder omhoog gekomen zodat deze zeestraten zijn 
vernauwd waardoor de huidige Oostzee brak is geworden.  
Het zoutgehalte van de Oostzee en de Botnische Golf is pas sinds 2000 jaar gestabiliseerd. Er 
komen geen typische brakwaterorganismen voor maar voornamelijk ‘gewone’ mariene orga-
nismen die echter minder groot worden dan in zee. Naast de grootte van de macroflora en 
macrofauna, neemt ook hun aantal af naarmate de afstand tot de zeegaten toeneemt. 
Op Gotland komen een soort strandwallen voor die kunnen worden gerelateerd aan het water-
niveau van de diverse fasen van de Oostzee. Deze strandwallen bestaan niet uit zand, zoals bij 
ons in Nederland, maar uit grind, kleine tot grote zwerfstenen en kalkbrokken die door vele 
stormen op de kust zijn geworpen. Het is daarom misschien beter ze ‘stormruggen’ te noe-
men. Door het voortgaande opveren van het land, liggen de oudste stormruggen het hoogste; 
de meest markante stormruggen zijn die van het Ancylusmeer en de lager gelegen stormrug 
van de Littorinazee.  
De branding ondermijnde ook de randen van de kalksteenplateaus door erosie van de tussen-
geschakelde zachtere lagen waardoor kliffen5 ontstonden. Door oplossen van de kalksteen 
ontstonden grotten (‘karstverschijnselen’). Daar waar de ondergrond geheel uit mergel be-
stond, zijn baaien en stranden ontstaan. 

                                                
4 Deze stadia van de Oostzee zijn alle drie genoemd naar een voor die perioden kenmerken organisme. 
5 De kliffen zouden echter grotendeels door afschuivingen en Tertiaire rivieren zijn gevormd. Zie Eliason: 45 
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4. Rekolonisatie van het land 

Direct na het verdwijnen van het ijs, werd het land veroverd door dwergstruiken van de toen-
dra. Bij verdere opwarming ontstonden bossen met berken, Ratelpopulier en Grove den. Ook 
loofbomen als Hazelaar, iepen en Zomereiken deden hun intrede; tijdens het Atlanticum, een 
warme periode in het Holoceen, waren op de meest vruchtbare plaatsen – de ‘mergeldalen’ - 
zelfs weelderige loofbossen gedomineerd door Zomereiken met elzen, lindes, iepen en mis-
schien zelfs esdoorns en Es.  

4.1. Menselijke invloed op het landschap 
Toen zo’n 2500 jaar geleden het huidige, wat koudere klimaat, inzette gingen Grove den en 
Fijnspar domineren en kregen de bossen hun huidige samenstelling. Het verdwijnen van het 
loofbos werd nog versterkt door de mens die hier tijdens het Atlanticum was gearriveerd. 
Doordat het kouder werd kon het vee ’s winters niet meer buiten grazen en moest er voor win-
tervoer gezorgd worden. Daartoe werden stukken loofbos gekapt om er hooiland van te ma-
ken; na het hooien liet men het vee in deze ‘boshooilanden’ grazen. Verspreid over het hooi-
land stonden bomen en struiken die aan het einde van de zomer werden geknot om wintervoer 
te leveren. Als gevolg van deze cultuur, zijn er nauwelijks loofbossen over. In het volgende 
hoofdstuk komt de menselijke invloed op het landschap ook aan de orde. 

5. Een keuze uit de belangrijkste habitats van Gotland 

5.1. Bosrijk hooiland (‘forest hay-meadow’) 
Met de hierboven genoemde combinatie van maaien en knotten, heeft de bevolking in het 
verleden de natuurlijke productiviteit van de bodem tot het uiterste benut om in haar levens-
behoeften te voorzien. Bomen en struiken halen hun voeding dieper uit de bodem dan kruiden 
en het strooisel van de bomen en struiken leverde voedingsstoffen aan de kruidlaag. Iedere 
boom- of struiksoort werd wel ergens voor gebruikt of had eetbare vruchten. De eeuwenlange 
– meer dan 1500 jaar -toepassing van deze cultuur heeft een waardevol, kleinschalig cultuur-
landschap opgeleverd van bijzonder bloemrijke bosweiden met verspreide bossages waarin 
zeer veel vogels - met name de withalsvliegenvanger - broedden. Dit landschap bepaalde tot 
enkele eeuwen geleden het aanzien van Gotland. In de 18e eeuw ging men echter over tot 
grootschalige verbouw van veevoer en in de 19e eeuw werd kunstmest geïntroduceerd waar-
door de ‘forest hay-meadow’ overbodig werd. Nu is van dit kleinschalige landschap nog een 
fractie over die door vrijwilligers wordt onderhouden want net als in Nederland, wordt ook 
hier het landschap bepaald door grootschalige, gerationaliseerde de landbouw.  

5.2. Naaldbossen en verspreide bossages op de kalkplateaus  
Binnen die oude traditie werd het vee ’s zomers de naaldbossen in gedreven. Reeds in de 17e 
eeuw werd op grote schaal naaldhout gekapt voor de productie van houtskool, het branden 
van kalk en voor de export. Hierdoor is nu alleen op de kalkplateaus en aan de kust nog oor-
spronkelijk naaldbos aanwezig. Desondanks is Gotland voor 45 % bedekt met naaldbos maar 
dan productiebos dat voor 90% uit Grove den bestaat. Dennenstrooisel is zuur waardoor de 
bodem onder dennenbossen uitloogt (podzolbodem); de meeste dennenbossen op het Zweedse 
vasteland zijn daardoor, net als in Nederland, arm aan plantensoorten.  
Op Gotland wordt de invloed van het zure strooisel echter gebufferd door de kalkrijke bodem 
waardoor er milde humus ontstaat wat leidt tot een zeer soortenrijke ondergroei: allerlei plan-
ten uit het loofbos, komen ook in de Gotlandse dennenbossen voor. Doordat de bomen nogal 
verspreid staan, valt er licht op de bodem waar de kruidlaag van profiteert. Als gevolg van de 
zomerse begrazing ontbreekt een struiklaag wat de bossen een parkachtig aanzien geeft.  
Bovenop de kalkplateaus is de bodemlaag afwezig of te dun voor een productief naaldbos, 
bovendiep zakt het water er makkelijk weg in de vele karren (scheuren) in de kalkbodem 
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waardoor het vooral ’s zomers erg droog is. De ‘bossen’ hier zijn dan ook erg open en er zijn 
veel boomloze plekken. In deze open naaldbossen komen nachtzwaluwen voor. 

5.3. Alvar en boomloze plekken op de kalkplateaus 
Öland heeft zijn Alvaret maar op Gotland komt dit habitat alleen in het uiterste zuiden voor 
als ‘Alvar’: een geheel boomloze vlakte die is daar is ontstaan door overbegrazing en afbran-
den. Elders op Gotland worden de boomloze plekken op de kalkplateaus afgewisseld door 
verspreide bossages. Vroeg in het voorjaar bloeien hier winterannuellen als Kandelaartje en 
Vroegeling die wij uit de kalkrijke duinen kennen. In karstscheuren groeien het Leverbloem-
pje, Muurvaren en de verwante Asplenium marinum. De Gewone kogelbloem komt nergens 
in Zweden voor behalve op de kalkplateaus van Gotland en Öland en is waarschijnlijk een 
relict uit het warme Atlanticum. Het hoogtepunt van de bloei begint midden zomer met de 
uitbundige bloei van Bloedooievaarsbek, Wit vetmuur en Muurpeper.  
Tot ver in de 20e eeuw werd zelfs dit voedselarme milieu extensief begraasd. Sinds dat ge-
stopt is, veranderen deze boomloze vlaktes eind juli in een zee van wuivende, rijpe halmen 
van Gewimperd parelgras. Sindsdien krijgen ook heesters en korstmossen als IJslands mos 
een kans. Dit habitat is ook rijk aan insecten als de Vuurwants, de Blauwvleugelsprinkhaan, 
diverse blauwtjes en de Apollovlinder. 

5.4. Flush fens of kalkmoerassen 
Een ‘fen’ is een laagveen en een ‘flush fen’ is een laagveen waar water doorheen stroomt 
(‘hangveen’).‘Flush fens’ zijn een paradijs voor de plantenliefhebber. Behalve op Öland, ko-
men ze voor in de zeldzame, kalkrijke delen van het overigens nogal zure Zweden zoals Ös-
ter- en Västergötland maar Gotland is in Zweden dé plek voor flush fens. Flush fens komen 
voor in glooiend terrein bv. onder de stormruggen van het Ancyclusmeer en de Littorinazee 
maar ook direct aan zee aan de voet van de klifkusten. Omdat geheel Gotland uit kalksteen of 
mergel bestaat, is het doorstromende water kalkrijk wat tot soortenrijke vegetaties leidt die 
lijken op de vegetatie van kalkmoerassen6 waarvan wij in Nederland door sterke achteruit-
gang nog maar 10 ha hebben. Behalve in Zuid-Limburg komt deze vegetatie voor op de flan-
ken van de de Pleistocene beekdalen alsmede in het overgangsgebied van Pleistocene zand-
gronden naar het rivierengebied waar basenrijke kwel optreedt. Deze vegetaties worden ge-
kenmerkt door een groot aandeel van kleine zeggen. 
Het doorstromende water is van constante, lage temperatuur. Hierdoor hebben toendraplanten 
als Bartsia alpina en Alpenvetblad, zich na het noordwaarts terugtrekken van de toendra hier 
kunnen handhaven. Twee andere alpiene planten uit centraal Europa, Welriekende muggenor-
chis en Tofeldia calyculata, die wij op 25 juli in Kallgatburg vonden, komen in Scandinavië 
alleen op Gotland voor. Ook de Melige sleutelbloem, die wij op 23 juli onder de kliffen van 
Brucebo vonden, is een typerende plant van flush fens.  
Van de orchideeën zijn naast de Welriekende muggenorchis, ook de Grote muggenorchis, 
Dactylorhiza traunsteineri en de Moeraswespenorchis talrijk in flush fens. Schubzegge en 
Breed wollegras zijn typerende planten voor kalkmoerassen. Paddenrus floreert in de natste 
delen waar ook de zeldzame Bonte paardenstaart groeit. Aan het einde van de zomer worden 
de kalkmoerassen gedomineerd door bloeiende Parnassia’s. Lange zonnedauw groeit en bloeit 
dan bovenop slaapmossen zoals we in Kallgatburg zagen. Daar zagen we ook de meest karak-
teristieke plant van flush fens Schoenus ferrugineus, een broertje van de Knopbies (Schoenus 
nigricans) uit onze duinvalleien, die er hele velden vormde.  
Vroeger werden de flush fens extensief begraasd wat de diversiteit ten goede kwam. Tegen-
woordig gebeurt dat nog maar zelden waardoor veel flush fens overwoekerd dreigen te wor-
den. Het grootste deel is echter al door drainage verdwenen en omgezet in productiebos. 

                                                
6 Habitattype H7230, uit Concept Richtlijn habitattypen 2006. 
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6. Vogels  

Het platteland van Gotland is arm aan vogels. De boshooilanden, de weilanden aan de kust en 
de bossen daarentegen, zijn betrekkelijk rijk aan vogels, zowel qua soorten als qua aantallen. 
Toch broeden diverse vogels, die op het vasteland van Zweden gewoon zijn, hier niet: de 
groene specht, de kuifmees, de matkop- en de glanskopmees. Dat geldt ook voor roofvogels 
als de wespendief, de visarend en de torenvalk. 
Daar staat tegenover dat de Withalsvliegenvanger plaatselijk op Gotland broedt in tuinen, 
weilanden en wat ouder loofbos maar ook in gemengd loofbos en naaldbos. De Boomvalk is 
op Gotland, vooral op Fårö, veel talrijker dan elders in Zweden. Gotland kan ook trots zijn op 
een florerende populatie Steenarenden. Bijzonder ook zijn de eilanden Stora en Lilla Karlsö: 
hun hoge kliffen zijn de enige kliffen in Zweden waarop zeevogelkolonies broeden. Hier 
broeden de meeste Zeekoeten van de Oostzee en de helft van de Zweedse Alken.  
Gotland is een belangrijke pleisterplaats voor brandganzen op weg naar hun broedgebieden in 
het noorden. In mei grazen wel 40.000 brandganzen op de weilanden aan de oostkust en op 
eilandjes voor de kust. Sinds de jaren zeventig broedt deze soort ook in toenemende aantallen 
op eilandjes voor de oostkust. 
Er broeden totaal ongeveer 150 vogelsoorten op Gotland, 60 soorten trekken er regelmatig 
door. Hoewel de vogeltrek er niet zo geconcentreerd is als in het zuiden van Öland, worden er 
ook in het zuiden van Gotland jaarlijks talrijke vogels geringd. Door het jaar heen worden tot 
350 soorten gezien waaronder zomergasten als de Scharrelaar, Roodpootvalk, Hop, Wiele-
waal en Buidelmees 

7. Amfibieën en reptielen 

Van de 20 soorten amfibieën en reptielen die Zweden rijk is, komen er slechts negen op Got-
land voor. Kennelijk waren de andere soorten na het smelten van het landijs niet snel genoeg 
om Gotland te bereiken voor het stijgende water dat onmogelijk maakte. Van die negen soor-
ten zijn er vijf gewoon: de Kleine watersalamander, de gewone pad, de levendbarende hage-
dis, ringslang en heikikker. De gladde slang en de adder zijn zeldzaam terwijl de groene pad - 
na een herïntroductie - en de hazelworm heel zelden worden gezien. De ringslang is veel don-
kerder dan de ringslangen op het vasteland, hij kan zelfs helemaal zwart zijn. Ook de heikik-
ker heeft zwarte randen en vlekken en bovendien langere poten dan zijn soortgenoten elders 
in Zweden. Dergelijke verschillen zijn niet ongewoon op eilanden; ter verklaring wordt aan-
genomen dat slechts een klein aantal heikikkers en ringslangen Gotland bereikt voor het stij-
gende water dat onmogelijk maakte. Binnen kleine, geïsoleerde populaties kunnen toevallige 
erfelijk bepaalde eigenschappen zich snel verspreiden. 

8. Dagverslagen 

8.1. Reisdag naar Hörby bij Lund 
Zaterdag 18 juli 2009, door Tet Tichelaar. 

Als Theo en ik uit het station stappen, zien we de busjes al staan. We begroeten alle mede 
reizigers en maken een praatje met de mensen die wij op voorafgaande reizen hebben mogen 
ontmoeten. Om 8.30 uur vertrekken we uit Deventer op weg naar Lund in Zuid Zweden. Het 
is een prachtige rit door Duitsland. Behalve de files bij Bremen en Hamburg en de file voor 
Puttgarden, gaat de reis toch nog voorspoedig. 
We komen bij de veerpont aan en wachten tot we aan boord mogen rijden. De overtocht duurt 
een uur. In dit uur kunnen we dineren. Na de maaltijd gaan we nog even naar het dek om naar 
de zee en de meeuwen te kijken. Dan is het de tijd om onze busjes weer op te zoeken.  
De reis gaat verder langs Kopenhagen waar we de Öresundbrug naderen die sinds 2000 De-
nemarken met Zweden verbindt. Het zuidelijke deel bestaat uit een vier km lange tunnel die 
op een kunstmatig eiland boven de grond komt waarna er nog een 8 km lange brug volgt. Tot 
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onze verbazing verdwijnt de trein, die op het vier kilometer lange eiland naast ons reed, uit 
het zicht. Het dubbelsporige treintraject hangt nl. onder de vierbaansweg van de burg. Dankzij 
het mooie, rustige weer en de laagstaande zon, genieten we op de 50m hoge brug van het 
schitterende uitzicht op de Sont en op Malmö. Om 18.30 uur arriveren we in Skåne, het zuide-
lijkste deel van Zweden.  
Vandaar is het nog een uur rijden naar ons eerste slaapadres, conferentieoord Axona Kursgård 
in Hörby. Hier worden de kamers verdeeld, wij krijgen kamer 406. Nog even zoeken en dan 
hebben we de kamer gevonden. Een douche, wc, wastafel en twee bedden .Hier zijn wij heel 
tevreden mee. Om even naar tienen zoeken we onze slaapspullen op en niet veel later verke-
ren we in dromenland. 

8.2. Bezoek aan Dalby Söderskög en Bosjöskloster  
Zondag 19 juli 2009, door Tet Tichelaar namens Theo. 

 
Het ontbijt in Axona Kursgård is prima. Om tien uur komen we bij elkaar in de kelder, bepakt 
en bezakt. André gaat ons vertellen wat we vandaag gaan doen.  
Als eerste gaan we naar een nationaal park ‘Dalby Söderskog’. Het is een origineel oerbos 
van 36 ha groot en staat op een ondergrond van kalksteen en plaatselijk krijt. Het ligt 10 km 
zuidoost van Lund en op een afstand van 30 km rijden vanaf ons slaapadres.Dit nationaal park 
werd in 1918 ingesteld omdat men dacht dat het een oerbos was. Later is echter gebleken dat 
ook dit bos niet ongemoeid is gebleven: men heeft er vee in laen grazen en het ook (deels?) 
gekapt om het als  weiland te gebruiken. Desondanks is het een uniek, weelderig, oud loofbos. 
De wandeling door het bos is prachtig: bloemen ,mossen, paddenstoelen, dikke bomen en 
omgevallen bomen die weer aan de natuur worden terug gegeven. En dan een gil van achte-
ren: “Tet , Yula heeft een orchidee gevonden dat moet in het verslag”. 
Dan komen we bij het weiland dat Dalby Söderskog scheidt van natuurreservaat Dalby Nor-
reskog. Theo is druk aan het filmen; ik blijf dan op een afstand, bang dat ik op een ongewenst 
moment begin te praten. Theo vindt op dit weiland een muis die waarschijnlijk is gepakt door 
een roofvogel en weer is losgelaten; hij doet hem in een plasticzakje en we nemen hem mee. 
’s Avonds filmen we het muisje en maken er foto’s van. Dan kijken we in het zoogdieren 
boek en we vinden hem onder de naam:Sylvaemus flavicollis of wel Grote bosmuis. [Een heel 
leuke vondst want deze muis komt meer in oude, open Zomereiken- en beukenbossen met een 
uitgebreide struiklaag voor dan zijn naaste verwant de Bosmuis. DeGrote bosmuis is in Ne-
derland alleen bekend van het Vijlenerbos. lh] 
Om 14.15 uur zetten we onze reis voort en vertrekken naar Bosjöskloster, een 11e eeuws Be-
nedictijner klooster dat bij de Reformatie is onteigend en in het bezit is gekomen van een 
adellijke familie die er een landgoed van heeft gemaakt. Het klooster is prachtig gelegen op 
een landengte tussen twee meren. Hier kunnen we een wandeling door de tuin maken. In het 
restaurant gebruiken wij een lekker kopje koffie. In een van de stallen wordt een klassiek con-
cert gegeven om 16.00 uur waar we bijna allemaal naar toe gaan. Het concert is prachtig en ik 
besluit foto’s te nemen en te filmen en te genieten. Het diner heeft André in het restaurant 
besteld. Bij het diner kies ik Gädda-fish/pike = snoek. Gäddbiff-Fishburger. 
Na het diner om 19.30 vertrekken we naar de dikke eik. Bij het stenen muurtje op het parkeer-
terrein wemelt het van de muisjes (Rossewoelmuis, Clethrianomys glareolus). 
Om 20.15 uur stappen we uit ons busje en gaan naar onze kamer en zit er weer een geslaagde 
dag op. Onze reisleiders zijn nog niet klaar:zij gaan samen de dag van morgen voorbereiden. 
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8.3. Bezoek aan Lund 
Maandag 20 juli 2009, door Cécile Arnold. 

 
Bij het eerste ontwaken zon, dan stortregen. Om 8.00 uur, in de serre van het conferentieoord 
Axona Kursgård aan het ontbijt, zitten we weer in het zonnetje. Het uitgebreide ontbijtbuffet 
is zeer gevarieerd: van haring in een saus, muesli, verschillende soorten yoghurt tot goed in de 
smaak vallende confituren en zoetig Zweeds brood. 
Om 9.00 uur in de kelder klaarmaken van het eigen lunchpakket met de door reisleiders 
André en Emile ingekochte levensmiddelen. Aan de grote tafel ontstaat fantastische verwar-
ring en hilariteit; de drie aanwezige messen zijn veelgevraagde artikelen. Emile en André 
trekken de conclusie dat het geheel rustiger en efficiënter verloopt als de ingrediënten in logi-
sche volgorde gepresenteerd worden. 
In de twee busjes met z’n achttienen op weg naar de botanische tuin van Lund. We zijn de 
busjes nog maar nauwelijks uit op een groen plekje, of Leo is al druk zwaaiend in de weer 
met zijn schepnet. Vervolgens verdwijnt zijn hoofd in het net om de insectenvangst te inspec-
teren. We drinken koffie in een gezellige gelegenheid in de botanische tuin en spreken af hier 
ook te lunchen. 
Wandelend naar het centrum, komen we langs het universiteitscomplex: een aantal historische 
gebouwen, waaronder het koningshuis, rondom een fraaie waterpartij in een parkachtige om-
geving. Er worden vogels gespot; tot nu toe alleen de bekende soorten, aldus de vogelaars, het 
meest bijzondere is een Rode wouw. 
Dan door oude straatjes, langs kleine huisjes met stokrozen in allerlei roodtinten, naar de 
Dom. Een zeer bezienswaardige kerk. De Romaanse crypte heeft zuilen waar een Viking en 
een vrouw omheen gebeeldhouwd zijn. We bekijken ook de fossielen in de kerkvloer o.a. de 
voorloper van de Nautilus. Een Duitse astronomische klok vormt een speciale attractie: twee 
ridders laten om 12.00 uur twaalf slagen horen met hun houten zwaarden en de wijzen uit het 
Oosten komen het kindje Jezus aanbidden. 
Na de lunch de kassen van de botanische tuin in: o.a. Kapokplant, Lotusbloem, Eucalyptus 
lobulus en Koffieplant. Voor de insectenbestrijding worden kleine vogeltjes ingezet. Er zijn 
ook verschillende buitentuinen, met o.a. rotsplanten, groenten, Pelargoniums en bomen. We 
kunnen geen duidelijk systeem in de aanleg ontdekken maar genieten volop in de zon.  
Terug naar de Grote Markt (Store Market) en zijn historische gebouwen. Een middeleeuws 
huis fungeert als kunsthal. Op maandag zijn echter alle musea, op het openluchtmuseum na 
zoals Leo en Rose ontdekten, gesloten. 
We eten sfeervol en lekker in het restaurant bij de kunsthal. Dan breekt het noodweer los: 
donder en bliksem vlak boven ons hoofd en enorme regenbuien. De Zweden blijven stoïcijns 
onder grote parasols buiten zitten. Als het even wat droger is, snel naar de busjes. Door hoos-
buien en enorme plassen op de weg brengen Emile en André ons veilig naar ons logeeradres 
in Hörby. We hebben “aan elkaar gesnuffeld” (volgens André) en tevreden over deze dag be-
ginnen we ons een groep te voelen. 

8.4. Reisdag: Via Öland naar Gotland? 
Dinsdag, 21 juli 2009, door Rose Blommers. 

 
Vol goede moed staan we om half zeven op: vandaag gaan we naar Gotland. We pakken onze 
koffers in. We hebben drie nachten in het comfortabele onderkomen Axona Kursgård in Hör-
by doorgebracht. Het ontbijt is pas om 8 uur, maar weer bijzonder lekker en goed. 
Daarna smeren we ons lunchpakket. Over de E22 rijden we via Kristianstad en Bromölla naar 
Karlskrona waar we een koffiestop houden en in een supermarkt inkopen doen. 
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Vandaar naar Kalmar waar we, via een 6 km lange brug over de Kalmar Sund, Öland op rij-
den. Daar slaan we direct af in noordelijke richting naar Grankulla, in het uiterste noorden, 
vanwaar de boot naar Gotland vertrekt. Wij zijn er bijtijds zodat we als eerste de boot op kun-
nen rijden. Helaas grote schrik: de boot vaart niet omdat er te veel wind staat. 
Op naar de VVV in Byxelkrok, het grootste dorp aan de noordwestzijde van het eiland, waar 
André en Emile voor 18 mensen een logeeradres moeten zien te vinden. Dat zal niet meeval-
len want Öland is overladen met, voornamelijk. Zweedse, vakantiegangers: we zitten midden-
in het hoogseizoen. André vreest dat we terug moeten naar Kalmar. De dame van de VVV 
spreekt goed Engels, is vindingrijk en vasthoudend en weet ons na vele telefoontjes allemaal 
in de nabije omgeving onder te brengen.  
Tet en Theo blijven heel kalm en lopen onmiddellijk met een ijsje. Wij, Leo en Rose,worden 
ondergebracht in Byxelkroks Gästhem, in de stofzuiger- regelkamer zonder water. Toos en 
Nienke verblijven in een zeer chique appartement op hetzelfde adres. De rest van de groep 
slaapt in een huisje of op een kamer van een eenvoudige kampeerboerderij in Rum am Hyrd.. 
Overigens eten we heerlijk in Byxelkrok: pizzas in restaurant Sjöstugan. 
Al met al een opwindende dag met goede afloop, zo hebben we ook nog iets van Öland geno-
ten. 

8.5. Reisdag: Van Öland naar Tingstäde op Gotland 
Woensdag, 22-07-09, door Leny Huitzing. 

 
Zoals Rose al schrijft, genieten we van extra tijd op Öland. Gisteravond hebben Arja, Aenne 
en ik langs de baai van Byxelkrok gewandeld die prachtig belicht werd door de ondergaande 
zon. In het zuidwesten, achter de schuimende golven, ontwaarden we het eilandje Blå Jung-
frun, een nationaal park. Langs de bovenrand van het strand lagen manshoge zwerfstenen die 
kennelijk als kustversterking bij het dorp zijn aangebracht. In die grote, rozige stenen zaten 
veel fossielen: we fotografeerden trilobieten en een Orthoceras, mooie lengtedoorsneden met 
septa. Een tiental sportievelingen – niet van onze groep - trotseerde de stevige westenwind en 
ging zwemmen. Zuidelijker werd het strand zanderiger; hier groeide een grote Zeekool die 
prachtig in vrucht stond. Verderop vonden we bloeiende Boslathyrus en Driedistels. 
Dat was gisteren. Vandaag is het mooi, helder en rustig weer; de boot zal vast wel varen. 
Goed uitgeslap op ons adres aan de Torp Backgartan, lopen Arja, Aenne en ik naar het ontbijt 
dat door de excursieleiders al klaar is gezet bij het vakantiehuisje waarin zij hebben over-
nacht. De vier vakantiegangers die in een meer of minder luxueus onderkomen bij de haven 
van Byxelkrok hebben overnacht, worden door Emile opgehaald om hier te ontbijten. 

8.5.1. Natuurgebiedje Östra gatan 
Om 09.50 uur begeven we ons te voet in oostelijke richting naar een natuurgebiedje, Östra 
gatan geheten, waar Dirk tijdens zijn wandelingetje gisteravond op was gestuit. We wandelen 
door een oud cultuurlandschap van akkers en boomgaarden begrensd door van zwerfstenen 
opgestapelde muurtjes. De boerderijen zijn veranderd in vakantiewoningen. Langs de weg 
trekken Alpenbesstruiken met hun rode, rechtopstaande trosjes bessen onze aandacht. 
Dan zien we links van de weg een moerasgebied: onder verspreide berken groeit een mozaïek 
van heel lage sleedoorns, bramen en diverse kruiden. De aanwezigheid van planten als Zee-
groene zegge, Moerasgamander, Fraai duizendguldenkruid en Sierlijke vetmuur wijst erop dat 
het een kalkrijk moeras is. Niet verbazingwekkend natuurlijk, op dit kalkeiland maar voor ons 
wel heel bijzonder. Blauwe zegge en Noords Walstro staan ook in bloei. We vinden nog één 
bijna uitgebloeide Mannetjesorchis, voor orchideeën zijn we aan de late kant.  
Zo’n 50m verder van de weg wordt het terrein natter en helemaal open: geen bomen en strui-
ken, een gordel van gele composieten omgeeft een ronde, met grassen en zeggen begroeide, 
natte plek. We breken ons ‘t hoofd over die gele composieten: zijn ’t Wilgalanten of toch En-
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gelse alanten. André denkt aan de Ruige alant maar die komt volgens mijn ‘bijbel7’ niet in 
Scandinavië voor maar dat boek is ook al weer uit 19928. Vanwege de sterke, grijze beharing 
op de stengel denk ik aan Engelse alant. Zowel de Wilgalant als de Engelse alant, kunnen 
volgens Mossberg cs op kalkrijke grond.voorkomen. Daar deze soorten ook nog bastaarderen, 
kunnen het ook hun bastaarden zijn geweest. 
In zo’n kalkmoeras hoort ook het mooie, hoge cypergras Galigaan. Er zijn ook veel horsten, 
wat een aanpassing is aan een wisselende waterstand. In dit el dorado voor plantenliefhebbers 
bloeien ook: Blauwgras, Borstelkrans, Platte rus, Fijne ooievaarsbek, Aarereprijs, Kleine 
steentijm, Hennegras, Timotheegras, Echt walstro, Wit en Zacht Vetkruid. Die laatste twee 
zagen we gisteren vanuit de auto op de Ölandse Alvar: zij kleurden er de bodem rood. Maar 
die andere planten staan toch veel te nat? Is dit een polje en heeft het de laatste tijd (te) veel 
geregend? Wij verbazen ons verder over de aanwezigheid van sommige planten op deze plek: 
zo bevindt zich binnen de rond de natte plek met kleine zeggen ook een strook van (uitge-
bloeid) Engels gras. Onze kennis van plantenecologie schiet duidelijk te kort maar het zou 
ook zo kunnen zijn dat Nederland te klein is om de volledige ecologische amplitudo van be-
paalde plantensoorten te demonstreren.  
Terwijl de plantenliefhebbers zich met hun neus naar de grond over de planten verbazen, dis-
cussiëren de vogelaars over een overvliegende roofvogel: een visarend, steenarend of toch een 
jonge zeearend? We gaan terug en zien onderweg nog een Keizermantel op de bloemen van 
een Grote centaurie.  

8.5.2. Ölands norra udde 
Na de lunch rijden we naar ‘Ölands norra udde’ wat waarschijnlijk zoiets betekent als ‘Olands 
noordelijke uiteinde’. Het is een langgerekte schiereiland, een schoorwal, die de noordweste-
lijke begrenzing vormt van Grankullaviken (‘vik’= baai), een vrijwel ronde lagune. Vanaf de 
parkeerplaats lopen we over een dam de schoorwal op: is hier de zee door de schoorwal ge-
broken of is dit zeegat gegraven? De dam bestaat uit zwerfstenen: granieten, gneizen en 
migmatieten. In het brakke water aan de binnenzijde van de dam bloeien Zeeaster, Zeebies en 
andere ons bekende kustplanten; blauwe waterjuffers zweven tussen de vegetatie.  
Sjef en ik beklimmen de Långe Erik, een vuurtoren uit 1845, die 32m hoog is. Vanaf hier kun 
je de topografie mooi zien: aan de noordzijde van de lagune liggen enkele eilandjes of zand-
banken waar de boot naar Gotland tussendoor moet varen. Met de sterke westenwind van 
gisteren was dat kennelijk te riskant. Maar wat een mooie lagune! 

8.5.3. En eindelijk naar Gotland  
Om 14.00 staan onze busjes vooraan in de rij voor de boot naar Gotland. Geriefelijk aan een 
picknicktafel gezeten, determineren we de meegebrachte planten tot we de boot op mogen. 
Eén plant is het leverbloempje dat tot onze verbazing hier op zeeniveau groeit. De vogelaars 
speuren naar nieuwe soorten. Een blik in Outdoor Gotland (zie litteratuurlijst), groeit het in 
karstscheuren waar het donker en koel is. 
We mogen eindelijk aan boord maar de boot vertrekt pas tegen 16.00 uur. Bij deze grote 
veerboot kun je alleen op het achterdek waar het niet fijn toeven is want dat is het toevluchts-
oord van de rokers. We gebruiken het avondeten op de boot.  
Na enige tijd verschijnt aan stuurboord de kust van Gotland. Zo langs varend, is de opbouw 
van het eiland is goed te zien: steile kliffen (rifkoraal en crinoïdenkalksteen) waartussen lage 
bewoonde valleien (mergel).  
Om 18.00 rijden we van de boot af, de haven van Gotlands hoofdstad Visby binnen. We heb-
ben te veel voor de overtocht betaald; André probeert dat geld direct terug te krijgen bij het 
havenkantoor. Dat blijkt niet één, twee drie te gaan.  

                                                
7 Gyldendals Store Nordiske Flora. Bo Mossberg, Lennart Stenberg en Stefan Ericsson. (Zie litt. lijst) 
8 Volgens Jörgen Petersson, chairman of Gotlands Botaniska Förening die ik per e-mail raadpleegde evenmin. 
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In Visby viert de Zweedse jeugd vakantie; het is er dan ook behoorlijk druk. Rond Visby zijn 
fietspaden.We rijden over de ringweg, draaien door zuid en oost en gaan de 148 op naar Ting-
ståde in het noorden. Vergeleken met Öland zijn de wegen ruimer, buiten Visby is er weinig 
verkeer . In Bro passeren we de eerste middeleeuwse kerk. Het landschap is vlak: rijpe koren-
velden met blauwe bloemen – geen Korenbloemen maar waarschijnlijk Bonte wikke – wisse-
len af met dennenbosjes. De bermen zijn bont door kleurrijke bloemen als. Wilde weit. We 
ontwaren veel Knolspirea en Blaassilene en begrijpen nu ook waarom Linnaeus, die dit eiland 
in1741 bezocht, ze de soortnaam ‘vulgaris’ gaf. 
Om 18.50 hebben we de 30 km naar Tingståde afgelegd en stappen we uit bij de jeugdherberg 
Vandrarhem. Op het parkeerterrein veel rozetjes van Kaal breukkruid. Een Oostelijke parel-
moervlinder – die het op dit uur van de dag wel koud zal hebben – poseert voor ons op een 
dorre stengel van Slangenkruid. We kijken terug op een mooie dag waarin we veel hebben 
gezien. Maar de avond is anders. Nadat André de kamers heeft verdeeld, zijn we niet allemaal 
even blij. 
Samenvattend kwamen op deze ongeplande, extra dag op Öland drie thema’s van deze reis: 
planten, ge(morfo)logie en landschap, ruimschoots aan de orde. 

8.6. Bezoek aan Galgberget, Brucebo en Irevik + kerken 
Woensdag 23-07-09, door Sjef van Beek 

 
Om een uur of negen verlaten wij de jeugdherberg Vandrarhem te Tingstäde om een excursie 
te maken met als noordelijkste punt het gehucht Irevik. Maar eerst gaan we naar het zuidwes-
ten richting Visby. We rijden over smalle wegen omgeven door weilanden met her en der een 
groepje bomen, waaronder soms vee graast. De meeste poeltjes staan bijna droog. Langs de 
wegen groeien op stenige vlakten prachtige berken en vele, grote, typisch gevormde jenever-
bessen.  
In het dorp Bro, dat ongeveer 10 km noordoost van af Visby ligt, bezoeken we de kerk, ge-
bouwd in de 12e-13e eeuw in Romaanse en Gotische stijl. Het was in vroeger jaren een be-
langrijke offerkerk van o. a. zeelieden. 
Na dit bezoek vervolgen wij onze weg naar Visby om bij een grote supermarkt proviand in te 
slaan voor de komende dagen. Zelf ga ik even naar een boekwinkeltje om enkele landkaarten 
en ansichtkaarten te kopen. Nee, helaas geen geschikte plantenboeken. André gaat weer naar 
het kantoor van de veerdienst in de haven om het te veel betaalde geld terug te krijgen. Wij 
maken van de gelegenheid gebruik om Visby te bekijken met zijn havens waarin kleurrijke 
visserboten, zeiljachten en veerboten. De stad is omgeven door een 12e eeuwse muur die tot 
werelderfgoed is verklaard. Boven de muren wordt het mooie silhouet van de stad bepaald 
door de dom met zijn zwarte gedakte torens. 
 
Even ten noorden van Visby ligt het mooie natuurgebied Galgberget (Galgenberg) met bossen 
en weiden. Het uitzicht op de Oostzee moet fantastisch zijn maar helaas zijn de bomen zo 
hoog geworden dat we maar op enkele plaatsen de zonovergoten zee en klippen kunnen zien. 
In het terrein bevinden zich nog een aantal groeven. We bezoeken een oude, niet meer in ge-
bruik zijnde, groeve waar Emile vertelt over gelaagde wand van de groeve waarin we vele 
verschillende soorten gesteenten zien. Rifkoraal gaat vrij plotseling over in algenkalk. Deze 
overgang markeert de grens tussen de Högklintformatie9 en de Toftaformatie; in de tussenlig-
gende periode lag dit stukje Gotland kennelijk boven water zodat er geen sediment werd afge-
zet. Floristisch gezien is het voorkomen van de typisch gevormde en grote aantallen driedis-
tels, met maar een miezerig klein bloemetje op het steeltje, wel een apart gezicht!  
 

                                                
9 Of het hier om formaties in stratigrafische betekenis gaat, weet ik eigenlijk niet (lh). 
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Dan gaan we naar het prachtige, aan de kust gelegen natuurreservaat Brucebo, hemelsbreed 
zo’n 5 km ten noorden van Visby. De 2½ km lange rondwandeling voert door dichtbegroeide 
bossen met hier en daar een openplek of een rotsblok. Op enkele plaatsen groeiden peper-
boompjes. Aan het eind van het genieten we van een prachtig uitzicht vanaf de klifkust over 
de baai. Vanaf zee is er eerst een zandstrand, dan enkele meters keien, bestaande uit fossiel-
rijk kalkgruis, waarna een rietkraag volgt met wilgenroosjes en een paar dotters. Even verder, 
tussen enkele grote keien bloeit een muurleeuwenbek. Onze terugweg loopt ongeveer even-
wijdig aan de baai door weilanden en dennenbossen en een veenplas.  
Iets over de plantengroei: wij vonden er onder meer Galigaan, Veenpluis, Egelboterbloem en 
de Melige sleutelbloem. En natuurlijk dienen ook vermeld te worden: tientallen Rietorchis-
sen10 en Moeraswespenorchissen. In de baai zwemmen tientallen middelste zaagbekken met 
hun jongen. Waar het pad weer tegen de rotskust omhoog gaat, stroomt een beekje omlaag 
waarin hele plakkaten Waterkers groeien: is dat nu de Slanke of Witte waterkers, of is het de 
bastaard? 
 

Intermezzo: natuurreservaat Brucebo 
Dit natuurreservaat herbergt verscheidene goed geconserveerde habitats van Gotland. Aan zee 
liggen kliffen met een schitterend uitzicht op zee en langs de klifkust. Aan de voet van de 
kliffen ligt Skansudd, een lagune waar vele soorten eenden, steltlopers en sterns broeden. Tot 
15 juli mag het dan ook niet betreden worden terwijl het in de herfst een pleisterplaats voor 
talrijke migrerende eenden en steltlopers is. 
Aan de zeezijde vertonen de kalkrotsen een aantal terrassen die verband houden met de diver-
se fasen die de Oostzee sinds het smelten van het landijs heeft doorgemaakt (zie 3.3, pg. 5). 
Het laagste terras is gevormd door de golven van de Littorinazee die tevens grotten in de klif-
fen hebben geslagen. Op het kalkplateau staat een ijl bos van onvolgroeide dennen; lager op 
de helling groeit een weelderig sparrenbos gevoed door het kalkrijke water dat van de helling 
afstroomt. Hier en daar vormt het afstromende water zelfs beekjes waarin de zeer zeldzame 
bastaard tussen Slanke en Witte waterkers voorkomt.  
Aan de voet van de klif komen extensief beweide graslanden voor die door het kalkrijke water 
worden doorstroomd. Er groeien de typische planten van kalkmoerassen (zie 5.4, pg. 7).  

 
Het laatste natuurgebied voor deze dag is Irevik, een op het noorden geëxponeerde baai zo’n 
12 km pal noord van Tingståde. Dit gebied heeft enkele kleine duintjes en zandstrandjes die 
later overgaan in keienstranden met veel fossielen. Het is een schilderachtige baai: wit strand, 
grijze kliffen en blauwe zee. Maar wij hebben daar niet veel oog voor: turend naar de kalk-
gruis onder onze voeten, schuifelen wij als zombies langs het strand om de gaafste fossielen 
en de mooiste zwerfstenen te bemachtigen. 
 

Intermezzo: Ireviken 
Ireviken is een van de meest fossielrijke plekken op Gotland. Aan de voet van de kliffen, die 
jaarlijks door erosie 1,5 cm terugwijken, is het strand bezaaid met fossielen, beter gezegd: 
bestaat het strand uit fossielrijk kalkgruis en mergel. De onderste 24 m van de kliffen bestaat 
uit blauwgrijze mergel en kalksteen: de Visbyformatie(zie voetnoot 9, pg. 13) . Het is het 
oudste gesteente dat in Gotland gevonden kan worden. Doordat Gotland licht naar het zuid-
oosten helt, dagzomen hier in het noordwesten de oudste lagen. Onderin komt het ‘knoopko-
raaltje’ Palaeocyclus porpites voor evenals de brachiopode Eoplectodonta transversalis voor 
die beide wereldwijd als gidsfossiel worden gebruikt. Over meer dan 100 m lengte bestaat de 

                                                
10 Rietorchis komt op G. niet voor. Kan D. traunsteineri zijn geweest of bastaard van D. incarnata var. incarnata 
x D. maculata ssp. fuchsii. E-mail van Jörgen Petersson,chairman of Gotlands Botaniska Förening (lh) 
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wand van de klif uit een rif van de tabulate kolonievormende koraal Halysites waarop destijds 
ook solitaire koralen van het genus Cystiphyllum groeiden. Beide fossielen hebben wij dan 
ook veelvuldig van het strand opgeraapt.  
Enige tijd nadat het geregend heeft, kan men op drie plaatsen in de klifwand een scherpe 
overgang zien tussen droge lagen en een donkere, natte laag eronder waar water uittreedt. De 
natte laag is benthoniet, een klei die is ontstaan uit vulkanische as die op de zeebodem is 
neergedaald. Bentoniet zwelt enorm op als het nat wordt en wordt daarmee ondoordringbaar 
voor water. 
Bovenop de Visbyformatie ligt de Högklintformatie die wij op de Galgberget ook al tegen-
kwamen. Ze bestaat vnl. uit rifkoraal gevormd door stromatoporen, kalkalgen en koralen, 
daarnaast crinoïdenkalksteen en gelaagde kalksteen.  
De mergel van de Visbyformatie is uitgebreid onderzocht; hieruit heeft men geconcludeerd 
dat ongeveer 428 miljoen jaar geleden 50% van de trilobieten en 80% van de prikken (kaaklo-
ze kraakbeenvissen) over een perioden van 200.000 jaar ‘sprongsgewijs’ uitstierven. Die uit-
stervingsgolven kunnen gerelateerd worden aan wijzigingen in de stand van de aardas en in 
het tollen van de aarde wat tot veranderingen in de chemie van de oceanen heeft geleid. Deze 
gebeurtenissen staan bekend als ‘Ireviken event’.  

 
Na deze excursie zijn we echt toe aan een goede maaltijd. Die gebruiken we op het terras van 
een klein restaurantje met uitzicht op de baai. Na dit voortreffelijke maal gaan wij langs een 
prachtige route over kleine wegen naar onze jeugdherberg in Tingstäde terug. Onderweg be-
zoeken wij de kerk van Elinghem en Stenkyrka. Stenkyrka betekent ‘stenen kerk’: het is dan 
ook de eerste stenen kerk van Gotland. 
Om ongeveer 22.00 uur eindigt deze natuurhistorische en cultuurhistorisch interessante dag. 

8.7. Bezoek aan Visby 
Vrijdag 24-07-09, door Jan Uilenbroek. 

 
Na de strijd om het gebruik van de enig beschikbare doucheruimte ontbijten we om 7.30 uur. 
Het ontbijtbuffet is strategisch voorbereid en loopt gesmeerd door de extra voorraden die de 
vorige dag in Visby zijn aangeschaft.  
Het wordt vandaag een cultureel dagje Visby. Het vertrek om 8.30 uur wordt een half uur 
vertraagd door misselijkheid van Sjef, die besluit vandaag in de jeugdherberg te blijven. Na in 
de supermarkt weer nieuwe voorraden te hebben ingeslagen maken we o.l.v. André een wan-
deling door de oude stad. We eindigen de wandeling met koffie drinken op de markt, Stora 
Torget, tegenover de ruïne van St. Catharina waarna iedereen zijns weegs gaat. Sommigen 
besluiten het Gotlands museum te bezoeken. Een van de eerste zalen is het Gotlandium, een 
zaal met de geologie van Gotland. Hier is Emile niet weg te slaan. Op de eerste etage zijn 
zalen met de geschiedenis van Gotland en in het bijzonder die van Visby in de tijd van de 
Vikingen en de Hanzetijd. Kortom het museum is een aanrader. Anderen wandelen over de 
muur die de oude stad omringt, maken een wandeling langs de ruïnes van de middeleeuwse 
kerken of bezoeken de botanische tuin.  
Om 17.00 uur verzamelen we ons voor de ruïne van St. Catharina op de Stora Torget. Het 
gerucht bereikt ons dat gistermiddag de veerboot, waarmee we woensdag van Öland naar Got-
land zijn gevaren, in aanvaring is gekomen met een andere veerboot. Als beide ferry’s uit de 
vaart worden genomen geeft dat misschien moeilijkheden met onze terugtocht volgende week 
donderdag. We kopen kranten en proberen uit het Zweeds wijs te worden wat er is gebeurd. 
De foto’s liegen er niet om. Een van de veerboten is aan de zijkant zwaar beschadigd en zal 
voorlopig niet meer varen. Wat gaat dat betekenen voor de terugtocht? De veerboten spelen 
ons deze vakantie parten en doen een beroep op André’s improvisatietalent.  
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We besluiten luxe te gaan eten in de Black Sheep Arms. Hier krijgen de vegetariërs eindelijk 
voldoende groenten. Om 20.00 uur zijn we weer terug in de jeugdherberg, op tijd om te dou-
chen voor diegenen, die vanmorgen niet aan de beurt zijn gekomen.  
Er valt deze avond niets te determineren.  

8.8. Bezoek aan Kallgatburg, Gothemshammar, Storsund + kerken 
Zaterdag 25 juli 2009, door Dirk Bais. 

 
Een dag met een gevarieerd programma. Eerst toelichting op het dagplan door André, daarna 
geologische uitleg door Emile. Het eerste doel vandaag is het natuurreservaat Kallgatburg, 
een laagveen omzoomd door bos. Bij aankomst worden als goed begin een raaf en een steen-
arend gespot. De wandeling over houten plankieren is heel mooi en voor de plantenkenners is 
er veel te zien. Het bos is gevarieerd met de grootste sparren op het eiland en erg veel taxus-
sen. De plantenliefhebbers zijn verrukt van Eenzijdig wintergroen dat ze onder een Grove den 
vinden.  
 

Intermezzo natuurreservaat Kallgatburg 
Kallgatburg ligt hemelsbreed zo’n 6 km zuidoost van Tingstäde. Het reservaat is een Natura 
2000 gebied en omvat o.m.een kalkmoeras op mergel. Wij vonden o.a.vele Welriekende en 
Grote muggenorchissen, Parnassia, Rozenkransje, Lange zonnedauw, Blauwe Knoop en To-
feldia calyculata. In de natste delen zagen we kranswieren. Op een plankier zat een mannetje 
Beekoeverlibel. Plaatselijk was het milieu droger of zelfs enigszins zuur, namelijk daar waar 
stronken van groven dennen stonden. 
Door het reservaat loopt een deel van de Ancyclusstormrug waarover wij een eindje wande-
len. Vroeger liep de weg van Fårösund naar Visby over deze hoge, droge rug in het moeras 
die uit grof zand en kalksteenbrokken bestaat. Erbovenop groeit een mooi voorbeeld van een 
baseminnend bos met een soortenrijke kruidlaag met veel gras. Langs dit stuk van de Ancy-
clusstormrug staat een van de grootste Taxusbestanden in Zweden. Terug bij de parkeerplaats 
zagen we een Apollovlinder vliegen. 

 
Hierna gaan we naar Gothemhammar - ter hoogte van Visby gelegen maar dan aan de oost-
kust - een strand vol kalksteenbrokken waar diverse interessante fossielen gevonden worden 
gedurende een mooie wandeling langs een soms afkalvende kust. Er is een duidelijke discon-
tinuïteitslaag te zien tussen de Klinteberg- en de Hallaformatie( Zie voetnoot 9, pg. 13). In zee 
is een groep middelste zaagbekken te zien en er vliegt een rouwmantel voorbij. 
 
Op naar het vogelreservaat Storsund, een kilometer of vijf ten zuiden van Gothemhammar 
gelegen en 1-2 km landindwaarts. Vanaf de weg een stukje lopen naar een uitkijktoren aan het 
meer. De mooie waarnemingen beginnen meteen: een rondcirkelende bruine kiekendief, en 
een jagende reuzenstern. Vanuit de bosjes klinkt de krijs van de waterral. Wat later horen en 
zien we twee kraanvogels, die opstijgen en lang blijven rondcirkelen. Op de oever iets verder 
weg is nog een derde exemplaar te zien. In de verte verschijnt ook nog een zilverreiger. Te-
vreden verlaten we de uitkijktoren om nog iets aan cultuur te gaan doen. 
 
De kerk van Gothem heeft een lange spitse toren en een grote Romaanse ingang met mooi 
beeldhouwwerk. De toren staat tegen de ruïne van een nog oudere toren. In de gevel van de 
zijbeuk zijn interessante gebeeldhouwde figuren te zien. De Vallstenakerk heeft een prachtig 
altaar uit de dertiende eeuw. Op het kerkhof staat een mooie kopie van een Viking grafsteen. 
Het origineel staat in een museum. Na deze kerkbezichtigingen gaan we naar Slite om te eten 
op een prozaïsch pleintje naast een cementfabriek. Het pizzarestaurant is in Amerikaanse stijl, 



Verslag KNNV Gotlandreis, 18-31 juli 2009 blz. 17 

compleet met country muziek. De pizza´s zijn heel groot, lekker en goedkoop zodat we tevre-
den naar Tingstäde teruggaan.  

8.9. Reisdag: van Tingstäde via Högklint naar Gannarve + kerken 
Zondag 26 juli 2009, door Ineke Zwarekant. 

 
Om half 8 staat het ontbijtbuffet van André en Emile al weer op ons te wachten. Na het af-
wassen, opruimen, stofzuigen etc. is er nog tijd voor een kerkbezoek aan de Tingstäde Kyrka. 
Dan op weg naar Visby. André gaat er pinnen en informatie inwinnen over de terugvaart in 
het havenkantoor en Emile haalt boodschappen voor de lunch.Terwijl onze leiders weer hard 
werken, drinken wij koffie met wat erbij op een terras aan de haven; een echt vakantiegevoel 
op deze zondagmorgen. Na terugkomst deelt André mede dat wij de veerboot voor de terug-
reis nu nog niet kunnen reserveren in verband met de nieuwe dienstregeling, die per 2 dagen 
wordt opgemaakt. Tegen 12 uur vertrekken wij via o.m. Fredhem richting Klintehamn. 
 
Ten zuiden van Högklint, aan de westkust een kilometer of vijf onder Visby, maken we een 
fraaie wandeling, voorafgegaan door een veldlunch. Vlak bij de lunchplek staat een giganti-
sche toorts- Verbascum speciosum - en vinden we een plant die sterk lijkt op Wilde peterselie 
of is het toch Tuinpeterselie? We komen er niet uit. Dit is wederom een Natura 2000-gebied. 
Högklint is een van de rijkste fossielengebieden van Gotland vertelt Emile. Inderdaad, de fos-
sielen ligger er bijna voor het oprapen. 
 

Intermezzo: natuurreservaat Rövar Liljas Håla 
Dit reservaat dankt zijn naam aan een 18e-eeuwse rover, Liljas Håla, die zich bij Högklint in 
een kloof aan zee verschool voor de sterke arm. De Högklintformatie(zie voetnoot 9, pg. 13) 
rust hier, net als we bij Ireviken zagen, op het oudste gesteente van Gotland: de zachte, 
blauwgrijze Visbymergel. Doordat Gotland twee graden naar het zuidoosten helt, zien we hier 
nog maar 3-3,5 m van de Onderste Visbyformatie terwijl dat in het noordwestelijke Ireviken, 
9 m bedraagt. Vooral de Onderste Visbyformatie is zeer gevoelig is voor erosie door de bran-
ding. Hierdoor wordt de Bovenste Vistybformatie met de Högklintformatie ondermijnd zodat 
overhangen ontstaan die vervolgens omlaag storten waardoor kloven ontstaan. Zo is ook het 
hol van Liljas Håla ontstaan; de positie van deze kloof wordt op het strand nog gemarkeerd 
door de afgezakte kliffen (‘pseudo-rauk’).  
De tot 48 m hoge klifkust hoort tot de hoogste van Gotland en is een van de klassieke vind-
plaatsen van fossielen. Vanwege het afstortingsgevaar, is het hier net als elders op Gotland 
verboden met hamer en beitel de klifkust te bewerken op zoek naar fossielen. Dat is ook he-
lemaal niet nodig, zelfs zoekend rondlopen hoeft niet. De mooiste fossielen vind je door aan 
het wateroppervlak te gaan zitten: daar liggen de door de branding uitgeprepareerde fossielen 
aan je voeten. De 19e-eeuwse onderwijzer Mathias Klintberg verzamelde hier met zijn leer-
lingen vele fossielen waarvan de gaafste exemplaren zijn tentoongesteld in het Gotlandsmu-
seum te Visby. De fossielen komen overeen met die van Ireviken; een bijzonder fossiel hier is 
de vierhoekige, solitaire rugosekoraal Goniophyllum pyramidale aan de bovenzijde voorzien 
van een deksel.  

 
Na al dit mooie natuurgebeuren rijden wij landinwaarts om de fraaie cultuurhistorische Kyrka 
van Eskelhem en Mästerby te bezoeken. Via Klinte voert de route ons naar het volgende 
slaapadres aan de kust tussen Gannarve en Fröjel een kilometer of vijf ten zuiden van Klinte-
hamn. Hier arriveren we ongeveer half zes. 
Weer even een puzzeltje waar een ieder een bed krijgt in de vele houten gebouwtjes. Ik ver-
blijf met Leny op kamer zeven: een piepklein hokje op de eerste verdieping, bereikbaar via 
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een houten buitentrap. Na ons te hebben geïnstalleerd gaan we dineren, op een fris terras op 
een landengte in de baai van Klintehamn. Het is een lopend buffet waarbij blijkt dat de koks 
er even moeite hadden de invasie van hongerige KNNV’ers het hoofd te bieden. Maar ook dit 
komt allemaal weer goed. 
Om half tien thuisgekomen, kijken we terug op een prachtige gevarieerde dag. Deze voegen 
we toe aan de reeks voorafgaande avontuurlijke vakantiedagen. Met dank aan onze leiders. 

8.10. Bezoek aan Krakvät en Sätvat, Hoburgen + kerken w.o. Öja 
Maandag 27 juli 2009, Yula Fokkens.  

 
Alweer mooi weer. Vanuit het raam zag ik aardhommels op stokrozen, een oranje kater tussen 
roze rozen en een paard met meisje langskomen. Het boerderijcomplex bevat een smidse, een 
rosmolen en oude stallen met karren en gereedschap en ook paarden. Achter een grote kersen-
boom, soms bezocht door een vlucht spreeuwen.  
Half negen ontbijt, dit keer in een grote lichte zaal, waarschijnlijk een voormalige schuur, met 
een hoge dakkap. In de hoek een oude schoorsteen met hertengewei, er naast een pronkkast 
met sierborden. Op de gedekte tafel stonden schalen met witte servetten bedekt en een grote 
roodkoperen schaal met een enorm groot, rond knäckebröd erin Er staan twee brandende 
kaarsen op tafel. Het deed me denken aan een laatste avondmaal of een stilleven en ook aan 
films van Ingmar Bergmann, die de boerderij ooit bezocht had zei de trotse eigenaar. Erg 
sfeervol. Het ontbijt was heerlijk: lekker bruinbrood, volop muesli met yoghurt of melk en 
voor de liefhebbers vette haring in saus.  
Vlakbij ons onderkomen – je kon het zien liggen vanuit de ontbijtzaal - bevindt zich het gere-
construeerde stenen scheepsgraf van Gannarve. ca. 1000 v. Chr.(Bronstijd). Alleen de twee 
uiterste stenen had men terug gevonden. Men verbrandde eerst de dode, dan legde men de 
botten kruiselings in een kistje dat dan werd begraven in of vlakbij het schip. Er zijn circa 350 
van die stenen scheepsvormen teruggevonden op Gotland.  
 
Vandaag een tocht van 60 km naar het zuiden, het jongste Siluur. We reden langs velden met 
klaprozen en witte bloemen en golvende bruingouden korenvelden. Eerst naar twee moeras-
gebiedjes, die extensief door schapen beweid werden, maar tamelijk droog waren: Krakvät en 
Sätvat (vatten is water). De gebiedjes liggen hemelsbreed 25 km ten zuiden van Klintehamn 
en zo’n 1,5 km van de kust. We vonden Tormentil, Galigaan, Waternavel etc. De bermen zien 
er beter uit, volgens André  
Vanuit de bus zagen we in het westen, op het schiereiland Nässudden, de vele molens van het 
windmolenpark dat men daar pal aan de kust heeft aangelegd. Over een onverharde weg ver-
der naar het zuiden. Veel graanmolens.  
Voorbij Burgsviken bezochten we het kerkjevan Vamlingbo uit ca. 1250. Het is gebouwd op 
de plek van een ouder stenen kerkje; het doopvont, van Meester Byzantius (1150-1200) en de 
ingemetselde reliëfs aan de zuidkant van de kerk, zijn uit die oudere kerk afkomstig. Helaas 
werd de toren in 1817 door een blikseminslag getroffen en daarna voorzien van een lage vier-
kante toren. In het interieur vielen de muurschilderingen op: een reusachtige aartsengel Mi-
chael weegt de ziel van Keizer Hendrik. Terwijl duiveltjes onder de weegschaal Hendrik om-
hoogduwen, helpt Sint Laurentius hem door er een gouden miskelk bij te leggen zodat de kei-
zer gewogen maar niet te licht bevonden wordt en naar de hemel gaat wat ernaast is afge-
beeld.  
Nog fraaier was een reusachtige Christophoor van honderd jaar later, die door de golven sjokt 
met een steeds zwaarder wordende Jezus op zijn rug en naast hem een prachtige zeemeermin 
in het blauwgroene water. Hoe de volkskunst in de kerkjes een grote rol speelt!  
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We reden hierna naar het plateau van Hoburgen langs muurtjes van gestapelde stenen. Het 
was meest zeer rustig op de weg; alleen bij Hoburgen was ’t druk: een mooie kliffenkust met 
“restaurang”, dat trekt mensen ang! Hier gingen we lunchen. Emile ging langs de kust naar 
het zuiden, richting de vuurtoren en André wilde naar het noorden, op zoek naar bloemen. De 
kliffen zijn hier ca. 35 meter hoog. Toen ik boven kwam, had Emile net zijn verhaal over de 
kliffen gehouden. Een klif was duidelijk gelaagd, terwijl de andere wat meer massief waren, 
dat is rifkalksteen. De zee was grijsblauw van kleur met geelgroene plekken erin, rustig, met 
een enkele zilvermeeuw. De Zweden zwemmen er nauwelijks in en ze lagen ook niet te zon-
nebaden op de keien van het strand. 
André, Sjef en ik gingen de noordkant op en probeerden wat bloemen te ontwaren in de meest 
lage, groene vegetatie die om de grote stenen groeide, bijna in zee. Het was ook klimmen en 
klauteren maar we zagen toch nog Engels gras, Zeeaster en Lactuca perennis, een paarsblau-
we slasoort. André herkende de Hauwklaver. Ik bleef achter,dacht ineens aan het restaurang 
en besloot langzaam terug te lopen. Via Kandelaartjes belandde ik bij taart en thee. De fossie-
lenmensen waren erg tevreden over hun wandeling.  
 

Intermezzo: Hoburgen  
Hoburgen bestaat uit vijf heuvels op een rij die aan de zeezijde kliffen vormen. Deze tot 30 m 
hoge kliffen bestaan van boven naar beneden uit de 8 m dikke Sundreformatie, de 20 m dikke 
Hamraformatie en, op zeeniveau, de 1,5 m dikke Burgsvikformatie. Het ‘strand’ wordt dus 
gevormd door zandsteen van de Burgsvikformatie wat vooral bij laag water goed te zien is. 
Hieronder liggen oudere Siluurlagen, waaronder de Tofta-, Högklint- en Visbyformatie11.  
En onder het Siluur het Ordovicium, Cambrium en Precambrium (zie Tabel 1, pag. 3). 
De Burgsvikzandsteen is erosiemateriaal van het oprijzende Caledonische gebergte (zie 3.1, 
pg. 2). In deze afzetting zijn fossielen van de eerste landplanten gevonden. Hier en daar is 
scheve gelaagdheid te zien wat erop wijst dat het zand werd afgezet op een zeebodem waarop 
stromingen invloed hadden, in een ondiepe zee dus.We zagen fossiele kruipsporen op de 
zandstenen van het strand. De zandsteen gaat naar boven geleidelijk over in het fossielrijke 
Burgsvikoölietgesteente, dat ook wijst op een ondiepe zee. Oölieten zijn bolvormige kalkkor-
rels,bestaande uit concentrische laagjes afgezet rond bv. een schelpfragment of een zandkor-
rel. Door al die bolletjes lijkt oölietgesteente op vissenkuit. Het ontstaat vlak voor de kust in 
met calciumcarbonaat verzadigd zeewater. Het calciumcarbonaat slaat neer op de zandkorrels 
die o.i.v. de golven voortdurend heen en weer rollen waardoor het calciumcarbonaat rondom 
de zandkorrels in concentrische laagjes wordt afgezet. In de rotswand zag Emile op ooghoog-
te een rond gat met een diameter van 3-4 cm. Het bleek een dwarsdoorsnede van een Orthoce-

ras waarvan de wand verkiezeld was en de inhoud verdwenen.  
Boven de Burgsvikformatie begint de Hamraformatie met algenkalksteen, wat nog steeds 
wijst op afzetting in een ondiepe zee. Verder bestaat deze formatie uit gelaagde kalksteen ge-
vormd door puin en gruis van de koraalriffen. In de volgende periode wordt de zee wat die-
per: de bovenste en jongste formatie, de Sundreformatie, bestaat namelijk uit massief kalk-
steen van koraalriffen en koraalriffen groeien in zeewater dat hoogstens 10 m diep is. De rif-
fen zijn tamelijk klein, zo’n 100 m2. Het grootste deel van de Sundreformatie bestaat echter 
uit gelaagde roze-witte crinoïdenkalksteen, een bijzonder fraai gesteente dat veel is toegepast 
in kerken van Zuid-Gotland De roze kleur is het gevolg van de afzetting van ijzer. Ten on-
rechte wordt dit gesteente wel ‘Hoburg marmer’ genoemd.  
De kliffen vormen een toeristische trekpleister vanwege de raukars en de grotten die het werk 
zijn van de erosieve kracht van golven van de Ancyclusmeer. 
                                                
11 De Toftaformatie zagen we bovenin in de wand van de groeve bij Galgberget bovenop de Högklintformatie. In 
Ireviken vormt de Högklintformatie de bovenzijde van de kliffen, eronder ligt de blauwgrijze mergel van de 
Visbyformatie. 
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Ook de flora van Hoburgen is interessant. Als gevolg van de geringe neerslag, de doorlaat-
baarheid van de kale kalkbodem en de eeuwenlange begrazing door schapen, is hier sprake 
van een Alvar. Bijzonderheden zijn de Voorjaarsadonis, Adonis vernalis, een steppeplant uit 
zuidoost Europa die ook op Öland voorkomt. Deze plant bloeit al in mei, we hebben hem niet 
gezien. Wat noordelijker, bij Nackshajd, komt het Gotlands zonneroosje voor, Fumana pro-
cumbens, een mediterrane plant, relict uit het Atlanticum. 
Als zuidelijkste puntje van Gotland is Hoburgen zeer in trek bij de trekvogels. Zowel in het 
voorjaar als in het najaar komen ze er in groten getale voor. Elk jaar worden zeldzaamheden 
gezien als: Geelsnavelduiker, Slechtvalk en Roodpootvalk, Koningseider, de Hop, Wielewaal 
en de Grauwe Fitis. 

 
Op de terugweg bezochten we op verzoek van Aenne en Arja nog een museumcomplex: het 
museum van Lars Jonsson. Diens vogelboek ligt bij ons naast de piano. Daar zagen we in een 
galerie vogelaquarellen, kluten, sterns etc. Prachtig gedaan.  
 
Hierna bezichtigden we de voor mij meest markante kerk van Gotland: Öja kyrka, om het 
kerkhof een grote muur en omzoomd door grote bomen. Wat een rust en ideaal voor vogels en 
vogelaars. Ook sommige grafzerken waren prachtig, soms voorzien van runentekens. Maar 
ook van korstmossen. De kerk dateert uit de dertiende eeuw en de toren werd gebouwd door 
meester Egypticus. Het noordportaal heeft een geschulpte rand met beeldhouwwerk - een 
grijnzende duivel - en heeft roze-wit zandsteen. 
Naast de fraaie muurschilderingen - de Aankondiging aan Maria tot en met Christus’ kruisi-
ging en het volkse melkmeisje met duivel en drank (de leukste) -is er het Öjakruis: hoog op-
gehangen in de triomfboog met een indrukwekkende Mater Dolorosa en een treurende Johan-
nes. Het is wel het hoogtepunt in deze kerk. Het Öjakruis dateert uit de 13e eeuw en is het 
beroemdste houtsnijwerk van Gotland; men weet niet wie het heeft gemaakt of uit welk land 
het komt. De langgerekte figuren doen Gotisch aan.  
 
Hierna bezochten we nog een kerk nl. Grötlingbo, een kerk met dakpannen en ingemetselde 
reliëfs aan de buitenkant, afkomstig van een oudere kerk. Buiten bevond zich ook het eenvou-
dige graf van de Cobraschilder Asger Jorn ( 1914-1973). De kerkdeur rook weer aangebrand: 
een behandeling die duurzaamheid bevordert. De binnenkant: een triomfboog met Christus 
aan het kruis, preekstoel van 1548, gescheiden mannen- en vrouwenbanken, vrolijke guirlan-
des op het gewelf geschilderd, een doopvont van meester Sigraf. Vier krachtige zuilen onder-
steunen een driebeukige hal. Het geheel, koor en schip, is circa 1350 door magister Egypticus 
ontworpen. André las, zoals hij in elke kerk deed, de bijzonderheden voor uit het boek: “Die 
kirchen Gotlands ”. Die vele kerkjes zijn op zich al een bezoek aan Gotland waard. De Han-
zehandel bracht zo te zien veel welvaart in de hoge middeleeuwen.  
Terug naar een grotere plaats voor de avondmaaltijd, Hemse, waar we op de eerste verdieping 
van een eethuis een heerlijke maaltijd voorgeschoteld kregen. Courgette of lamsvlees in toma-
tensaus met rijst en witte bonen. Koffie toe. Daarna was het nog 22 kilometer rijden naar 
Gannarve, onze paardenboerderij. Her begon al wat te schemeren. Om kwart over negen ko-
men we aan. We waren bijkans 12 uur onderweg geweest –al met al een heerlijke zomerse 
dag met tal van verrassingen en hoogtepunten.  
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Intermezzo: Oneliners gehoord en genoteerd door Yula Fokkens 
Op een kerkhof: “Hier ligt Alfred Sorgenfrei”.  
Emile - bij de drie opgepoetste motoren: “Overdreven!”. 
Iemand over een van de kapitelen van Tingstäde Kyrka: ‘De likdoornuittrekker‘.  
Vraag aan Kees: “Wil je een reepje?” Kees: “Neen, ik ga eerst naar de kerk.”  
Op de boot: “We gaan een dagje uit.”  
In de bus: “Waar is de afvalzak?” 
André, voorlezend uit zijn kerkenboek: “Dit boek is mijn steun en toeverlaat” waarop Emile 
“Ik dacht dat ík dat was!”  

 

8.11. Bezoek aan Roma, Grogarnsberget, Torsburgen + kerken 
Dinsdag 28 juli, door Kees Fokkens.  

 
De eerste aanblik na het openen van de gordijnen, was een rode poes tussen de roze rozen. 
Een mooi begin van de dag. Omdat de eetzaal pas om acht uur open ging, maakte ik nog een 
kort wandelingetje over het terrein. Tussen de bomen door had ik een prachtig gezicht op het 
eiland Lilla Karlsö met op de voorgrond paarden en op de achtergrond zwanen die voor de 
kust dreven. Bij het ontbijt kon André ons verheugd meedelen dat we, ondanks de scheeps-
ramp van enige dagen geleden, toch op donderdag terug konden varen. Weliswaar niet over 
Grankullavik, maar over Oskarshavn, op het vaste land van Zweden. Wel werd het bezoek aan 
Stora Karlsö een dag uitgesteld. We reden eerst naar Klintehamn om kaartjes voor de boot 
naar Stora Karlsö te kopen, daarbij niet de 65+korting te vergeten!  
Het eerste echte reisdoel van deze dag, was de kloosterruïne bij Roma in het midden van het 
eiland. Na wat zoeken en vragen werd het gebouwencomplex gevonden: ‘Roma Kungsgärd 
och Klosterruin’. Het moet eens een forse kerk geweest zijn, behorend bij een Cisterciënzer 
klooster uit de 12e eeuw: ‘Monasterium Beatae Mariae Gutnaliae’. Na de Reformatie, kwa-
men de gebouwen in handen van de Deense koningen die er hun gouverneur van Gotland in 
huisvestten. Na 1645 werd het voormalige klooster het onderkomen van de Zweedse gouver-
neur. De landerijen voorzagen het Zweedse hof van graan en andere levensmiddelen.  
Inmiddels was het behoorlijk warm geworden en dreigde er regen.  
Vertrek richting oostkust. De volgende stop was de kerk van Kräklingbo. Ook deze kerk had 
een uitgebreide bouwhistorie achter zich. Begonnen als houten kerk eind 12e eeuw, stenen 
kerk gewijd in 1211, Gotisch verbouwd door Meester Neo Iconicus in 1260. De muurschilde-
ringen op de noordwand zijn de enig overgebleven Romaanse schilderingen op Gotland . 
Om 11.45 uur vertrokken we om even later bij de kust aan te komen in het natuurgebied Gro-
gamsberget, iets noordelijker dan Klintehamn maar dan pal aan de oostkust. Inmiddels regen-
de het een beetje. Wat nu, eerst wandelen en dan lunchen? Uiteindelijk werd het een lopend 
buffet achter de busjes. Ook nu was alles wat je bij een heerlijke lunch maar zou willen eten 
aanwezig. Op het informatiebord werden we lekker gemaakt met een grote hoeveelheid plan-
ten die er zouden voorkomen. Aangezien de namen alleen in het Zweeds en het Engels ver-
meld werden, schoten we weinig op met deze informatie. Bovendien lag de interesse deze 
middag vooral bij de fossielen die langs het strand in grote hoeveelheden voor het oprapen 
lagen. We liepen daar namelijk langs een fossiel koraalrif waar stromatoporen in alle maten te 
vinden waren. De vegetatie langs de kust was beperkt tot Robertskruid dat er gewoon tussen 
de stenen groeide; bij ons is het een bosplant. Op zee waren Middelste zaagbek, Grote man-
telmeeuw , Kokmeeuw en Aalscholver te zien.  
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Intermezzo: Grogarnsberget en Grogarnshuvud 
Terwijl het grootste deel van Gotlands oostkust laag en vlak is, bestaat de kust van het schier-
eiland Östergarnslandet uit kliffen die tot de mooiste van Gotland worden gerekend. Komend 
uit Katthammarsvik in het westen zie, je de noord-zuid lopende tot 20m hoge heuvel Gro-
garnsberget spoedig liggen. Het noordelijk deel, de 32 m hoge Grogarnshuvud, steekt als een 
kaap in zee; van hier heb je een prachtig uitzicht. Grogarnshuvud bestaat uit harde rifkalk-
steen, voornamelijk opgebouwd door stromatoporen; de riffen worden geflankeerd door cri-
noïdenkalksteen. Onder de kliffen heeft de zee blauwgrijze mergel blootgelegd.  
Het ‘strand’ bestaat uit puin en gruis van de kliffen en uit mergelbrokken. Hierin komen veel 
fossiele weekdieren voor zoals de mossel Iliona prisca en slakken maar ook brachiopoden.en 
tabulate koralen. In de rotsen bij het strand zijn vele langwerpige, kegelvormige fossielen van 
Orthoceras allemaal naar dezelfde kant gericht. Kennelijk destijds een luwteplek waar deze 
dieren na hun dood door zeestromingen bijeen zijn gespoeld en vervolgens gefossiliseerd.  
De verschillende gesteentes horen allemaal tot de Hemseformatie. Deze formatie ligt bovenop 
de Klintebergformatie die de kliffen van Gothemhammar (zie 8.8, pg. 16) vormen. 
Het kalkplateau van Grogarnsberget heeft landinwaarts een golvend oppervlak; op de lagere 
delen blijft water staan door bijeengespoeld lutum12 dat de poriën in de poreuze kalksteen 
verstopt. De vegetatie is typerend voor kalkplateaus: verspreide bossages van Grove dennen 
en Jeneverbessen met een kruidlaag van voornamelijk Gewimperd parelgras en Engbloem. 
Vroege ereprijs en Arenaria gothica zijn eenjarige planten van de Alvar. Verder wordt de kale 
bodem bedekt door kalkminnende, droogtebestendige mossen, korstmossen, Wit vetkruid en 
andere vetkruiden. 
Op het kalkplateau broeden vogels als Geelgors, Tapuit en Leeuwerik. Raven broeden soms 
op de steile kliffen aan zee terwijl op de met struikgewas begroeide puinhellingen van de 
landinwaartse kliffen de Sperwergrasmus broedt.  

 
We vertrokken hierna naar de haven van Katthammarsvik waar het reuzenfossiel Megalomus 

gotlandicus te bewonderen was tot Theo van de kade viel en een grote schaafwond langs zijn 
onderarm opliep. Toen deze in de steriele gaasjes was gezet en ieder van de schrik bekomen 
was,werd verder gereden naar de prehistorische ringburcht Torsburgen. Dit bleek een hoger 
gelegen plateau te zijn van 115hA en op 68 meter hoogte. Bovenop stond een houten uitkijk-
toren waar enige klimmers uit de groep zich op waagden. Langs het pad naar boven groeide 
ondermeer Blauwe knoop, Marjolein, Stekende wolfsklauw, Ortilia secunda, Breedbladige 
wespenorchis en Welriekende muggenorchis. Als specialiteit was er de Gotlandse variëteit 
van het Jacobskruiskruid: Senecio jacobea gotlandica. Deze onderscheid zich van het gewone 
Jacobskruiskruid door een grote, dichte aar van bloemen. Het bos is in 1992 helemaal opge-
brand maar zag er nu weer behoorlijk groen uit.  

                                                
12 Lutum is een verzamelnaam voor kleine deeltjes ter grootte van klei (dat is < 2µ) 
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Intermezzo: Natuurreservaat Torsburgen 
Torsburgen ligt 4 km ten zuiden van Kräklingbo. Het wordt wel ’Lilla Karlsö op’t land’ ge-
noemd en die vergelijking is niet zo gek. Het is namelijk even groot als Lilla Karlsö en was, 
na het smelten van het landijs, enige tijd een eiland in het Baltische IJsmeer (zie 3.3, pg. 5). 
De branding van dat meer sloeg toen grotten in de kliffen die nu ruim 68 m boven zeeniveau 
uitsteken. Linnaeus bezocht dit kalkplateau op 3 juli 1741 en vond toen Coronilla emerus, een 
tot dan toe in Zweden onbekende plant met een Zuideuropese verspreiding. Wij vonden die 
plant helaas niet maar de bloeitijd (mei-juni) is nu ook wat langer geleden dan tijdens Lin-
naeus’ bezoek. Het plateau is begroeid met spaarzaam naaldbos afgewisseld met open plekken 
waar een schaarse kruidlaag groeit of zelfs kale plekken. De oostelijke kliffen van Torsburgen 
bieden uitzicht op het moeras Diksmyr waar ’s zomers kraanvogels broeden. . 
Op Torsburgen staan de overblijfselen van een fort waarvan de oudste delen waarschijnlijk uit 
de IJzertijd –hier ± 300 AD -, de Vikingen hebben het fort rond 900 AD uitgebreid. 

 
Toen was de vraag: waar kunnen we eten? In Ljugarn waren twee restaurants helemaal vol, 
maar het eethuis op het strand kon ons wel hebben als we tot half zeven konden wachten Dit 
bood de gelegenheid nog wat langs het strand te wandelen wat leuke waarnemingen oplever-
de: Zeelathyrus, Stekend loogkruid, Lactuca tatarica en als hoogte punt een Zwarte specht die 
op vrij korte afstand op de grond aan het foerageren was en zich goed liet bekijken. Het diner 
aan het strand was uitstekend behalve voor de twee groepsleden die een voorgerecht hadden 
besteld. Na een uur was hun hoofdmaaltijd nog niet geserveerd zodat ze met lege maag moes-
ten vertrekken, Gelukkig waren er in de achterbak voldoende boterhammen om ook hun hon-
ger te stillen.  
Op de terugreis werd nog de kerk in Lye bezocht. Het was inmiddels zo laat dat deze kerk 
dicht was. De zon ging onder, de maan verdween als eerste kwartier ook achter de horizon. 
Om 22 uur waren we thuis en konden na een zeer gevarieerde dag ons bed in duiken. 
 

Intermezzo: Paddenstoelen, door Kees Fokkens 
Het is in het veld altijd moeilijk een paddenstoel van de juiste naam te voorzien. Veel soorten 
waren er ook nog niet. Er was echter in het natuurgebied Kallgatburg een zeer opvallende 
soort aanwezig die de moeite waard is apart te vermelden. Het was een boleet met opvallend 
felle oranje hoed en een spierwitte steel. Het is Leccinum albostipitatum, familie van de be-
kende Berkenboleet. Deze Leccinum albostipitatum is een noordelijke soort. Hij heeft echter 
zijn leefgebied naar het zuiden uitgebreid. Enige jaren geleden werd hij namelijk voor het 
eerst in Nederland waargenomen in een dennenbos in de Flevopolders. In Kallgatburg ston-
den ze in een Taxusbos. Het is echter een paddenstoel die hoort bij populieren; in het naald-
bos van de Flevopolder bleken zaailingen van populieren te staan. In ons Taxusbos zullen dus 
ook populieren moeten voorkomen. Omdat het een nat gebied is zullen die er ook wel gestaan 
hebben.  

8.12. Bezoek aan ……. STORA KARLSÖ!! 
Woensdag 29 juli 2009, door Aenne Jaarsveld. 

 
Om 6.45 uur begint de dag: opstaan, lunchpakket samenstellen uit het lopende buffet achter in 
de bus van André (zoals steeds uitstekend geregeld!), dagrugzak inpakken en vandaag natuur-
lijk: telescoop mee! Als voorproefje alvast een overvliegende en roepende Zwarte Specht. Na 
het – ook al weer – heerlijke ontbijtbuffet stappen we in de busjes en rijden naar het haventje 
van Klintehamn. Genietend van de zon wachten we met steeds meer ‘dagjesmensen’ tot we 
even voor 9.30 uur aan boord van het pontje kunnen. Ik ga met de hele meute mee naar bin-
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nen en probeer een goed plaatsje te vinden, maar al gauw zie ik, dat je daarvoor lekker buiten 
op het achterdekje bij Arja en Leny moet zijn! De overtocht is perfect: zon, een lekker windje 
en een rustige zee. Dat belooft een goede dag te worden!  
We varen eerst langs Lilla Karlsö, dat veel minder toegankelijk is en dus ongerepter zal zijn, 
en zien onderweg steeds meer Alken en Aalscholvers vliegen. Na 40 minuten komen we aan 
en de bedoeling is dat we eerst luisteren naar de informatie van de ‘gard’ over het eiland: één 
van de droogste plekken van Zweden, dikwijls veel wind (maar vandaag dus even niet!), wat 
er te ontdekken is, wat mag wel en niet om de natuur vooral niet te schaden. Wachtend op een 
Engels sprekende gids kunnen we naar het café en het hele kleine winkeltje, het toiletgebouw 
(gewoon je neus volgen) en naar het museum. Daar zijn heel veel opgezette vogels uitgestald 
en er is veel informatie, maar helaas, dat Zweeds… 
Dan komt een jonge, enthousiaste gids ons het nodige vertellen over het eiland. Dat bestaat 
voornamelijk uit Silurische kalksteen en zowel de flora als de zeevogels zijn hiervan afhanke-
lijk. De koraalriffen - ‘klinks’ genoemd op Gotland - moeten veel groter geweest zijn, maar 
toen de zeespiegel hoger was is er veel weggewassen en de harde stukken bleven over. Een 
stukje verder op het ‘keienstrandje’ laat hij ons fossielen zien. Daar komen we bij de ‘pavil-
joens van de sneeuwhazenjagers’. Gedurende zo’n 3000 jaar – sinds de Steentijd - werd het 
eiland begraasd door schapen. Het gevolg was, dat er in 1880 nog slechts zeven bomen13 
overgebleven waren; verder was er alleen maar gras. Om op sneeuwhazen te kunnen jagen, 
gooide de eerste ‘sneeuwhazenjager’ eind 19e eeuw de schapen eraf, maar na verloop van tijd 
verlieten de jagers het eiland weer. Er ontstond te veel bos en daarom kwamen de schapen na 
ruim honderd jaar weer terug… 
Nu een vrij hoge klim- en klauterpartij tot boven op de rotsen maar kennelijk is dat voor 
niemand een onneembare hindernis. Boven aangekomen, krijgen we al snel mooi zicht op het 
gebouw van de vuurtoren en de daarbij behorende huizen. In 1975 vertrok de laatste vuurto-
renwachter, daarvóór werd het werk door vier families gedaan. Nu kunnen bezoekers er over-
nachten; bij hoge uitzondering mogen zij iets vrijer over het eiland lopen (alle anderen mogen 
dit alleen met gids of beperkt op kleine, aangegeven delen zoals rond de haven). Onder de 
dakrand zit het vol met nesten van Huiszwaluwen die druk rondvliegen. Een mooie plek! 
Onze gids vertelt over een project waarbij een kunstmatige klif jonge Alken en Zeekoeten van 
een nestplek voorziet als zij die nog niet hebben kunnen vinden. Op die manier zijn er meer 
nestplekken beschikbaar. Bovendien is er onderzoek aan beide soorten gedaan; daarbij zijn 
duiken tot een diepte van 75 m vastgesteld! En een dode, geringde vogel bleek na het opstu-
ren van de ring 43 jaar oud te zijn geworden… 
We gaan verder over het plateau en zien een middeleeuwse steengroeve uit de 13e eeuw. De 
steen werd verticaal gespleten door eikenhouten wiggen in een gleuf te drijven en nat te ma-
ken, door zwelling spleet deze vervolgens. Voor kerken zoals die van Visby werden deze ste-
nen gebruikt. Rechts, verder weg van ons pad en lager gelegen, zien we overblijfselen van 
graven uit het bronzen en ijzeren tijdperk.  
Hier en daar zijn in de diepte op het water voornamelijk Alken te zien: dat is genieten met een 
telescoop! De Zeekoeten zijn volgens de gids al klaar met broeden en daarna uitgezwermd; 
kort geleden lagen de aantallen dus andersom. Bij een hek staan veel mensen dicht bij elkaar 
en zij kijken ook allemaal in de diepte: daar zijn heel veel Alken en een paar Zeekoeten op de 
rotsen te zien. Zelfs vrij dichtbij zit een paartje Alken; voorzichtig kijken! 
 
Om 13.30 uur – later dan gepland - beëindigt onze gids de excursie bij een raukarformatie, 
waarvan er twee op het eiland zijn. Deze heeft een boog die je - volgens het verhaal - tien jaar 
jonger maakt, als je er onderdoor loopt. Natuurlijk wordt dat direct door vrijwilligers getest, 
                                                
13 Toen Linnaeus hier in 1741 voet aan wal zette, telde hij op het kalkplateau één boom die sindsdien de ‘es van 
Linnaeus’ heet. Hij staat bij een steenhoop uit de Bronstijd op Röjsu (lh). 
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maar het resultaat is (nog) niet zichtbaar. De andere formatie bestaat uit een grot, Stora För-
var; deze was opgevuld met een 4½ m dikke aardlaag die door archeologen is uitgegraven. 
Hoge golven van het Ancyclusmeer (3.3, pg. 5) vormden hier 9300 jaar geleden grotten. Van-
af 8000 jaar geleden zijn er sporen van menselijke activiteiten gevonden. 
Hierna gaan Arja en ik lekker zitten genieten aan de baai. Een vrouwtje Middelste Zaagbek 
komt uit het water en vrij dicht naar ons toe, dat is toch wel heel apart. We hadden nog op 
zoek kunnen gaan naar bijzondere vogels zoals Sperwergrasmus of Roodmus, maar of we die 
ook gevonden zouden hebben? Nu zien we in de telescoop o.a. Dwergsterns bij de haven en 
we hebben een gesprek met de ‘warden’ van het eiland, die toevallig langskomt en vraagt, wat 
we zoal in de telescoop gezien hebben. Dat is óók leuk en zo is dit toch een goede afsluiting. 
Om 15.00 uur vertrekt de boot helaas al weer, uitgezwaaid door de twee gidsen. Terug in 
Gannarvegard snel aan de slag: PAKKEN! 
’s Avonds zijn we weer in Klintehamn voor het diner waarbij Kees namens ons allen de beide 
reisleiders bedankt. Tet maakt van de gelegenheid gebruik om direct een reünie af te spreken: 
zaterdag 21 november bij station Presikhaaf in Arnhem. Daarna nemen we bij een mooie 
zonsondergang aan de baai rond 21.00 uur alvast een beetje afscheid van deze reis….. Weer 
thuis maak ik met Arja nog een ommetje over de paardenweitjes en geniet nog eens van de 
mooie avondlucht en overvliegende Kolganzen. Grauwe Gans en Tureluur zijn te horen, ook 
een Watersnip? Nog even naar het terras bij de eetzaal en kijken naar het uitzicht; hier is het 
stil, niemand! En dan - voor de laatste keer op dit mooie eiland - snel slapen… 
 

Intermezzo: natuurreservaat Stora Karlsö  
Het eiland Stora Karlsö – wat Groot Karelseiland’betekent - ligt 18 km zuidwesten van Klin-
tehamn maar slechts 6,5 km west van het meest westelijke deel van de kust van Gotland. Het 
meet grofweg twee bij twee kilometer en herbergt de hoogste kliffen van Gotland. Stora Karl-
sö bestaat uit twee globaal noordzuid verlopende Silurische riffen: een westelijke, Marmor-
berget, en een oostelijke ,Röjsuhaid, waartussen gelaagd crinoïdenkalksteen. Dit laatste ge-
steente is gevoeliger voor verwering dan de rifkalksteen; de baaien met stranden zijn dan ook 
hierin ontstaan. Het is dezelfde mooie roze-witte crinoïdenkalksteen als in de kliffen van Ho-
burgen. Lange tijd was het een belangrijk exportproduct: in heel Europa zijn er doopvonten 
van gemaakt.  
Hoog op het eiland ligt de waarschijnlijk langste Ancyclusstormrug van Zweden. Lager ligt 
een door de Littorinazee gevormde stormrug waarin de golven diverse grotten hebben gesla-
gen. De grootste daarvan, Stora Förvar, is eind 19e eeuw uitgegraven; er zijn vele artefacten 
gevonden die wijzen op bewoning van 3000 - 2000 v. Chr. De vondsten tonen dat deze men-
sen leefden van visserij en jacht: op hun menu stonden Grijze en Gewone zeehond, Wolf, Jan 
van Gent, Havik, Eidereend, Wilde eend, Alk en Zeekoet en mogelijk zelfs de medemens ge-
zien het feit dat er gespleten, menselijke beenderen zijn aangetroffen. Naast deze vondsten uit 
de Steentijd, zijn er ook sporen van menselijke aanwezigheid uit de Bronstijd en de IJzertijd 
maar bewoning is niet met zekerheid vastgesteld.  
Stora Karlsö kent nog meer beroemde grotten waarvan Jungfruhålet, met een diepte van 20 m, 
de grootste is. In de noordwestelijke kliffen onder de vuurtoren komen twee tot 15 m diepe 
grotten voor waarin zeekoeten broeden.  
Ook elders op de kliffen broeden Alken en Zeekoeten. De Zeekoetpopulatie telt wel 7500 
broedparen en is verreweg de grootste van de Oostzee. Deze vogels overwinteren in de zuide-
lijke Oostzee en bezetten in het vroege voorjaar hun plekje op de kliffen. Op een rustige, 
windstille avond in de eerste helft van juli, springen de nog niet vliegvlugge jongen van de op 
20-40 m hoogte gelegen nesten naar benenden waar hun ouders hen opwachten. Wij zagen 
dan ook nog maar heel weinig Zeekoeten naast enkele tientallen Alken. 
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Niet alleen het broedseizoen, ook de hoogtijdagen van het bloeiseizoen waren helaas voorbij: 
in het voorjaar bloeien hier duizenden en duizenden Vlierorchissen, een donkerrode en een 
geelwitte variëteit die hier Adam en Eva heten. Tesamen met de roodpaars bloeiende Manne-
tjesorchissen is dat een spectaculair gezicht14. Van half mei tot de tweede week van juni wor-
den hier speciale orchideeënexcursies georganiseerd. 
Toen de mens hier arriveerde, groeide er op beschutte plaatsen een door de wind geschoren, 
bos van Es, Linde, Hazelaar, Zomereik en Grove den. Als gevolg van begrazing door schapen 
en boskap is dat verdwenen, alleen op puinhellingen komt nog een restant voor. Hier broeden 
Spotvogel, Fluiter en Tuinfluiter en diverse paartjes Roodmus. Daarnaast zeldzamere soorten 
als Sperwergrasmus, Grauwe fitis en Kleine vliegenvanger. De vegetatie op het kalkplateau 
wordt kort gehouden door schapen en sneeuwhazen waardoor er een bloemrijk grasland is 
ontstaan. Daarin zagen wij nog Kleine tijm, Slanke Mantelanjer, Artemisia rupestris - een 
ijstijdrelict - en Aster linosyris evenals de manshoge Lactuca quercina, beide relicten uit een 
warmere periode. Midden op het eiland verbazen we ons over een weiland gedomineerd door 
Duifkruid. Zouden de schapen dat niet lusten? 

 

8.13. Reisdag: van Gotland naar Malmö 
Donderdag 30 juli, door Arja van Putten 

 
Opstaan en tijd genoeg om voor het ontbijt afscheid te nemen van onze mooie verblijfplaats: 
vakwerkhuisjes met bloeiende stokrozen. Ik wandel door de mooie tuin vol Wilde weit, Grote 
centaurie en Aarereprijs. Troepen kolganzen vliegen luid roepend over. In de verte lichten de 
kalkrotsen van Lilla Karlsö op in de vroege ochtendzon. Paarden met veulens in de weide. 
Wat een paradijsje!  Nog even langs het graf uit de late Bronstijd in de vorm van een boot. 
Hierin werden de urnen met de resten van verbrande mensen naast elkaar gezet. De grauwe 
stenen zijn overdekt met korstmos. Terug naar het huis want ik moet nog een keuze maken uit 
de verzamelde fossielen. Moeilijke beslissingsprocessen! 
 
Nadat Emile een groepsfoto heeft gemaakt, vertrekken we om 8.00 uur naar Visby voor de 
veerboot naar Oskarshamn. Nog even tijd om door Visby en langs de oude stadswallen naar 
de haven te lopen. De torens van de kathedraal steken als zwarte schaakstukken boven de stad 
uit.  
 
De boeg van de veerpont vertoont veel blutsen en deuken van de aanvaring. Toch gaan we vol 
vertrouwen aan boord. De hele bootreis, waarin Aenne en ik uitwaaien op een van de dekken, 
zien we eilanden en mooie luchten, maar weinig vogels. Als we de haven van Oskarshamn 
naderen, zien we enkele bultrotsen: kleine, lage eilandjes die door het landijs aan de ene zijde 
paraboolvormig zijn afgeslepen terwijl de andere zijde steil is afgebrokkeld. De helling van de 
afgeslepen zijde en de gletsjerkrassen, geven de bewegingsrichting van het ijs aan. Na een 
paar uur gaan we aan land en rijden we verder naar Malmö waar we ons intrek nemen in het 
Best Western Hotel Jagersro.  
Een select groepje onder leiding van André besluit ’s avonds nog even de stad in te gaan. 
Voor we het centrum van de oude stad bereiken, vallen ons een paar dingen op: veel groen, 
ruimte, rust en brede lanen. In het centrum is een enorm feest aan de gang: fakkelvuren, jazz, 
zelfs een glazen tent waar binnen een squashcompetitie te zien is. Eindelijk zijn we in het ou-
de stadsgedeelte. De huizen zijn uit de 15e en 16e eeuw: veel pakhuizen en vakwerkhuizen die 
ossenbloedrood of okergeel geverfd zijn. Op een groot plein staat het Raadhuis uit de Neder-

                                                
14 (zie http://www.storakarlso.se/english/flowers.asp) 
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landse Renaissance met prachtige fonteinen en moderne sculptuur die de geschiedenis van de 
stad weergeven. We blijven niet te lang hangen want we moeten morgen vroeg op voor de 
lange reis naar huis. 

8.14. Reisdag: van Malmö naar Deventer 
Vrijdag 31 juli, door Nienke Leurink-Wisman (tekst) en Toos van den Heuvel (typewerk). 

 
Na een copieus ontbijt, zelfs met verse frambozen en bramen, brengen we onze zwaar bepakte 
en met stenen beladen koffers naar de busjes. Om 8.30 uur vertrekken we richting Kopenha-
gen.Trouwe passagiers van het eerste busje, met als chauffeur reisleider André, zijn Leo en 
Roos, Kees en Yula, Cecile, Ineke, Toos en Nienke. Ook Emile heeft steeds dezelfde mensen 
bij zich in het tweede busje te weten: Tet en Theo, Sjef, Dirk, Leny, Arja, Aenne en Jan. 
In de buurt van Malmö tanken we en zien tijdens het voorbijrijden nog eenmaal de karakteris-
tieke, witte, gedraaide toren waarin kantoren gehuisvest zijn en enkele appartementen. 
Om toegelaten te worden tot de brug en door de nog vrij recente Olafstunnel is er een controle 
op de lengte van de bus en moet er 75 € tol betaald worden. Halverwege de brug over de Sont, 
zijn we in Denemarken. Links van de brug staan heel veel windmolens in het water van de 
Sont. Uit de tunnel komend zien we het SAS vliegveld.We zijn intussen onder Kopenhagen 
door gereden. Dan richting Rödby langs de korenvelden met in de berm nog veel bloeiende 
planten en rechts in de weide nog runenstenen. De prachtige witte wolken pakken zich samen 
en worden donkerder.Vanaf de brug zien we in het oosten het kalkrijke eiland Mön liggen.We 
hebben inmiddels het eiland Seeland verlaten en komen via een tunnel door een berg in Lol-
land.Wat een ganzen bij een poel rechts!  
Aankomst Rödby Haven om 10.30 uur; we hebben ongeveer 200 km gereden.We boffen: bei-
de busjes kunnen mee met het pont van 10.45 uur.Veel tijd op de pont is er niet: ieder kon nog 
net iets nuttigen. Om 11.35 uur rijden we van boord en komen aan in Puttgarden. 
We rijden in Sleeswijk Holstein Waar de eerste windmolens samen met wilgenroosjes en spi-
rea ons al toewuiven.We rijden op de E70, daarna zullen we verder rijden op de E22.  
Bij Heiligenhafen zien we links en rechts nog de Oostzee , de Kleine Belt en de Mecklenbur-
ger Bucht. Het landschap is golvend.  
In Duitsland rijden veel meer vrachtauto's dan in Denemarken en Zweden. We passeren 
Neustatt en Bad Schwartau, bekend door de zwarte bessenjam; in het oosten zien we de zeven 
kerktorens van de mooie Hanzestad Lübeck. 
In verband met de files besluiten André en Emile niet via Hamburg en Bremen te rijden maar 
via Hamburg Hannover. Na Hamburg komen we in Niedersachsen en rijden we over de Lü-
nerburger Heide. Om 13.40 stoppen we bij Rasthof Brunautal. Ineke lapt opnieuw de ramen! 
.Er wordt geluncht en met vereende krachten worden de voorraadmanden zoveel mogelijk 
leeg gegeten. Vertrek14.25 uur: nog 98 km naar .Hannover. 
  
De reis loopt voorspoedig. Maar dan, bij Celle………..file. Daarna afwisselend rijden en (bij-
na) stilstaan, Dortmund is nog 215 km verwijderd.We rijden op wegnummer 352, komen 
langs Koninklijke Tuinen, Hannover, Herrenhausen over de rivier de Leine. Terwijl de men-
sen in onze bus slapen, is het een inspannende rit voor André. Osnabrück is intussen nog 105 
km. Het landschap verandert: we reizen door het Weserbergland. Dan zien we staan Porta 
Westfalia - een geologisch fenomeen omdat de Weser hier door het WiehenWesergebergte 
breekt - en zijn in de deelstaat Westfalen. Op de borden staat nu ook Amsterdam; weer een 
file we moeten dwars door Bad Oeyenhausen rijden. Deze plaats is vanouds bekend als 
Kurort voor Kreislaufstörungen. Je ziet er nog vakwerkhuizen. Amsterdam is nu nog 266 km. 
Bij onze stop, om 16.55 uur bij Rasthof Grönegau, is het erg warm. We vertrekken weer om 
17.15 uur.We rijden weer door een middelgebergte: het Teutoburgerwoud. Het tegemoetko-
mend verkeer rijdt bij Suthausen op een niveau dat circa 8o cm hoger ligt. Vlak bij Rheine 
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passeren we het D ortmund Emskanaal.Via Salzbergen en Nordhorn rijden we richting Ol-
denzaal,de Lutte, Denekamp.  
Om 18.12 uur zijn we in Nederland; het is er 24°C! Aankomst Deventer station om18.50 uur!  
We hebben deze14 dagen in totaal 2994 km afgelegd. Hulde aan André en Emile! Veel dank! 
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10. Bijlagen 

10.1. Plantenlijst Gotland en (stukje) Öland 
door Leny Huitzing 

Enkele opmerkingen vooraf: 
• Het symbool * bij een plant betekent: is alleen op Öland gezien. 
• De planten zijn niet echt gedetermineerd d.w.z. niet met behulp van tabellen in een recen-

te, toonaangevende flora op naam gebracht maar opgezocht in een plaatjesflora: Gylden-

dals Store Nordiske Flora. Mossber e.a. 1995 (zie 9, pg. 28). Bij twijfel werd Rothmaler, 
deel 3 geraadpleegd. 

• Familieindeling is volgens Heukels (2005). De familievolgorde daarentegen, is alfabetisch 
op wetenschappelijke naam en vervolgens binnen de familie de soorten alfabetisch op we-
tenschappelijke naam. 

• In Zweden komen ruim 40 orchideeën voor waarvan 35 op Gotland. Dat wij daarvan 
slechts 10 hebben gezien, is gezien het late tijdstip van onze reis niet zo gek  

• We hebben niet (goed) op de bomen gelet, met name niet op wilgen/populieren. 
• Hetzelfde geldt voor de varens. 
• Soms hebben we te snel gedacht: “dat zal dit of dat wel zijn” en niet gekeken of er een 

endemische soort was die alleen op Gotland en/of Öland voorkomt.  
Maar goed: het was dan ook vakantie! 

 
Familie Soort wetenschappelijk Nederlands 
Alliaceae Allium oleraceum Moeslook 
Alliaceae Allium schoenoprasum Bieslook 
Alliaceae Allium scorodoprasum Slangenlook 
Alliaceae Allium ursinum Daslook 
Alliaceae Allium vineale Kraailook 
Alismataceae Alisma plantago aquatica Grote waterweegbree 
Amarantaceae Atriplex littoralis Strandmelde 
Amarantaceae Atriplex prostrata Spiesmelde 
Amarantaceae Chenopodium album Melganzevoet 
Amarantaceae Chenopodium polyspernum Korrelganzevoet 
Amarantaceae Chenopodium rubrum Rode ganzevoet 
Amarantaceae Salsola kali Stekend loogkruid 
Apiaceae Aegopodium podagraria Zevenblad 
Apiaceae Aethusa cynapium Hondspeterselie 
Apiaceae Angelica archangelica Grote Engelwortel 

Apiaceae Anthriscus sylvestris Fluitekruid 

Apiaceae Armorica rusticana Mierikswortel 
Apiaceae Berula erecta Kleine watereppe 
Apiaceae Capsella bursa-pastoris Herderstasje 
Apiaceae Chaerophyllum temulum Dolle kervel 
Apiaceae Conium maculatum Gevlekte scheerling 
Apiaceae Daucus carota Wilde peen 
Apiaceae Heracleum mantegazzianum Reuzenbereklauw 
Apiaceae Laserpitium latifolium Breed laserkruid 
Apiaceae Myrrhis odorata Roomse kervel 
Apiaceae Pastinaca sativa Pastinaak 
Apiaceae Pimpinella major Grote Bevernel 
Apiaceae Pimpinella saxifraga Kleine Bevernel 
Apiaceae Sanicula europea Heelkruid 
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Familie Soort wetenschappelijk Nederlands 
Apiaceae Torilis japonica  Heggedoornzaad 
Apocynaceae Vinca minor Kleine maagdenpalm 
Apocynaceae Vincetoxicum hirundinaria Engbloem 
Araliaceae Hedera helix Klimop 
Araliaceae Hydrocotyle vulgaris Gewone waternavel 
Asparagaceae Anthericum ramosum Graslelie 
Asparagaceae Asparagus officinalis Asperge 
Asparagaceae Convallaria majalis Lelietje-van-dalen 
Asparagaceae Maianthemum bifolium Dalkruid 
Asparagaceae Polygonatum multiflorum Veelbloemige salomonszegel 
Asparagaceae Tofieldia calyculata  

Aspleniaceae Asplenium ruta-muraria Muurvaren 

Aspleniaceae Asplenium trichomanes Steenbreekvaren 
Asteraceae Achillea millefolium Duizendblad 
Asteraceae Achillea ptarmica Wilde bertram 
Asteraceae Antennaria dioica Rozenkransje 
Asteraceae Anthemis tinctoria Gele kamille 
Astereaceae Arctium lappa Grote klit 
Asteraceae Arctium minus Kleine klit 
Asteraceae Arctium tomentosum Donzige klit 
Asteraceae Artemisia absinthum Absintalsem 
Asteraceae Artemisia campestris Duinaveruit 
Asteraceae Artemisia rupestris15  
Asteraceae Aster linosyris  
Asteraceae Aster tripolium Zulte 

Asteraceae Bellis perennis Madeliefje 
Asteraceae Carduus nutans Knikkende distel 
Asteraceae Carlina vulgaris Driedistel 
Asteraceae Centaurea cyanus Korenbloem 
Asteraceae Centaurea jacea Knoopkruid 
Asteraceae Centaurea scabiosa Grote centaurie 
Asteraceae Centaurea stoebe  
Asteraceae Chrysanthemum segetum Gele ganzenbloem 
Asteraceae Cicerbita macrophylla  
Asteraceae Cichorium intybus Wilde cichorei 
Asteraceae Cirsium acaule Aarddistel 
Asteraceae Cirsium dissectum  Spaanse ruiter 
Asteraceae Cirsium oleraceum Moesdistel 
Asteraceae Cirsium palustre Kale jonker 
Asteraceae Cirsium vulgare Speerdistel 
Asteraceae Erigeron acer Scherpe fijnstraal 
Asteraceae Hieracium murorum Muurhavikskruid 
Asteraceae Hieracium peleteranum Vals muizenoortje 
Asteraceae Hieracium pilosella Muizenoortje 
Asteraceae Hieracium umbellatum Schermhavikskruid 
Asteraceae Hypochaeris maculata Gevlekt biggenkruid 
Asteraceae Inula britannica Engelse alant 
Asteraceae Inula salicina Wilgalant 
Asteraceae Lactuca quercina  

                                                
15 Is ijstijdrelict volgens excursieleider op Stora Karlsö 
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Familie Soort wetenschappelijk Nederlands 
Asteraceae Lactuca serriola Kompassla 
Asteraceae Lactuca tatarica Strandsla 
Asteraceae Lapsana communis Akkerkool 
Asteraceae Leontodon autumnalis Vertakte leeuwentand 
Asteraceae Leucanthemum vulgare Gewone margriet 
Asteraceae Mycelis muralis Muursla 
Asteraceae Picris hieracioides Echt bitterkruid 
Asteraceae Scorzonera humilis Kleine schorseneer 
Asteraceae Senecio jacobea gotlandicus 'Gotlands Jacobs kruiskruid’ 
Asteraceae Senecio vulgaris Klein Kruiskruid 
Asteraceae Solidago virgaurea Echte guldenroede 
Asteraceae Sonchus arvensis Akkermelkdistel 
Asteraceae Sonchus oleraceus Gewone melkdistel 
Asteraceae Tanacetum vulgare Boerenwormkruid 
Asteraceae Taraxacum vulgare Paardenbloem 
Asteraceae Tragopogon crocifolius  
Asteraceae Tripleurospernum maritimum Reukeloze kamille 
Balsaminaceae Impatiens parviflora Klein Springzaad 
Betulaceae Alnus glutinosa Zwarte Els 
Betulaceae Betula pendula Ruwe Berk 
Betulaceae Carpinus betulus Haagbeuk 
Betulaceae Corylus avellana Hazelaar 
Boraginaceae Echium vulgare Slangenkruid 
Boraginaceae Teucrium scordium Moerasgamander 
Brassicaceae Alliaria petiolata Look zonder look 
Brassicaceae Arabis hirsuta Ruige scheefkelk 
Brassicaceae Berteroa incana Grijskruid 
Brassicaceae Cakile martima Zeeraket 
Brassicaceae Crambe maritima Zeekool* 
Brassicaceae Thlaspi arvense Witte krodde 
Campanulaceae Campanula persicifolia Prachtklokje 
Campanulaceae Campanula rotundifolia Grasklokje 
Campanulaceae Campanula latifolia Breedbladig klokje 
Campanluaceae Campanula trachelium Ruig klokje 
Campanulaceae Jasione montana Zandblauwtje 
Caprifolaceae Lonicera periclymenum Kamperfoelie 
Caprifolaceae Lonicera xylosteum Rode kamperfoelie 
Caprifolaceae Sambucus nigra Vlier 
Caryophyllaceae Arenaria serpyllifolia Gewone zandmuur 
Caryophyllaceae  Herniaria glabra Kaal breukkruid 
Caryophyllaceae Honkenya peploïdes Zeepostelein 
Caryophyllaceae  Petrorhagia prolifera Slanke mantelanjer 
Caryophyllaceae Sagina nodosa Sierlijke vetmuur 
Caryophyllaceae Saponaria officinalis Zeepkruid 
Caryophyllaceae Silene nutans Nachtsilene 
Caryophyllaceae  Stellaria graminea Grasmuur 
Caryophyllaceae  Stellaria media Vogelmuur 
Caryophyllaceae  Stellaria nemorum Bosmuur* 
Cistaceae Helianthemum nummularium Geel zonneroosje 
Convolvulaceae Calystegia sepium Haagwinde 
Convolvulaceae Convolvulus arvensis Akkerwinde 
Convolvulaceae Convolvulus soldanella Zeewinde 
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Familie Soort wetenschappelijk Nederlands 
Crassulaceae Rhodiola rosea  
Crassulaceae Sedum acre Muurpeper 
Crassulaceae Sedum album Wit vetkruid 
Crassulaceae Sedum reflexum Tripmadam 
Crassulaceae Sedum sexangulare Zacht vetkruid 
Cucurbitaceae Bryonia dioica Heggerank 
Cupressaceae Juniperus communis Jeneverbes 
Cyperacaea Eleocharis palustris Gewone waterbies 
Cyperaceae Bolboschoenus nigricans Heen 
Cyperaceae Carex spicata Gewone bermzegge 
Cyperaceae Carex flacca Zeegroene zegge 
Cyperaceae Carex lasiocarpa Draadzegge 
Cyperaceae Carex lepidocarpa Schubzegge 
Cyperaceae Carex nigra Gewone zegge 
Cyperaceae Carex panicea Blauwe zegge 
Cyperaceae Carex sylvatica Boszegge 
Cyperaceae Cladium mariscus Galigaan* 
Cyperaceae Eriophorum latifolium Breed wollegras 
Cyperaceae Schoenus ferrugineus  
Cyperaceae Schoenus nigricans Knopbies 
Droseraceae Drosera anglica Lange zonnedauw16 
Equisetaceae Equisetum palustris Lidrus 
Ericaceae Arctostaphylos uva-ursi Beredruif 
Ericaceae Orthilia secunda Eenzijdig wintergroen 
Eircadeae Pyrola rotundifilia Rondbladig wintergroen 
Ericaceae Vaccinium myrtillus Blauwe bosbes 
Ericaceae Vaccinium vitis-idaea Rode bosbes 
Euphorbiaceae Euphorbia helioscopia Kroontjeskruid 
Euphorbiaceae Euphorbia peplus Tuinwolfsmelk 
Fabaceae Anthyllis vulneraria Wondklaver 
Fabaceae Lathyrus japonicus Zeelathyrus 
Fabaceae Lathyrus pratensis Veldlathyrus 
Fabaceae Lathyrus sylvestris Boslathyrus 
Fabaceae Lathyrus vernus Voorjaarslathyrus 
Fabaceae Lotus corniculatus Rolklaver 
Fabaceae Lotus pedunculatus Moerasrolklaver 
Fabaceae Medicago falcata Sikkelklaver 
Fabaceae Medicago lupulina Hopklaver 
Fabaceae Medicago sativa Luzerneklaver 
Fabaceae Melilotus altissimus Goudgele honingklaver 
Fabaceae Ononis repens ss repens Kruipend stalkruid* 
Fabaceae Ononis repens ss spinosa Kattendoorn* 
Fabaceae Tetragonolobus maritimus Hauwklaver 
Fabaceae Trifolium arvense Hazenpootje 
Fabaceae Trifolium campestre Liggende klaver 
Fabaceae Trifolium medium Bochtige klaver 
Fabaceae Trifolium fragiferum Aardbeiklaver 
Fabaceae Vicia villosa Bonte wikke 
Fagaceae Fagus sylvestris Beuk 
Fagaceae Quercus robur Zomereik 

                                                
16 Groeide bovenop de rozet van een andere plant. 
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Familie Soort wetenschappelijk Nederlands 
Gentianaceae Centaurium erythraea Echt duizendguldenkruid 
Gentianaceae Centaurium littoralis Strandduizendguldenkruid 
Gentianaceae Centaurium pulchellum Fraai duizendguldenkruid 
Geraniaceae Geranium cicutarium Gewone reigersbek 
Geraniaceae Geranium columbinum Fijne ooievaarsbek 
Geraniaceae Geranium sanguineum Bloedooievaarsbek 
Globulariaceae Globularia vulgaris Gewone kogelbloem 
Grossulariaceae Ribes alpinum Alpenbes 
Grossulariaceae Ribes rubrum Aalbes 
Grossulariaceae Ribes uva crispi Kruisbes 
Hypericaceae Hypericum perforatum  St. Janskruid 
Juglandaceae Juglans regia Noteboom 
Juncaceae Juncus alpino- articulatus Rechte rus 
Juncaceae Juncus articulatus Zomprus 
Juncaceae Juncus compressus Platte rus 
Juncaceae Juncus conglomeratus Biezenknoppen 
Juncaceae Juncus effusus  Pitrus 
Juncaceae Juncus inflexus Zeegroene rus 
Juncaceae Luzula multiflora Veelbloemige veldbies 
Lamiaceae Ballota nigra Stinkende ballote 
Lamiaceae Clinopodium acinos Kleine steentijm 
Lamiaceae Clinopodium vulgare Borstelkrans 

Lamiaceae Leonurus cardiaca Hartgespan 
Lamiaceae Lycopus europaeus Wolfspoot 
Lamiaceae Mentha aquatica Watermunt 
Lamiaceae Mentha arvensis Akkermunt 
Lamiaceae Origanum vulgare  Wilde marjolein 
Lamiaceae Prunella grandiflora Grootbloemige brunel 
Lamiaceae Prunella vulgaris Gewone brunel 
Lamiaceae Salvia pratensis Veldsalie 
Lamiaceae Thymus serpyllum Kleine tijm 
Lamiaceaea Stachys palustris Moerasandoorn 
Lamiaceaea Stachys sylvatica Bosandoorn* 
Lamiaceae Teucrium scordium Moerasgamander* 
Lentibulariaceae Pinguïcula vulgaris Vetblad 
Linaceae Linum catharticum Geelhartje 
Lycopodiaceae Lycopodium annotinum Stekende wolfsklauw 
Myricaceae Myrica gale Gagel 
Nymphaeaceae Nymphaea alba Witte waterlelie 
Oleaceae Fraxinus excelsior Es 
Oleaceae Syringa vulgaris Sering 
Onagraceae Chamerion angustifolium Wilgenroosje 
Onagraceae Circaea lutetiana Groot heksenkruid* 
Onagraceae Epilobium hirsutum Harig wilgenroosje 
Orchidaceae Dactylorhiza maculata fuchsii Bosorchis 
Orchidaceae Epipactis atrorubens Bruinrode wespenorchis 
Orchidaceae Epipactis helleborine Brede wespenorchis 
Orchidaceae Epipactis palustris Moeraswespenorchis 
Orchidaceae Goodyera repens Dennenorchis 
Orchidaceae Gymnadenia conopsea Grote muggenorchis* 
Orchidaceae Gymnadenia odoratissima Welriekendemuggenorchis 
Orchidaceae Neottia ovata Grote keverorchis 
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Familie Soort wetenschappelijk Nederlands 
Orchidaceae Orchis mascula Mannetjesorchis 
Orchidaceae Platanthera montana17 Bergnachtorchis 
Orobanchaceae Melampyrum arvense Wilde weit 
Orobanchaceae Melampyrum cristatum  Kamzwartkoren 
Orobanchaceae Melampyrum pratense Hengel 
Osmundaceae Pteridium aquilinum Adelaarsvaren 
Papaveraceae Chelidonium majus Stinkende Gouwe 
Papaveraceae Fumaria officinalis Gewone duivenkervel 
Parnassiaceae Parnassia palustris Parnassia 
Pinaceae Picea abies Fijnspar 
Pinaceae Pinus sylvestris Grove den 
Plantaginaceae Cymbalaria muralis Muurleeuwenbek 
Plantaginaceae Linaria vulgaris Vlasbekje 
Plantaginaceae Plantago coronopus Hertshoornweegbree 
Plantaginaceae Plantago lanceolata Smalle weegbree 
Plantaginaceae Plantago major Grote weegbree 
Plantaginaceae Plantago maritima Zeeweegbree 
Plantaginaceae Plantago media Ruige weegbree 
Plantaginaceae Plantago minor Smalle weegbree 
Plumbaginaceae Armeria maritima Engels gras 
Poaceae Agrostis canina Moerasstruisgras 
Poaceae Agrostis gigantea Hoog struisgras 
Poaceae Aira praecox Vroege haver 
Poaceae Anthoxanthum odoratum Reukgras 
Poaceae Arrhenaterium elatius Glanshaver 
Poaceae Brachypodium pinnatum Gevinde kortsteel 
Poaceae Brachypodium sylvaticum Boskortsteel 
Poaceae Briza media Bevertjes 
Poaceae Bromus inermis Kweekdravik 
Poaceae Calamagrostis canescens Hennegras 
Poaceae Calamagrostis epigejos Duinriet 
Poaceae Cynosurus cristatus Kamgras 
Poaceae Dactylis glomerata Kropaar 
Poaceae Deschampsia cespitosa Ruwe smele 
Poaceae Deschampsia flexuosa Bochtige smele 
Poaceae Elytrigia repens Kweek 
Poaceae Festuca arundinacea Rietzwenkgras 
Poaceae Festuca gigantea Reuzenzwenkgras 
Poaceae Festuca ovina Schapengras 
Poaceae Festuca pratensis Beemdlangbloem 
Poaceae Festuca rubra Rood Zwenkgras 
Poaceae Leymus arenarius Zandhaver 
Poaceae Lolium perenne Engels raaigras 
Poaceae Melica ciliata Gewimperd parelgras 
Poaceae Melica nutans Knikkend parelgras 
Poaceae Molinia caerulea Pijpenstrootje 
Poaceae Phalaris arundinacea Rietgras 
Poaceae Phleum phleoides  
Poaceae Phleum pratense Timoteegras 
Poaceae Poa annua Straatgras 

                                                
17 Kreuz en Delforge, toonaangevend op het gebied van Europese orchideeën, noemen deze soort P. chlorantha. 
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Poaceae Poa nemoralis Schaduwgras 
Poaceae Poa trivialis Ruw beemdgras 
Poaceae Sesleria caerulea Blauwgras 
Polygalaceae Polygala comosa Kuifvleugeltjesbloem 
Polygalaceae Polygala vulgaris Gewone vleugeltjesbloem 
Polygonaceae Persicaria lapathifolia Beklierde duizendknoop 
Polygonaceae Polygonum aviculare Varkensgras 
Polygonaceae Rumex acetosa Veldzuring 
Polygonaceae Rumex conglomeratus Kluwenzuring 
Polygonaceae Rumex obtusifolius Ridderzuring 
Primulaceae Anagallis arvensis Guichelheil 
Primulaceae Glaux maritima Melkkruid 
Primulaceae Lysimachia vulgaris Grote wederik 
Primulaceae Primula elatior Slanke sleutelbloem 
Primulaceae Primula farinosa Melige sleutelbloem 
Primulaceae Primula veris Echte Sleutelbloem 
Ranunculaceae Adonis vernalis Voorjaarsadonis 
Ranunculaceae Anemone hepatica Leverbloempje 
Ranunculaceae Anemone nemorosa Bosanemoon 
Ranunculaceae Aquelegia vulgaris Gewone akelei 
Ranunculaceae Hepatica nobilis Leverbloempje 

Ranunculaceae Pulsatilla vulgaris Wildemanskruid 
Ranunculaceae Ranunculus acris Scherpe boterbloem 
Ranunculaceae Ranunculus flammulus Egelboterbloem 
Ranunculaceae Ranunculus repens Kruipende boterbloem 
Ranunculaceae Thalictrum minus  Kleine ruit 
Resedaceae Reseda lutea Reseda  
Resedaceae Reseda luteaola Wouw 
Rhamnaceae Rhamnus cathartica Wegedoorn 
Rhamnaceae Rhamnus frangula Vuilboom 
Rosaceae Agrimonia eupatoria Gewone agrimonie 
Rosaceae Amalanchier laevis Drentse krent 
Rosaceae Crataegus monogyna Eenstijlige meidoorn 
Rosaceae Filipendula ulmaria Moerasspirea 
Rosaceae Filipendula vulgaris Knolspirea 
Rosaceae Fragaria vesca Bosaardbei 
Rosaceae Geum urbanum Geel nagelkruid 
Rosaceae Potentilla anserina Zilverschoon 
Rosaceae Potentilla argentea Viltganzerik 
Rosaceae Potentilla reptans Vijfvingerkruid 

Rosaceae Prunus mahaleb Weichselboom 
Rosaceae Prunus padus Vogelkers 
Rosaceae Prunus serotinus Zoete wilde kers 
Rosaceae Prunus spinosa Sleedoorn 
Rosaceae Rosa canina Hondsroos 
Rosaceae Rubus idaeus Framboos 
Rosaceae  Rubus rubiginosa Egelantier 
Rosaceae Rubus saxatilis Steenbraam 
Rosaceae Sanguisorba minor Kleine Pimpernel 
Rosaceae Sanguisorba officinalis Grote pimpernel 
Rosaceae Sorbus aucuparia Lijsterbes 
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Rosaceae Sorbus hybrida Zweedse lijsterbes 
Rosaceae Sorbus intermedia  
Rosaceae Asperula tinctoria Kalkbedstro 
Rubiaceae Galium aparine Kleefkruid 
Rubiaceae Galium boreale  Noords walstro 
Rubiaceae Galium verum Echt walstro 
Salicaceae Populus tremulus Ratelpopulier 
Salicaceae Populus x canescens Grauwe abeel 

Sapindaceae Acer platanoides Noorse Esdoorn 

Sapindaceae Acer pseudoplatanus Gewone Esdoorn 
Sapindaceae Aesculus hippocastanum Wilde Paardekastanje 
Saxifragaceae Saxifraga tridactylites Kandelaartje 
Scheuchzeriaceae Triglochin maritima Schorrenzoutgras 
Scheuchzeriaceae Triglochin palustris Moeraszoutgras 
Scrophulariaceae Euphrasia stricta Stijve ogentroost 
Scrophulariaceae Odontites vernus ss littoralis  
Scrophulariaceae Scrophularia nodosa Knopig helmkruid 
Scrophulariaceae Symphytum x uplandicum  
Scrophulariaceae Verbascum speciosum18  
Scrophulariaceae Veronica chamaedrys Gewone ereprijs 
Scrophulariaceae Veronica offinalis Mannetjesereprijs 
Scrophulariaceae Veronica scutellata Schildereprijs 
Scrophulariaceae Veronica spicata Aarereprijs 
Solanaceae Lycium barbarum Boksdoorn 
Srophulariaceae Veronica beccabunga Beekpunge 
Taxaceae Taxus baccata Taxus 
Thymelaceae Daphne mezereum Peperboompje 
Urticaceae Urtica dioica  Grote brandnetel 
Urticaceae Urtica urens Kleine brandnetel 
Valerianaceae Knautia arvensis Beemdkroon 
Valerianaceae Scabiosa columbaria Duifkruid 
Valerianaceae Succisa pratensis Blauwe Knoop 
Valerianaceae Valeriana officinalis  Gewone valeriaan 
Woodsiaceae/ 
Athyriaceae 

Matteucia struthiopteris Struisvaren 

10.2. Vlinderlijst  
door Leny Huitzing 

Citroenvlinder, mannetje 
Bruin zandoogje 
Apollovlinder 
Keizersmantel 
Oostelijke parelmoervlinder (Melitta brittomartis) 
Rouwmantel 
Kleine vuurvlinder 
Heivlinder 

                                                
18 Dit is die heel grote plant waarvan een aantal exemplaren (in een tuin) bij de lunchplek bij Högklint (26-07-
09) stond (de bladen lopen niet af maar de planten zijn te groot voor Keizerskaars). 
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10.3. Vogellijst  
door Aenne Jaarsveld 

 
Fuut  
Aalscholver 
Grote Zilverreiger 
Blauwe Reiger 
Knobbelzwaan 
Kolgans 
Grauwe Gans 
Brandgans 
Bergeend 
Wilde Eend 
Soepeend 
Krakeend 
Slobeend 
Kuifeend 
Eidereend 
Middelste Zaagbek 
Zeearend 
Steenarend 
Rode Wouw 
Bruine Kiekendief 
Buizerd 
Torenvalk 
Boomvalk 
Fazant 
Waterral 
Huiszwaluw 
Waterhoen 

Meerkoet 
Kraanvogel 
Kievit 
Bonte Strandloper 
Witgat 
Tureluur 
Kokmeeuw 
Stormmeeuw 
Zilvermeeuw 
Grote Mantelmeeuw 
Dwergstern 
Reuzenstern 
Visdief 
Zeekoet 
Alk 
Holenduif 
Houtduif 
Gierzwaluw 
Zwarte Specht 
Groene Specht 
Grote Bonte Specht 
Kleine Bonte Specht 
Veldleeuwerik 
Boerenzwaluw 
Graspieper 
Witte Kwikstaart 
Roodborst 

Tapuit 
Zanglijster 
Merel 
Tuinfluiter 
Zwartkop 
Fitis 
Tjiftjaf 
Grauwe Vliegenvanger 
Koolmees 
Zwarte Mees 
Glanskop 
Boomklever (noordelijke 
ondersoort) 
Ekster 
Gaai 
Kauw (noordelijke onder-
soort) 
Roek 
Bonte Kraai 
Raaf 
Spreeuw 
Huismus 
Ringmus 
Vink 
Groenling 
Sijs 
Geelgors 

 

10.4. Waargenomen wespen 
door Leo Blommers 

 

10.4.1. Inleiding 
Als de gelegenheid zich voordeed, heb ik aandacht besteed aan de wespen van het gebied. 
Mijn interesse is daarbij min of meer beperkt tot twee groepen: de plantenwespen en de roof-
wespen. Deze wespen behoren tot de orde der Vliesvleugeligen of Hymenoptera: de soorten 
hebben twee paar vleugels die in rust over het achterlichaam gevouwen worden, terwijl bij het 
vliegend insect de voor- en achtervleugel door haakjes met elkaar verbonden zijn. 
De orde wordt verdeeld in twee groepen: de Symphyta of Plantenwespen en de Apocrita, met 
als meest opvallende verschil dat de wespentaille, oftewel de insnoering tussen het eerste en 
twee achterlijfssegment van de tweede groep, bij de eerste ontbreekt. 
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Indeling van de Hymenoptera 

 
 
Plantenwespen leven als larve van planten en de larven, vaak basterdrupsen genoemd, lijken 
op echte rupsen. De Apocrita worden weer verdeeld in Parasitica of sluipwespen en de Acule-
ata of angeldragers. Terwijl bij de eerste de legboor nog functioneel is, is die bij de tweede 
een steekwapen, de angel, geworden. Bijen, mieren en wespen behoren tot de angeldragers.  
Twee grotere groepen angeldragers in onze contreien zijn de graafwespen (Crabronidae) en 
spinnedoders (Pompilidae). Al deze soorten jagen op andere insecten of spinnen die wegge-
stopt worden in een meestal zelf gemaakte holte. Een derde groep zijn de plooivleugelwespen 
of Vespidae, verdeeld in de Eumeninae of metselwespen en de Vespinae of sociale wespen.. 
De laatste groep heet sociaal omdat zij in gemeenschappelijke nesten met een koningin en 
werksters leven, zoals ook de honingbij doet. Hiertoe behoren de gewone en de Duitse wesp 
die op limonade en bier afkomen; aan deze soorten heb ik geen aandacht besteed. De metsel-
wespen leven solitair en maken vaak nestholtes van klei; vandaar hun naam.  

10.4.2. Waarnemingen 
In tabel 1 heb ik per vindplaats weergegeven hoeveel soorten ik er gevonden heb. In tabel 2 is 
aangegeven waar de vertegenwoordigers van de verschillende Symphytafamilies gevonden 
zijn. De vindplaatsen hebben dezelfde de nummers als in in tabel 1. Tabel 3 toont op dezelfde 
wijze de vindplaaatsen van de Aculeata. De aantallen per locatie in tabel 1, zijn slechts be-
doeld om een indruk te geven in hoeverre er aan wespen aandacht besteed is.  
 
 

Tabel 1: Vindplaatsen met aantallen geprepareer-
de soorten 
1 Byxelkrok (Öland) 22-07 20 
2 Grankullavik, bij Länge Eric 22-07 6 
3 Visby, Gustavsvik  23-07 8 
4 Vaskinde, Brucebo 23-07 38 
5 Boge, Kallgateburg 24-07 2 
6 Gothem, Gothemmshamar 25-07 18 
7 Vibble, Högklint 26-07 25 
8 Hablingbo, Krakvätr 27-07 4 
9 Sundre, Hoburgen 27-07 20 
10 Z Kräklingbo, Torsburgen 28-07 1 
11 Fröjel, omgeving logies 29-07 7 
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Tabel 2: Vindplaatsen van deSymphyta  

Familie Argidae 
Arge ochropus 1, 4, 7, 9, 11 
Familie Tenthredinidae of Echte Bladwespen 
Athalia circularis 4, 11 
Athalia cordata 6, 10, 11 
Athalia rosae 3 
Cladius pectinicornis 11  
Tenthredo arcuata 11 
Tenthredo notha 1 

 
Voor de plantenwespen, met ongetwijfeld meer dan 500 soorten in Zweden, was het duidelijk 
niet de goede tijd. Er werden maar zeven soorten gezien. Waarschijnlijk waren wij te laat in 
het jaar, want in Holland is de vliegtijd van de meeste soorten het voorjaar en zo noordelijk 
als Gotland zullen weinig soorten, zoals in Holland, een tweede vliegperiode in de zomer 
hebben. Alle aangetroffen soorten zijn ook bij ons algemeen en sommige heb ik dan ook niet 
uitputtend geregistreerd. 
 

Tabel 3: Aculeata of Angeldragers 

Familie Chrysididae - Goudwespen 
Chrysis brevitarsis 5 
Holopyga generosa 1 
Familie Pompilidae - Spinnedoders 
Subfamilie Ceropalinae - Sluipspinnedoders 
Ceropales maculata 4 
Subfamilie Pepsinae - Groefspinnedoders 
Auplopus albifrons 7 
Caliadurgus fasciatellus 11 
Priocnemis exaltata 3, 9 
Priocnemis schioedtei 1 
Subfamilie Pompilinae – Echte spinnedoders 
Anoplius alpinobalticus 11 
Anoplius nigerrimus 4, 11 
Anoplius viaticus 1, 4, 7, 11 
Arachnospila abnormis 9 
Arachnospila minutula 7 
Arachnospila rufa 7 
Arachnospila spissa 4, 7, 11 
Arachnospila trivialis 7 
Arachnospila wesmaeli 7 
Evagetes ?crassicornis 4 
Evagetes crassicornis 2 
Evagetes ?subglaber 11 
Crabronidae – Graafwespen 
Cerceris quadrifasciata 6 
Crabro cribrarius 7, 8 
Crossocerus capitosus 1 
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Tabel 3: Aculeata of Angeldragers 

Crossocerus cetratus 2 
Crossocerus elongatulus 9 
Crossocerus nigritus 1 
Crossocerus podagricus 1, 4, 9, 11 
Crossocerus tarsatus 7 
Ectemnius continuus 1, 4, 8 
Ectemnius guttatus 4 
Ectemnius rubicola 1 
Mellinus arvensis 1 
Mimumesa dahlbomi 5 
Passaloecus singularis 1 
Passaloecus sp. 11 
Pemphredon inornata 1, 11  
Pemphredon lethifer 1 
Tachysphex fulvitarsis 1 
Trypoxylon figulus s.l. 4 
Trypoxylon minus 11 
Tiphiidae – Keverdoders 
Tiphia femorata 6, 7 
Vespidae – Plooivleugelwespen 
Eumeninae – Metselwespen 
Ancistrocerus ichneumonideus 6 
Ancistrocerus trifasciatus 4 
Vespinae – Sociale wespen 
Dolichovespula sylvestris 3 

 
Roofwespen waren veel talrijker; vooral voor spinnendoders bleek het hoogtij te zijn. Hoeveel 
soorten van de laatstgenoemde groep in Zweden voorkomen is mij niet bekend, maar het zijn 
er zeker niet veel meer dan 65 zoals in ons land en daarvan werd dus een kwart geregistreerd, 
wat voor dit soort snelle en solitaire rovers veel is.  

10.4.3. Enkele kanttekeningen 
In vergelijking met de Nederlandse fauna vallen een paar verschillen op. Allereerst leven er 
op Gotland soorten die een boreo-alpiene verspreiding hebben, die dus zowel in het koudere 
noorden als in de bergen (Ardennen, Alpen) voorkomen en daartussen in het laagland niet of 
nauwelijks: Anoplius alpinobalticus is daarvan een goed voorbeeld zoals de naam ook aan-
geeft. Anderzijds blijken er op Gotland een aantal soorten te leven die niet of nauwelijks bij 
ons voorkomen, omdat zij een meer oostelijke, middeneuropese verspreiding hebben, zoals 
Auplopus albifrons en Ectemnius rubicola.  
Ook een leuke waarneming is de sluipspinnedoder Ceropales maculata die als koekoek bij 
andere soorten opgroeit. De vrouwtjeswesp legt haar ei in de boeklongen van de verdoofde 
spin als de spinnedoder die de spin gevangen en verdoofd heeft, even niet oplet; het Ceropa-
les-ei ontwikkelt zich dan ten koste van het ‘rechtmatige’ ei. Andere hier gemelde soorten met 
een koekoekachtige levenswijze zijn koekoekspinnedoders Evagetes en de goudwespen. De 
laatste leggen hun eieren stiekem in de nesten van graafwespen en/of graafbijen. 
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10.4.4. Literatuur 
Wie over de roofwespen wat meer wil weten kan terecht bij: 
• Klein W, 1996. De graafwespen van de Benelux. Jeugbondsuitgeverij, Utrecht, 130 pp. 
• Nieuwenhuijsen H, 2008. De spinnendoders van Nederland (Hymenoptera: Pompilidae). 

Jeugdbondsuitgeverij Utrecht, 74 pp. 
• Peeters TMJ, van Achterberg C, Heitmans WRB, Klein WF, Lefeber V, van Loon AJ, 

Mabelis AA, Nieuwenhuijsen H, Reemer M, de Rond J, Smit J, Velthuis HHW, 2004. 
Nederlandse Fauna deel 6: De wespen en mieren van Nederland (Hymenoptera: Aculea-
ta). Naturalis / KNNV / EIS-Nederland, 507 pp. 

 
Over de plantenwespen als groep bestaat alleen een gedateerde catalogus:  
Van Oostrom, SJ 1976. De Nederlandse Symphyta (Halm-, hout- en bladwespen). Weten-
schappelijke Mededelingen KNNV nr. 114, 24 pp. 

Rhenen, 17 september 2009 
 

10.5. Verblijfadressen 
1. 18-21 juli: Axona Konferens & Kursgard, 24292 Hörby (ongeveer 30 km noordelijk van 

Lund). Tel. 0046-415-14830.  
2. 21-22 juli: omdat de boot naar Gotland niet voer diverse slaapadressen in Byxelkrok, he-

lemaal noord op Öland,. 
3. 22- 26 juli: Vandrarhem Tingstäde, Mistelvagen 17, 62440 Tingstäde.  

Tel. 0046-498-274333.  
4. 26-30 juli: Gannarvegard-Pensionat, Gannarve-Fröjel, 62355 Klintehamn. 

Tel.: 0046-498-244160. 
5. 30 juli: Best Westernhotel Jägersro, Jägersrovägen 160, 21237 Malmö.  

Tel.: 0046-40-6717500. 

10.6. Lijst van deelnemers 
 
 Naam   m/v 
1 
  

André Beijersbergen  

 
algemeen reisleider M 

2 
  

Emile Gevers reisleider geologie M 

3 Heuvel, C.J. van den (Toos) 
 

 V 

4 Tichelaar, T. (Tet) 
 

 V 

5 Leurink-Wisman, T. (Nienke) 
 

 V 

6 Beek, J.J.J. van (Sjef) 
 

 M 

7 Zwarekant, R.W.J. (Ineke) 
 

 V 

8 Doornebosch, T.B. (Theo) 
 

 M 

9 Bais, D.J. (Dirk) 
 

 M 

10 Arnold, C.A. (Cecile) 
 

 V 

11 Huitzing, H.H.W. (Leny)  V 
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 Naam   m/v 

 
12 Fokkens, K. (Kees) 

 

 M 

13 Barneveld, J.T.E.M. van (Yula) 
 

 V 

14 Blommers, L.H.M. (Leo) 
 

 M 

15 Schlösser e/v Blommers, R.M.A. (Ro-
se) 
 

 V 

16 Jaarsveld, A.C.J. (Aenne) 
 

 V 

17 Zandstra, A.T. (Arja) 
 

 V 

18 Uilenbroek, J.T.J. (Jan) 
 

 M 

 

11. Lexicon uit de losse pols 

 
Alvar: Zie 5.3, blz. 7. 
Altlanticum: een warmere periode in het Holoceen, grofweg van 8000 tot 5000 jaar geleden. 
Brachiopoden: Een vrijwel uitgestorven groep van mariene weekdieren waartoe ook de 
tweekleppigen (kokkels, mossels) behoren. Het weke lichaam was omgeven door twee onge-
lijke schelpen en zat met een soort arm vast in de bodem (brachiopoden = armpotigen). 
Bryozoa: mosdiertjes. Bryozoa zijn sessiele kolonievormers die zout of zoet water leven; elk 
diertje zit afzonderlijk in een soort celletje van kalk. 
Crinoïden: zeelelies. Hoewel hun naam anders doet denken zijn het geen planten maar dieren 
bestaande uit een lange stengel waarop een kelk met een mond waaromheen vijf tentakels die 
voedsel vangen. Zeelelies behoren tot de Stekelhuidigen (zeeslangen, zeeappels en zeester-
ren). Ze hebben een kalkskelet en vormen kolonies vastgehecht op de flanken van koraalrif-
fen. 
Droogdal: Gewoonlijk brede, vlakke dalen op de flank van hellingen. Deze dalen ontstaan ’s 
zomers in de permafrost als afwateringssysteem van de ontdooide bovenlaag. Zodra de per-
mafrost helemaal verdwenen is, voeren ze geen water meer doordat de neerslag wegzakt in de 
poreuze – kalk, zand – ondergrond. 
Eindmorene: Zie eerst morene en grondmorene. Een wal van meegevoerd materiaal afgezet 
vóór het landijsfront, dus vóór de gletsjertong. Wanneer het ijsfront zich langere tijd op de-
zelfde plaats bevindt, zal het meegevoerde materiaal vóór het ijsfront accumuleren. 
Esker: een langgerekte rug die het smeltend landijs in het landschap achterlaat. Het smeltwa-
ter verzamelt zich op de laagste delen van het terrein onder de gletsjer en stroomt vandaar 
door een ijstunnel naar het gletsjerfront waar het de gletsjer verlaat (gletsjerpoort). Zodra het 
water onder het ijs vandaan is, vermindert de hydrostatische druk enorm en slaat het meege-
voerde sediment neer. Zodoende laat de smeltende (‘terugtrekkende’) gletsjer een langgerekte 
rug van morene achter. 
Gneis: gesteente dat o.i.v. hoge temperatuur en druk – dus diep in de aarde – uit andere ge-
steente ontstaat.  
Graniet: een dieptegesteente, d.w.z. een stollingsgesteente dat diep in de aarde ontstaat. Be-
staat uit kwarts, veldspaat en glimmer. 
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Grondmorene of keileem: Het landijs werkt als een lopende band: al het materiaal dat er 
vanaf rotswanden op valt of door het ijs uit die wanden wordt losgetrokken, wordt meege-
voerd en komt uiteindelijk aan het front van het landijs terecht waar het op de bodem valt. 
Ook uit de bodem worden stenen losgetrokken en meegevoerd. Zo ontstaat onder het ijs een 
geplet mengsel van klei, zand, en keien (van klein tot zeer groot). Zie ook eindmorene. 
Kalksteen: Er zijn vele soorten klaksteen. Op Gotland zijn het sedimenten (= afzettingsge-
steenten) bestaande uit de kalkskeletten van brachiopoden, crinoïden, cephalopoden etc. Het 
kan ook bestaan uit een fossiel koraalrif, dan is het dus opgebouwd uit de kalkskeletten van 
kolonievormende koralen. Temidden van die kolonie leven vele andere soorten dieren met 
kalkskeletten. Chemisch gezien is kalksteen grotendeels CaCO3 en dat is wit. Hoe zuiverder 
de kalksteen hoe witter; ijzeroxide maakt het rood, bijmenging van klei (dan heet het mergel) 
maakt het grijs.  
Karren: Kenmerkende scheuren in een kalksteenplateau. Kalksteen is nogal bros: d.w.z. dat 
het onder druk – bv onder het landijs - gemakkelijk breekt. O.i.v. de enigszins zure regen, lost 
kalk makkelijk op waardoor de spleten verbreden tot scheuren: karren. 
Karstverschijnselen: karren, grotten, onderaardse gangen met stalagmieten en stalactieten, 
afzetting van kalksinter. Kortom, al het oplossen en weer neerslaan van kalksteen o.i.v. water. 
Krijt: vrijwel zuivere kalksteen. 
Keileem: zie grondmorene. 
Mergel: kalksteen met een bijmenging van klei. 
Metamorfe gesteenten: gesteentes ontstaan uit ander gesteentes wanneer deze diep in de aar-
de terecht komen (dus o.i.v. hoge temperatuur en druk). Hiertoe horen bv. schisten en gneizen 
maar ook leisteen. 
Morene: verzamelnaam voor door het landijs meegevoerd materiaal.  
Polje is een nat gedeelte/een plas op een kalkplateau. Op het laagste deel van een kalkplateau: 
spoelen fijne deeltjes, bijeen. Fijne deeltjes - ter grootte van kleideeltjes, dat is < 2µ - verstop-
pen de bodemporiën waardoor het water erboven blijft staan. 
Planktonische organismen: organismen die in de bovenste zone van het water zweven. 
Raukar: een door erosie uitgeprepareerd, veelal pilaarvormig overblijfsel van een rif. Het 
betreft het hardste deel (koraal) van de voormalige rif. 
Rugose koralen of tetrakoralen: een uitgestorven groep van voornamelijk solitaire koralen 
gekenmerkt door goed ontwikkelde septen (een septum is een verticale scheidingswanden in 
de koraaldiertjes) waarvan het aantal een veelvoud is van vier. De horizontale scheidingswan-
den zijn minder goed ontwikkeld. Grootste verbreiding tijdens het Siluur.  
Schist: een metamorf (zie hierboven) gesteente uit de kleiserie (was dus oorspronkelijk klei). 
Stromatoporoïden: dé rifbouwers uit het Siluur, nu vrijwel uitgestorven. Verwant aan bra-
chiopoden en bryozoen.  
Tabulate koralen: een uitgestorven groep van kolonievormde koralen gekenmerkt door goed 
ontwikkelde horizontale scheidingswanden tussen de diertjes en slecht ontwikkelde septa 
(verticale scheidingswanden binnen de koraaldiertjes). Maximale ontwikkeling in Siluur en 
Devoon. 
Trilobieten: een uitgestorven groep primitieve geleedpotige dieren die op de bodem van de 
zee leefden. Hun uitwendige skelet – veelal kalk – bestaat uit een middenstuk en twee zijstuk-
ken (trilobiet = drie lobben).



 

Wachten op de boot bij Puttgarden 

 

 

Orthoceras in vensterbank Axona Konferens & Kursgard te Hörby 

 
 



 

 

Dalby Söderskog nabij Lund  

 
 

Breedbladig klokje in Dalby Söderskog 

 



 

 

Arja in 1000-jarige eik bij Bosjöskloster 

 
 

Kathedraal  van Lund 

 



 

 

Orthoceras in vloer kathedraal Lund, foto Emile Gevers 

 
 

Trilobiet in strandsteen baai van Byxelkrok 

 



 

 

Kalkmoeras Östra gatan bij Byxelkrok 

 
 

Toegang Grankullavik gezien vanaf de vuurtoren Lange Erik 

 



 

 

Emile in de groeve bij Galgberget, foto Jan Uilenbroek 

 
 

Fossielen zoeken in Ireviken 

 



 

 

Markt op de Grote Markt van Visby 

 
 

Ruïne van St. Catharina,Grote Markt van Visby 

 



 

 

Kalkmoeras Kallgatburg 

 
 

Arja in kalkmoeras Kallgatburg 

 



 

 

Kerk Tingstade, foto André Beijersbergen 

 
 

Pseudoraukar bij Rövar Liljas håla, foto André Beijersbergen 

 



 

 

André bij Hoburgen op de Burgsvikzandsteen 

 
 

Burgsvikzandsteen bij Hoburgen, foto Emile Gevers 

 



 

 

 
Keizer Henrik wordt gewogen, kerk Vamlingbo. Foto Emile Gevers 

 

Vrouwtje van de bladwesp Tenthredo maculata, foto Leo Blommers 



 

 

Opgeheven klifkust bij Grogarnsberget 

 
 

Sjef langs baai bij Ljugarn 

 



 

 

Alk op Stora Karlsö, foto Emile Gevers  

 
 

Stora Karlsö, vuurtoren vanuit het westen. Foto Aenne Jaarsveld 

 



 

 

Resterende alken op Stora Karlsö, foto Aenne Jaarsveld 

 
Aenne bij Raukar op Stora Karlsö 



 

 
Öjakruis (13e eeuw), foto André Beijersbergen 



 

 



 

 



 

 



 

 


