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Voorwoord                                                                                                                      Martien Helmig 
 
Een reis leiden met elke dag uitstekend weer, met tevreden deelnemers, met een goed onderkomen, 
is niet het vreselijkste wat een reisleider kan overkomen. En dan ook nog een mooie lijst van 
waarnemingen! Hoewel dit niet mijn eerste trip naar Müritz was, vind ik het reisdoel steeds weer de 
moeite waard. Excursies maken direct vanuit het pension heeft ook iets heel aantrekkelijks.  
Wat mij betreft voor herhaling vatbaar.   
Zo ook de groep en mijn compagnon - tweede reisleider en chauffeur.   
Ik hoop jullie nog eens mee te krijgen op een reis. Bedankt en tot ziens. 
 

 
 
Reisleiding Martien Helmig 
 Loes Dieben 
Deelnemers Aenne Jaarsveld 
 Ben van Dijk 
 Carla Houniet 
 Claudia Finke 
 Ellen Kerkhof 
 Hans Schinkel 
 Ietje Boukema 
 Kees Roselaar 
 Lenie van Gorkum 
 Nico Taen 
 Piet Smeets 
 Simon Kuitwaard 
 Sytze Rinsema 
 Ton Janssen 
Vogel- en zoogdierenlijst Kees Roselaar 
Plantenlijst Ietje Boukema en Simon Kuitwaard 
Slakkenlijst Ton Janssen 
Vlinderlijst Piet Smeets 
Fotografie Aenne Jaarsveld 
 Hans Schinkel 
 Martien Helmig 
 Piet Smeets 
 Ton Janssen 
Samenstelling en vormgeving Ellen Kerkhof 
 
Noot van de samenstelster:  
Ieders opvatting over het wel of niet schrijven van Nederlandse soortnamen met een hoofdletter of 
met een kleine letter heb ik gerespecteerd. 
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Zondag 26 april 2009, dag nul, de heenreis                                                               Hans Schinkel               
 
Van een KNNV-reis wordt een verslag gemaakt, er zijn dus mensen nodig die een dag willen 
‘verslaan’. Op de vraag: ‘wie wil het verslag van dag nul maken?’ heb ik ja gezegd. Bij dezen dus. 
Vandaag begon de reis naar de Müritz om half tien en vanaf het station in Deventer. Dat is voor ons te 
halen als we de eerste trein nemen, gelukkig gaat die niet zo vroeg. Het begin van de reis gaat 
voorspoedig en we zijn op tijd in Deventer, maken kennis met medereizigers, reisleiding en beide 
busjes en vertrekken om 09:31 uur richting Müritz, een minuut later dan gepland, mooi op tijd dus. 
De reis begint voorspoedig. Het landschap wordt heuvelachtiger, het aantal hoogzits neemt toe net als 
het aantal reeën; soms zien we zelfs een edelhert. Langs de kant van de weg staat een bord met de 
tekst “Totalsperrung Bremen 25/4-22:00 – 26/4-12:00”. Wij blijken af te slaan richting Bremen en gaan 
op de file af. Ik krijg medelijden met de mensen die regelmatig een tijd in de file doorbrengen, dat is 
zeker geen pretje. Om iets over twaalven passeren we een auto die wegafzettingen opruimt en 
meteen is de file weg, als ze dat nu eens eerder gedaan hadden…  
Negentien jaar geleden heb ik dezelfde rit gemaakt, toen was er een duidelijk verschil tussen Alte en 
Neue Bunderländer, nu is dat verschil weg, ook in het oosten rijden geen Trabants meer.  
Vanuit het busje kijken we vogels, we zien -niet verrassend- vooral grote: rode en zwarte wouwen, 
ooievaars, struisvogels, grauwe ganzen, buizerds. De struisvogels tellen niet mee, die horen bij een 
boerderij. Straks zal blijken dat het ‘andere busje’ meer vogels gezien heeft; dat is niet zo gek: de 
ramen van dat busje zijn ook veel groter. Op sommige elektriciteitsmasten zijn ‘schalen’  bevestigd die 
nestgelegenheid bieden, een visarend gebruikt er een. Het weer is nog steeds mooi. 
Om ongeveer kwart voor zeven komen we bij pension Zur Fledermaus aan. Het pension ligt prachtig 
aan de rand van een bos met uitzicht op een weide, het Teufelsbruch. Er blijkt echter wel een maar te 
zijn: er is niet op gerekend dat we willen eten. Martien, de reisleider, gaat in conclaaf met het 
pensionmanagement en gelukkig kan er geïmproviseerd en gekookt worden. We krijgen zelfs een  
keuze kalt -Sauerfleisch of Backherring- of warm –Wurst- alles met Bratkartoffeln. Ik kies de 
Backherring, een gebakken haring uit het zuur, ik ken het van vroeger als panharing. Een nagerecht 
besluit de maaltijd. In de loop van de week zal helaas blijken dat deze geïmproviseerde maaltijd 
helemaal zo gek nog niet was.    
Na de maaltijd ruimen we wel zelf af, de kookster heeft immers haar vrije avond. Dan is er koffie (of 
thee). Tijdens de koffie worden afspraken (ontbijt om acht uur en om negen uur weg) gemaakt en 
wordt het programma voor de volgende dag besproken.  Dit alles in de eetzaal met zicht op het 
Teufelsbruch. Daar lopen reeën en hebben wilde zwijnen een stuk weiland omgewoeld. Een 
kraanvogel zoekt dat omwoelde stuk grondig af. Dat belooft wel wat voor de komende dagen, net als 
de weersvoorspelling die warm en droog weer belooft.  

 

  

onderweg pension Zur Fledermaus 
 

 
Maandag  27 april 2009                                                                                                  Ietje Boukema 
 
We werden al vroeg gewekt door de zingende vogels, dus vroeg uit de veren. Toen ik naar buiten liep 
zag ik een groene specht opvliegen. Anderen hadden ook al prachtige waarnemingen gedaan zoals 
visarend, zwarte wouw en spechten. De muggen waren ook al zeer actief. Martien had bedacht om de 
eerste dag een wandeling vanuit ons pension te maken. 
Na een uitgebreid ontbijt gingen we op pad. Het was prachtig zonnig en warm weer. Ton en Piet 
namen hun telescoop mee. Eerst langs de bosrand met uitzicht over de weilanden en het moeras van 
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de Teufelsbruch richting Warnker See. We  zagen al veel vlinders, zoals geaderd en klein koolwitje, 
oranjetipjes en boomblauwtjes. Langs het pad stonden mooie bloeiende bosviooltjes en we hoorden 
boompiepers en roffels van spechten. In de verte zat een grote roofvogel in een kale boom bij het 
moeras. De meningen waren verdeeld of het nou een vis- of een zeearend was. Na enige 
metamorfoses bleek bij het wegvliegen dat het toch een zeearend was. Even verder zagen we de 
dassenburcht, die er 14 jaar geleden ook al was (ik was hier 14 jaar geleden ook al met de KNNV 
geweest, evenals Simon). De burcht leek nog bewoond. Daarna al weer een leuke waarneming: een 
zandhagedis, die op de foto werd gezet.  
 
 

  

 
 
We liepen naar de vogelhut aan de zuidwestkant van de Warnker See. Toen we allemaal goed en wel 
zaten kregen we een schitterende voorstelling van een jonge zeearend die over een groep ganzen 
met nog zeer kleine jongen vloog. De kleintjes doken steeds onder als de arend een aanval inzette en 
de volwassen ganzen bliezen en dreigden. Dit herhaalde zich een tijdje, maar gelukkig werd er geen 
gansje gepakt en droop de zeearend af.  Rond de hut groeide galigaan en iemand zag een 
doolhofzwam. Toen we net op wilden stappen deed Ellen nog een leuke waarneming: een ringslang 
die prachtig voor de hut langs zwom. 
We liepen verder richting het volgende meer: de Rederangsee. Onderweg veel bloemen zoals 
voorjaars kruiskruid, bosanemoon, muskuskruid, salomonszegel, akkerhoornbloem, grote muur, 
bloeiende sleedoorns en vogelkers en in de natte gedeelten pinksterbloem en dotterbloem. Ook weer 
veel vlinders zoals citroentje en dagpauwoog. In de lucht twee volwassen zeearenden.  
In de vogelhut van de Rederangsee hielden we de lunchpauze. Het was er vrij rustig, we zagen o.a. 
drie kranen, weer twee zeearenden en futen. Net na de hut zagen we een vlinder die Piet later met 
behulp van de vlinderboekjes als een landkaartje identificeerde. Ook zagen we een grote oranje 
gekleurde vlinder, die maar niet stil wilde zitten (is later ook veel gezien maar niet geïdentificeerd). 
Piet had ook nog een grote libel op de foto gezet. Toen de anderen al terugliepen riep Ben ons, hij zag 
een groep van wel 20 kraanvogels in het weiland ten oosten van het meer staan. Maar om niet te veel 
achterop te komen bleven we niet kijken. Op de terugweg liepen we langs de noordoostkant van de 
Teufelsbruch en bezochten de vogelhut aan de noordkant van de Warnker See. Hier zagen we weer 
een zwemmende ringslang. Net buiten de hut hoorde en zag ik een appelvink. Na een mooie 
wandeling rond de Teufelsbruch kwamen we tegelijk met Kees, Simon en Leny, die de westzijde van 
het moeras hadden genomen bij ons pension aan, waar het bier na de lange warme wandeling goed 
smaakte. Na het eten en lijsten nog weer naar buiten, waar we vanaf het terras reeën en herten zagen 
en later de reeën hoorden blaffen en de boomkikkers zingen en we kapot gestoken werden door de 
muggen. Het was een prachtige dag. 
 
Dinsdag  28 april 2009 – we gaan fietsen!                                                                  Aenne Jaarsveld 
 
Wakker worden met de enthousiaste zang van ‘huisvogels’ als Gekraagde Roodstaart, Braamsluiper 
en Zwartkop o.a. maakt het opstaan niet echt moeilijk, al gaan Loes en ik er niet extra vroeg op uit. 
Natuurlijk missen we daardoor de das, die Kees van heel dichtbij te zien kreeg en de zingende 
Goudvink van Martien. Ongetwijfeld was er nog veel meer moois voor mensen, die ook vroeg uit de 
veren gingen…. 
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Na ons weer goed verzorgde ontbijt gaan we fietsen regelen en proefrijden; na een kleine aanpassing 
blijkt mijn ros uitstekend te rijden. Als alle bagage naar wens zit, gaan we even na 9.00 uur op weg, 
behalve Lenie: zij blijft liever in de omgeving. Ook Hans blijkt even later toch daarvoor te kiezen en 
keert om. We nemen de zandweg richting Waren en dan de Müritz-Radrundweg richting Federow en 
Schwarzenhof. Het is frisser en bewolkt, maar uitstekend fietsweer en we zien overal schitterend 
bloeiende bomen en al die voorjaarskleuren. We rijden over een mooie open vlakte en zien/horen 
Zwarte Mees, Veldleeuwerik (uitbundig zingend!), Rode Wouw, Geelgors en Grauwe Gors met zijn 
rinkeltje. In de verte zien we op een mast het nest van een visarend; Paapje en Tapuit zitten ‘gewoon’ 
op het fietspad. 
 

  
visarenden op hun nest uitzichttoren 

 
 
 
Bij Federow staat een kijkscherm, waarvoor we natuurlijk afstappen. Dat loont de moeite: 2! 
Visarenden op hun nest; één ervan besluit naar een berk te verhuizen en vliegt weg. 
Bij een Picknickplaats zoeken we naar rietvogels en horen de Snor; bij een volgende stop ontdekken 
we Rietgors, Rietzanger en een paartje Paapjes. Het wordt nu warm en redelijk zonnig! 
Dan komen we in een moerassig gebied, waar het fietspad verhoogd doorloopt (dat was een 
toegangsweg naar de Specker Horst - midden in het Staatsjachtgebied Müritz. Daarin stond het 
jachthuis van de voormalige minister-president Willi Stoph….!) Bij de uitzichttoren staat informatie: 200 
jaar geleden werd het waterpeil van het oorspronkelijke meer verlaagd en daardoor ontstonden 3 
kleinere meren, waaronder de Specker See. Het zo ontstane moeras werd later kunstmatig ontwaterd 
via de daartoe aangelegde Hermannsgraben. De moerasvegetatie legde het loodje en berken rukten 
op. In 1989 werd de Graben afgesloten en het waterpeil steeg weer door neerslag. De 
moerasvegetatie herstelde zich en nu leggen de berken het loodje, zoals van boven goed te zien is. 
Watervogels en steltlopers profiteren natuurlijk hiervan en daar komen wij nu voor…. 
 

  
 
Iets verderop een 2e toren, met zicht op de Binnenmüritz: eveneens ontstaan door de verlaging van 
het waterpeil. Ook hier klimmen we natuurlijk naar boven en genieten van het uitzicht. 
Voor de lunch fietsen we iets terug. Een deel van de groep besluit bij 2 banken te blijven; de overigen 
gaan door naar een eerdere stop - met - uitzicht om daar nog eens rond te kijken. Dat wordt beloond: 
Zeearend, Boomvalk, Grauwe Vliegenvanger (voor sommigen) en Kees hoort een Roerdomp. 
Dan door naar Boek, maar er valt eerst nog wat te zien: onderweg vliegt (waarschijnlijk) een jonge 
Havik laag door het bos en vóór ons over het fietspad en daarna zien we als klap op de vuurpijl een 
Zwarte Specht heel mooi en duidelijk – een plaatje! 
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In Boek kunnen we op een heel gezellig terras bij het Gutshaus bijkomen van al dat moois, maar 
helaas zonder Kuchen – die is nog ‘im Rohr’. Later zie ik binnen bij de authentieke ‘Kachelofen’ een 
verse taart binnenkomen, maar te laat…. Daarnaast is een informatieruimte over de streek en een 
klein museumpje met tinnen figuren. 
Nico besluit voor een deel van de terugweg met de fiets de bus te nemen; hij wordt zelfs nog 
getrakteerd op de haven. Bij Federow zullen we hem weer oppikken. 
Op het fietspad terug zien we een (nog?) levende en een platgereden ringslang en we maken even 
een afzwaaiertje naar de kijkhut Doppelkiefergraben, gelegen aan de Müritzsee ( na de Bodensee het 
grootste meer van Duitsland). Onderweg stoppen we voor een herkansing van de Grauwe 
Vliegenvanger, maar die blijft beperkt tot Loes. Wel een Matkop! Met Piet stop ik nog even boven op 
die mooie, grote vlakte om te genieten van het uitzicht en de zingende Veldleeuweriken. Ik mis de 
Tapuit wéér! 
 

  
 
Rond 17.30 uur zijn we ‘thuis’. Lenie had een goede dag met een wandeling en een terras aan het 
water bij de oude Houtzaagmolen; ook Hans had het naar zijn zin. 
Na het diner gaan we met 9 mensen op zoek naar dassen (Kees zag er gisteravond 2!), maar die 
hebben elkaar waarschijnlijk gewaarschuwd en laten zich niet zien. Dan maar vanuit de kijkhut over 
de Warener See kijken, maar behalve het mooie, zachte avondlicht over het water zien we niet veel. 
Dat compenseren de muggen echter ruimschoots: die laten zich met heel velen zien èn voelen! In het 
riet zijn Snorren heel goed te horen (maar niet te zien) en één ervan maakt bovendien een ons 
onbekend belletjesgeluid. Ook Waterral en Houtsnip (Martien) laten zich horen. Terug lopen we op de 
gok iets anders door het bos, maar het komt goed. 
Thuisgekomen blijf ik op het terras en als het bij het huis (bijna) stil wordt, is het Boomkikkerconcert in 
volle glorie te horen…. Dat is heel ‘erg’ genieten en een sublieme dagsluiting! 
 
 
Woensdag 29 april 2009                                                                                               Simon Kuitwaard 
 
’s Morgens tijdens het ontbijt ontdekte Kees de taigaboomkruiper, die goed zichtbaar was vanuit de 
eetzaal, te herkennen aan z’n lichte kop en korte snavel. De dag begon dus al veelbelovend. 
Om 9.00 uur vertrokken we richting visvijvers om echter eerst te moeten tanken in Waren. 
Onderweg naar onze bestemming zagen we o.a. twee kraanvogels, een bruine kiekendief en visarend 
zittend op z’n nest bovenop een mast en reden we door een zeer afwisselend landschap met fraaie 
koolzaadvelden. Om 10.15 uur bereikten we de Boeker Mühle Fisch Teiche. Daar waren twee 
kijkhutten die ons een goed overzicht gaven over de visvijvers. 
Plotseling zagen we een grote vin van een vis boven water uitsteken, wat de staart van een grote 
steur bleek te zijn. En de dodaars liet zijn baltsroep duidelijk horen, zo ook een koekoek. Hoog in de 
lucht waren enkele zeearenden en een visarend te zien. En in de rietkraag de uitbundige zang van de 
grote karekiet. Langs het pad groeide nog niet bloeiende hokjespeul en wilde hop. In 1965 is men 
begonnen met de aanleg van de visvijvers met een totale oppervlakte van 175 hectare. 
Om 11.15 uur verlieten we deze mooie plek en reden we vervolgens naar Boek, nog steeds onder 
stralende weersomstandigheden. Dit bleef zo gedurende de hele dag.  
Om ± 11.45 uur begon de wandeling vanaf Boek over een mul bospad richting Amalienhof totdat we 
bij een hekwerk kwamen en niet verder konden. Het was inmiddels 12.30 uur en we besloten om onze 
lunch te verorberen. Tijdens de wandeling hadden we genoten van de zang van de veldleeuwerik en 
van de schoonheid van het hooibeestje en het groentje. En van de fladderende vlucht van de 
rouwmantel naar een grote witte seringenstruik en talloze oranjetipjes en een boomhommel. Ook hier 
verder de grote karekiet, rode wouw, visarenden en zeearenden. Het “regende” ook voortdurend van 
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de wilgenpluisjes, net een lichte sneeuwbui. En de sterke geur van de balsempopulier maakte deze 
plek tot een ware belevenis. Loes ontdekte vlakbij onze lunchplek een fraai groepje morieljes, een 
typische voorjaarspaddestoel.  
 

  
Morchella esculenta (Gewone morielje) Trentepohlia spec (waarschijnlijk aurea) op balsempopulier 

(met dank aan Klaas van Dort voor naamgeving) 
 
Om 13.15 uur wandelden we weer terug naar onze busjes en na een klein ritje liepen we door het bos 
naar onze volgende bestemming, het kijkscherm bij de visvijvers richting Zartwitz grenzend aan de 
Woterfitzsee. Daar konden we genieten van een zeearend die een grote vis greep en enkele 
zeearenden die een prachtige demonstratie van vliegkunst gaven. We hoorden ze ook roepen waarna 
ze een boom verkozen om uit te rusten. Er zwommen verder nog krooneenden, de grote karekiet was 
ook weer aanwezig en verder enkele kokmeeuwen. 
Om 14.45 uur zijn we weer teruggewandeld en zagen we een fraai driekleurig viooltje langs het pad. 
Om 15.30 uur vertrokken we richting Rechlin Nord en passeerden we het luchtvaarttechnisch 
museum. Om 16.00 uur kwamen we aan bij de Badestelle, een stukje zwemstrand langs de 
Müritzsee. Onderweg had Kees nog een grauwe klauwier gespot in een meidoornhaag. We hadden 
vanaf deze zwemplaats een prachtig overzicht over het meer en zagen o.a. tafeleenden, dodaars en 
brilduikers voorbijzwemmen en een Pontische meeuw en een bruine kiekendief overvliegen en een 
rietgors. Ook de flora was hier interessant, er stond hier Engels gras, viltganzerik en tormentil. 
Zeer voldaan over deze mooie dag vertrokken we om 16.30 uur naar ons pension. Enkele deelnemers 
hebben ’s avondsnog een wandeling gemaakt en o.a. vleermuizen en dassen gezien. 
 
 
Donderdag 30 april 2009                                                                                  Ton Janssen 
 
De helft van de groep begon deze dag met een vroege ochtendwandeling naar de Warnker See. De 
eerste vraag om vijf uur in de morgen was of de ander wel de bosuil die nacht had gehoord. Zowel het 
vrouwtje als het mannetje hadden zich meerdere malen flink laten horen. Het was voor het eerst dat 
we een uil hoorden. 
Vanaf het terras voor het huis, daar verzamelden we, zagen we recht vooruit vrij laag een heldere ster 
flonkeren. Er was echter geen astronoom bij ons die kon vertellen welke ster of misschien planeet dit 
was.  
Over de weilanden van het Teufelsbruch lagen behoorlijk grote nevelflarden die er een mooie 
ochtendsfeer van maakten. Ver weg graasden 11 edelherten. Halverwege de Warnker See ontmoeten 
we drie reeën. Ze stonden ons even met gespitste oren aan te kijken en doken toen onder de 
omheining door het bos in. Onzichtbaar op de plas achter bosjes hoorden we een mysterieus klappen 
dat we niet meteen konden thuisbrengen. Het waren zwanenpoten die een aanloop namen en op het 
water klapten bij het in de lucht komen. 
Vanuit de kijkhut genoten we van het baltsen van de brilduikers en van andere eenden die er rond 
scharrelden op het water. Een mooi gezicht waren 4 knobbelzwanen die voor de opkomende zon 
langs vlogen. Vanuit de observatiehut liepen Sytze en Claudia terug naar ‘Zur Fledermaus’. De rest 
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liep nog even verder en zag op korte afstand nog 2 kraanvogels die na ons bekeken te hebben luid 
roepend heen vlogen. Op de terugweg naar het pension zagen we een watersnip die met een paar 
mooie duikvluchten zijn baltsvlucht liet zien en horen. Langs het pad vonden we een dassenlatrine; 
een mooi kuiltje met onderin zijn behoefte. 
 

  
landschap met koolzaad kijkscherm 

 
Na het ontbijt reden we naar Serahn bij het dorp Zinow. Ongeveer een uur rijden met de auto. 
Onderweg zagen we zeearenden boven de gele koolzaadvelden zweven. Koolzaad wordt daar op 
grote oppervlakten geteeld voor biobrandstof. Nu in bloei is het landschappelijk een schitterend 
gezicht. Serahn is een groot gebied (6200 ha) met bos, plassen en moeras. Het is een vroeger 
jachtgebied. Het bos stond er vol met bosbessen. Bij de observatiehut werd ook aan planten gedaan. 
Er stond daar onder andere moerasrozemarijn, dat niets met rozemarijn te maken heeft maar een 
Ericaceae is. Ook stond er een uit de kluiten gewassen wolfsklauw. Welke kon echter niet worden 
achterhaald daar in het aanwezige plantenboek niets over sporenplanten was opgenomen. 
Jammer genoeg lag het water hier ver weg. Wel konden we in het galigaanveld mooi een kraanvogel 
zien foerageren. Verder zagen we hier vanzelfsprekend de rietgors en hoorden de snor. 
Verder lopend naar een volgende kijkhut die er niet bleek te zijn kwamen we op een plek waar de 
middeleeuwse nederzetting Saran heeft gelegen. Deze naam is van Slavische oorsprong en betekent 
‘aalvangst’. Deze plek werd in 1939 teruggevonden en tot 1956 zijn er opgravingen gedaan. Heel wat 
dorpen in deze omgeving hebben een naam met als uitgang ow hetgeen op een Slavische invloed in 
dit gebied wijst. 
Nog wat verder bij een grote kei maakten we een korte stop om wat te drinken. De kei was er 
geplaatst naar aanleiding van de terugkeer in 2002 van de slechtvalk in dit gebied. Via een plankier 
door het moeras kwamen we bij een weg waarlangs we terugliepen naar de beide busjes. Onderweg 
genoten we nog van een gekraagde roodstaart die in het topje van een boom zich langdurig liet 
bekijken. 
 

  
brilduikers in de kijkhut 

 
 
Het volgende doel was de Steinbruckermühle. Daar gebruikten we de lunch. Van de oude watermolen 
was niets meer terug te vinden. Een geweldig leuke waarneming was de grote gele kwik die alleen 
maar groot lijkt door zijn lange staart. Kees vertelde ons dat de grote gele kwik maar 11 gram weegt, 



 9 

de gele kwik 17 gram en de witte kwik zelfs 25 gram. Door snelle kijkers werd hier de ijsvogel 
waargenomen. We konden hier bij de plas genieten van zeearenden, visarenden en zwarte wouw. De 
meesten hebben de zwarte wouw zijn vis zien vangen en ook de zeearend deed waarschijnlijk een 
geslaagde poging maar die zagen we op de rug en vloog gelijk achter een punt van het bos uit het 
zicht. Volgens het informatiebord hier komen er ook bevers voor maar we hebben geen knaagsporen 
van hen kunnen ontdekken. Ook hier was weer ruimte voor de plantenmensen. 
 
Na de lunch reden we naar het gehucht Wendorf bij Neugarten. Daar zou het mogelijk kunnen zijn de 
schreeuwarend te zien. Onderweg er naar toe werd in het veld een vosje waargenomen. Bij Wendorf 
was er discussie, het zat nogal ver weg, of het nu een tapuit of een paapje was. Gelukkig zaten ze er 
allebei en iedereen was daarmee dik tevreden. Een stipje boven het bos zou de schreeuwarend 
kunnen zijn maar het was heel ver weg. Een paar mensen, het wachten wat beu, dwaalden wat af en 
hoorden de nachtegaal, ook nooit weg. Maar de moeite van het wachten werd beloond. Uiteindelijk 
vloog het paartje schreeuwarenden recht over ons heen. Dat was de topic van vandaag. 
Op weg terug naar het pension stopte Martien bij een parkbos bij het dorp Krumbeck. Daar had hij 
onder het rijden op de heenweg een paar rinkelende kiezelsteentjes gehoord. Wat kregen we hier te 
zien, hij had het goed gehoord, twee mannetjes van de Europese kanarie die om elkaar heen vlogen 
om het vrouwtje dat er zat voor zich in te palmen. 
Later op weg naar huis werd er nog een stop gemaakt om de echte sleutelbloem te fotograferen die bij 
Carpin op meerdere plaatsen in de berm stond. 
 
Na zo’n lange dag, de pils en spaghetti werd er die avond rustig nagetafeld en niet nog eens op uit 
getrokken. Het was een mooie dag geweest. Jammer genoeg was Nico heel moe en had koorts 
gekregen en moest daardoor gauw zijn kamer opzoeken. 
 
 
Vrijdag 1 mei 2009                                                                Piet Smeets 
 
Vandaag gaan we met de busjes in noordoostelijke richting, namelijk  het gebied rond het Torgelower 
meer. Voordat we vertrekken wordt de  olie nog even nagekeken. Net voor Torgelow wordt een 
wespendief gespot  vanuit het 2de busje. Bij Torgelow aangekomen gaat de wandeling  beginnen naar 
Gross Gievitz heen en terug langs het meer. Het  Herrenhaus Torgelow gebouwd door Otto March in 
1904 werd in 1990  omgebouwd tot Internatgymnasium Schloss Torgelow. Hierin wonen nu de  
leerkrachten en de mentoren. Vanuit de tuin wordt het meer afgezocht  en wordt op grote afstand een 
groep dwergmeeuwen gespot. Onderweg  kunnen we ook nog genieten van een uitzicht over de 
weiden naar Klein  Gievitz en hier vindt Ietje op de terugweg paarbladig goudveil. Hier  vliegen ook 
nog tien kraanvogels over. Er wordt ook nog lievevrouwebedstro, gulden boterbloem, gulden 
sleutelbloem, groene ossentong,  knikkend nagelkruid en knikkende vogelmelk gevonden. 
Net voor de lunch plek bij het beekje wordt de kleine karekiet gezien  en bij de lunchplek de grote 
karekiet. Vanaf het brugje kun je de  visjes met honderden zien in de beek de Ostpeene. Hier gaat 
Ton te  water om een hele lijst slakken te determineren. 
 

  
Schloss Torgelow Piet met telescoop 

 
Langs het pad de terugweg naar Schloss Torgelow wordt longkruid  genoteerd en een platbuik 
vrouwtje (libel).Met de bus verder naar een  bosgebiedje met een ooit aangetroffen schubwortel. Deze 
wordt helaas  niet gevonden, maar wel zenegroen dat er volop groeit. 
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Via Sorgenlos en Hungerstorf naar Grosser Varchentiner See. Het is er  rustig, op de vissen na, die 
laten zich behoorlijk zien in het beekje  en er groeit gekroesd fonteinkruid. We gaan verder naar een  
hunebed (Runenstein) dat volgens een Franse mythe een draaihals moest kronen. Bij aankomst bleek 
deze al geïncarneerd tot een boomkikker.   
Het was een mooie plek om de dagexcursie te beëindigen. 
 

   
boomkikker hoornaar huisvlijt van plaatselijke bevolking 

 
 
Zaterdag 2 mei 2009                                                                                       Sytze Rinsema 
 
We krijgen hier niet alleen een indruk van de natuur, maar zien ook de sporen van het verleden. Naast 
het hunebed, de flats uit de DDR-tijd, die nu in vrolijke pastelkleuren geschilderd zijn, zien we in de 
buurt van Neustrelitz een oude synagoge waar nu paarden in gehuisvest zijn. 
Het landschap is heel gevarieerd met glooiende velden afgewisseld door bossen en meren, waardoor 
er zo’n grote verscheidenheid aan dieren, planten en vogels te vinden is. 
 
Maar vandaag blijven we in de omgeving van het pension en gaan we te voet door het gebied. Het is 
meer luisteren dan kijken. Af en toe staan we stil om in de veelheid van geluiden dat ene geluid van 
een fluiter, een boompieper, een matkop te horen. We zijn vaak zo aandachtig dat we de muggen niet 
eens merken.  
 
Al weer een heerlijke dag met mooi helder weer. Doordat er weinig wind staat, maakt het meer bij het 
uitkijkpunt een rustige, serene indruk. 
Er vliegt een grote groep kraanvogels over. Waarschijnlijk zijn dit de juvenielen van vorig jaar. Eerst 
vliegen ze in V-vorm met trage, gelijkmatige vleugelslagen, maar boven het water lijkt er even 
verwarring te ontstaan. Hoog boven hen vliegt een roofvogel. De afstand is zodanig dat we niet 
kunnen onderscheiden welke vogel het is. De kraanvogels blijven rondcirkelen op de thermiek. Er 
komen steeds meer groepen uit dezelfde richting. Terwijl wij in de verte naar enkele krakeenden turen, 
doet een zwaluw steeds wanhopige pogingen om verder te bouwen aan zijn nest in de hut boven ons 
hoofd. Er nadert een paartje zeearenden, die in een schroefbeweging naar beneden komen. Ze gaan 
uiteindelijk in een dode boom zitten aan de rand van het water. Ze zijn goed te zien en lijken opvallend 
licht van kleur. 
We nemen nu een onbekend pad langs de bosrand. Verderop lopen twee kraanvogels. Hier schijnt 
ook hun broedgebied te zijn.  
Bij de zorgboerderij “Müritzhof” worden we onthaald op heerlijke,royale Kaffee und Kuchen. Er is een 
opvangcentrum voor zieke vogels ingericht. In een kooi zitten twee buizerden (die door iemand voor 
zeearenden worden versleten) en een bonte kraai. 
Interessant is een overzicht in het bezoekerscentrum van alle dieren en planten die in het Müritz NP 
voorkomen: 250 vogelsoorten, 800 vlindersoorten, 54 soorten zoogdieren waarvan 13 soorten 
vleermuizen, 910 plantensoorten waarvan 18 verschillende orchideeën, 133 soorten mossen, 593 
soorten paddenstoelen, 152 soorten korstmossen. 
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Maar liefst 50% van de hier voorkomende soorten wordt in Duitsland met uitsterven bedreigd. 
Daarmee is ook direct duidelijk, hoe belangrijk dit gebied is. 
We gaan nu dwars door het bos dat uit hoge grove dennen bestaat met jonge beukenbomen, 
lijsterbes en Amerikaanse vogelkers. Steeds staan we even stil om te luisteren.We horen de zwartkop, 
de geelgors, en proberen het verschil tussen een goudhaantje en een vuurgoudhaantje te horen. 
Op een open plek gaan we zitten om wat te eten en te drinken. Een vos kijkt naar ons en verdwijnt 
vervolgens. Op een gegeven moment vliegt er midden in het bos een mooie lichte visarend over met 
een grote vis in zijn klauwen. 
Via het vlinderpad lopen we weer terug. We werpen nog een laatste blik op het meer. In het ondiepe 
water tussen het riet zwemmen ruisvoorns en baarzen. Een krooneend komt heel dichtbij. Ook zonder 
verrekijker is zijn kleurige kop met de feloranje snavel goed te zien. 
Een mooie afronding van onze laatste dag. 
 

  
  

 
Zondag 3 mei 2009, de terugreis                                                                         Hans Schinkel 
 
Als je het verslag van de heenreis maakt, dan bof je! Je mag dan ook het verslag van de terugreis 
maken (‘die zijn toch allebei kort’).  
We ontbijten vandaag vroeg, al om half acht en gaan de busjes in zodra dat kan: het is immers de dag 
van de terugreis. Het ontbijten en pakken gaat snel en om 8:20 uur verlaten we pension ‘Zur 
Fledermaus’. Het pension met de vleermuisfoto’s, de vleermuiskasten in de tuin, de uitgebreide 
ontbijten en de bijzonder karige avondmaaltijden, maar ja, je kunt niet alles hebben.  
Het weer is nog steeds schitterend. Nog een korte stop om een draaihals te horen, die laat zich echter 
niet horen en dus zeker niet zien en komt dus ook niet op mijn lijst. Koolzaadvelden langs de weg, op 
het visarendnest in een elektriciteitsmast zit een arend, naast het nest zit er nog een. Kiekendieven, 
buizerds, hier en daar een ree, een paar edelherten, een grote wei met vele tientallen damherten, er is 
van alles te zien. Het blijft lang rustig op de weg, tot bij Hamburg de 1e waarschuwingen voor ‘Stau’ 
verschijnen en terecht: langzaam rijdend en stilstaand verkeer. Het duurt lang en het blijft niet bij deze 
ene Stau, er volgen er meer. Een dode wasbeer langs de weg, verderop nog een marter, gezien de 
kleur van de keelvlek waarschijnlijk een steenmarter.  
 
 

  
nog de laatste keer de duikende zeearend Kees wist de voorruit van het busje 
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Inmiddels zijn we dichter bij Nederland gekomen: de zon is al weg, we hebben het mooie weer achter 
ons gelaten. Het voorste busje, of beter gezegd kaartlezer en chauffeur ervan schiet een weg op, lijkt 
niet helemaal handig. We zien langs de weg in Duitsland nog hoogveen afgegraven worden. 
Onverstoorbaar rijden de busjes verder, de grens over en Drenthe in. In de buurt van het Bargerveen 
vliegt een stern  voorbij, onduidelijk is wat voor soort. Een stop op een carpoolplek, en langs een keur 
aan Drentse plaatsen gaan we verder, met een grote omweg, naar Deventer.  
Vlak voor Deventer laat een patrijs zich nog even zien, die mag ook op mijn lijst.  
Het is 18:45 als we bij het station in Deventer aankomen. Vandaag voor de tweede keer in acht dagen 
geleerd dat je ook van een dag in een busje zitten behoorlijk moe kunt worden. 
Afscheid nemen van de medereizigers, de reisleider en de hulpreisleider bedanken, wachten op de 
trein en dan naar Assen. Voor de tweede keer vandaag passeren we  Hoogeveen, zij het nu rakelings. 
Een paar koolzaadvelden, een buizerd, een paar reeën, afgezien van de heuvels en de meren is er 
niet zoveel verschil tussen de omgeving van Assen en die van Waren. 
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
 
 

  
  

 
 
 
 
 

  
  

 
 
 
 

--------------------------------------  
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Vogels van het Müritz Nationalpark (Duitsland), 26 april tot 3 mei 2009           Kees Roselaar 
 
 
Inleiding 
Van 26 april tot 3 mei maakten 16 leden van de KNNV een ornithologische reis naar de Müritz See 
onder de deskundige leiding van Martien Helmig en Loes Dieben met gebruikmaking van twee 
huurbusjes. De heenreis ging van Deventer over de snelweg Osnabrück-Bremen-Hamburg naar 
Neustadt im Glewe; daar werd de lokale weg opgezocht waarlangs we via Parchim, Plau am See en 
Malchow uiteindelijk Waren aan de noordelijke punt van de Müritz See bereikten. Ons hotel lag in het 
bos 3,5 km zuid van Waren, met uitzicht op het grasland en moeras van het Teufelsbruch, met achter 
onze rug de uitgestrekte bossen van de Warener Stadttannen; de dichtstbijzijnde kijkhut met uitzicht 
op de Müritz See lag op 1800 m wandelen door het bos zuid van ons hotel. De terugreis op 3 mei 
volgde in principe dezelfde route, maar in plaats van de lokale weg van Malchov naar Neustadt im 
Glewe namen we nu de Autobahn Malchow-Wittstock-Neustadt-Hamburg. Op de heenweg werd de 
reis opgehouden door langdurige files noord van Osnabrück, op de terugweg door lange files op de 
rondweg bij Hamburg en tussen Hamburg en Bremen; omdat we tussen Bremen en Osnabrück weer 
in een file dreigden te raken namen we bij de afslag Cloppenburg de lokale weg naar Meppen. Daar 
ook het verkeer op de E31 (Emden-Rheine) volledig vast stond vervolgden weg onze weg via 
Schoonebeek, Hardenberg en Raalte naar Deventer. 
Ons hotel, Zur Fledermaus, was in de DDR-tijd een biologisch station van waaruit onderzoek werd 
gedaan naar de natuurwaarden van de Müritz See, speciaal de oostoever, dus het gebied waar wij 
zaten. Na Die Wende (in de winter van 1989/1990) kwamen er problemen met de financiering van het 
station, en sinds een paar jaar is het particulier bezit en een ‘normaal’ hotel. Ook het biologisch station 
van Serrahn in het oostelijk deel van het huidige Nationalpark Müritz raakte buiten gebruik als 
onderzoeksinstituut. Dat betekent dat er veel over de vogel- en plantenwereld van het terrein 
gepubliceerd is, maar vrijwel alles uit de DDR-periode, zelden van daarna. Hoewel het gebied vanaf 
de oostoever van de Müritz See oost tot voorbij Serrahn nu een Nationalpark is betekent niet dat er 
broedvogelinventaristies worden gedaan: net als het bij het Nederlandse Staatsbosbeheer is het 
personeel van het Park vooral beheerder, geen inventariseerder. Een inventariserende instantie zoals 
SOVON in Nederland of BTO in Engeland ontbreekt in Duitsland. Bovendien is het beheer thans 
duidelijk anders dan in de DDR-tijd. Er vindt bijvoorbeeld vrijwel geen begrazing van laaggelegen 
terreinen meer plaats, waardoor vogel- en plantenwereld sterk veranderd lijken te zijn. Daarnaast lijkt 
veel van het huidige beheer vooral wildbeheer, al is dat vroeger misschien niet anders geweest: op 
veel terreinen hangen bordjes ‘Pflegegebiet’, ofwel beheersgebied, maar dat lijkt vooral een 
eufemistische aanduiding te zijn voor wat vroeger “Jachtterrein, toegang verboden” heette. 
 
 

  
Kijken naar…….. ……..kuifeend vrouwtje 

 
De volgende dagexcursies werden gemaakt: 
Coördinaten alleen van kijkhutten en -platforms, plaatsen waar we met de auto gestopt zijn en waar 
we rondgekeken hebben, of begin- en eindpunten van wandelingen. 
 
27 april: wandeling vanaf hotel Zur Fledermaus (53°29’04N, 12°41’13E) langs de zuidrand van het 
Teufelsbruch naar de zuidelijke kijkhut van de Warnker See (53°27’56N, 12°42’26E), verder langs de 
bosrand door de oeverzone van de zuidoostelijke Müritz See naar de kijkhut aan de Rederang See 
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(53°27’50N, 12°45’30E), terug via de noordelijke kijkhut van de Warnker See (53°28’17N, 12°43’09E) 
en de noordrand van het Teufelsbruch naar Der Fledermaus. 
 
28 april: fietsexcursie vanaf Zur Fledermaus via Waren door het bos en de ‘steppe’ zuidwest van 
Federow (53°28’37”N, 12°45’14”E) naar het dorp Federow zelf, vandaar naar het uitkijkpunt bij het 
Visarendnest op de hoogspanningsmast oost van het dorp (53°28’37”N, 12°46’13”E) en door het bos 
naar Schwarzenhof (53°27’45”N, 12°47’49”E, met koffiepauze). Vervolgens over de Seenradweg 
(fietspad door moeras) met prachtige uitkijktorens naar Boek, met picknick halverwege op het 
heuveltje (53°26’15”N, 12°47’28”E) van de voormalige jachthut van een  DDR-bons. Na een terrasje in 
Boek (53°23’33”N, 12°47’35”E) via dezelfde weg terug. 
 
29 april: per auto over Waren-Röbel-Vipperow-Vietzen-Rechlin naar de twee kijkhutten aan de 
westzijde van de visvijvers bij Boeker Mühle (53°22’38”N, 12°46’53”E), door naar Boek, wandeling van 
Boek langs velden en door bos naar Amalienhof (53°22’50”N, 12°49’02”E), picknick aldaar met enig 
uitzicht op de visvijvers (achter een hek). Daarna wandeling door het bos langs de noord- en oostrand 
van de visvijvers tot aan het kijkscherm aan de oostzijde iets noord van Zartwitz (53°22’39”N, 
12°50’21”E). Wandeling terug naar Boek, per auto naar Rechlin-Nord, namiddag-pauze op het 
badstrand west van dat dorp met mooi uitzicht op de Müritz See (53°20’43”N, 12°42’43”E), terug naar 
Rechlin en over binnenwegen via Vipperow en Ludorf naar Röbel (met steile middeleeuwse 
keienstraatjes waar het lastig manoevreren is met een busje) en door naar Waren. 
 
30 april: per auto van Waren oostwaarts, via de rondweg oost langs Neustrelitz naar Zinow, dan 2 km 
door het bos over een gravelweg zuidwaarts tot een parkeerplaats (53°21’14”N, 13°11’08”E); 
vervolgens wandeling naar de kijkhut aan westzijde van de Grosser Serrahn See (53°21’25”N, 
13°11’46”E) met prachtige moerasvegetatie, een wandeling door mooi oud bos langs de historische 
Wenden-nederzetting Saran (53°21’01”N, 13°11’44”E), koffiepauze met uitzicht op het uit slechts twee 
huizen bestaande dorp Serrahn (53°20’40”N, 13°12’08”E) en terug naar de auto. Via Carpin over een 
smalle geasfalteerde weg zuidoostwaarts naar de dam in het stuwmeertje bij Holzmühle (53°19’45”N, 
13°16’18”E), daar bij beek en stuwmeer gepicknickt en wat rondgewandeld, per auto terug naar 
Carpin, oostwaarts door naar Bredenfelde, afslag naar zuid en via Krumbeck (53°24’10”N, 
13°26’51”E) en Wendorf (‘n ander Wendorf dan dat west van Neustrelitz) naar een uitzichtpunt op een 
heuvel bij Neugarten (53°24’11”N, 13°28’58”E), een uurtje rondgekeken over velden en bossen en 75 
km terug naar Waren. 
 
1 mei: met de auto over Waren naar Torgelow am See, wandeling via het terras van de school in 
Torgelow am See (53°33’40”N, 12°46’37”E) langs de Torgelow See noord tot de reiger- en 
aalscholverkolonie ter hoogte van Klein Gievitz (53°34’18”N, 12°46’55”E), met picnick langs de rivier 
Ost-Peene. Daarna wandeling terug naar Torgelow am See, per auto via Gross Gievitz naar het bos 
halverwege die plaats en Sorgenlos, korte wandeling in dat bos (53°35’00”N, 12°48’53”E), van 
Sorgenlos over een onverharde weg naar Hungerstorf en vandaar naar een uitzichtpunt langs de 
noordoever van de Varchentiner See bij Claustorf (53°36’14”N, 12°50’51”E). Terug over een 
onverharde weg naar Gross Giebitz (opgehouden door de omgekeerde fiets van een slapende 
dronkelap die verderop een tas met 4,5 liter bier bleek verloren te hebben), en naar Waren via een 
hunebed (53°33’18”N, 12°44’37”E) in het bos west van Torgelow am See waarop boomkikkertjes. 
 
2 mei. Wandeling langs zuidrand Teufelsbruch naar kijkhut aan de zuidzijde van de Warnker See, 
doorgelopen langs bosrand met uitzicht op de oeverzone van de Müritzsee naar de Müritzhof 
(53°27’02”N, 12°44’04”E), een geïsoleerde boerderij op een 9 meter hoge heuvel aan de Müritzsee, 
alwaar Kaffee mit Kuche. Kees met z’n zere knietjes kon het stuk niet lopen en huurde een fiets, 
waarbij hij na de Müritzhof nog doorfietste naar de ‘steppe’ van Federow, de kijkhut bij de Rederang 
See, de Seeradweg naar Boek, Rechlin, Vipperow, en terug, met bezoeken aan de oeverzones van 
de Müritz bij Rechlin-Nord and Vipperow en aan de voormalige leger- en kolchoze-terreinen bij die 
beide plaatsen. 
 
Naast de officiële dagexcursies (meest 09:00-17:30 uur) werd door velen individueel of groepsgewijze 
gewandeld in de omgeving van het hotel, met name tussen 05:00 uur en aanvang van het ontbijt om 
07:30 uur of na het avondeten. Vooral de paden langs de noordzijde en zuidzijde van het 
Teufelsbruch waren populair, waarbij sommigen doorliepen tot een van de kijkhutten langs de 
Warnker See of naar de kijkhut aan de Müritz See (53°28’16”N, 12°40’58”E), anderen bezochten het 
bos noord tot het uitkijkplateau in de Feisneck See (53°29’07”N, 12°42’24”E) of tot aan de dam tussen 



 15 

Feisneck en Müritz See in Waren, en west tot de Warener Ecktannen (53°29’16”N, 12°39’30”E), terwijl 
ook de meertjes in het bos west van het hotel (Wienpietsch Seen, 53°28’57”N, 12°40’40”E) veel 
bezocht werden. Het meeste wild werd gezien door individuele wandelaars die vòòr 06:30 of na 20:30 
uur op pad waren. 
 
Door ons waargenomen vogelsoorten 
Bij de soortbespreking zijn de vogels die volgens de broedvogelatlas van Nicolai (1993) in het Müritz 
See-gebied broeden met een ster (*) aan gegeven. De broeddichtheden en perioden van doortrek 
komen voornamelijk uit het handboek van de vogels van Mecklenburg van Klafts & Stübs (1979). Voor 
lang niet alle soorten zijn hierin broeddichtheden rond de Müritz vermeld. Beide boeken zijn al 
enigzins verouderd en bovendien was het waarnemersnet van beide auteurs zeer matig, maar betere 
of recentere gegevens zijn niet gepubliceerd. Voor de goede orde, niemand van onze groep heeft alle 
129 hier opgenoemde soorten gezien, de meesten van ons missen 10-20 soorten uit deze lijst, soms 
heel leuke. Een aantal soorten werd alleen gezien door een of meer inzittenden vanuit één van de 
busjes, anderen werden alleen gezien door enthousiastelingen die nog even een rondje in het bos bij 
Der Fledermaus maakten of over een van de paden langs het Teufelsbruch liepen, vaak tijdens een 
vroege vogel-excursie of een avondwandeling. 
 
1 - Dodaars * - 1 ex schuin voor de kijkhut bij de visvijvers van Boeker Mühle, in een van de weinige 

halfdichtgegroeide plasjes die we gezien hebben; regelmatig roepend. 
2 - Fuut * - Een talrijke broedvogel op alle bezochte meren, mits voorzien van enige begroeiing van riet 

langs de oever. Zowel op kleinere visvijvers zoals bij Boeker Mühle als op de Müritz See zelf. ‘t 
Talrijkst (ca 50 paar) op de Torgelow See. 

3 – Geoorde Fuut * - 3 exx in zomerkleed tussen de Tafeleenden op de Torgelow See op 1 mei. De 
soort heeft rond 1970-1980 enkel malen gebroed op de Rederang See. 

4 - Aalscholver * - Regelmatig te zien bij alle meren; een kolonie (minimaal 30 paar?) bij de Torgelow 
See, van waaruit de voedselvluchten in ieder geval tot de noordelijke Müritz See en Warnker See 
reikten. 20 exx vissend in open water in de zuidelijke Müritz See bij Rechlin op 29 april: mogelijk 
hier ergens broedend? Circa 30 exx bijeen op een in het water hangende dode boom in het 
stuwmeer bij Holzmühle, maar deze meest subadult en waarschijnlijk niet lokaal broedend. De 
kolonie in de Torgelow See is in 1969 ontstaan en telde in 1970 al 200 paren; alle broedpogingen 
vòòr die tijd werden door vervolging in de kiem gesmoord (Klafs & Stübs 1979). 

5 - Roerdomp * - Roepende exx gehoord in het moeras van het Teufelsbruch, langs de Warnker en 
Rederang See, en op twee plaatsen in het moeras langs de Seenradweg tussen Schwarzenhof 
en Boek. 

6 - Blauwe Reiger * - Gewoon (tot 20 exx per dag); een kolonie (20 paar?) in de Torgelow See en een 
ander aan de westkust van het meer in het bos bij Ludorf (onder Röbel), maar heen en weer 
vliegende vogels elders (bijv. langs de Seenradweg) doet ook daar aanwezigheid van een 
kolonie vermoeden. Ook onderweg op heen- en terugreis gezien, met name oost van Hamburg. 
Vogels in het Müritz-gebied en oost van Hamburg leken opvallend bleek zilvergrijs van boven, 
duidelijk bleker dan de meer leigrijze vogels die west van Hamburg werden gezien. 

7 - Ooievaar * - Opvallend schaars, veel oude nesten bij dorpen bleken verlaten. Landbouwkundige 
veranderingen sedert ‘die Wende’ (1989/1990) lijken niet gunstig voor de Ooievaar uit te pakken. 
5 exemplaren gezien tussen Hamburg en Malchow op de heenreis was een aardig begin, maar 
verder zagen we alleen lege nesten in de dorpen rond de Müritz, Torgelow See, en Varchentiner 
See. Wel 1 vogel langs een uitloper van de Müritz See zuid van Vipperow op 2 mei. Daarnaast 
alleen maar 3 vogels op 30 april: 1 ex zwevend noord van Holzmühle en 2 vogels bij bezette 
nesten verder oost in Krumbeck en Neugarten. 

8 - Knobbelzwaan * - Gewoon op alle meren van het Müritz Nationalpark. Broedende vogels 
waargenomen in het riet bij de visvijvers van Boeker Mühle en Zartwitz en langs de Torgelow 
See en Grosser Serrahn See. Grote groepen niet-broeders in de Rederang See, kleinere 
groepen in de Warnker See, Varchentiner See, Woterfitz See en hier en daar langs de oever van 
de Müritz See. 

9 - Grauwe Gans * - Talrijk; spreekt men in Nederland van grote aantallen, het Müritz-gebied kan er ook 
wat van: langs vele meren paren met kleine jongen, maar ook groepen niet-broeders. Tot enkele 
honderden per dag waargenomen. De circa 300 broedpaar opgegeven voor het hele Müritz 
gebied rond 1970 lijken er inmiddels veel meer te zijn. Door het extensieve graslandbeheer 
zullen er minder conflicten met agrariërs optreden dan bij ons, en de talrijke aanwezigheid van 
vos en wasbeerhond zal ook een zekere tol onder de jongen eisen. Spannend om te zien was 
hoe op 27 april een Zeearend op de Warnker See vlak voor ons neus herhaaldelijk probeerde 
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een pul te vangen door laag over een een paar koppels ouders met pullen te vliegen (de ouders 
dreigden hevig gakkend naar de arend, hem met gestrekte halzen op afstand houdend, waarbij 
ze de duikende jongen tussen zich in probeerden te houden). Niet-broedende vogels vlogen 
onmiddellijk in paniek op bij het naderen van een Zeearend, zoals we vrijwel dagelijks konden 
waarnemen.  

10 – Nijlgans – Een paar langs de zuidrand van de Müritz See tussen Vipperow en Vietzen op 29 april. 
11 - Wilde Eend * - Talrijk: overal te vinden waar water is, maar meest verstopt in moerassen en 

rietland (bijv. Teufelsbruch), minder vaak te zien op open water. 
12 - Wintertaling * - Alleen een paartje op 27 april in de Warnker See. 
13 - Zomertaling * - Een paartje op 27 april in de Warnker See en een man daar op 2 mei. 
14 - Smient - 1 man op 1 mei op de Torgelow See. 
15 - Krakeend * - Regelmatig enkele exx, bijvoorbeeld 4 exx op de Warnker See op 27 en 28 april, een 

klein aantal bij de visvijvers op 29 april, enkele op de Grosse Serrahnsee op 30 april, 11 exx op 
de Torgelow See op 1 mei en 3 exx op de Warnker See op 2 mei. 

16 - Slobeend * - Een gewone eend op de kleinere meren, o.a. 50 exx op de Warnker See op 27 april 
(wat kleinere aantallen hier op latere dagen), 10 exx op meren aan weerszijden van de 
Seenradweg op 28 april, 20 exx op de visvijvers tussen Boeker Mühle en Zartwitz op 29 april, 4 
exx op de Grosser Serrahn See op 30 april, en circa 20 exx op de Torgelow See op 1 mei. 

17 - Krooneend* - Volgens info van het Müritz Nationaalpark tegenwoordig een gewone broedvogel. Wij 
zagen vrijwel dagelijks 1-4 exx op de Warnker See, vooral mannetjes (de vrouwtjes zaten 
waarschijnlijk op het nest), 12 exx bij het kijkscherm noord van Zartwitz op 29 april, en 3 exx op 
de Torgelow See op 1 mei. 

18 - Tafeleend * - 2 exx op 28 april op de Specker See, 20 exx op 29 april op de Müritz See bij het 
badstrand van Rechlin-Nord, en 10 exx op 1 mei op de Torgelow See. Mannetjes overheersten; 
de vrouwtjes zaten waarschijnlijk al meest op het nest. 

19 - Kuifeend * - De meest waargenomen eend, minder heimelijk dan Wilde Eend. Dagelijks 40-200 exx 
op de Warnker See, kleine aantallen op de andere meren (visvijvers tussen Boeker Mühle en 
Zartwitz op 29 april; Grosser Serrahn See op 30 april, Torgelow See op 1 mei). 

20 - Brilduiker – Zo te zien aan de diverse aanwezige paren een gewone broedvogel van de kleinere 
meren, zoals Wienpietsch, Torgelow, Feisneck en Warnker See. Nog volop balts op de Warnker 
See op 1 mei, groepjes mannen achter een vrouw aanjagend. Een langsvliegend paar op de 
Müritz See bij de kijkhut zuid van ons hotel op 29 april: aangezien dikke bomen lokaal tot op de 
oever groeien mogelijk ook daar broedvogel. Geschikte nestholen in dikke bomen zijn in ruime 
mate langs de meeste meren aanwezig; bij de Warnker See zagen we enkel malen een vrouwtje 
vanuit het bos het meer opvliegen, klaarblijkelijk al aan het broeden of bezig met eileg? 

21 - Zwarte Wouw * - De gewonere wouw boven en nabij de meren. Op de heenweg op 26 april 4 exx 
tussen Hamburg en Waren; verder 2 exx bij de Warnker See op 29 april (en daar af en toe ook 
op latere dagen bij ochtend- of avondwandelingen), 5 exx bij de visvijvers tussen Boeker Mühle 
en Zartwitz, 2 exx zeer dichtbij boven het stuwmeer bij de Holzmühle op 30 april, 2 exx bij de 
Varchentiner See op 1 mei, en hier en daar enkelingen onderweg tussen deze plaatsen. 

22 - Rode Wouw * -De gewonere wouw van open velden nabij bosranden of bij geïsoleerde bosjes. 1 
ex op de heenreis op 26 april bij Parchim, 2 exx op 28 april op de ‘steppe’ van Federow, 1 ex op 
29 april bij Röbel, 3 exx op 30 april tussen Bredenfelde en Neugarten, en 2 exx op 1 mei bij de 
Torgelow See. Rond 1970 broedden er in de Kreise Röbel en Waren (1462 km2) 20 paar, tegen 
31 paar Zwarte Wouwen (Klafs & Stübs 1979). 

23 - Zeearend * - Dagelijks te zien, vaker dan enige andere grote roofvogel behalve misschien de 
Visarend. 9 exx op 27 april bij de wandeling van het hotel naar de Rederang See (o.a. een die 
probeerde vlak voor ons neus een jong gansje bij de ouders vandaan te kapen), 5 exx op 28 april 
langs de Seenradweg en bij Boek, 12 exx op 29 april bij de visvijvers (o.a. 6 tegelijk onder het 
eten bij Amaliahof), 6 exx op 30 april in het oostelijk deel van het Müritz-reservaat (2 exx Grosser 
Serrahn See, 2 exx Holzmühle, 2 ex Krumbeck), 2 exx op 1 mei noordwest van Sorgenlos, en 7 
exx op 2 mei (waarbij een prachtig adult paar samen in een kale boom voor de hut van de 
Warnker See, onder andere roepend; overigen langs oeverlanden noord en zuid van Müritzhof). 
Een deel van deze waarnemingen heeft waarschijnlijk betrekking op dezelfde individuen, maar 
gezien onderlinge verschillen in leeftijd, kleed, grootte en plaats hebben we minstens 20 
verschillende exx gezien. Dat is ook niet zo verwonderlijk, want in 2008 broedden rond de Müritz 
See 15 paar (2 paar westkust, 13 paar oostkust in het Waren-gedeelte van het Nationalpark; 
voorts ook nog 4 paar west van Waren langs de Plauer See); in hele merengebied van zuidelijk 
Mecklenburg-Vorpommern broeden in 2008 100 paar, en in heel Duitsland 800 paar. 
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24 - Bruine Kiekendief * - De meest verbreide roofvogel van het Müritzsee-gebied, jagend boven 
moerassen en boven naburig akkerland; gezien bij alle meren en langs de oevers van de Müritz 
See zelf, maar regelmatig ook onderweg vanuit de auto. 3 exx op 26 april, 5 exx op 27 april, 5 
exx op 28 april, 1 ex op 29 april, 4 exx op 30 april, 4 exx op 1 mei, en 5 exx op 2 mei. De 
dichtheid aan broedparen in de Kreise Röbel en Waren bedroeg rond 1970 10 paar per 100 km2, 
maar lokaal in de oeverzone bij Müritzhof tot 2,5 paar per km2 (Klafs & Stübs 1979). 

25 - Grauwe Kiekendief * - Alleen 2 exx in vrouwelijk kleed gezien op de heenreis op 26 april bij 
Neustadt en Sietow. 

26 - Havik * - 1 ex op 28 april laag door het bos vliegend bij Boeker Sender (2,5 km noord van Boek). 
27 - Sperwer * - 2 exx op 27 april (bij hotel en tussen Warnker en Rederang See), 2 exx op 29 april bij 

de visvijvers, 1 ex op 30 april bij Holzmühle en 3 exx op 1 mei langs de Torgelow See. 
28 - Buizerd * - Overal te zien in het Müritz Nationalpark maar niet erg algemeen: op veel dagen zagen 

we meer Zeearenden dan Buizerden! Op de heenreis 15 exx tussen Rheine en Neustadt en 4 
exx tussen Neustadt en Waren, op de terugreis 20 exx, voornamelijk op het traject Waren-
Wittstock-Hamburg. 1-2 exx dagelijks in graslanden van het Teufelsbruch, 1 ex met ringslangetje 
in de poten bij Boeker Sender op 28 april, 3 exx in de omgeving van de visvijvers en bij Boek op 
29 april (o.a. een met een kennelijke Hazelworm in de poten), enkele exx tussen Waren en 
Krumbeck op 30 april, en 2 exx boven het bos van Neugarten die verwarring veroorzakten omdat 
we op 2 Schreeuwarenden zaten te hopen; 5 exx op diverse plaatsen langs de route Waren-
Gross Giebitz-Hungerstorf-Claustorf; 2 exx in de vogelopvang in de Müritzhof. Rond 1970-1980 
broedden er in het hele door ons bezochte gebied gemiddeld 17 paar Buizerden op 100 km2 
(Klafs & Stübs 1979). Veel Buizerden waren opvallend wit op kop en onderzijde, meer dan in 
Nederland; wellicht loont het hier de moeite voor een Buizerd om op een Visarend te lijken om 
vijandelijk bejegening te voorkomen. Ook in de tropen zijn er veel relatief zwakke roofvogel-
soorten (diverse wespendieven en kleinere buizerden bijvoorbeeld) die qua verenkleed zeer 
sterk lijken op veel grotere en sterkere arenden die in hetzelfde gebied voorkomen, net zoals 
‘onschuldige’ zweefvliegen op een wesp proberen te lijken. 

29 – Wespendief – 1 ex vlak langs de weg in een weiland west van Torgelow, die bij nadering van de 
busjes de bomen invloog; gezien de grijze kop een adult mannetje. 

30 – Schreeuwarend * - Een paartje in de namiddag van 30 april prachtig opvliegend vanuit het 
broedbos nabij Neugarten, daarna laag langs onze uitkijkheuvel cirkelend en geleidelijk zuid van 
ons omhoogschroevend. Leken door de nabijheid groter dan we voor Schreeuwarend in 
gedachte hadden, maar de geheel zwartbruine kleur behoudens licht vlekken op de basis van de 
slagpennen aan de bovenzijde, de lange wat afhangende vleugels met gevingerde toppen en 
parallelle voor- en achterrand en de bevederde poten maakten vergissing onmogelijk. In hotel 
Zur Fledermaus hing een opgezet juveniel exemplaar van lokale herkomst, ca 50 jaar geleden 
verzameld. De soort was een talrijke broedvogel van de uitgestrekte moerasbossen langs de 
Müritz See in de19e eeuw, maar nam door vervolging daarna snel af. Rond 1970 waren er alleen 
al in het oostelijk deel van het Nationalpark bij Serrahn nog 6 broedparen (Klafs & Stübs 1979), 
nu resten er in het hele gebied nog twee. 

31 - Visarend * - Een gewone broedvogel die in de Müritz het liefst op masten van 
hoogspanningsleidingen broedt. Om de vogels te helpen (en om kortsluiting te voorkomen) is om 
de 3 masten een metalen schotel op de top geschroefd, waarop Visarenden graag een nest 
bouwen. Men kan hierdoor soms 2-3 bewoonde nesten tegelijk zien als men langs een serie 
hoogspanningsmasten kijkt. Hier en daar broeden de Visarenden nog dichter bij elkaar en 
bouwen ze zelf een nest op een mast meteen naast een bezet nest op een mast-met-schotel, 
zoals we bij Plau am See en Malchov zagen. Bij het meer in het Teufelsbruch was klaarblijkelijk 
een natuurlijk nest, al konden we dat van de kant af niet zien; het paar zat vaak samen in een 
dode boom en regelmatig werd gezien dat het mannetje met een vis het moerasbos invloog. 
Voedsel lijkt rijkelijk voorhanden want de vogels zijn niet erg actief: tot circa 9:00 uur zitten de 
mannetjes overal nog op een van de armen van een mast te slapen, nabij het vrouwtje op het 
nest, terwijl het dan al 4 uur klaarlichte dag is in de periode dat wij er waren. Pas na 9:00 uur 
komen ze in actie. We konden niet constateren of alle waargenomen nesten ook werkelijk bezet 
waren; mogelijk zijn eind april nog niet alle broeders van het Müritz-gebied binnen! In de Kreise 
Röbel, Waren en Neustrelitz 33 paar in 1972; de soort nam toe in de jaren daarvoor nadat er 
nieuwe hoogspanningsmasten geplaatst werden, maar bij hogere dichtheden nam het aantal 
grootgebrachte jongen per paar geleidelijk af (Klafs & Stübs 1979). 

32 - Torenvalk * - Maar af en toe gezien; klaarblijkelijk schaars in het Müritz Nationalpark. Wel iets 
vaker onderweg waargenomen langs de snelweg: 6 exx op de heenreis tussen Hamburg en 
Malchov op 26 april, tegen slechts 3 exx op terugweg op 3 mei. Verder alleen 2 exx op 28 april in 
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dode bomen in het moeras van het noordelijk deel van de Seenradweg zuid van Schwarzenhof, 
2 exx op 29 april langs de route Röbel-Vipperow-visvijvers, 1 ex op 30 april bij Bredenfelde, en 1 
ex op 1 mei bij Carpin. 

33 - Boomvalk * - 2 exx op 28 april boven moeras en bos van het noordelijk deel van de Seenradweg; 
ook 1 ex daar op 2 mei. Deze tamelijk gewone broedvogel van het Müritz-gebied komt meest pas 
begin mei aan (Klafs & Stübs 1979). 

34 - Fazant * - Alleen 1 ex gehoord langs de rand van de ‘steppe’ bij Federow op 28 april. Mogelijk 
schaars door grote jachtdruk? 

35 - Kraanvogel * - Vooral ‘s morgens vroeg hoorde je overal het trompetteren van de broedparen die in 
het riet bij het nest overnacht hadden; de niet-broedende partners waren regelmatig foeragerend 
te zien, o.a. dagelijks vanaf het terras van ons hotel maar andere ook op twee plaatsen verder 
oost in het Teufelsbruch. Er waren ook broedparen langs de Warnker See, in de noordoosthoek 
van de Feisbeck, op diverse plaatsen langs de Seenradweg, bij de visvijvers van Boeker Mühle 
en Zartwitz, in de Grosser Serrahn See (3 paar) en langs de oevers van de oostelijke Müritz 
noord en zuid van Müritzhof. Foeragerende of vliegende paren of groepjes regelmatig te zien in 
of boven akkerland, o.a. nabij Plau am See en Sietow op de heenweg op 26 april, tussen Röbel 
en Vipperow op 29 april, en bij Torgelow am See op 1 mei. Grotere groepen tot 75 exx in de 
oeverzone van de Müritz noordwest van Müritzhof (27 april, 2 mei), maximum aldaar gezien op 
een dag 200 exx (2 mei).  

36 - Waterral * - ‘s Morgens vroeg af en toe roep van 1 ex in het Teufelsbruch. Zou niet zeldzaam zijn, 
want alleen al in de Kreis Röbel (492 km2) schatte men in 1970 het aantal broedparen op 150 
(Klafs & Stübs 1979). 

37 - Waterhoen * - Zeer schaars en schuw. Alleen een paar maal in de verte gehoord in het moeras 
van het Teufelsbruch. 

38 - Meerkoet * - Minder algemeen dan je op grond van de vele meren zou verwachten. Alleen daar 
gevonden waar meren brede kragen van waterriet hadden, en dan vooral heimelijk binnen de 
rietkraag blijvend (bang voor Zeearenden?). Niet gezien op bosmeren met schaarse 
oevervegetatie zoals de Warnker See. Wel opvallend aanwezig in de Torgelow See waar veel 
submerse vegetatie was (circa 100 broedpaar). 

39 - Kievit * - Zeer schaars en maar enkele exemplaren gezien. De grote droogte speelde hierbij 
mogelijk een rol (het had al 5 weken niet meer geregend); een paartje op de velden van het 
Teufelsbruch was bijvoorbeeeld volgens de hoteleigenaar vlak voor onze aankomst door de 
droogte vertrokken. Alleen 2 exx overvliegend over de Seenradweg waargenomen op op 28 april, 
1 ex op een kale akker vanuit de auto tussen Waren en Neustrelitz op 30 april, en 1 ex op 1 mei 
overvliegend bij het hotel. 

40 - Watersnip * - Bijna dagelijks 1-2 exx ‘s morgens vroeg horen baltsen in het Teufelsbruch, en ook 
gehoord in het moeras langs de Seenradweg (noorddeel) op 28 april. In de oeverzone van de 
oostelijke Müritz See vond men rond 1970 19 broedparen/km2 (Klafs & Stübs 1979). 

41 – Houtsnip * - Dagelijks in de avondschemering over het hotel of de naburige bosrand vliegend. 
42 – Pontische Meeuw - Een 2e kalender-jaar vogel op 29 april die zeker deze soort was bij het 

badstrand van Rechlin-Nord aan het zuideinde van de Müritz See. Ook een subadulte vogel van 
deze soort of van de Zilvermeeuw op 28 april bij de Rederang See, helaas net te ver weg om te 
kunnen determineren. 

43 - Kokmeeuw * - Een broedvogel van enkele grote meren, maar geen kolonie door ons gevonden. 
Flinke groepen bij de visvijvers zuid van Boek, boven de Torgelow See, de Kleinvieler See, en de 
Müritz See zelf, en op het meer bij de Holzmühle, kleine aantallen op de andere meren of 
onderweg gezien terwijl ze van het ene meer naar het andere vlogen. Relatief veel vogels waren 
in hun tweede kalenderjaar en waarschijnlijk nog niet aan broeden toe. In 1973 broedden er op 
de meren binnen de Kreis Waren (923 km2) 730 paar (Klafs & Stübs 1979). 

44 - Dwergmeeuw - 16 exx rond 10:00 uur foeragerend rondfladderend en in een compacte groep 
zwemmen in het midden van het zuiddeel van de Torgelow See, meest adulten in zomerkleed. 
Bij terugkeer om 13:00 uur bleken ze verdwenen. 

45 - Visdief - Schaarse doortrekker: alleen 1 ex op 28 mei hoog rondcirkelend met Kokmeeuwen bij de 
kijkhut van Boeker Mühle en daarna doorvliegend naar noordoost, en 1 ex boven de Torgelow 
See op 1 mei. Slecht enkele toevallige broedgevallen bekend rond de Müritz See in de 20e eeuw 
(Klafs & Stübs 1979). 

46 - Zwarte Stern - 9 exx rond 9:00 uur foeragerend boven de Rederang See op 2 mei, maar een half 
uur later al weer vertrokken. In de 19e eeuw waren er nog grote kolonies in het gebied, maar een 
sterke afname trad al op tussen 1900 en 1930 en sedert 1970 broedt de soort niet meer rond de 
Müritz See (Klafs & Stübs 1979). 
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47 - Holenduif * - Opvallend schaars, ondanks aanwezigheid van cultuurland en vele geschikte 
nestholtes; alleen baltsroep gehoord op 30 mei in het oude bos bij de Holzmühle. De dichtheid in 
oude loofbossen rond 1970 bedroeg 4-6 paar/km2 (Klafs & Stübs 1979). 

48 - Houtduif * - Overal zeer talrijk, ook op heen- en terugreis. 
49 - Turkse Tortel * - Een gewone broedvogel van de dorpen; net als Huis- en Ringmus daar talrijker 

dan thans op het Nederlandse platteland het geval is. 
50 – Zomertortel * - roep van 1 ex op 27 april in het bos bij het hotel. Aankomst in het Nationalpark is 

grotendeels pas vanaf begin mei. 
51 – Koekoek * - Wijd verbreid maar aantal klein, nooit meer dan 4 exx per dag. Dagelijks (vooral ‘s 

morgens vroeg en ‘s avonds laat) roep in het Teufelsbruch, bij de Warnker See en bij de kijkhut 
langs de Müritz See zuid van het hotel. Verder o.a. op 3 plaatsen langs de Seenradweg, en 
enkelingen bij de visvijvers, de Torgelow See, bij Vipperow, Serrahn, etc., altijd nabij grote 
rietvelden. 

52 - Ransuil * - ‘s Avonds rond 22.00 hr roep gehoord vanaf het hotelterras op 27 april. 
53 - Bosuil * - Een paar hield velen van ons wakker door luid te roepen bij het hotel in de nacht van 29 

op 30 april. In Kreis Röbel (492 km2) in 1960-1970 ca 7 paar/100 km2, in Kreis Neustrelitz (258 
km2) 9,5 paar/km2 (Klafs & Stübs 1979). 

54 - IJsvogel * - Eén ex op 29 april boven de Feisneck See en 1 ex op 30 april bij de Holzmühle. In de 
Kreise Waren en Röbel in 1975 17 resp. 10 broedpaar (Klafs & Stübs 1979). 

55 – Draaihals * - 2 ‘zingende’ exx (lange kikikikikikiki-serie) halverwege het hotel en Waren in de 
vroege ochtend van 1 mei, 1 ex aldaar de volgende ochtend op 2 mei, en dezelfde dag‘s avonds 
enkele malen de driedelige ‘kikiki’ roep van 1 ex bij het hotel. Volgens Klafs & Stübs (1979) een 
gewone broedvogel, die gemiddeld vanaf 28 april aankomt. 

56 - Groene Specht * - Nogal schaars; alleen een paar maal gezien of gehoord bij het hotel, bij de 
Rederang See, bij Müritzhof en bij Amalienhof. 

57 - Zwarte Specht * - Algemene broedvogel, en vooral ‘s morgens vroeg erg luidruchtig. Diverse paren 
rond het Teufelsbruch bij het hotel, die zich soms mooi lieten bekijken. Ook gehoord op diverse 
plaatsen in het bos tussen Warnker See en Rederang See, bij Schwarzenhof, het bos noord en 
oost van de visvijvers, en bij Serrahn. Erg mooi gezien toen een man dichtbij de weg langdurig 
zat te roffelen in het bos iets noord van Boek. 

58 - Grote Bonte Specht * - Talrijk in alle bezochte bossen, volop roffelend; permanent in beeld vanaf 
het terras bij het hotel. 

59 - Middelste Bonte Specht * - Broedvogel van het hoge elzenmoerasbos langs het pad 2 km oost van 
het hotel (1 km vòòr de zuidelijke kijkhut van de Warnker See), waar ook mooi gezien op 27 april. 
Op andere dagen hier ‘s morgens vroeg af en toe de miauwende roep gehoord, welke ook 
gehoord werd op 1 km oost en iets noordwest van het hotel. Zou ook broeden in het 
elzenmoerasbos noord van Torgelow am See. 

60 - Kleine Bonte Specht * - Een broedvogel van berkenstompen in moerasberkenbos, op plekken waar 
berken deels afgestorven zijn. Eén paar in het moerasbos langs de westrand van het 
Teufelsbruch vlak bij het hotel, waar regelmatig ‘s morgens vroeg te horen en soms te zien. Ook 
gehoord bij de Warnker See, bij Federow, bij de Rederang See, en langs de noordwestelijke 
oever van de Torgelow See. 

61 – Kuifleeuwerik * - 1 ex op de weg foeragerend bij Malchow op 26 april. Was ook vroeger niet 
algemeen (Kreise Röbel en Waren rond 1970 0,15 broedpaar/km2- (Klafs & Stübs 1979) en 
waarschijnlijk sindsdien flink achteruit gegaan. Van oudsher kon men deze soort (en de Hop) 
vroeger vooral vinden bij DDR-kolchozen met een hoge veedichtheid rondom de betonnen 
stallen en op paardenstoeterijen, maar wij zochten de soort daar tevergeefs. 

62 - Boomleeuwerik * - 3 exx bij Federov op 28 april, waarvan twee zingend; 1 ex daar op 2 mei. 1 Ex 
overvliegend bij het hotel op 29 april. Volgens Klafs & Stübs (1979) in Kreis Waren 1,7 broedpaar 
per km2 open bos in 1975. 

63 - Veldleeuwerik * - Talrijke broedvogel op de ‘steppe’ bij Federow. Ook hier en daar onderweg in het 
grootschalige cultuurland (route Waren-Röbel-Vipperow en Waren-Neustrelitz-Bredenfelde-
Neugarten), maar niet erg algemeen en waarschijnlijk net als bij ons ook in Duitsland sterk 
achteruitgegaan. 

64 - Huiszwaluw * - Een gewone broedvogel van alle bezochte dorpen in en bij cultuurland, o.a. een 
grote kolonie bij Boek. 

65 - Boerenzwaluw * - Zeer talrijk in alle dorpen, ook als geen vee aanwezig was; ook broedend in 
vrijwel alle bezochte kijkhutten in de natuurgebieden. 12 Paar in de veestal van Müritzhof: horen 
en zien verging je als je je hoofd over de onderdeur stak. 
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66 - Boompieper * - Een talrijke broedvogel langs bosranden en in open bos, vooral rond het 
Teufelsbruch en langs de route Warnker See-Rederang See. Rond 1970 in verschillende 
bostypen 0,04-0,4 broedpaar/ha (Klafs & Stübs 1979). 

67 – Grote Gele Kwikstaart * - 1 ex bij de Holzmühle op 30 april, een van de weinige plaatsen waar in 
het (kunstmatige) beekje stromend water aanwezig was. 

68 - Witte Kwikstaart * - Een zeer gewone broedvogel in dorpen, langs wegen, en zelfs in de meeste 
kijkhutten, ook ver van het cultuurland zoals bij de Warnker See, in de hut zuid van het hotel aan 
de Müritz See, en in de uitkijktorens langs de Seenradweg, waar alleen rietland of bos aanwezig 
was om te fourageren en geen open veld. 

69 - Winterkoning * - Wat schaarser dan in Nederland, maar toch regelmatig gehoord, vooral in 
moerassig bos met takkenhopen of in open naaldbos met ondergroei. 

70 - Heggemus * - Maar heel af en toe gehoord in de dorpen; schaars of zangpiek al voorbij. 
71 - Roodborst * - Niet ongewoon, maar schaarser en vooral veel schuwer dan in Nederland. 

Voornamelijk gehoord langs randen van vochtig bos en in het struweel rond het Teufelsbruch, 
maar ook 1 paar in het drogere bos bij het hotel. 

72 - Nachtegaal * - De grens van het verspreidingsgebied tussen Nachtegaal en Noordse Nachtegaal 
loopt dwars door de Müritz See. Volgens Klafs & Stübs (1979) en Nicolai (1993) is de Noordse 
Nachtegaal een talrijke broedvogel van de gehele noordoostelijke oever van de Müritz See, oost 
van de lijn Waren-Rechlin, terwijl de gewone Nachtegaal een schaarse broedvogel west van 
deze lijn is. Van beiden zijn echter incidentele broedgevallen bekend buiten het bekende 
broedgebied, waarbij Noordse soms westelijk broedt tot bij de Midden-Elbe en het Havelland en 
gewone Nachtegaal soms waargenomen wordt tot nabij Serrahn en Berlijn. De biotopen van 
beide soorten verschillen behoorlijk, vooral in het overlapgebied: de Nachtegaal broedt in bramen 
en ander dicht struikgewas op drogere hellingen, overschaduwd door hoger geboomte, vaak in of 
bij dorpen en in tuinen, de Noordse Nachtegaal daarentegen prefereert veel natter terrein en 
komt vooral voor in moerasbos van wilgen en elzen gemengd met riet en kruiden langs 
meeroevers en kanalen, meer het biotoop zoals wij dat van Blauwborst zouden verwachten maar 
vaak wat schaduwrijker dan bij deze. Wij hoorden de Nachtegaal maar enkele malen, op 29 april 
bij het badstrand van Rechlin-Nord en op 2 mei tussen Vietzen en Vipperow, beide plaatsen 
ongeveer op de scheidslijn tussen beide soorten. Rond 1970 slechts 13 broedpaar in Kreis Röbel 
(492km2) en afwezig in Kreis Waren, iets talrijker (tot 3 paar/km2) verder west bij Plau en en 
Parchim (Klafs & Stübs 1979). 

73 - Noordse Nachtegaal * - Deze talrijke broeder van de oostelijke Müritz See komt veel later terug uit 
het winterkwartier dan de gewone Nachtegaal. Pas op 2 mei hoorden we de eerste zang van 2 
exx in het moeras bij een villapark meteen noord van Rechlin-Nord, en 2 exx langs de Müritz-
oever bij Rechlin. Enkele malen hoorden we incomplete nachtegaal-strofes die niet met 
zekerheid tot soort te brengen waren, o.a. op 30 april bij Serrahn en op 2 mei langs de 
Seenradweg. Dichtheden in moeras en struikgewas oost van de Müritz See 0,1-1,5 broedpaar/ha 
in 1960-1970; aankomst van mannetjes vanuit het winterkwartier in 1e meidekade (1-10 mei), 
vroegste ooit 25 april, vrouwtjes 8-10 dagen later (Klafs & Stübs 1979). 

74 - Zwarte Roodstaart * - Een talrijke broedvogel in de dorpen, maar geheel ontbrekend in het 
Nationalpark, dus vooral onderweg gezien. Rond 1970 in steden en dorpen 0,1-1,2 broedpaar/ha 
(Klafs & Stübs 1979). 

75 - Gekraagde Roodstaart * -Een gewone broedvogel van alle bezochte bossen, maar vooral ook nabij 
menselijke behuizing aan de rand van het bos, bijvoorbeeld bij ons hotel. Bij de huizen en 
schuren langs de bosrand zuid van Waren had elk erf wel een eigen broedvogel en hoorde je er 
4-5 tegelijk zingen. In tuinen en langs bosranden rond 1970 0,1-0,9 broedpaar/ha (Klafs & Stübs 
1979). 

76 - Paapje * - Een algemene broedvogel van begraasd grasland en open rietterrein die pas tijdens ons 
bezoek uit het wintergebied aankwam. 1 Ex op de ‘steppe’ van Federow en 4 ex langs de 
Seenradweg op 28 april, 3 exx bij Neugarten op 30 april, en 1 ex bij Federow op 2 mei. Rond 
1970 2-60 broedpaar/km2 in extensief begraasde velden en open rietland langs de Müritz; 
gemiddelde aankomstdatum over 41 jaar 28 april (Klafs & Stübs 1979). 

77 - Tapuit * - Mogelijk broedvogel op de ‘steppe’ van Federow, waar we 2-3 exx zagen op 28 april en 2 
mei. Elders waarschijnlijk alleen doortrekker, zoals 1 ex op een geploegde akker bij Boek op 29 
april en 1 ex in een weiland bij Neugarten op 30 april. Zeers schaarse broedvogel rond 1970, 
zelden meer dan 1 paar per 100 km2 in Mecklenbrug-Vorpommern en niet jaarlijks broedend 
rond de Müritz See (Klafs & Stübs 1979). 

78 - Merel * - Talrijk, zowel in dorpen als in afgelegen bos. 
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79 - Kramsvogel * - Mogelijk een schaarse broeder van het Müritz-gebied. Wij zagen 1ex met voer in de 
bek opvliegen vanaf een rommelig boerenerf bij Malchow op 26 april, en af en toe vlogen er 
paren of enkelingen langs over het Teufelsbruch naar oost, maar dat leken nog late doortrekkers 
te zijn (o.a. 2 exx op 28 en op 29 april). Volgens Klafs & Stübs (1979) alleen broedgevallen bij de 
Specker See (vòòr 1848), Boek (in 1939) en Waren (in 1968), maar rond 1970 wel enkele 
permanente broedkolonies bekend bij Schwerin en verder oost, noord van het Müritz 
Nationalpark. 

80 - Zanglijster * - Een gewone broedvogel van bossen en dorpen, maar in het bos minder algemeen 
dan de Grote Lijster. Rond 1970 in verschillende bostypen in Mecklenburg 2-50 broedpaar/km2 
(Klafs & Stübs 1979). 

81 - Grote Lijster * - Algemeen in bosgebieden aan de rand van open terrein; een van de gewonere 
vogels van het Teufelsbruch. Volgens Klafs & Stübs (1979) echter zeer schaars en op veel 
plaatsen ontbrekend, dus mogelijk toegenomen in de afgelopen 30 jaar. 

82 - Snor * - De meest algemene rietvogel van de familie Sylviidae, vooral ook omdat een aantal 
andere rietvogelsoorten nog niet terug was uit het winterkwartier of net begon terug te komen 
tijdens ons verblijf. Dagelijks op meer plaatsen te horen in het Teufelsbruch en in de rietkraag 
langs de Müritzsee bij de kijkhut zuid van het hotel; ook diverse exx gehoord in de moerassen 
langs de Seenradweg (28 april, 2 mei), in de Grosse Serrahn See en langs de Müritz See bij 
Rechlin-Nord en Vipperow. In het oeverland bij Müritzhof 5 paar rond 1950 en 13 paar (0,1/ha) in 
1968 (Klafs & Stübs 1979), dus tendens toenemend. 

83 – Sprinkhaanzanger* - Veel minder talrijk dan Snor, alleen enkele malen gehoord in het 
Teufelsbruch bij wandelingen in de vroege ochtend. Zou volgens Klafs & Stübs (1979) rond 1970 
echter veel algemener dan Snor zijn geweest, met 70 paar in Kreis Röbel (492 km2) en 0,1-0,2 
paar/ha elders in Meclenburg-Vorpommersn, maar geen tellingen bekend van de oostelijke 
Müritz-oever. 

84 - Rietzanger * - Gezien de uitgestrekte rietarealen opvallend schaars vergeleken met Nederland; 
mogelijk moest een deel van de vogels nog terugkomen uit het wintergebied. Voornamelijk 
gehoord op 28 april in het moeras langs de Seenradweg en op 2 mei in de oerverzone langs de 
Müritz See, maar niet meer dan 6 exx/dag. In de gehele oeverzone van de oostelijke Müritz 
gemiddeld 0,2 broedpaar/ha in 1968, maar lokaal tot 2 paar/ha; gemiddelde aankomst in 
Mecklenburg op 23 april (n=57), vroegste ooit op 11 april (Klafs & Stübs 1979). 

85 - Grote Karekiet * - Een gewone broedvogel van het gebied, die net zo’n beetje terugkwam toen wij 
er waren. Twee mannetjes die met veel lawaai een territorium aan het afbakenen waren bij de 
visvijvers voor de kijkhut van Boeker Mühle op 29 april; 2 exx gehoord langs de Torgelow See op 
1 mei; 2 exx zingend in de oeverzone van de Müritz See bij Rechlin en 1 ex bij Vipperow op 2 
mei. Gemiddelde aankomst in Mecklenburg op 5 mei (n=123), vroegste ooit op 23 april (Klafs & 
Stübs 1979). 

86 – Kleine Karekiet* - Nog niet teruggekomen uit het winterkwartier tijdens ons verblijf (en trouwens 
ook in Nederland nogal laat terug in 2009, meest pas begin mei). Alleen 1 ex gehoord langs de 
Torgelow See op 1 mei. Gemiddelde aankomst in Mecklenburg op 7 mei (n=36), vroegste ooit op 
21 april (Klafs & Stübs 1979). 

87 - Braamsluiper * - Een gewone broedvogel van tuinen in dorpen, en ook een territorium bij het terras 
van ons hotel, dus dagelijks waargenomen. In struikgewas langs bosranden rond 1970 0,8-3 
broedpaar/ha (Klafs & Stübs 1979). 

88 - Grasmus * - Een zeer gewone broedvogel, maar nog amper gearriveerd tijdens ons verblijf: 
slechte enkele zangwaarnemingen vanaf 29 april (Seenradweg, Boeker Mühle, Grosse Serrahn 
See). Ineens veel talrijker op 2 mei tussen Rechlin en Vipperow. Aankomst klopt ook met de 
literatuur, want in Mecklenburg komt de Grasmus terug tussen 25 april en 15 mei (Klafs & Stübs 
1979). Rond 1970 meest 1 broedpaar per 125-140 meter heg in cultuurland en tot 1,5 paar/ha 
in struikgewas van de oeverzone van de Müritz. 

89 - Zwartkop * - Talrijk aanwezig in loofbos, bosranden en tuinen, volop zingend. Rond 1970 
gemiddeld in het bos tussen Waren en Müritzhof 1 paar /ha. 

90 - Tjiftjaf * - Een gewone vogel van opgaand loofhout, lokaal rond 1970 tot 0,8 broedpaar/ha. 
91 - Fitis * - Talrijk zingend langs bosranden en in boomgroepen, struikgewas en wilgenstruweel in de 

oeverzone van de Müritz See. Rond 1970 lokaal in struikgewas tot 1,5 broedpaar/ha. 
92 - Fluiter * - Een gewone broedvogel van opgaand bos, reeds algemeen aanwezig tijdens ons verblijf, 

o.a. in de Warener Stadttannen bij ons hotel, in de bossen tussen Warnker See en Rederang 
See/Müritzhof, het bos zuid van Federow en bij Schwarzenhof, het bos noord van Boek, en de 
bossen langs de noord- en oostoever van de visvijvers tussen Amalienhof en Zartwitz. Dichtheid 
in opgaand loofbos rond 1970 tussen 0,1 en 0,5 broedpaar/ha. 
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93 - Goudhaan * - Regelmatig zingend gehoord in het naaldbos van de Warener Stadttannen bij ons 
hotel en bij Serrahn, maar minder algemeen dan Vuurgoudhaan. Dichtheid in gemengd bos of 
naaldhout rond 1970 tussen de 0,1 en 0,7 broedpaar/ha. 

94 - Vuurgoudhaan * - Een gewone broedvogel van de Warener Stadttannen bij ons hotel, in het bos 
tussen Federow en bij Schwarzenhof, en in de bossen langs de noord- en oostoever van de 
visvijvers tussen Amalienhof en Zartwitz. Dichtheid in gemengd bos of naaldhout rond 1970 
tussen de 0,1 en 0,4 broedpaar/ha. 

95 - Bonte Vliegenvanger * - Broedvogel van deels afgestorven hoog opgaand berkenbos in moeras, 
waarschijnlijk nog niet allemaal teruggekeerd uit het winterkwartier. 1 Ex zingend iets west van 
de zuidelijke hut van de Warnker See op 27 mei, enkele exx in het bos bij Serrahn op 30 april, 3 
exx zingend bij de hut van de Rederang See op 2 mei (waar 27 april nog niet gehoord). Rond 
1970 0,1-0,3 broedpaar/ha in ouder berkenbos (Klafs & Stübs 1979). 

96 – Grauwe Vliegenvanger * - 1-2 exx in het geboomte op de heuvel halverwege de Seenradweg op 
28 april. 

97 - Staartmees * - Af en toe gezien bij het hotel, bij de Warnker See, bij Torgelow am See en langs het 
pad naar de kijkhut bij de Rederang See; de 4 exx die goed gezien werden waren alle witkoppig, 
dus de Noord- en Oosteuropese nominaatvorm caudatus! In Nederland broedt de vorm 
europaeus met een brede donkere oogstreep. 

98 - Matkop * - Enkele malen in de bosrand bij het hotel en in het moerasbos bij de Warnker en de 
Rederang See. In 1970 0,2-0,7 paar/ha in elzenbroekbos (Klafs & Stübs 1979). 

99 - Glanskop * - Tamelijk gewoon in alle bezochte bossen langs de Müritz See en bij de Torgelow 
See. 

100 - Zwarte Mees * - Een tamelijk gewone vogel van het drogere dennenbos, gehoord of gezien in de 
Warener Stadttannen, bij Federow, Schwarzenhof en Zartwitz, vanuit de auto bij het Strelitzer 
Stadtforst bij Neustrelitz, en in het ‘oerbos’ oost van Serrahn. Rond 1970 0,1-0,5 broedpaar/ha in 
dennenbos (Klafs & Stübs 1979). 

101 - Kuifmees * - Als Zwarte Mees; niet zeldzaam maar vaker te horen dan te zien. Rond 1970 0,04-
0,4 broedpaar/ha in sparren- en dennenbos (Klafs & Stübs 1979). 

102 - Pimpelmees * - Gewoon, maar leek wat minder talrijk dan in Nederland; algemener in de dorpen, 
en ook aanwezig in geïsoleerd bossen zoals bij de Torgelow See, bij Sorgenlos en bij Claustorf.  

103 - Koolmees * - Overal talrijk in bossen en tuinen, ook in geïsoleerde bosjes en bomenrijen in de 
oeverzone van de Müritz See. 

104 - Boomklever * - Aanwezig in alle bossen, maar dichtheid in de bossen langs de Müritz See niet 
heel groot; algemener in het oude loofbos langs de Torgelow See, rondom Serrahn, en noord 
van Boek. Eén paar dagelijks foeragerend op het terras van het hotel; vooral het vrouwtje (beige 
flanken en onderstaart; man hier kastanje-kleurig) was erg tam. Beiden leken wat bleker beige-
bruin op de onderzijde dan Nederlandse vogels (ondersoort caesia), en tendeerden dus 
enigszins richting de Noord- en Oosteuropese vorm europaea, die onder wit is. Omstreeks 1970 
0,04-0,3 paar/ha in loofbos (Klafs & Stübs 1979). 

105 - Boomkruiper * - Regelmatig gehoord en soms ook gezien in alle bezochte bossen. Dichtheid 
varieert per bostype tussen 4 en 30 paar/km2, met de grootste aantallen in open loofbos en in 
parken (Klafs & Stübs 1979). 

106 - Taigaboomkruiper * - 1 ex vlak voor het raam van de eetzaal van het hotel op 29 april, 
fouragerend op de stam van een grove den. De vogel was opvallend wit onder, en had een brede 
witte oogstreep en een opvallend korte snavel. Het is bekend dat deze soort vooral fourageert op 
gladde stammen van grove dennen en beuken, een boomsoort waarop een gewone 
Boomkruiper met zijn veel kortere klauwtjes nauwelijks uit de voeten kan omdat hij geen houvast 
heeft (Schnebel 1972). Een gewone broedvogel in Mecklenburg volgens de broedvogelatlas van 
Nicolai (1993), met 1-4 broedpaar/km2 in gemengd loofbos, 5-7 paar/km2 in beukenbos, en tot 
15 paar/km2 in dennenbos (Klafs & Stübs(1979), maar behalve dit ene ex verder niet door ons 
gehoord of gezien. 

107 - Grauwe Klauwier * - 1 vrouwtje gezien vanuit de auto in een meidoornheg bij Boeker Mühle op 29 
april. Een gewone broedvogel van hagen en struikgewas, zowel in de oeverzone van de Müritz 
See als van het omliggende cultuurland, maar arriveert meest pas tussen 29 april en 19 mei in 
het broedgebied. In het voormalige DDR-Naturschützgebiet langs de oost-oever van de Müritz 
tussen Waren en Müritzhof in 1968 op verschillende proefvlakken 5-20 paar/km2 (Klafs & Stübs 
1979). 

108 – Klapekster * - 1 ex vanuit de auto in de top van een kale abeel in een begraasd beekdal bij 
Neustadt im Grewe. Geschikt broedbiotoop leek in ruime mate aanwezig in de hooilanden langs 
de oevers van de oostelijke Müritz See zoals tussen de Warnker See en Müritzhof en op 
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uitgestrekt voormalig militair terrein bij Rechlin-Nord, maar daar niet door ons waargenomen. 
Mogelijk is de soort sterk achteruit gegaan omdat de hooilanden alleen eens per jaar gemaaid 
worden en niet langer begraasd, waardoor de open plekken en grote insecten, nodig voor het 
succesvol broeden van de Klapekster, niet voldoende aanwezig zijn. In het voormalige DDR-
Naturschützgebiet langs de oost-oever van de Müritz tussen Waren en Müritzhof in 1968 op 
verschillende proefvlakken 0,6-20 paar/km2 (Klafs & Stübs 1979). 

109 - Gaai * - Dagelijks gezien in alle bezochte bossen, maar aantal niet heel groot, tot 6 exx/dag. 
110 - Ekster * - Algemeen, maar duidelijk minder talrijk dan in Nederland; vooral in dorpen in 

cultuurland en langs bosranden, maar ook wel ver weg van menselijke bebouwing in het 
Nationalpark. Maximum 34 exx/dag (29 mei). 

111 - Kauw * - Alleen gezien in steden en grotere dorpen buiten het Nationalpark Müritz, zoals Waren, 
Röbel en Rechlin. 

112 - Roek * - Op diverse plaatsen onderweg in Nederland en Duitsland gezien, maar in de omgeving 
van de Müritz alleen gezien bij Vipperow, waar twee kolonies waren: een van ca 10 nesten bij het 
kerkje midden in het dorp en een grotere (ca 40 vogels aanwezig) in een elzenbos noordwest 
van het dorp richting Solzow. Op 2 mei klonk uit de kolonie bij de kerk een enorm lawaai van 
alarmerende Roeken en een paar Bonte Kraaien: er bleek een Steenmarter midden op de dag 
bezig zijn de nesten te plunderen. De marter durfde de kale boom niet uit door onze 
aanwezigheid, maar boven in de takken werd hij steeds door de Roeken op de kop gepikt. 
Tamelijk onhandig klom hij via dunne takken naar een naburige boom (een marter is duidelijk 
geen eekhoorn), waar hij zich min of meer in een bosje bladeren aan de top van een boomtak 
probeerde te verstoppen, ofschoon ook hier niet helemaal veilig voor de Roeken. De oude 
mannetjes op het leugenbankje naast de kerk, vrijwel onder de boom, toonden weinig interesse 
in het lawaai: “eine Marder? Gibt’s hier nicht!” 

113 - Zwarte Kraai * - Ondanks het feit dat de Müritz See in Bonte Kraaien gebied ligt toch een paar 
maal gezien: 1 ex langs het Teufelsbruch op 28 april, waarschijnlijk een niet-broedende tweede 
jaarsvogel gezien het versleten verenkleed, en 1 ex (dezelfde?) daar op 29 en 30 april. 

114 - Bonte Kraai * - Een gewone broedvogel rond de Müritz See, zowel in het cultuurland als in het 
Nationalpark ver van menselijke bewoning. Er is onderweg geprobeerd de grens tussen Zwarte 
en Bonte Kraai vanuit de busjes vast te stellen. Op de heenweg waren Zwarte Kraaien gewoon 
langs de snelweg E26 oost tot de afslag naar Schwerin; daarna was er 25 km lang geen kraai 
meer te zien in het cultuurland, afgezien van een enkel ongedetermineerd exemplaar ver weg bij 
Neustadt im Glewe. In Parchim zagen we een min of meer Zwarte Kraai en twee duidelijke 
hybriden bij het station. Oost vanaf de dorpen Rom en Lutheran (kennelijk ooit in godsdienststrijd 
gewikkeld) iets oost van Neustadt zagen we alleen Bonte. Op de terugweg zagen we Bonte 
Kraaien langs de E26 west tot Bandenitz (afslag Hagenow), iets westelijker dan Schwerin en dus 
westelijker dan op de heenweg, maar oostelijk hiervan zagen we tussen de afritten Neustadt en 
Schwerin ook twee maal een Zwarte Kraai, dus misschien is er enige overlap tussen beiden. De 
grens in het noorden van oostelijk Duitsland zoals wij die vaststelden (tussen Bandenitz en 
Parchim) ligt op dezelfde geografische lengte (10°30’-10°45’oosterlengte) zoals eerder 
vastgesteld op KNNV-reizen naar de midden-Elbe verder zuid (grens tussen Lenzen en 
Wittenberge) en naar het Havelland (grens rond Magdeburg) (Hottinga & Roselaar 2002; 
Hottinga & Prins 2005). De grens heeft zich niet verplaatst sedert begin 20e eeuw (Meise 1928). 

115 - Raaf * - Een tamelijk gewone vogel op plaatsen waar bos of een boomgroep grenst aan open 
land, en opvallend vaak waargenomen. De eerste exx al onderweg langs de snelweg nabij 
Schwerin (zowel op heen- als terugreis), en daarna dagelijks tot 10 exx/dag op allerlei plaatsen in 
het Nationalpark en in het aangrenzende cultuurland. Regelmatig een (waarschijnlijk) mannetje 
te zien vanaf het terras van het hotel, dat fel achter overvliegende Buizerden en Zee- en 
Visarenden aanjoeg; klaarblijkelijk zat de partner op een nest in de buurt. 

116 - Spreeuw * - Overal zeer talrijk, vooral bij dorpen maar ook ver van bewoning in het Nationalpark, 
broedend in oude spechtenholen op de grens van bos en hooilanden. 

117 - Huismus * - Opvallend veel te zien in het cultuurland, in enorme zwermen bij alle dorpen 
onderweg in het gebied, maar binnen het Nationalpark alleen hier en daar bij menselijke 
bebouwing, zoals bij Federow, Schwarzenhof en (talrijk) bij Müritzhof. 

118 - Ringmus * - Overal gewoon in dorpen en langs wegen. 
119 - Vink * - Overal waar geboomte is zeer talrijk, in het Nationalpark maar ook in de dorpen en in de 

rijen dikke bomen zoals die (nog) overal langs wegen in het open cultuurland van Mecklenburg 
staan. 
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120 - Europese Kanarie * - Een vogel van exotische coniferen in de dorpen, door ons gezien in 
Krumbeck op 30 april (twee mannetjes die elkaar na zaten om de gunst van een vrouwtje) en bij 
Klein Giebitz op 1 mei. 

121 - Groenling * - Talrijk in tuinen en dorpen, dagelijks gezien, maar schaars in het Nationalpark. 
122 - Putter * - Regelmatig gezien in dorpen en langs plattelandswegen; slechts enkele malen ver van 

menselijke bewoning in het Müritz Nationalpark, o.a. op 27 april een groepje bij de zuidelijke 
kijkhut van de Warnker See. 

123 - Kneu * - Een gewone vogel van dorpen en open terreinen met struikgewas, zowel in het 
cultuurland als in het Nationalpark. 

124 – Kruisbek – Een groep van 35 exx vloog laag over het hotel op 29 april, en ook de dagen erna tot 
2 mei werden hier enkele exx gehoord of gezien 

125 - Goudvink * - Niet zeldzaam in de Warener Stadttannen bij het hotel, maar nogal onopvallend; 
vooral gehoord, bijvoorbeeld diverse exx zingend tijdens de vroeg-vogelexcursie van 2 mei, maar 
toch ook een paar maal even gezien bij het terras van het hotel op een vroeg uur.  

126 - Appelvink * - Niet zeldzaam in het bos van het Müritz Nationalpark, maar meestal alleen gehoord, 
zelden mooi in beeld. Redelijk goed gezien bij de zuidelijke kijkhut van de Warnker See op 27 
april, bij Boek op 29 april, bij het hotel op 30 april, en langs de Torgelow See op 1 mei. 

127 - Geelgors * - Opvallend talrijk, niet alleen in het cultuurland bij dorpen en in heggen en 
bomenlanen, maar ook in het Nationalpark op de grens van bos en grasland. Dagelijks te zien 
langs de randen van het Teufelsbruch, en soms zelfs op het terras van het hotel. Bij 
steekproeven in 1966-1970 8 paar per km bosrand en 7-53 broedpaar/km2 in cultuurland en in 
plantages van jonge dennen (Klafs & Stübs 1979). 

128 - Rietgors * - Een gewone broedvogel van de verruigde rietlanden langs de oever van de Müritz 
See zelf, maar minder algemeen dan je zou verwachten in het rietland van de andere meren 
(misschien omdat daar te veel eentonig waterriet was) en ondanks het grote areaal aan riet langs 
de Seenradweg daar ook niet meer dan 5 exx gehoord op 28 april. Echter, in 1970 0,7-1,1 
broedpaar/ha in optimale biotopen in de verlandingszones van meren tussen Waren en Boek 
(Klafs & Stübs 1979). 

129 - Grauwe Gors * - Mooi 1 ex zingend in de ‘steppe’ bij Federow op 27 april en 2 mei. Enkele malen 
onderweg vanuit de auto een dikke vogel op een electriciteitsdraad in het cultuurland gezien, wat 
ook een Grauwe Gors geweest zou kunnen zijn. In cultuurland in de Kreise Röbel en Waren 1,1-
1,6 zingende mannetjes per km weg in 1969 (Klafs & Stübs 1979). 

 
Overige soorten waargenomen op onze KNNV-reis buiten het bereik van het Müritz-gebied.  
In Duitsland onderweg gezien tussen De Lutte en Neustadt im Glewe: Bergeend, Wulp, Zilvermeeuw, 
Stormmeeuw, Gierzwaluw (allen in omgeving Hamburg). 
In Nederland onderweg (Deventer-De Lutte of Schoonebeek-Deventer): Kleine Mantelmeeuw en 
Patrijs. 
 
In welke periode in het voorjaar naar de Müritz? 
Wanneer men de Müritz het best kan bezoeken hangt af van wat men wil zien. Wij waren 
waarschijnlijk 2-3 weken te vroeg voor een aantal lokale specialiteiten als Kwartel, Kwartelkoning, 
Nachtzwaluw, Krekelzanger, Sperwergrasmus, Kleine Vliegenvanger [in Serrahn 100 paar op 2 km2 
rond 1960], Buidelmees, Roodmus, Ortolaan [44 paar langs veldlanen in Kreis Röbel in 1969, maar 
geen in Kreis Waren] en Wielewaal. Gaat men eerder in het voorjaar dan zijn de aantallen 
overwinteraars en vroege trekkers veel groter (denk aan Grote Zaagbek, Nonnetje, diverse ganzen- 
en zwanensoorten, Blauwe Kiekendief, Ruigpootbuizerd, Slechtvalk, Goudplevier, Velduil, 
Roodborsttapuit). Gaat men later, bijv. half of eind mei, dan zijn de voor ons bijzondere broedvogels 
aanwezig (en natuurlijk ook gewonere soorten als Gierzwaluw, Tuinfluiter, Bosrietzanger en 
Spotvogel) maar is er van Roodhalsfuten, steltlopers en eenden door het verdrogen van de 
graslanden en de sterke grasgroei weinig meer te zien, terwijl spechten lastig te vinden zijn tussen het 
dichte lover. 
Tijdens ons bezoek heerste er grote droogte in de Müritz (geen regen gedurende ons verblijf en in de 
5 weken daaraan voorafgaand) waardoor de grasmoerassen waren uitgedroogd. We misten daardoor 
waarschijnlijk veel soorten van zompige milieus, zoals trekkende steltlopers (bijvoorbeeld binnenland-
trekkers als Zwarte Ruiter, Groenpoot, Bosruiter, Witgat, Kemphaan, Bontje en Temmincks 
Strandloper), foeragerende Zwarte Ooievaars, en eventueel broedende Porseleinhoentjes, 
Roodhalsfuten, Tureluurs, Gele Kwikstaarten en Graspiepers. Verdwenen van de Müritz lijken soorten 
als Scharrelaar (laatste zekere broedgeval in Boek in 1920), Hop (in Kreis Waren in 1960 9 paar, in 
1975 4 paar; in Kreis Neustrelitz in 1972 8-10 paar), en Waterrietzanger (zeer talrijk in 1932 in de 
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Galigaanvelden langs de Seenradweg, laatste zingende mannetje daar in 1958. Zoekt er nog wel 
eens iemand daar? De zeer uitgestrekte Galigaanvelden zien er nogal ontoegankelijk uit en 
inventariseren van een schaarse soort lijkt hier geen makkelijke opgave). 
 
Waargenomen zoogdieren 
Grotere vleermuis (cf Rosse Vleermuis), kleinere vleermuis (cf Ruige Dwergvleermuis, de gewoonste 
kleine vleermuis in het gebied; hangt overdag ‘s zomers in jachthutten, waaraan geen gebrek), mol 
(veel langs randen Teufelsbruch en elders), egel (‘s avonds op terras hotel), haas (minimaal 3 langs 
Teufelsbruch, zeer tam), das (minimaal 4 exx gezien langs bosrand Teufelsbruch; veel wroetsporen 
en looppaden Teufelsbruch en elders, enkele malen latrines), vos (tweemaal), steenmarter (1 ex in 
bomen bij kerk van Vipperow), ree (overal te zien, ook overdag in open veld, tot 15 exx/dag), edelhert 
(minimaal zeven hindes en een bok in open gemengde gras/rietvegetatie aan noordzijde van het 
Teufelsbruch, zeer schuw), wasbeer (1 ex bosrand zuid van Teufelsbruch), wild zwijn (1 ex grasstrook 
zuidzijde Teufelsbruch). 
 
Waargenomen amfibiën en reptielen 
Zandhagedis (1 ex), Levendbarende Hagedis (mogelijk 1 ex), Ringslang (minimaal 5 levende exx, 
diverse dode op wegen; 1 jong ex in poten Buizerd), Hazelworm (1 ex in poten Buizerd bij Boeker 
Sender), Gewone Pad, Roodbuikvuurpad (oenk oenk-roep 1 ex ‘s avonds vanuit meer in Teufelsbruch 
op 1 mei), Boomkikker (talrijk Teufelsbruch; 2 exx op hunebed west van Torgelow am See), Bruine 
Kikker, Groene Kikker spec. 
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Plantenlijst                                                                                          Ietje Boukema , Simon Kuitwaard 
  
Voor de naamgeving en indeling is, op enkele uitzonderingen na, Heukels’ Flora van Nederland (23e 
druk) gebruikt. De lijst is verre van compleet, omdat onze aandacht tijdens de reis vooral uitging naar 
vogels. 
 

  
Menianthes trifoliata (Waterdrieblad) Primula veris (Gulden sleutelbloem) 

 
 
Wetenschappelijke naam Nederlandse naam 
Acer (pseudoplatanus?) Esdoorn 
Adoxa moschatellina Muskuskruid 
Aesculus hippocastanum Paardenkastanje 
Ajuga reptans Kruipend zenegroen 
Alliaria petiolata Look-zonder-look 
Alnus sp. Els 
Andromeda polifolia Lavendelhei 
Anemone nemorosa Bosanemoon 
Anemone ranunculoides Gele anemoon 
Arabidopsis thaliana Zandraket 
Arabis hirsuta Ruige scheefkelk 
Armeria maritima Engels gras 
Asparagus officinalis Asperge 
Astragalus glycyphyllos Hokjespeul 
Betula sp. Berk 
Calla palustris Slangenwortel 
Caltha palustris Dotterbloem 
Cardamine bulbifera Bolletjeskers 
Cardamine pratensis Pinksterbloem 
Carpinus betulus Haagbeuk 
Cerastium arvense Akkerhoornbloem 
Chelidonium majus Stinkende gouwe 
Chrysoplenium oppositifolium Paarbladig goudveil 
Cladium mariscus Galigaan 
Comarum palustre Wateraardbei 
Convallaria majalis Lelietje-van-dalen 
Corylus avellana Hazelaar 
Eriophorum vaginatum Eenarig wollegras 
Euphorbia cyparissias Cipreswolfsmelk 
Fagus sylvatica Beuk 
Fragaria vesca Bosaardbei 
Fraxinus excelsior Es 
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Euphorbia cyparissias (Cipreswolfsmelk) Galium odoratum (Lievevrouwenbedstro) 

 
Galium aparine Kleefkruid 
Galium odoratum Lievevrouwenbedstro 
Geranium molle Zachte ooievaarsbek 
Geranium robertianum Robertskruid 
Geum rivale Knikkend nagelkruid 
Glechoma hederacea Hondsdraf 
Herniaria glabra Kaal breukkruid 
Humulus lupulus Hop 
Hyacinthoides non-scripta Wilde hyacint 
Lamiastrum galeobdolon Gele dovenetel 
Lamium purpureum Paarse dovenetel 
Larix decidua Larix 
Ledum palustre Moerasrozemarijn 
Lycopodium annotinum Stekende wolfsklauw  
Maianthemum bifolium Dalkruid 
Melica uniflora Eenbloemig parelgras 
Menyanthes trifoliata Waterdrieblad 
Nasturtium sp. Waterkers (onbepaalde soort) 
Ornithogalum nutans Knikkende vogelmelk 
Oxalis acetosella Witte klaverzuring 
Paris quadrifolia Eenbes 
Pentaglottis sempervirens Overblijvende (Groene) ossetong 
Pinus sylvestris Grove den 
Polygonatum multiflorum Gewone salomonszegel 
Potamogeton crispus Gekroesd fonteinkruid 
Potentilla argentea Viltganzerik 
Potentilla erecta Tormentil 
Primula veris Gulden sleutelbloem 
Prunus avium Zoete kers 
Prunus padus Gewone vogelkers 
Prunus spinosa Sleedoorn 
Pulmonaria montana Smal longkruid 
Quercus sp. Eik 
Ranunculus auriconus Gulden boterbloem 
Ranunculus ficaria Speenkruid 
Ranunculus lanuginosus (heeft geen Nederlandse naam) 
Rhamnus frangula Sporkehout 
Riva uva-crispa Kruisbes 
Senecio vernalis  Oostelijk (Voorjaars) kruiskruid (geen viltig 

kruiskruid, bloeitijd klopt niet) 
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Silene dioica Dagkoekoeksbloem 
Silene flos-cuculi Echte koekoeksbloem 
Sorbus aucuparia Lijsterbes 
Stellaria graminea Grasmuur 
Stellaria holostea Grote muur 
Stellaria media Vogelmuur 
Stellaria nemorum Bosmuur 
Symphytum officinale Gewone smeerwortel 
Syringa vulgaris Sering 
Taraxacum officinale Paardenbloem 
Tussilago farfara Klein hoefblad 
Ulmus sp. Iep 
Vinca minor Kleine maagdenpalm 
Viola palustris Moerasviooltje 
Viola riviniana Bleeksporig bosviooltje 
Viola tricolor Driekleurig viooltje 
Viscum album Maretak 
 
 

  
Prunus padus (Gewone vogelkers) Pentaglottis sempervirens (Groene ossetong) 

 
 
 
 
Slakken van de reis naar Muritz                                                                                        Ton Janssen 
 
Landslakken op het landgoed Torgelow. 
 
Witgerande tuinslak    Cepaea hortensis 
Heesterslak     Arianta arbustorum 
Wijngaardslak     Helix pomatia 
Gladde clausilia                Cochlodina laminata 
 
Zoetwatermolusken in het meer en de Ospene. 
 
Vijvermossel     Anondonta anatina 
Schildersmossel    Anondanta pictorum 
Bolle stroommossel    Unio tumides 
Platte zwanenmossel    Pseudoanodonta complanata 
Gewone driehoeksmossel   Dreissena polymorpha 
Kapslakje     Acroloxus lacustris 
Spitse moerasslak    Viviparis contectus 
Gewone poelslak    Lymnaea stagnalis 
Moeraspoelslak                Stagnicola palustris 
Grote diepslak     Bythynia tentaculata 
Kleine diepslak                Bythynia leachii 
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Vlinders van de reis naar Muritz                                                                    Piet Smeets 
  
 
Klein geaderd witje                                                        Pieris napi 
Oranjetipje   Anthocharis cardamines 
Citroentje Gonepteryx rhamni 
Groot koolwitje                                                               Pieris brassicae 
Bont zandoogje                                                             Pararge aegeria 
Boomblauwtje Celastrina argiolus 
Landkaartje Araschnia levana 
Kleine vuurvlinder Lycaena phlaeas 
Rouwmantel Nymphalis antiopa 
Kleine vos Aglais urticae 
Groentje Callophrys rubi 
Bruine vuurvlinder Lycaena tityrus 
Hooibeestje Coenonympha pamphilus 
Dagpauwoog Inachis io 
 
 
 
 

  
Oranjetipje  Kleine vuurvlinder 

 
 
 
 

  
Klein geaderd witje Spaansgroene zomervlinder (Nachtvlinder) 
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