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Zaterdag, 11 juni, door Gea Warringa. 
 
De KNNV reis begint op zaterdagochtend om 11:00 uur aan de zuidkant van 
het NS station in Zwolle. Tussen de eerste 12 personen en de beide 
reisleiders; Henk Dommerholt en Heilien Tonckens, volgt een hartelijke 
begroeting. Het zijn weer veel bekende gezichten, maar gelukkig is er ook 
een kennismaking met een paar nieuwe reisgenoten. Voor de Emmenaren 
Dick en Gea zal de reis iets korter zijn, zij staan in Klazienaveen op een 
parkeerstrook van de A37 te wachten, en als ook zij zijn ingestapt is de groep 
compleet; 16 personen. 

Voor de meesten is dit weer de eerste reis sinds de Corona beperkingen van 
de laatste 2 jaar toen veel van de door de KNNV aangeboden reizen 
geannuleerd werden. Maar nu mogen we weer en we hebben er zin in!  
Via de A1 rijden we Duitsland in, richting Bremen en daarna verlaten we de 
snelweg om een eerste stop in de plaats Fischerhude te houden. Heerlijk, 
even de benen te strekken en rond lopen in dit idyllische dorpje.  
Op het terras van het Puppencafe Eichenhof is nog plaats voor ons en we 
smullen van de koffie of thee met heerlijke Apfeltorte mit Sahne, 
Stachelbeerentorte of gebackene Käsekuchen mit Streuseln.  
 

 
Het afrekenen veroorzaakt daarna toch wel enige problemen: in Nederland 
zijn we zo gewend dat we (bijna) alles per pin betalen, maar in dit restaurant 
gaat contactloos betalen toch wel wat moeizaam. Tja, die Hollanders, ze 
denken dat alles maar met de betaalpas betaald kan worden, een Tikkie? 
Nooit van gehoord en contant geld? Dat hebben we niet meer mee als we de 
grens over gaan …. 
Na een uurtje stappen we weer in de busjes, voor het laatste deel van de reis. 
Tegen 5 uur rijden we langs Hamburg, en wonder boven wonder kunnen we 
zonder files of andere problemen doorrijden. Het is zelfs mogelijk om een 
dutje achter in de busjes te doen, en daar maken sommigen dan ook 
dankbaar gebruik van. Reisleider Henk heeft immers gewaarschuwd dat we 
ons wel moeten voorbereiden op een pittige rit, deze 2 lange reisdagen op 
weg naar onze eerste bestemming in Gotland. 
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Bij aankomst in het havengebied wijzen ons diverse borden de weg naar de 
incheckbalies. Zelf inchecken, ja, dat is handig en dat voorkomt dus lange 
wachttijden. Inchecken was nog nooit zo gemakkelijk en veilig, wordt op het 
boekingsformulier aangegeven. 
Tja, dat verwachten we, maar het gaat helaas iets anders. Via allerlei 
rijstroken worden we via allerlei andere banen geleid naar de check-in 
automaten waar op dit moment een kleine storing is en die ons weer leiden 
naar andere rijstroken. We moeten zoeken naar de blauwe automaten van de 
TT-line. En we gaan niet naar Malmö of Świnoujście in Polen of Litouwen, 
nee, we willen naar Gotland, o nee, eerst nog naar Trelleborg in Zweden…  
En volg vooral de instructies van de bemanning! Please, drive to Lane 22-23 
Gelukkig blijven Heilien en Henk rustig onder deze zeer verwarrende 
informatie. Er is zelfs nog tijd om naar plantjes te zoeken, tussen het 
gesteente groeit Herniaria glabra - Kaal Breukkruid.   
 

  
 
Het 220 meter lange schip de Peter Pan ligt dan al uren met open gesperde 
muil te wachten op haar passagiers en ook op ons dus, maar de enorm lange 
rij van vrachtwagens gaat voor. Het schip heeft 9 dekken, dus het laden 
vraagt wel enige tijd. 
En dan mogen wij ook oprijden, uitstappen, eindelijk, maar nu moeten we nog 
op zoek gaan naar onze slaapcabine om daar onze handbagage neer te 
zetten. Daarna zullen we onze mede reizigers weer ontmoeten in het 
restaurant, maar ook nu verdwalen sommigen en zijn helemaal de weg kwijt. 
Maar uiteindelijk heeft ieder in deze grote doolhof het restaurant gevonden en 
we hebben heerlijk kunnen kiezen van allerlei gerechten die op het buffet 
staan uitgestald. 
Ondertussen is het al bijna middernacht geworden, tijd dus om de slaaphut op 
te zoeken, want het is al weer bijna tijd om op te staan. 
Maar voor nu: Godnat, welterusten.     
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Zondag 12 juni door Jitske Wedman. 
 
Een onwijs vroeg begin van de dag, om 5 uur ontbijten aan boord van de boot 
die ons naar Trelleborg brengt. Daarna ontschepen en op zoek naar een 
benzinepomp die koelvloeistof voor Heilien haar busje verkoopt. We vinden er 
snel een, maar we moeten wachten tot om 7 uur de kassa van het slot gaat 
en we kunnen betalen. Dan via Ystad richting Aarhus; onderweg een 
verkeersbord dat ons waarschuwt voor roofvogels.  We zien diverse keren 
een rode wouw. Nog voor Aarhus een stop bij een reservaat aan de kust. 
Geen zee gezien, te ver, maar wel de benen gestrekt en 2 soorten 
wintergroen gezien. 
De lunch gebruiken we bij Trolhamn; een oud haventje aan de kust. 
Wachttijden zijn lang want het is de eerste dag dat ze open zijn en het 
koffiezetapparaat wil niet opstarten…. 
Daarna gaan we bij Kalmar de brug over naar Öland, naar Halltorps Hage  
een bos met hele oude bomen, waarvan sommige bijna of helemaal dood. 
Wat we al wandelend zagen: knollathyrus, bolletjeskers en een mannetje 
vliegend hert. Daarna naar de leuke winkel van Vogelbescherming Zweden in 
Stenåsa aan de oostkant van het eiland. Als we weer buiten komen hangt er 
een donkerzwarte lucht waaruit al spoedig en langdurig regen valt. We 
verlaten Öland en rijden naar Oskarshamn, waar weer een langdurige 
inschepings procedure voor onze overtocht naar Gotland volgt. Eenmaal aan 
boord volgt dan om 20.30 uur hoera een warme maaltijd. Daarna wachten op 
de ontscheping in Visby en een laatste rit naar onze bestemming Liste Gård 
bij Norrlanda. Een mooi onderkomen met gastvrije eigenaren. En dan, na een 
lange dag van 19 uur,  kunnen we rond 01.00u naar bed. Morgen begint het 
echte  plezier.   
 
Maandag 13 juni door Miep van Gijsen. 
 

 
De ochtend staat in het teken van kennismaken met de directe omgeving. We 
bekijken op ons gemak de gebouwen van Liste Gård  en de prachtige tuin 
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waarin groenten en bloemen door elkaar heen worden verbouwd, de kas en 
Gotlandse schapen.  
 
Tijdens de koffie inventariseren we waar ieders belangstelling naar uitgaat.  
Planten en vogels willen we allemaal graag zien en ook is er algemene 
belangstelling voor landschap en geologie. Verder worden o.a. vlinders, 
libellen, slakken en fotograferen genoemd. In het programma is daarnaast 
aandacht ingeruimd voor enkele romaanse kerken, bootgraven, grafheuvels, 
bijzondere kustformaties en fossielen. In de middag gaan we op excursie naar 
de natuurreservaten Kallgatburg en Laxarve änge  bij Boge en na de 
avondmaaltijd rijden we terug via Trullhalsar Gravfält. 
 

 

Vrouwenschoentje       Vliegenorchis 

Kallgatburg is beroemd vanwege de groeiplaats van het zeldzame 
Vrouwenschoentje, dat hier halverwege juni, als we geluk hebben, nog net in 
volle bloei staat. Het pad erheen loopt door bos en kalkmoeras. Overal staan 
al direct veel bijzondere planten. Het valt niet mee om daar zomaar aan 
voorbij te lopen. We willen hier ook foto’s van maken, al is onze tijd beperkt.  
De Vrouwenschoentjes zijn prachtig en staan nog in bloei, maar we hadden 
niet veel later moeten komen dan op de eerste dag van onze reis. Terug op 
de parkeerplaats zien we een voorbeeld van Alvaret, een vlakke, doorlatende 
en zeer droge kalkbodem met o.a. Muurpeper, Geel Zonneroosje, Witte 
Engbloem en met Jeneverbes en Zweedse Lijsterbes aan de randen. Alvaret 
is ook typisch voor Öland en Gotland, dat zien we vast nog wel vaker.  
Het tweede deel van de excursie is een bezoek aan Laxarve änge .  
Het is een kort bezoek om alvast een eerste idee te krijgen van een Änge.  
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Het Zweedse Staatsbosbeheer definieert de Änge als loofweide, in gebruik 
als hooiland, dat traditioneel met de zeis gemaaid werd en dat diende als 
veevoer. De begroeiing bestaat uit ca. 25 % bomen en struiken, vaak met 
Hazelaar en Linde als leverancier van loof.  Naweiden is gebruikelijk. 
Aangenomen wordt dat de loofweide al minstens 4000 jaar bestaat en is 
gevormd door het geleidelijk dunnen van het bos bij de boerderijen en 
vervolgens door het maaien van het gras, het weiden van koeien en schapen 
en het verzamelen van loof. Op Öland en Gotland gaat het om een speciale 
vorm die gebonden is aan vrij droge, kalkhoudende bodem en die wordt 
gekenmerkt door een grote rijkdom aan kalkminnende plantensoorten (zie 
Eddy van der Maarel, Baltische loofweiden, Oase, winter 2007).   
Laxarve änge is een van de weinige grotere weiden in Noord Gotland, met 
een uitgestrekt open hooiland en machtige oude Eiken er omheen. Gelukkig 
was er nog niet gemaaid. We lopen voorzichtig achter elkaar aan om de 
vegetatie zo weinig mogelijk plat te trappen. Het is een schitterende, 

soortenrijke bloemenzee van Ratelaar met 
veel orchideeën zoals Soldaatje, 
Aangebrande Orchis, Wit Bosvogeltje en 
met Knolsteenbreek. 
 
Het is tijd voor pizza.  
 
Tenslotte gaan we naar Trullhalsar, vlakbij 
ons pension. Het is een grafveld met 
ongeveer 350 zichtbare Vikinggraven dat 
stamt uit de 7de en 8ste eeuw voor Christus. 
De graven zijn afgedekt met cirkels van 
stenen, vaak rondom begrensd door een 
lage stenen wal. In het bos waarin de 
graven liggen groeit nu overal 
Linaeusklokje. Iedereen weer op de 
knieën voor een fotoshot. 
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De dag wordt afgesloten met een drankje in de tuin van Liste Gard. Het was 
een prachtige eerste indruk en het belooft een boeiende en afwisselende reis 
te worden!  
 
 
Dinsdag 14 juni 2022 door Annie van der Veen. 
 
Het is vandaag eerst licht bewolkt en later op de dag zelfs vrijwel onbewolkt. 
Bij een matige wind en een temperatuur van ongeveer 19’ is het de hele dag 
zeer aangenaam. 
 

 
 
Na een gezellig ontbijt onder de veranda vertrekken we om 9.15 uur. 
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We gaan eerst bij een 
garage in Ganthem 
langs, omdat een van 
de busjes nog steeds 
te veel koelwater 
verliest.  
 
Een behoorlijke 
hoeveelheid koelwater 
wordt ingeladen 
voordat we verder 
rijden richting eiland 
Fårö.  
 
 

 
Overal staan langs de weg weelderig bloeiende goudenregen en de zweedse 
lijsterbes. Vlak na Lärbro zien we prachtige kleurrijke weilanden. In de bermen 
is het een feest van moerasspirea en boterbloemen. Even later maakt het 
slangenkruid een slingerend paars lint van honderden meters langs de weg. 
Bij de veerpont naar Fårö hoeven we niet lang te wachten. De overtocht is 
gratis en duurt een kwartiertje en om 10.30 zijn we op het eiland.  
 
Fårö geeft een beeld van molens, leeuweriken, loslopende schapen en 
jeneverbesstruwelen met een ondergroei van engbloem. We zien 
galigaanvelden en stapelmuurtjes en paarse veldjes met een bieslook-soort. 
We rijden langs de kerk met het graf van Ingmar Bergman. 
Via Sudersand arriveren we om 11.15 bij het natuurreservaat Ullahau 
Heilien en Willy gaan brood halen bij een warme bakker; de anderen 
verkennen de zandverstuivingen. Dit gebied is gortdroog. We zien de rode 
heidelucifer en het linneausklokje.  
Als Heilien en Willy weer terug zijn met brood, rijden we verder naar Gamla 
hamn, alwaar we eerst van een heerlijke picknick genieten. Dan gaan we de 
raadselachtige raukars, kalksteenrotsen in zee bekijken (zie voorblad). Op het 
strand zijn fossielen te bewonderen. Eidereenden met jongen zwemmen voor 
de kust en er vliegen een drieteenmeeuw en een noordse stern voorbij.  
 

Om 15 .00 uur gaan we op weg naar 
Fårögården. Bij een molen nemen we 
onderweg even rustig de tijd voor een 
fotomoment. 
Vervolgens gaan we in de buurt van 
Fårögården op zoek naar de Kleine 
keverorchis. Via een stoffig, hobbelig weggetje 
komen we op de goede plek. Er staan een 
groot aantal van deze kleine orchidee.  
Dan is het tijd om op het terras van Fårögården 
te genieten van het heerlijke diner. Om 18 uur 
spoeden we ons naar de veerboot. 
Op de weg naar huis halen we in Farosund nog 
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wat boodschappen en stoppen we bij de reusachtige kalkafgraving bij het 
dorp Slite voor een foto. 
Na een prachtige dag zijn we om even over 8 weer terug bij Liste Gård. 
 
 
Woensdag 15 juni  door Wim Kuijper. 
 
We beginnen de dag weer goed: tijdens prachtig weer een ontbijt in het 
zonnetje in de tuin.  
Er staat weer een leuke dag voor de boeg met diverse excursiegebieden. Als 
eerste gaan we naar Närsholmen, een natuurreservaat aan de oostkust. 
Direct naast de zee liggen hier begraasde graslanden met tijm, ruit, 
slangenkruid, geelhartje, enz. Een oude vloedlijn viel op door de vele meldes. 
In de lucht tureluurs, sterns, scholeksters en jodelende wulpen. De groep 
verspreide zich al snel over het gebied om allerlei waarnemingen te doen. 
Op de tocht naar het volgende gebied bezoeken we de kerk van 
Gammelgarn. Toevallig kreeg de toren een schoonmaakbeurt en was 
daardoor open. Boven was er van een prachtig uitzicht te genieten. In 
Östergarn konden we tussen de middag lunchen in het Skolhuset: Dagens; 
een warme maaltijd. Van hieruit konden we kiezen uit een wandeling van 
enkele kilometers of rondkijken in de buurt. Er waren groene nachtorchis en 
harlekijn te bewonderen. 
 

Daarna een wandeling door de Östergarns Prästänge; de boomweide naast 
de kerk, met weer een opvallende vegetatie; veel orchideeën 
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aangebrande orchis  groene nachtorchis  Soldaatje 
 
In de middag werd Katthammarsvik bezocht. De bedoeling was om hier in een 
bekende visrokerij gerookte vis te kopen. De zaak was echter gesloten, maar  
bij de plaatselijke supermarkt konden we na enig overleg een grote zalm van 
enkele kilo’s uit de privévriezer van de eigenaar kopen 
Ondertussen verzamelde ik de aangespoelde schelpen op het strandje. Het 
was de bekende samenstelling met strandgaper, nonnetje, kokkel, wadslakje, 
ovale poelslak en zoetwaterneriet. In de Oostzee rondom Gotland leeft een 
fauna met zeesoorten die in brakwater kunnen leven en zoetwatersoorten die 
ook in brakwater voorkomen. 
Tijdens de avond(brood)maaltijd smaakte de zalm heerlijk! Het was goed 
buiten eten, met z’n zestienen aan een grote tafel in de avondzon bij bijna 
windstil weer.  

 
Als toegift gingen we na het eten nog op 
stap. We bezochten een boomweide (Liste 
ängar) aan de oostkust. Hier een soortenrijk 
grasland met veel orchideeën. Een hard 
wegrennende haas en het geluid van 
kraanvogels vielen op. Ook hier lagen de 
kenmerkende Oostzeeschelpen in de 
waterlijn.  
De windstilte gaf een extra sfeer aan het 
landschap. 
          

Donderdag 16 juni 2022  Visby door Elcke Ransijn. 

Om 9.00 uur vertrekken we naar Visby, maar voordat we daar aankomen 
stoppen we bij de kerk van Halle waar Jaap de Jong begraven ligt. Hij was 
bankier in Amsterdam en heeft zijn hele leven gewijd aan de Nederlandse 
Jeugdbond voor Natuurstudie. Hij hield erg van Zweden en heeft daar ook 
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een dergelijke NJN opgericht. Hij was erelid van de NJN en zeer gewaardeerd 
bij de zweedse natuurbescherming. 
 

 
 
We worden bij de Oostpoort van Visby gedropt. De “stad van rozen en ruïnes” 
is een oude Vikingenstad en was in de 12de tot de 14de eeuw het 
belangrijkste centrum van de Duitse Hanze in de Oostzee. Sinds 1995 staat 

de stad op de werelderfgoedlijst van de 
UNESCO. 
De Oostpoort is onderdeel van de 3,6 
km lange muur die in de 13de eeuw om 
de hele stad aangelegd werd. Aan de 
binnenmuur veel gele begroeiing. We 
lopen door de kasseienstraatjes en 
bewonderen de vele fraaie gevels van 
oude handelshuizen. 
 
De botanische tuin is zo te zien meer 
een wandelpark. Ondertussen gaat het 
regenen, toch het Rozenstraatje 
opgezocht, maar helaas bloeien er nog 
niet zoveel rozen, maar het straatje is 
leuk. Twee enorme ruïnes van kerk St. 
Dronten en St. Lars bewonderd, er is 
niet veel meer van over. 
Tijd voor koffie op een van de pleinen 
van de stad. Stenen Gotlandschapen 
houden auto’s tegen in de 

voetgangersstraten. Dan naar de dom Santa Maria met mooie 
gebrandschilderde ramen en een violist die zijn kunsten vertoont. Mooie 
kroonluchters. 
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Dan steken we rechtdoor naar het westen om bij de zee te komen. Daar 
pakken we het voetpad langs de muur weer op en volgen dat totdat we bij de 
Oostpoort zijn. Het is een ontzettend leuke wandeling, eerst een geasfalteerd 
pad en dan een kruip-door-sluip-door-pad door een kruidenrijk terrein. 
Voordat we de bus ingaan nog een ijsje gekocht. 
 

 
 
Het Natuurreservaat Brucebo staat nog op ons programma. Daar lopen we 
over plankieren door een prachtig moeras met aan weerszijden heel veel 
Veenpluis en slanke Waterkers langs het riviertje. Verder Hauwklaver, 

Vetblad, Watermunt, Driedistel, Tofieldia 
(bijzonder), Vleeskleurige orchidee, 
Beekpunge, Kleine pimpernel, Melige 
primula, Schorrezoutgras, Bruine 
Knopbies. Het bijzonder van dat 
gebiedje was dat bijv. Zoutschorregras 
(natte, zilte gronden of natte niet 
bemeste graslanden) min of meer naast 
Vetblad stond (natte, zwak zure 
gronden/moerassige heide). Totaal 
andere biotopen, alleen het natte kwam 
overeen. 
We aanvaarden de terugweg en 
stoppen onderweg bij Romakloster 
langs een korenveld met prachtige 
korenbloemen en klaprozen. 
In Roma eten we bij de pizzeria Bella 

Roma. We kunnen lekker buiten zitten en het eten is prima en er heerst een 
gezellige sfeer. 
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“Thuis” gekomen met een bakkie koffie nog buiten gezeten totdat het te fris 
werd. 
 
Vrijdag 17 juni; Noord-Gotland door Ed Stikvoort, 
 
We ontbijten in de ruime 'tuin' van de herberg in de volle zon; gemoedelijk, 
smakelijk, tevreden en gezellig. Het belooft een heerlijke dag te worden. Zoals 
inmiddels 'gewoon' is, vertrekken we om 9 uur. De noordkust van Gotland is 
vandaag ons doel. Maar eerst controleren we het VW-busje: komt er bij het 
starten witte rook uit de uitlaat? Nee, gelukkig niet. Als die er wel was, zou het 
vehikel zeker op zeer korte termijn naar de garage voor reparatie van het 
koelvloeistoflek moeten. Toch gaan we eerst nogmaals bij enkele 
garagehouders onderweg langs, voor een snelle reparatie of goede raad. Vlot 
herstel is zoals steeds al bleek niet mogelijk, maar de adviezen bevestigen de 
eerdere die we kregen: er is geen acuut probleem, maar houd de koelvloeistof 
in het reservoir op peil. Dat kunnen we wel. 
Vanaf Visby langs de noordwestkust rijdend komen we uit bij Lickershamn. 
Het gehucht bestaat uit een keienstrand, een haventje met een reeks 
pittoreske vissershutjes en wat horeca. In het westen zie ik grote raukar 
(opvallende, 'opstaande' rotspartijen in het landschap) langs een klif. Mijn blik 
wordt verder getrokken door enkele grote pollen uitbundig bloeiende grote 
hardvruchten, die ik nog maar drie weken geleden voor het eerst in Nederland 
zag bloeien. Een kleine helft van de groep blijft hier achter, omdat de 
ochtendwandeling voor hen te zwaar is of omdat ze fossielen willen zoeken 
(Joke: "Wat zijn die fossielen hier oud!"). Willy zal vanochtend voor één keer 
hun chauffeur zijn en zal hen daarna naar de fraaie raukar die we langs de 
weg naar het gehucht passeerden brengen. En vervolgens naar het 
noordoostelijker gelegen Ireviken, om ook daar rond te scharrelen, tot de 
komst van de wandelgroep. 
 

            
 

            Grote hardvrucht bij het haventje van Lickershamn. (foto: Saxifraga-Ed Stikvoort) 
 
Ik ben één van de wandelaars. Er zal wat klimwerk verricht moeten worden en 
het pad zou hier en daar rotsig zijn en wat klauterwerk vereisen. Maar eerst 
lopen we langs het stenenstrand oostwaarts. Hier en daar staan behoorlijk 
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wat zeekolen te bloeien. Bij een klif aangekomen, stijgen we langs een steil 
pad door de rand van een dennenbos. Een stevig en dik touw als 'reling' en 
soms wat traptreden geven ons prettig en veilig houvast. Boven volgt de route 
min of meer de klifrand (op tot enkele tientallen meters afstand) en blijven we 
door bos lopen. We horen volwassen en jonge raven roepen. Af en toe volgen 
we een doorsteekje naar de klifrand, om er van het uitzicht te genieten. Soms 
leidt zo'n pad naar een bunker, een andere keer naar een qua brandgevaar 
veilig ingerichte picknick- en bbq-plaats met ruim zicht op de Oostzee. De 
houtblokken staan er zelfs al keurig voor gebruik klaar.  
 

 
 

De klifkust tussen Lickershamn en Ireviken. (foto: Ed Stikvoort) 
 
Ik ben plantenliefhebber en loer vooral naar soorten die ik nog niet (zo goed) 
(her)ken. Maar deze omgeving lijkt minder soortenrijk dan we de afgelopen 
dagen meemaakten. Toch staat er wel het één en ander interessants. Zoals 
behoorlijk veel vogelnestjes, vol en prachtig in bloei. Ook staat er een tweetal 
welriekende nachtorchissen op hun mooist, door de zon in een verder donker 
dennenbos in de spotlight gezet. Hier en daar bloeien rode bosbessen en hoe 
verder we vorderen, hoe meer berendruif de bodem bedekt. Die (her)ken ik 
van Terschelling, daar aan de uiterste zuidgrens van het areaal van deze 
boreale soort. Helaas is de bloeitijd daarvan allang voorbij, net zoals bij de 
leverbloempjes, die hier her en der massaal staan.  
 
Tegen 1 uur arriveren we in Ireviken, waar de 'scharrelaars' ons inmiddels 
opwachten. We drommen samen rond een picknickbank in een massa 
bloeiend slangenkruid. Eenieder maakt van de meegebrachte etenswaren 
voor zichzelf een veldbroodlunch klaar. Het is een heerlijke dag: voluit zonnig, 
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niet veel wind en rond de 20 graden. De zonnestralen branden wel op de 
huid, dus er wordt druk gesmeerd.  
 

 
 

Lunchen tussen slangenkruid, bij Ireviken. (foto: Gea Warringa) 
  
Na de lunch krijgen we tot half 5 om 'vrij' rond te scharrelen of om met Heilien 
mee verder noordoostwaarts te wandelen, op zoek naar rode bosvogeltjes, 
stofzaad en tot slot hondskruid op het plateau boven de klifrand een paar 
kilometer verderop. De rode bosvogeltjes zijn niet te missen: ze staan met 
vele tientallen, zelfs honderden, bloeiend te schudden in de zeewind. Wat een 
mooie orchideeën zijn dat toch. Met enkele anderen loop ik op met Heilien, op 
zoek naar het stofzaad dat hier onder naaldbomen in de zone achter de 
'zeereep' zou staan. We kijken onder en bij elke grove den, maar we vinden 
er geen.  
 
Erg leuk is dat we in het beekje Ireå dat we oversteken een vrouwtje Grote 
zaagbek met haar negen nog kleine kuikens treffen. Ze laten zich goed 
bekijken, maar voor goede foto's is er wel wat weinig licht onder het dichte 
bladerdek. Ik ben verder verbaasd om er nu nog een oranjetipje te zien. Voor 
mij is dat een typische aprilsoort die hooguit tot in het begin van mei vliegt. 
Ook de ene fris bloeiende gewone vogelmelk voelt laat aan. Maar ja, de lente 
begint hier noordelijker natuurlijk wel een stuk later dan op Walcheren, waar ik 
woon. 
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Moeder Grote zaagbek met negen kuikens in de beek Irea nabij Ireviken. (foto: Ed Stikvoort) 
 
Na het bosje rond de beek gepasseerd te zijn, lopen we verder in de richting 
van het verre klif, door de strook met verspreide grove dennen achter het 
stenenstrand. We blijven proberen om stofzaad te vinden; helaas tevergeefs. 
Als Heilien op weg naar het klif in de verte uit mijn zicht is verdwenen, besluit 
ik te gaan struinen. Dat doe ik toch liever dan me te haasten om nog tot 
bovenaan dat klif te komen en dan terug te moeten snellen. Omdat Heilien zei 
dat langs de kust ook zeelathyrus te vinden is, loop ik naar de smalle 
zeereepzone langs het stenenstrand. Het is meteen raak: ik sta middenin een 
grote plek met een massa van deze noordelijke kustplant. Heerlijk om deze 
fraaie soort tegen de blauwe lucht te fotograferen. De bladeren laten in 
tegenlicht een prachtig nervenpatroon zien.  
 

 
 

Zeelathyrus. (foto: Saxifraga-Ed Stikvoort) 
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Op mijn gemakje langs en achter de 
kust dwalend loop ik terug. Ik doe 
mijn best om het Groenbloemig 
wintergroen mooi te fotograferen, 
maar het licht is erg hard in de 
halfschaduw; de contrasten zijn 
groot. Onderwijl kom ik veel van mijn 
groepsgenoten tegen. Sommigen 
speuren naar van alles wat groeit en 
bloeit, anderen genieten van wat rust 
op het stenenstrand en Wim is 
helemaal gelukkig met een bosslakje 
dat hij op een drijver bij de 
visserhutten vond. Ik ben inmiddels 
moe en sjok naar de busjes terug. 
Het is bijna half 5. 
We vertrekken voor een keuze-
extraatje: een deel van de groep kiest 
voor een bezoek aan een 
wolspinfabriek en de rest - waaronder 
ik - worden naar de oudste kerk van 
Gotland gebracht, een stukje 

verderop, in Stenkyrka. De witte kerk met zijn donkere, spitse 'muts' van 
dwars geplaatste houten planken is erg fraai en torent blikkerend in de felle 
namiddagzon boven de omliggende graven uit. Het kloeke, grote en hoge 
gebouw oogt van binnen echter een stuk kleiner. Zouden de muren erg dik 
zijn? Het vrij sobere interieur is ronduit prachtig. Op de muren prijken vele 
(deels vervaagde) fresco's. De pilaren en bogen zijn fraai met geometrische 
patronen versierd. We lopen er genietend rond, de fraaie, oude doopvont, de 
kansel, het pijpenorgel en de gebrandschilderde ramen bewonderend.  
 
 
Daarna rijden we terug naar Lickershamn, waar we bij een uitspanning gaan 
dineren. We mogen van de uitbater een lange rij van tafels buiten op het 
ruime terras maken. Het is immers nog steeds schitterend weer. De kaart is 
met zes gerechten misschien klein, maar eenieder weet niettemin iets van zijn 
gading te kiezen. Ik ga voor de 'zalmplank', wat een schot in de roos is. De vis 
met Parmezaanse kaas, groene asperges, een gegratineerde halve tomaat, 
aardappelpuree en saus smaakt vurrukkulluk. Iedereen vindt dat ik het snel 
op heb, maar de overige zalmeters beamen mijn waarneming dat onze 
planken (veel) bescheidener 'gevuld' waren dan de andere gerechten, met 
vaak een flinke bergen frieten en schnitzels ter grootte van een half bord. 
Maar ik zit gelukkig strategisch, zo blijkt: voor Elcke en Klaske is hun bord te 
veel van het goede en spontaan komen heerlijke frieten en een flink stuk 
schnitzel mijn kant op. Mij lijkt de naam Lickershamn van dit plaatsje het best 
als smikkelhaven te vertalen; om je vingers ouderwets bij af te licken. 
Jammie! 
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Smullen op het terras van Lickershamnskrogen aan de haven. (foto: Annie van der Veen) 
 
Via de noordoostzijde van Gotland rijden we terug naar onze herberg, met 
nog een stop om te tanken en boodschappen te doen voor het ontbijt morgen. 
Vóór we bij de winkel en de pomp arriveren, schrikken we met onze busjes 
een steenarend dichtbij op een akker op. Het reusachtige dier vliegt met een 
flinke prooi - ik denk een konijn of haas - van ons weg. De gespreide witte 
staart met zwarte eindband is duidelijk te zien. Wat een enorme vogel! 
Vogelliefhebber en chauffeur Henk achter 'mijn' busje is er zo door van zijn 
stuk gebracht, dat hij vervolgens een verkeerde afslag inslaat, zo hoor ik later. 
Maar dat leverde vervolgens wel een mooie waarneming van twee jonge 
vosjes op die verkeerde weg op.  
 
De stop bij de supermarkt en pomp geeft mij de gelegenheid om een flinke 
hoeveelheid fraai bloeiende wilde weit te bewonderen. Rijdend zagen we er al 
vele in de bermen 'langs schieten', maar nu heb ik ze eindelijk pal voor mijn 
snufferd en probeer er fraaie foto's van te maken. De paar exemplaren die we 
eerder van dichtbij zagen waren wel leuk, maar zo'n hoeveelheid geeft de 
mogelijkheid om de mooiste te vereeuwigen. Het purper van de schutbladen 
contrasteert erg fraai met het geel van de bloemen. 
 
Halverwege de avond - althans voor mij als ochtendmens - zijn we terug bij 
onze accommodatie Liste Gård. Het is nog aangenaam buiten en we 'kruipen' 
gezellig samen in een ruime kring van comfortabele tuinbanken en -stoelen.  
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Zaterdag 18 juni 2022 door Joke Jansen. 
 
Vandaag gaan we Listegard verlaten. Onze nieuwe plek Pensionat 
Gannarvegard ligt bij Klintehamn, aan de westkust. De koffers moeten worden 
gepakt, de kleedjes geklopt, beddengoed afgehaald en met stoffer en blik 
gezwaaid. Het piepkleine kamertje van Klaske en mij had toch wel iets eigens 
gekregen. 

Het regent voor het eerst een beetje. 
We gaan ontbijten in de kas en drinken 
er ook nog koffie voordat wij 
vertrekken. 
Voordat alles in de auto's is geladen 
wordt er druk gekakeld. Gea is haar 
dinges kwijt en Jose zoekt haar roze 
tasje. Maar als alles en iedereen in de 
auto zit, daalt de rust neer en gaan we 
opgewekt de nieuwe dag tegemoet. 
We genieten van de overvliegende 
wouw, de steenarend en....  Heilien 

maakt een noodstop voor 2 kraanvogels, het kan niet op. 
Bij bijna ieder huis, dat wij voorbij rijden, staat wel een bordje in de tuin, 
waarop staat welke specialiteit er wordt beoefend en wat je er kunt kopen. 
Van houtsnijwerk, jam, sieraden, schapen producten en nog meer. 

 
 
Maar eerst rijden we naar de oostkust van Gotland om het natuurreservaat 
Ålarve te bezoeken. Het ligt prachtig aan de kust even onder de plaats 
Ronehamn. Volgens overleveringen moet het hier helemaal roze zijn van al 
het Engels gras (Armeria) wat hier groeit omstreeks dit tijdstip. Helaas zijn we 
iets te laat, het plantje is zo goed als uitgebloeid. Het is een soort 
kweldergebied met een grindpad dat verder het gebied ingaat. Het wordt 
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begraasd door schapen en ook koeien, die wel achter een hek staan. 
Het staat vol met zeealsem en zilverschoon (allebei grijstinten) en verder 
vleugeltjesbloem, bijenkorfjes(Brunel), het rozenkransje en knolspirea. In de 
verte zie ik aalscholvers hun vleugels drogen. Aan het einde van het reservaat 
staat een eenvoudig wit oud torentje. 
De zeedennen zijn door de wind meegegroeid in allerlei bochtige vormen en 
ruisen in de zeewind. Het geluid zwelt aan en neemt weer af. Het herinnert mij 
aan vroeger, toen ik kampeerde aan zee. De vogelaars noteerden de 

braamsluiper, de geelgors, de 
bontbekplevier, de grote stern, de 
aalscholvers en de blauwe reiger. 
 
De rotsen zijn prachtig begroeid met 
korstmossen in allerlei kleuren. 
We rijden verder en brengen een 
bezoek aan een kunstenaar Stefan 
Ohlsson, die hout bewerkt. Hij snijdt 
veel gebruiksvoorwerpen zoals 
broodplanken, kommen, lepels, 
spatels. Het hout, waarmee hij werkt, 
is es en berk. Het ziet er prachtig uit. 

Velen van ons kopen iets van hem. 
 
Dan gaan we lunchen in een soort openluchtpark; Lojsta slott  Er staat een 
mooie schuur zoals die vroeger gebruikt werd. Het dak is gemaakt van 
galigaan een gras behorend tot de cypergrasfamilie. 
Na de lunch waaien wij nog even alle kanten uit. Het bleekgele bosvogeltje 
wordt gevonden en uitgebreid gefotografeerd. 
Dan in de auto op weg naar Bosarve, maar eerst komen we nog een prachtig 
klaprozenveld tegen.  

 
 
Weer verder zien we aan de bosrand een kraanvogel parmantig stappen. 
Dan de benen strekken in Bosarve Lovskog. Er wordt flink doorgestapt en bij 
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terugkomst bij de auto blijkt dat Elcke en Dick verdwaald zijn. Er wordt druk 
getelefoneerd en gelukkig zijn ze snel weer terecht. 
 

      
 
Dan komen we aan bij ons 2e onderkomen Gannarvegard in Klintehamn. Het 
zijn nieuwe eigenaars en direct geeft de kamerverdeling een groot probleem. 
Er zijn geen 1-persoonskamers en de eigenaar is een beetje stug in de 
omgang. 
Het plekje is prachtig met oude bomen en een glooiend veld met slangenkruid 
en wilde weit. Zelfs de zee is te zien. Klaske en ik hebben nu toch een hele 
mooie ruime kamer met een wastafel en kledinghangers en plaats genoeg 
voor de koffers. Wij blij. 
Annie heeft al eerder in de buurt een 1persoons kamer gehuurd en nu kunnen 
Betty en Ton daar ook een plek vinden gelukkig. Het is op loopafstand van 
ons onderkomen. 
Alles is weer opgelost. 
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Gelukkig zijn onze bedden al opgemaakt en kunnen we snel de auto 
inspringen om een eetgelegenheid te zoeken. Het wordt weer pizza en naar 
keuze spiesjes met kip of vlees. Lekker. 
Onze auto lekt nog steeds koelvloeistof helaas. Er wordt nu regelmatig 
gecontroleerd en indien nodig roze vloeistof bijgegoten. 
Een mooi dag is weer voorbij. 
 
Zondag 19 juni 2022 door Betty van Leeuwen.   
 
Ons eerste ontbijt op Gannarvegard een oude boerderij aan de westkust. Dit 
keer niet zelf klaarmaken en buiten eten, maar binnen. Zelfs geen buffet, 
maar achter de toonbank geholpen door de jonge boerin met mooi rood haar. 
De zaal is witgeschilderd, maar met behoud van de oorspronkelijke 
architectuur en lampjes geeft dit toch een gezellige sfeer. Het ontbijt is prima. 
De avond te voor had een nieuwgierig reisgenoot een ommetje gemaakt en in 
een grote schuur een heel voormalig museum ontdekt van ouderwetste 
agrarische werktuigen en gereedschappen. Enkele reisgenoten waaronder ik, 
liet hij daar ook van genieten. De boer bleek het gezien te hebben en was not 
amused, maar het was leuk om het gezien te hebben.  
Alle boerderijen liggen hier aan de kust maar iets hoger in het landschap. Wel 
allemaal met een weg naar zee door de bosjes en kleine weilandjes met 
donkergrijze schapen. Tot het land nat wordt en overgaat in schor en plassen, 
en daarna de zee. 
Vandaag gaan we langs de westkust naar het uiterste zuidelijke puntje van 
Gotland. Dat is formeel Hoburgen, maar er blijken nog meer uitstekende 
puntjes aan deze kust te zijn. Het weer is wat somber en niet altijd droog, 
maar wel heel behoorlijk. Langs de mooie kustweg zien we o.a. de 
dwergstern. 
Koffie drinken we in Burgsvik waarna in Öja de Kyrka het doel is. Helaas staat 
hij in de steigers, maar daar merk je binnen niets van. Linnaeus bezocht deze 
kerk op zijn tocht rond Gotland. Een bordje buiten geeft daarover uitleg, en 
heel bijzonder, ook in het Engels.  

 
De kerk binnen heeft vele 
opmerkelijk fresco’s. In dit 
niet al te vochtige klimaat 
zijn die in Gotlandse kerken 
veel beter geconserveerd 
dan in Nederland. Buiten het 
kerkhof brengt een hekje 
ons weer naar een änge. 
Bloemrijk hooiland met 
groepjes grote en geknotte 
bomen. We vinden hier al 
bekende, maar ook enkele 

nieuwe soorten. 
Voor het hek van het kerkhof staat een auto met twee meisjes. Het blijken 
biologiestudenten te zijn die koolmezen en withalsvliegenvangers (een oost 
Europese soort, en hier gewoon) vangen en onderzoeken op ziekten zoals 
vogelgriep. De beestjes krijgen na weging en ander onderzoek ook een 
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wattenstaafje met een vloeistof in hun cloaca. Ze trillen er hevig bij. Een soort 
coronatest voor vogeltjes.  
 
Een van de zuidelijke punten van het eiland blijkt ook militair een interessant 
gebied. Witte masten en dito radioapparatuur laten zien dat hier naar heel 
andere vogels gekeken wordt dan door ons. De weg erheen loopt door een 
uitgestrekt schor. In de broedtijd niet toegankelijk. Maar het gebied laat vanaf 
de weg naast enkele grotere steltlopers als tureluur en kievit veel leeuweriken 
en tapuiten zien. 
 

 
 
We stappen nu weer in de bus omdat de tijd dringt. Twee belangrijke doelen, 
het Lars Johnson museum, open tot 4 uur, en het Naturum museum open tot 
5 uur moeten we nog zien. Dus eerst naar Lars. Deze grote vogelkenner en 
getalenteerd vogel schilder leeft nog, en is populair in Zweden. Bij ons is hij 
bekend van de boekjesreeks “ Vogels in hun eigen omgeving” die in 1982 bij 
Thieme uitkwam. Het museum laat de mooiste stukken van hem zien. Hierna 
gaan we zo snel mogelijk naar het natuurmuseum dat veel groter is. Het laat 
op educatief goede en moderne wijze veel aspecten van Gotlandse natuur 
zien. Geologie, landschapsontwikkeling, gebruik door de mens, de dieren, 
planten etc. Eén uur is hier ook te kort. Er zijn ook allerlei boeken te koop, 
maar helaas slechts één klein werkje in het Engels. De zuidkust en oostkust 
in het zuiden hebben meer kleine uitsteeksels. Wij bezoeken er nog een die 
weer een raukar (rotsformatie) laat zien. Daarna rijden we terug naar het 
noorden. Stappen nog even uit om twee molentjes vast te leggen, en gaan 
avondeten op onze koffieplaats. Een volle maar interessante dag.       
   
Maandag 20 juni 2022  door Willy Dommerholt. 
 
Het weer blijft zomers warm. Het morgenprogramma heeft een keuzemenu 
voor de groep. Liefhebbers van fossielen worden naar de leuke vindlocatie in 
Djupvik gebracht en gehaald. Liefhebbers voor een actieve plantenwandeling 
gaan met Heilien het Molenpad langs het strand richting Klintehamn lopen. En 
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liefhebbers om zelf rond te scharrelen achter ons logeeradres Gannarve 
kunnen zich laven aan vogels en planten aan het strand. Voor alle drie 
activiteiten is voldoende belangstelling zodat de groep zich opsplitst. Heilien 
gaat met de wandelaars op pad. Henk gaat deze morgen met de bus van 
Heilien allerlei garages langs om de koelvloeistoflekkerij op te lossen. En Willy 
zorgt met de bus van Henk (automaat) voor het vervoer van de 
fossielenzoekers. Rond half 1 verzamelen we ons weer bij Gannarve voor de 
lunch. Iedereen is voldaan over deze morgen en er is veel te vertellen wat is 
gezien of gedaan. Interessante fossielen, kraanvogels en lekker koffiedrinken 
bij de plaatselijke bakker…. 
Na de lunch vertrekken we voor 2 excursies in het veld. Eerst naar Mallgård 
källmyr, een veen met veel kwel maar helaas wat opgedroogd. Er zouden 
veel planten staan die ook op de fjällen (Zweedse bergen) te vinden zijn. Er 
lopen paarden zodat we voorzichtig moeten zijn. We zien een enkele orchidee 
en ook de veenbraam helaas niet bloeiend of oranjerijp. Jam van deze 
veenbraam (hjortron in het Zweeds) is een Zweedse lekkernij, lekker op ijs en 
zelfs bij Ikea te krijgen. 
 

Bij de tweede plek langs de kust van het Ekstakustens naturreservat hebben 
we meer succes. De busjes zetten ons uit op de meest zuidelijke punt bij de 
mobiele koffiebus met gezellige strandstoelen.  
 

Na het genieten van koffie/thee of ijs gaan we al 
wandelend langs de weg richting volgende 
parkeerplaats waar we weer worden opgepikt. 
Het wordt een prachtige wandeling want al gauw 
wordt gemeld dat er veel hondskruid staat.  
Dit is genieten aan de kust met veel vogels, 
zoals de kraanvogel, en veel bloemen. 
De warme maaltijd is weer bij hetzelfde 
pizzarestaurant (met uitgebreide kaart) in 
Klintehamn waar we eerder ook goed gegeten 
hebben. 
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Dinsdag 21 juni door Ton Jansen. 
 
We begonnen weer met een ontbijt met eigen gebakken heerlijk Zweeds 
brood dat nog half warm was en twee soorten yoghurt muesli en fruit. Met 
zo'n begin kan de dag niet meer stuk. Heilien kwam echter met een mindere 
fijne mededeling. De volgende dag, als we weer huiswaarts keren, wordt het 
om vijf uur opstaan want om half zes moesten we rijden om op tijd bij de 
veerboot in Visby te zijn. Het kon de pret niet drukken met het vooruitzicht 
vandaag naar het vogeleiland Stora Karlsö te gaan vanuit Klintehamn.  
 

De boot, die klaar lag was niet zo groot en samen met de andere bezoekers 
afgeladen vol. Het was een half uur varen. De boot schommelde wat door de 
dwarse zeegang maar daar had niemand last van. 
Op het eiland stonden gidsen klaar om de mensen op te vangen en rond te 
leiden maar dat was niets voor ons, met de verschillende interesses en 
bezigheden in het veld. Na een kort praatje van een van hen over de 
mogelijkheden op het eiland vertrokken we zelfstandig verder en gingen om 
de west langs de kust. Afgesproken was dat we anderhalf uur later weer terug 
zouden zijn bij het bezoekerscentrum. In de middag zouden we dan de 
oostelijke helft van het eiland verkennen..  
 

Al gauw hoorden wij het 
enthousiasme bij de eerste Alk die 
we zagen. Ook de floristen 
kwamen aan hun trekken maar die 
bleven spoedig wat achter om 
alles te fotograferen. Zo 
verbrokkelde de groep al gauw. Na 
een ruime bocht liepen we tegen 
een steile klif aan. Beneden 
stonden enkele houten 
onderkomens waar de was buiten 
wapperde.  Op een lange steiger 
lag Ed daar al de kleine alkjes te 
fotograferen die daar vlak voor 
hem op het water lagen te 
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dobberen en plotseling waren ze onder water verdwenen. Op de kliffen, de 
broedplaats, zaten vele alken en zeekoeten. Ook op zee dobberden er velen 
als verwaaide witte bloesem op de golven. Het waren er duizenden. 
Opmerkelijk was een geheel witte zeekoet daartussen. Boven ze vlogen er 
noordse stern en aalscholvers.  Beneden tussen de rotsen vonden we 
verschillende soorten fossielen, Rugose koraal dat er uitzag als horentjes, 
Alysites en Heliolites. Achter de huisjes waren een aantal steile trappen 
waarlangs je naar het plateau ging. Vandaar had je een mooi uitzicht over de 
kuststrook. Wat meer naar binnen voerde een pad naar de vuurtoren, die in 
1887 in gebruik werd genomen en tot in de zestiger jaren van de vorige eeuw 
in dienst deed. Begin twintigste eeuw is het gebouw zelfs enige tijd als 
schooltje gebruikt. Daarvoor kwam gedurende drie maanden een lerares van 
de vaste wal. Het eiland was toen eigendom van Gotlandse boeren die het in 
de zomer lieten beweiden. 
De deur van het vuurtorengebouw stond open het was vrij toegankelijk. Via 
een wenteltrap ging je naar boven om van het uitzicht over het eiland, de zee 
en de kuststrook te genieten. Pas in 1974 kreeg het eiland elektriciteit. Het 
geslepen glas van het licht gaf door de lichtinval een mooi patroon op de 
muur. In de toren kwamen we weer met verscheidene medereizigers bij elkaar 
maar daarna zwermden we weer uit. Omdat de ons gegeven tijd al opschoot 
liepen Elske , Dick en ik door onderwijl genietend van we zagen. We zagen 
de rotsboog, Hässelby läde, die was ontstaan doordat daar twee soorten 
kalksteen waren afgezet. De opening was van het zachtere koraal kalk en 
was weggesleten. Net voor we aankwamen bij het bezoekerscentrum kregen 
we een berichtje  dat de anderen er een half uur bijkregen. Dat hebben we 
toen overbrugd met koffie en wat lekkers, getrakteerd door Dick. 
Na de gezamenlijke lunch kon ieder zijns weegs gaan. Daar er te weinig tijd 
was voor een rondwandeling zijn Heilien, Dick en ik nog op weg gegaan naar 
de Linnaeus es. We hebben hem slechts van afstand zien staan. Onderweg 
kwamen we Wim tegen die op slakkenjacht was. Hij vond op dit eiland meer 
soorten dan op Gotland. Mogelijk is het hier wat vochtiger door de 
omringende zee. In een flinke grot die vrij donker was vonden we veel 
steenbreekvaren. Om drie uur voer de boot weer terug naar Klintehamn. Daar 
aten we gezellig in het havenrestaurant met een mooi uitzicht. 
Terug op ons overnachtingsadres trokken we nog even naar de kust.   
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Om half acht moesten we terug zijn voor de gebruikelijke groepsfoto en 
daarna een gezellig samenzijn. 
 
 

 
 
    Gotlandpelsschaap tussen Slangenkruid 
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Woensdag 22 juni 2022,  de terugtocht  22 en 23/6 door Elcke Ransijn. 
 
 
De langste dag, de kortste nacht. Om 5.00 uur staan we op en om 5.30 uur 
rijden we weg van Gannarvegård naar Visby. Over een rustige Oostzee varen 
we naar Oskarhamn, waar we ruim drie uur later aankomen. 
Dan staat ons een lange rit door Zweden te wachten. De bermen staan vol 
met bloemen: o.a. Daslook, Pekanjers, Adelaarsvarens en kilometerslang 
Lupinen. Bij een tankstation voor Älmhult kunnen de plantenjagers nog hun 
hart ophalen aan de Gestreepte leeuwenbek. 
 
In Höö, een natuurgebied met landgoed, lunchen we en strekken we de 
benen voor een mooie wandeling. Er is weer heel wat aan bloemen en 
planten te bewonderen o.a. heel veel orchideeën. 
In Höör houden we een koffiestop om de chauffeurs wakker te houden met 
wat lekkers erbij om ons zoet te houden. 
 
In Lund bezoeken we de mooi aangelegde botanische tuin. De collectie telt 
meer dan 7000 bloemen, planten en bomen en maakt deel uit van de 
universiteit van Lund. Al in 1690 werd de tuin aangelegd, wel op een andere 
plaats. Helaas is de serre al gesloten. 
Zonder problemen bereiken we Trelleborg, maar dan begint het: door 
ontbrekende, onduidelijke, ingewikkelde en verkeerde informatie en niet of 
slecht functionerende apparatuur is het een hele toer om aan boord van de 
Nils Holgersson te komen en vervolgens door een boekingsfout weer veel 
gedoe om een slaapplaats te bemachtigen. 
Uiteindelijk komt alles met wat inschikkelijkheid voor elkaar en kunnen we 
naar bed. 
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Donderdag 23 juni 2022, de terugtocht 

Met een centrale scheepstoeter worden we om 6.00 uur gewekt. En om 7.00 
uur staan we in Travemünde. Ons ticket was exclusief ontbijt en daarom 
gebruiken we dat in een wegrestaurant. Wat een herrie en drukte vergeleken 
bij het rustige en stille Gotland van de afgelopen dagen. 
Het is prachtig weer en door de problemen met het weglekken van de 
koelvloeistof loopt de temperatuur in het busje al snel hoog op. 
Er is nog geld in kas, zodat we onderweg in een gezellig tentje koffie kunnen 
drinken in de tuin. 
 

We lunchen in het Naturschutzgebiet “Börkener Paradies”, net voor de grens 
met Nederland, een uitgelezen plek. Het is tropisch warm en we maken na de 
lunch nog een wandeling naar de oude majestueuze eiken.  

 
Het gebied is een van de 
weinig overgebleven 
voorbeelden van de 
boomweidegebieden in 
rivier- en beekdalen. Het 
wordt omringd door een 
oude meander van de 
Eems. Het is eigenlijk 
een Middeleeuws 
landschap. 
 
 
 
 

 
Na nog een uur rijden zetten Heilien en Henk ons veilig af bij het NS station in 
Zwolle. We nemen afscheid van iedereen en hopen elkaar op een volgende 
reis weer te zien. 
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Bijlage 1: Planten. 
 
Op Gotland (incl. Fårö en Stora Karlsö) aangetroffen plantensoorten: 
 
Nederlandse naam Wetenschappelijke naam  

Noorse esdoorn Acer platanoides  

Duizendblad Achillea millefolium  

Voorjaarsadonis Adonis vernalis  

Zevenblad Aegopodium podagraria  

Hondspeterselie Aethusa cynapium  

Gewone agrimonie Agrimonia eupatoria  

Piramidezenegroen Ajuga pyramidalis  

Vrouwenmantel spec. Alchemilla spec.  

Look-zonder-look Alliaria petiolata  

ondersoort van bieslook Allium schoenoprasum 
var. alvarense 

 

Slangenlook Allium scorodoprasum  

Daslook Allium ursinum  

Kraailook Allium vineale  

Kruipende vossenstaart Alopecurus arundinaceus  

Grote vossenstaart Alopecurus pratensis  

Bleek schildzaad Alyssum alyssoides  

Engels gras Armeria maritima  

Harlekijn Anacamptis morio  

Hondskruid Anacamptis pyramidalis  

Gewone ossentong Anchusa officinalis  

Bosanemoon Anemone nemorosa  

Grote anemoon Anemone sylvestris  

Gewone engelwortel Angelica sylvestris  

Rozenkransje Antennaria dioica  

Gele kamille Anthemis tinctoria  

Gewoon reukgras Anthoxanthum odoratum  

Fijne kervel Anthriscus caucalis  

Fluitenkruid Anthriscus sylvestris  

Wondklaver Anthyllis vulneraria  

'Rode wondklaver' Anthyllis vulneraria var. 
coccinea 

 

Wilde akelei Aquillegia vulgaris  

Grote klit Arctium lappa  

Berendruif Arctostaphylos uva-ursi  

Gewone zandmuur Arenaria serpyllifolia  

Mierik(swortel) Armoracia rusticana   

Glanshaver Arrhenatherum elatius  

Absintalsem Artemisia absinthium  

Wilde averuit Artemisia campestris  

Zeealsem Artemisia maritima  

Spiesmelde Artiplex prostrata  

Asperge Asperagus officinalis  

subsp. Officinalis 

Scherpkruid Asperugo procumbens  

'Verfbedstro Asperula tinctoria  

Muurvaren Asplenium ruta-muraria  

Steenbreekvaren Asplenium trichomanes  

Wijfjesvaren Athyrium filix-femina  

Strandmelde Atriplex littoralis  

Stinkende ballote Ballota nigra subsp. 
foetida 

 

Gewoon barbarakruid Barbarea vulgaris  

Madeliefje Bellis perennis  

Zuurbes Berberis vulgaris  

Grijskruid Berteroa incana  

Kleine watereppe Berula erecta  

Ruwe berk  Betulus endula  

Zachte berk Betulus pubescens  

Brave hendrik Blitum bonus-henricus  

Heen Bolboschoenus maritimus  

Boskortsteel Brachypodium sylvaticum  

Bevertjes Briza media  

Zachte dravik Bromus hordeaceus  

IJle dravik Bromus sterilis  

Kaukasisch vergeet-mij-
nietje 

Brunnera macrophylla  

Grote hardvrucht Bunias orientalis  

Zeeraket Cakile maritima  

Struikhei Calluna vulgaris  

Gewone dotterbloem Caltha palustris  

Haagwinde Calystegia sepium  

Akkerklokje Campanula rapunculoides  

Kruipklokje Campanula 
poscharskyana 

 

Grasklokje Campanula rotundifolia  

Ruig klokje Campanula trachelium  

Prachtklokje Campanula persicifolia  

Herderstasje Capsella bursa-pastoris  

Knikkende distel Carduus nutans  

Zandzegge Carex arenaria  

Stijve zegge Carex elata  

Zeegroene zegge Carex flacca  

Gele zegge Carex flava  

Zwarte zegge Carex nigra  

Bleke zegge Carex pallescens  

Blauwe zegge Carex panicea  
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Vlozegge Carex pulicaris  

Boszegge Carex sylvatica  

Voszegge Carex vulpina  

Driedistel Carlina vulgaris  

Karwij Carum carvi  

een centaurie Centaurea cheiranthifolia 
var. purpurascens 

 

Korenbloem Centaurea cyanus  

Knoopkruid Centaurea jacea  

Grote centaurie Centaurea scabiosa  

Rode spoorbloem Centranthus ruber  

Bleek bosvogeltje Cephalanthera 
damasonium 

 

Wit bosvogeltje Cephalanthera longifolia  

Rood bosvogeltje Cephalanthera rubra  

Akkerhoornbloem Cerastium arvense  

Kleine leeuwenbek Chaenorhinum minus  

Dolle kervel Chaerophyllum temulum  

Wilgenroosje Chamaenerion 
angustifolium 

 

Stinkende gouwe Chelidonium majus  

Melganzenvoet  Chenopodium album  

Wilde cichorei Cichorium intybus  

Akkerdistel Cirsium arvense  

Kale jonker Cirsium palustre  

Speerdistel Cirsium vulgare  

Galigaan Cladium mariscus  

Bosrank Clematis vitalba  

Kleine steentijm Clinopodium acinos  

Groene nachtorchis Dactylorhiza viridis  

Lelietje-van-dalen Convallaria majalis  

Akkerwinde Convolvulus arvensis  

Rode kornoelje Cornus sanguinea  

Hazelaar Corylus avellana  

een dwergmispel Cotoneaster 
scandinavicus 

 

Zeekool Crambe maritima  

Tweestijlige meidoorn Crataegus laevigata  

Eenstijlige meidoorn Crataegus monogyna  

Groot streepzaad Crepis biennis  

Klein warkruid Cuscuta epithymum  

Muurleeuwenbek Cymbalaria muralis  

Veldhondstong Cynoglossum officinale  

Kamgras Cynosurus cristatus  

Vennusschoentje Cypripedium calceolus  

Kropaar Dactylis glomerata  

Bosorchis Dactylorhiza fuchsii  

Vleeskleurige orchis Dactylorhiza incarnata  

'Purpergevlekte orchis' Dactylorhiza incarnata 
var. haematodes 

 

een handekenskruid Dactylorhiza lapponica  

Gevlekte orchis Dactylorhiza maculata   

Vlierorchis Dactylorhiza sambucina  

Wilde peen Daucus carota  

Sofiekruid Descurainia sophia  

Steenanjer Dianthus deltoides  

Grote zandkool Diplotaxis tenuifolia  

Grote kaardebol Dipsacus fullonum  

Vroegeling Draba verna  

Slangenkruid  Echium vulgare  

Gewone waterbies Eleocharis palustris  

Harig wilgenroosje Epilobium hirsutum  

Bruinrode wespenorchis Epipactis atrorubens  

Moeraswespenorchis Epipactus palustris  

Heermoes Equisetum arvense  

Bospaardenstaart Equisetum sylvaticum  

Scherpe fijnstraal Erigeron acris  

Veenpluis Eriophorum angustifolia  

Stijve steenraket Erysimum virgatum  

Heksenmelk Euphorbia esula  

Tuinwolfsmelk Euphorbia peplus  

Stijve ogentroost Euphrasia stricta  

Beuk Fagus sylvatica  

Moerasspirea Filipendula ulmaria  

Knolspirea Filipendula vulgaris  

Bosaardbei Fragaria vesca  

Heuvelaardbei Fragaria viridis  

Es Fraxinus excelsior  

Gewone hennepnetel Galeopsis tetrahit  

Kleefkruid Galium aparine  

Noordse walstro Galium boreale  

Glad walstro Galium mollugo  

Lievevrouwebedstro Galium odoratum  

Moeraswalstro Galium palustre  

Kalkwalstro Galium pumilum  

Geel walstro Galium verum  

Fijne ooievaarsbek Geranium columbinum  

Slipbladige ooievaarsbek Geranium dissectum  

Glanzige ooievaarsbek Geranium lucidum L.  

Zachte ooievaarsbek Geranium molle  

Beemdooievaarsbek Geranium pratense  

Kleine ooievaarsbek Geranium pusillum  

Bermooievaarsbek Geranium pyrenaicum  

Robertskruid Geranium robertianum  

Bloedooievaarsbek Geranium sanguineum  

Bosooievaarsbek Geranium sylvaticum  

Knikkend nagelkruid Geum rivale  

Geel nagelkruid Geum urbanum  

Melkkruid Glaux maritima  

Hondsdraf Glechoma hederacea  

een kogelbloem Globularia vulgaris  
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Grote muggenorchis Gymnadenia conopsea  

Klimop Hedera helix  

Geel zonneroosje Helianthemum 
nummularium 

 

Leverbloempje Hepatica nobilis  

een berenklauw-
ondersoort 

Heracleum sphondylium 
subsp. sibericum 

 

Kaal breukkruid Herniaria glabra  

Damastbloem Hesperis matronalis  

een havikskruid cf. Pilosella cymosa  

cf. Muurhavikskruid cf. Hieracium murorum  

Muizenoor Pilosella officinarum  

Zachte witbol Holcus mollis  

Zeepostelein Honckenya peploides  

Hop Humulus lupulus  

Gewone waternavel Hydrocotyle vulgaris  

Hemelsleutel Hylotelephium telephium  

Bilzekruid Hyoscyamus niger  

Sint-janskruid Hypericum perforatum  

Gevlekt biggenkruid Hypochaeris maculata  

Gewoon biggenkruid Hypochaeris radicata  

Hulst Ilex aquifolium  

Wilgalant Inula salicina  

Wede Isatis tinctoria  

Zandblauwtje Jasione montana  

Greppelrus Juncus bufonius  

Platte rus Juncus compressus  

Zilte rus Juncus gerardii  

Jeneverbes Juniperus communis  

Beemdkroon Knautia arvensis  

Goudenregen Laburnum anagyroides  

Muursla Mycelis muralis  

Kompassla Lactuca serriola  

Hazenstaart Lagurus ovatus  

Witte dovenetel Lamium album  

Paarse dovenetel Lamium purpureum  

Akkerkool Lapsana communis  

Breed lazerkruid Laserpitium latifolium  

Bleke schubwortel Lathraea squamaria  

Zeelathyrus Lathyrus japonicus  

Veldlathyrus Lathyrus pratensis  

Echte lavendel Lavendula angustifolia  

Veldkruidkers Lepidium campestre  

Pijlkruidkers Lepidium draba  

Peperkers Lepidium latifolium  

Steenkruidkers Lepidium ruderale  

Gewone margriet Leucanthemum vulgare  

Zandhaver  Leymus arenarius  

Linnaeusklokje Linnaea borealis  

Geelhartje Linum catharticum  

Engels raaigras Lolium perenne  

Wilde kamperfoelie Lonicera periclymenum  

Rode kamperfoelie Lonicera xylosteum  

Gewone rolklaver Lotus corniculatus  

Hauwklaver Lotus maritimus  

Stekende wolfsklauw Lycopodium annotinum  

Grote wederik Lysimachia vulgaris  

Dalkruid Maianthemum bifolium  

Wilde appel  Malus sylvestris  

Muskuskaasjeskruid Malva moschata  

Klein kaasjeskruid Malva neglecta  

Groot kaasjeskruid Malva sylvestris  

Schijfkamille Matricaria discoidea  

Sikkelklaver Medicago falcata  

Hopklaver Medicago lupulina  

Luzerne Medicago sativa  

Bonte luzerne Medicago x varia  

Wilde weit Melampyrum arvense  

Hengel Melampyrum pratense  

Kamzwartkoren Melampyrum cristatum  

Knikkend parelgras Melica nutans  

Eenbloemig parelgras Melica uniflora  

Goudgele honingklaver Melilotus altissimus   

Watermunt Mentha aquatica  

Waterdrieblad Menyanthes trifoliata  

Drienerfmuur Moehringia trinervia  

Eenbloemig wintergroen Moneses uniflora  

'Karlsösla' Lactuca quercina  

Ruw vergeet-mij-nietje Myosotis ramosissima  

Wilde gagel Myrica gale  

Roomse kervel Myrrhis odorata  

Witte waterkers x Slanke 
waterkers 

Nasturtium x sterile (N. 
officinale x microphyllum) 

 

Aangebrande orchis Neotinea ustulata  

Kleine keverorchis Neottia cordata  

Vogelnestje Neottia nidus-avis  

Grote keverorchis Neottia ovata  

Kruipend stalkruid Ononis spinosa subsp. 
procurrens 

 

Tuinwgdistel Onopordum x beckianum 
(O. acanthium x 
illyricum)  

 

Gewone addertong Ophioglossum vulgatum  

Vliegenorchis Ophrys insectifera  

Mannetjesorchis Orchis mascula  

Soldaatje Orchis militaris  

Wilde marjolein Origanum vulgare  

Gewone vogelmelk Ornithogalum 
umbellatum 

 

 Oxytropis campestris  

Donzige klaproos Papaver atlanticum  
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Bleke klaproos Papaver dubium  

Grote klaproos Papaver rhoeas  

Klein glaskruid Parietaria judaica  

Eenbes Paris quadrifolia  

Perzikkruid Persicaria maculosa  

Slanke mantelanjer Petrorhagia prolifera  

Riet Phragmites australis  

Oosterse karmozijnbes Phytolacca acinosa  

Fijnspar  Picea abies  

Echt bitterkruid Picris hieracioides  

Grote bevernel Pimpinella major  

'Alpenvetblad' Pinguicula alpina  

Vetblad Pinguicula vulgaris  

Grove den  Pinus sylvestris  

Smalle weegbree Plantago lanceolata  

Grote weegbree Plantago major  

Zeeweegbree Plantago maritima  

Welriekende nachtorchis Platanthera bifolia  

Timoteegras Phleum pratense subsp. 
pratense 

 

Straatgras Poa annua  

Veldbeemdgras Poa pratensis  

Ruw beemdgras Poa trivialis  

vleugeltjesbloem spec. Polygala spec.  

Welriekende 
salomonszegel 

Polygonatum odoratum  

Gewoon varkensgras Polygonum aviculare  

Zilverschoon Potentilla anserina  

Viltganzerik Potentilla argentea  

Tormentil Potentilla erecta  

Vijfvingerkruid Potentilla reptans  

'Melige sleutelbloem' Primula farinosa  

Gulden sleutelbloem Primula veris  

Grote brunel Prunella grandiflora  

Gewone brunel Prunella vulgaris  

Weichselboom Prunus mahaleb  

Sleedoorn Prunus spinosa  

Geel-witte helmbloem Pseudofumaria alba  

Gele helmbloem Pseudofumaria lutea  

Adelaarsvaren Pteridium aquilinum  

een wildemanskruid Pulsatilla pratensis  

Groenbloemig 
wintergroen 

Pyrola chlorantha  

Zomereik Quercus robur  

Scherpe boterbloem Ranunculus acris  

Gulden boterbloem Ranunculus auricomus  

Knolboterbloem Ranunculus bulbosus  

Egelboterbloem Ranunculus flammula  

Kruipende boterbloem Ranunculus repens  

Blaartrekkende 
boterbloem 

Ranunculus sceleratus  

Wilde reseda Reseda lutea  

Wegedoorn Rhamnus cathartica  

Grote ratelaar Rhinanthus angustifolius  

Kruisbes Ribes uva-crispa  

Hondsroos Rosa canina  

Rimpelroos Rosa rugosa  

Steenbraam Rubus saxatilis  

Slipbladige rudbeckia Rudbeckia laciniata  

Veldzuring Rumex acetosa  

Schapenzuring Rumex acetosella  

Krulzuring Rumex crispus  

Ridderzuring Rumex obtusifolius  

Liggende vetmuur Sagina procumbens  

Roodachtige zeekraal Salicornia europaea  

Kruipwilg Salix repens  

Stekend loogkruid Salsola kali  

Kranssalie Salvia verticillata  

Gewone vlier Sambucus nigra  

Grote pimpernel Sanguisorbia officinalis  

Heelkruid Sanicula europaea  

Knolsteenbreek Saxifraga granulata  

Kandelaartje Saxifraga tridactylites  

Duifkruid Scabiosa columbaria  

 Schoenus ferrugineus  

Knopbies Schoenus nigricans  

Kleine schorseneer Scorzonera humilis  

Vertakte leeuwentand Scorzoneroides 
autumnalis 

 

Knopig helmkruid Scrophularia nodosa  

een gllidkruid Scutellaria hastifolia  

Muurpeper Sedum acre  

Wit vetkruid Sedum album  

Tripmadam Sedum reflexum  

Klein kruiskruid Senecio vulgaris  

Zaagblad Serratula tinctoria  

Nachtsilene Silene nutans  

een silene Silene uniflora subsp. 
petraea 

 

Blaassilene Silene vulgaris  

Gewone raket Sisymbrium officinale  

Bitterzoet Solanum dulcamara  

Echte guldenroede Solidago virgaurea  

Gewone melkdistel Sonchus oleraceus  

Wilde lijsterbes Sorbus aucuparia  

Zweedse lijsterbes Sorbus intermedia  

Grasmuur Stellaria graminea  

Blauwe knoop Succisa pratensis  

Basterdsmeerwortel Symphytum x uplandicum 
(S. asperum x officinale) 

 

Moederkruid Tanacetum parthenium  
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Paardenbloem Taraxacum officinale  

Poelruit Thalictrum flavum  

Kleine ruit Thalictrum minus  

Witte krodde Thlaspi arvense  

Grote tijm Thymus pulegioides  

Kleine tijm Thymus serpyllum  

 Tofieldia calyculata  

Gele morgenster Tragopogon pratensis 
subsp. pratensis 

 

Veenbies Trichophorum cespitosum  

Zevenster Trientalis europaea  

Hazenpootje Trifolium arvense  

Liggende klaver Trifolium campestre  

Kleine klaver Trifolium dubium  

Bochtige klaver Trifolium medium  

Bergklaver Trifolium montanum  

Rode klaver Trifolium pratense  

Witte klaver Trifolium repens  

Schorrenzoutgras Triglochin maritima  

Zulte Tripolium pannonicum  

Klein hoefblad Tussilago farfara  

Iep Ulmus spec.  

Grote brandnetel Urtica diocia  

Blauwe bosbes Vaccinium myrtillus  

Rode bosbes Vaccinium vitis- idaea  

Echte valeriaan Valeriana officinalis  

Gewone veldsla Valerianella locusta  

Zwarte toorts Verbascum nigrum  

Koningskaars Verbascum thapsus  

Veldereprijs Veronica arvensis  

Beekpunge Veronica beccabunga  

Gewone ereprijs Veronica chamaedrys  

Klimopereprijs Veronica hederifolia  

Mannetjes ereprijs Veronica officinalis  

Schildereprijs Veronica scutellata  

Aarereprijs Veronica spicata  

Gelderse roos Viburnum opulus  

Vogelwikke Vicia cracca  

Stijve wikke Vicia tenuifolia  

Witte engbloem Vincetoxicum 
hirundinaria 

 

Akkerviooltje Viola arvensis  

Hondsviooltje Viola canina  

Klein melkviooltje Viola pumila  

Grootbladviooltje Viola mirabilis  

Bleeksporig bosviooltje Viola riviniana  

Tuinviooltje Viola tricolor var. 
hortensis 

 

Rode pekanjer Silene viscaria  

  
  
 Buiten Gotland (dus op heen- en terugreis) aangetroffen plantensoorten: 
 

Nederlandse naam Wetenschappelijke naam 

Bieslook var. alvarense Allium schoenoprasum var. 
alvarense 

Grote klit Arctium lappa  

Noordse streepvaren Asplenium septentrionale 

Wilde akelei Aquilegia vulgaris 

Grijskruid Berteroa incana 

Breed klokje Campanula latifolia 

Bolletjeskers Cardamine bulbifera 

Gouden ribzaad Chaerophyllum aureum 

Ongelijkbladige distel Cirsium heterophyllum 

Bosorchis Dactylorhiza fuchsii 

Gevlekte orchis Dactylorhiza maculata 
subsp. maculata 

Ruwe smele Deschampsia cespitosa 

Steenanjer Dianthus deltoides 

Smalle stekelvaren Dryopteris carthusiana 

Brede stekelvaren Dryopteris dilatata 

cf. Tere stekelvaren cf. Dryopteris expansa 

Bermooievaarsbek Geranium pyrenaicum 

Bosooievaarsbek Geranium sylvaticum 

Een kogelbloem Globularia vulgaris 

Gebogen 
driehoeksvaren 

Gymnocarpium dryopteris 

Kaal breukkruid Herniaria glabra 

Kantig hertshooi Hypericum maculatum 
subsp. obtusiusculum 

Gele lis Iris pseudacorus 

Beemdkroon Knautia arvensis 

Knollathyrus Lathyrus linifolius 

Zwarte lathyrus Lathyrus niger 

Voorjaarslathyrus Lathyrus vernus 

Gestreepte leeuwenbek Linaria repens 

Echte lupine Lupinus polyphyllus 

'Boshengel' Melampyrum sylvaticum 

Eenzijdig wintergroen Orthilia secunda 

Smalle beukvaren Phegopteris connectilis 

Ruige weegbree Plantago media 

Eikvaren Polypodium vulgare 

Wateraardbei Comarum palustre 
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Een wildemanskruid Pulsatilla pratensis 

Echte guldenroede Solidago virgaurea 

Bochtige klaver                                                 Trifolium medium 

Kandelaartoorts Verbascum speciosum 

Mannetjesereprijs Veronica officinalis 

Tijmereprijs Veronica serpyllifolia 

Heggenwikke Vicia sepium 

 
 
Bijlage 2: Vogels 
 
Aalscholver 
Alk 
Bergeend 
Blauwborst 
Blauwe reiger 
Boerenzwaluw 
Bontbekplevier 
Bonte Kraai 
Boomklever 
Boompieper 
Braamsluiper 
Brandgans 
Bruine Kiekendief 
Buizerd 
Dodaars 
Drieteenmeeuw 
Dwergstern 
Eidereend 
Ekster 
Fluiter 
Fuut 
Gaai 
Geelgors 
Gekraagde roodstaart 
Gele kwikstaart 
Gierzwaluw 
Goudplevier 
Graspieper 
Grauwe gans 
Grauwe vliegenvanger 
Groene specht 
Groenling 
Grote Bonte specht 
Grote lijster 
Grote mantelmeeuw 
Grote zaagbek 
Grote zee-eend 
Grutto 
Holenduif 
Houtduif 
Houtsnip 
Huismus 
Huiszwaluw 
Kauw 
Kievit 
Kleine karekiet 
Kleine plevier 
Kluut 
Kneu 
Knobbelzwaan 
Koekoek 
Kokmeeuw 

Koolmees 
 
Kraanvogel 
Krakeend 
Kuifduiker  
Kuifeend 
kwartel 
Meerkoet 
Merel 
Middelste zaagbek 
Noordse stern 
Parelduiker (dood) 
Patrijs 
Putter 
Raaf 
Rietzanger 
Ringmus 
Rode wouw 
Roodborst 
Roodhalsfuut 
Roodmus 
Scholekster 
Slobeend 
Sperwer 
Spreeuw 
Sprinkhaanzanger 
Steenarend 
Stormmeeuw 
Tafeleend 
Tapuit 
Tjftjaf 
Toppereend 
Torenvalk 
Tureluur 
Veldleeuwerik 
Vink 
Wilde eend 
Wilde Zwaan 
Winterkoning 
Wintertaling 
Withalsvliegenvanger 
Witte kwikstaart 
Wulp 
Zanglijster 
Zee-arend 
Zeekoet 
Zilvermeeuw 
Zwarte mees 
Zwarte Ruiter 
Zwarte stern 



      
 
 
 
 
  Bijlage 3:  Brakwater(zee)mollusken Gotland, Zweden (juni 2022, KNNV) 

      

  nederlandse  eigen 
bekend van 

Gotland  

 latijnse naam  naam onderzoek: Artfakta: aantal  

     vindplaatsen  waarnemingen  

 brakwatersoorten (Oostzee)  (aangespoeld)      

 Cerastoderma glaucum brakwaterkokkel 6 795  

 Mytilus edulis mossel - 4995  

 Mytilus trossulus mossel 5 2  

 Macoma balthica nonnetje 5 1087  

 Mya arenaria strandgaper 4 291  

 Ecrobia ventrosa  brakwaterhorentje 7 8  

 Hydrobia acuta neglecta brakwaterhorentje x 11  

 Peringia ulvae  wadslakje 1 5  

 Theodoxus fluviatilis  zoetwaterneriet 6 1366  

 Potamopyrgus antipodarum  Jenkin's waterhorentje 4 94  

 Radix balthica  ovale poelslak 6 480  

 zoetwatersoorten        

 Potamopyrgus antipodarum  Jenkin's waterhorentje 1 94  

 Galba truncatula leverbotslak 2 18  

 Stagnicola palustris s.l. moeraspoelslak 1 10  

 Radix balthica ovale poelslak 1 480  

 Planorbis planorbis  gewone schijfhoren 1 77  

 Euglesa sp. erwtenmossel 3 x  

 landsoorten        

 Carychium tridentatum  slanke dwergslak 2 6  

 Succinea putris  gewone barnsteenslak 2 26  

 Oxyloma cf elegans   slanke?barnsteenslak 2 20  

 Cochlicopa lubrica  glanzende agaathoren 3 48  

 Cochlicopa lubricella  slanke agaathoren 10 22  

 Lauria cylindracea genaveld tonnetje 5 24  

 Acanthinula aculeata stekelslakje 1 6  
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 Pupilla muscorum mostonnetje 10 18  

 Truncatellina cylindrica  cilindrische korfslak 3 8  

 Truncatellina costulata korfslak 3 4  

 Vertigo substriata  gestreepte korfslak 1 14  

 Vertigo pygmaea dwerg-korfslak 1 22  

 Chondrina arcadica fijngeribde haverkorrelslak 6 72  

 Merdigera obscura  donkere torenslak 3 30  

 Vallonia costata  geribde jachthorenslak 13 14  

 Vallonia excentrica  scheve jachthorenslak 12 5  

 Vallonia pulchella  fraaie jachthorenslak 2 26  

 Punctum pygmaeum  dwergpuntje 4 31  

 Discus rotundatus  boerenknoopje 6 34  

 Euconulus sp. tolslak 1 57  

 Cochlodina  laminata  gladde clausilia 2 42  

 Clausilia bidentata vale clausilia 7 26  

 Balea perversa slanke schorshoren 8 25  

 Vitrea crystallina  grote kristalslak 4 0  

 Aegopinella nitidula  bruine blinkslak 7 4  

 Aegopinella pura  kleine blinkslak 2 8  

 Nesovitrea hammonis  ammonshorentje 3 48  

 Zonitoides nitidus donkere glimslak 3 30  

 Vitrina pellucida  doorschijnende glasslak 9 18  

 Limax maximus  tijgerslak 3 47  

 Arion ater/rufus/vulgaris wegslak 1 33  

 Limacidae 2 sp. naaktslak 2 x  

 Trochulus hispidus haarslak 6 23  

 Perforatella bidentata Tweetandige loofslak 1 10  

 Arianta arbustorum  heesterslak 7 34  

 Helicigona lapicida steenbikker 2 6  

 Cornu aspersum segrijnslak - 2  

 Cepaea hortensis  witgerande tuinslak 6 47  

 Cepaea nemoralis zwartgerande tuinslak 6 31  

 Helix pomatia wijngaardslak 2 39  

                    onderzocht (analyse Wim Kuijper):    

                    op land 34, zoetwater 4 en brakwater 7 plekken    
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