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Verslag van een vogelreis naar 
Muritz, Rugen, Usedom en 
Falsterbo. 

Verantwoording 

Dit reisverslag is opgesteld naar aanleiding 
van het eerste verslag van Wim van Waveren 
Hogervorst voor Natuurklanken van de 
I a N V  afdeling Epe en Heerde. 
Het onafscheidelijke notitieboekje haalde 
herinneringen op en via de ons beschikbare 
literatuur is het eerste verslag uitgebreid met 
aanvullende informatie. 

1 Inleiding 

In 1996 is voor de derde achtereenvolgen- 
de keer een vogelreis georganiseerd door 
Harry van Diepen van de IWNV vogelwerk- 
groep Epe-Heerde. Aangezien in voorgaande 
jaren de deelnemers dermate enthousiast 
waren over de waargenomen vogelsoorten in 
Oost-Duitsland en Zweden, was de keuze 
van het reisdoel in 1996 niet moeilijk Door 
enkele deelnemers aan deze vogelreis werd 
voor het eerst een bezoek gebracht aan Fal- 
sterbo in Zweden. M e  deelnemers van deze 
reis kijken in Nederland regelmatig naar 
vogels en zijn bijzonder gespitst op waar- 
nemingen van bijzondere vogelsoorten, 
IGaanvogels, Zeearenden en gamen. 
Een bezoek aan Falsterbo in Zuid-Zweden is 
aitijd een geweldige ervaring vanwege de 
vogeltrek die in dit deel van Europa waarge- 
nomen kan worden. Meen al de sfeer van 
het vogels kijken en het gemeenschappelijke 
gevoel van de ontdekking van een leuke soort 
die overvliegt, dwingt je om tijdens de herfst- 
trek een keer naar Falsterbo te gaan. 

Waarom dit reisverslag 

Na een geweldig boeiende vogelreis breekt 
altijd een moment aan waarob je je afvraagt 

of een verslag nog wel de moeite waard is om 
te schrijven. Immers, ieder jaar verschijnt er 
een verslag van de vogelreizen in het lijfblad 
"Natuurklanken" van de KNNV afdeling 
Epe-Heerde. Vanwege het enorme enthousi- 
asme van de reisgroep is door enkele deel- 
nemers besloten om toch een reisverslag 
samen te steilen, zodat vogelaars die de vier 
gebieden wiiien bezoeken, een wegwijzer 
hebben en hierdoor kansrijk zijn in het waar- 
nemen van vogelsoorten. Het verslag is ook 
voor de reisleider Harry van Diepen, die in 
d e  stilte deze reizen op perfecte wijze heeft 
voorbereid. 

Dit verslag van een vogelreis wijkt af van de 
gangbare verslagen, omdat ook aandacht 
wordt besteed aan andere aspecten die een 
reis naar deze gebieden de moeite waard 
maken. Omdat veel binnenwegen gevolgd 
zijn, zijn zoveel mogelijk plaatsnamen opge- 
nomen in dit verslag. Voor floristen is okto- 
ber geen goede tijd om planten te bekijken, 
maar voor dendrologen en vogelaars die 
geïnteresseerd zijn in cultuurhistorische 
aspecten is een bezoek aan de vier gebieden 
ook zeker de moeite waard. Een reisverslag 
kan ook een bron van inspiratie zijn voor 
vogelaars die internationale contacten op 
wiiien bouwen. Immers in de vier gebieden 
bent u niet aileen; Nederlanders uit alle wind- 
streken, Duitsers, Denen, Belgen en Zweden 
zijn daar, met slechts één doel, vogels kijken. 
Zo onderhoudt Harry al jaren in Falsterbo 
contacten met de zweed Björn die weinig 
zegt, maar ieder jaar op de "punt" in Fal- 
sterbo is, zijn vogels goed kent en instem- 
mend knikt wanneer wij een overvliegend 
"piepje" determineren. Dit zijn de momen- 
ten waarop de koude wordt verdreven door 
dat éne gevoel; vogels kijken! 
Kortom een reisverslag is gewoon een must 
voor het propageren van het vogels kijken en 
kan wellicht een bijdrage leveren voor een 

' 
betere beschermhg van onze vogels. 
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28 september Elbe 
29 september Muritz 
30 september Rugen 
1 oktober Hiddensee 
2 oktober Usedom 
3 oktober Falsterbo 
6 oktober Elbe 

Het programma zag er als volgt uit: 
Zaterdag 28 september vertrek vanuit Epe 
naar Muntz See, waarbij tijd ingeruimd wordt 
voor een bezoek aan de uiterwaarden langs 
de Elbe. Op Maandag 30 september gaat de 
reis verder via vogelrijke gebieden naar 
Rugen waar het accent ligt op de waarneming 
van I'kaanvogels. 
Vóór bet vertrek op donderdag 3 oktober 
naar Falsterbo zal een dag besteed worden 
aan het vogelrijke eiland Hiddensee en een 
dag aan het schiereiland Usedom. In Zuid 
Zweden zal naast de vogeltrek in Falsterbo 
ook aandacht besteed worden aan het bezoek 
van andere gebieden die interessant zijn voor 
de waarneming van Steenarenden. 
Op zaterdag 5 oktober wordt 's middags de 
terugreis aanvaard en zullen na een overnach- 
ting in Rostock op zondag 6 oktober nog 
enkele gebieden langs de Elbe bezocht 
worden. 

Deelnemers: 

IUVNV vogelwerkgroep afdeling Epe/ 
Heerde en Vogelwerkgroep Noord-Veluwe. 
* Harry van Diepen, reisleider 
* Rudi Heideveld 
* Adrie Hottinga 
* Erik Murris 
* Peter van Waveren Hogervorst 
* Wim van Waveren Hogervorst 
* Roe1 Pannekoek 

Stemming 

Acht intensieve dagen vogelen (en nog 
veel meer) van halfzeven tot vaak half acht 
's avonds. 
Gaat dat niet vervelen? Nou absoluut niet 
met een stel enthousiaste "veel weters", 
waardoor heel veel kennis van de individuele 
deelnemers op vakgebieden, ook naast en 
buiten de ornithologie, tot groepskennis 
werd eigengemaakt. 
De stemming zat er eigenlijk al meteen in die 
2Se september in de nanacht, toen het busje, 
gedecideerd bestuurd door Harry, al pende- 
lend de groepsleden oppikte. Probleemloos 
werd het busje tijdens het vroege uur over de 
diverse Autobahnen bestuurd door het 
allengs van daglicht voorziene Duitse land- 
schap. En ....... het soorten tellen begon al 
vanuit ons rijdend vogelobservatorium. De 
eerste kruisjes werden gezet op de waarne- 
mingskaart van onze reis. 
Tijdens de rit over de autobahn richting de 
voormalige DDR werden de eerste Buizerds 
en Rode wouwen gesignaleerd; voorboden 
van de herfsttrek! 
Om 10.1 5 uur werd de grensovergang bij 
Helmstedt bereikt. Bij deze voormalige 
grensovergang zijn nog restanten aanwezig 
van de voormalige grens tussen Oost- en 
West Duitsland. Van Helmstedt werd de reis 
vervolgd richting Magdeburg. Vóór deze 
stad, bekend om zijn scheikundig verleden 
werd de afslag Stendal genomen, vervolgens 
de eerste afslag rechtsaf naar Rogätz en dan 
binnendoor een interessante route via 
Zielitz, Wendorf, Bertingen tot het dorpje 
Kehnert aan de Elbe. 



Aan de oevers van de Elhe volgde tijdens 
een uitgebreide stop een davetende ouverture 
van de reis. Dit gedeelte van de noordelijke 
Elbe-uiterwaarden is erg breed en heeft op 
diverse plaatsen zachthout ooibossen en 
duinachtige begroeiingen. Ter hoogte van 
Kehnert bevinden zich kunstmatige heuvels, 
waardoor een fraai overzicht over de Eibe- 
uitemarden mogelijk is. Onze indruk is dat 
hier op grote schaal afval en zand gestort is. 
Langs de heuvels trokken deze morgen veel 
vogels en werden interessante soorten 
genoteerd. 

Enkele interessante soorten: 
Putter 
Appelvink 
Grote gele kwikstaart 
Duinpieper 
Grauwe klauwier 

Er werd een behoorlijke trek waargenomen 
van Vinken, Sijzen, Heggemussen, Tjiftjafs, 
Ringmussen, Pimpelmezen, Veldleeuweriken, 
Boerenzwaluwen, Rietgorzen en Kneutjes. 

.. 

terechtgekomen. Het stroomgebied van de 
Elbe is belangnjkgeweest voor deze soort 
In de brede uiterwaarden tussen de heuvels 
van K e h e r t  werden tijdens de wandeling 

Langs de oever vonden we op meerdere ~mutpwm w n  ~cvprr 

plaatsen restanten van Chinese wolhandkrab- langs de Elhe verse sporen gevonden van 
ben. Deze krabbensoort komt van oorsprong Bevers. De aanwezigheid van Bevers was op 
uit China, maar is bij toevalk Eutopa diverse lokaties in de plassen en zachthout- 



ooibossen overduidelijk; op tal 
Obsnimakane der vehm!tungJgedaaa dpi ~tbabibem (na* HE~DECKE 195) 

van plekken werden vraatspo- . ,- .. > /., 
I ren en afgeknaagde wilgen ge- k -,-, '? o f 
-i 

% ,, -S c h i e s w i -:d> 
' ie 

vonden. Op twee plekken werd 
een beverburcht gevonden die t- 

, 

, ,.,..:. 
naar de verse sporen te oorde- 
len bewoond leken. Bij de 
burchten werden ook verse 
prentafdrukken waargenomen ... 
en sporen in de klei waar . . '.. 
Bevers vanaf de wal het water ._ ,_.- . . . 8:: . Q . .?. 

in glijden. O 
, , . * .  

Van de uiterwaarden in deze -... 

omgeving is weinig bekend 
over de aantallen Bevers. Van . B r a n d e n b u r g ' ;  7 

het midden-Elbegebied is meer i/ 

bekend, aangezien grote delen 
I .  < .~, . van de uiterwaarden vallen --.... 

.. . 
onder de beschermende wer- 
king van de zg. biosfeerreserva- 
ten. Dit is een reservaatstatus Legende: 

die is ingesteld via de Enielbiber 4 ~ ~ ~ i ~ d ~ ~ ~ ~ ~ ~  '..,, . 5 - 10 Ansiedlungen ,, 

UNESCO. In de gebieden O > 10 Ansiedlungen 

langs de Elbe die deze status 
hebben, wordt uitgebreid . , 

m 3mkm 

onderzoek verricht naar diverse 
dier- en plantensoorten. 
Volgens literatuurgegevens blijkt dat in het Ter hoogte van Scheldorf werden vele hon- 
totale Elbegebied meer dan 3000 Bevers derden fouragerende Grauwe ganzen 
verblijven. waargenomen en in de diverse binnendijks 

gelegen poelen Krakeenden en Wintertalin- 
Via de dorpjes Ringfurth, Grieben, Schel- gen. Bij het dorpje Bölsdorf waren voor dit 
dorf, Buch, Bölsdorf werd de reis vervolgd gebied opvallend veel Ooievaarsnesten, 
naar Tangermunde. Opvallend in dit gebied zowel in dode bomen als op palen. Onder 
zijn de brede uiterwaarden, waar extensieve Tangermiinde werd in een brede uitemaard 
agrarische exploitatie plaatsvindt. Veel brede de eerste Visarend gesignaleerd en vele tien- 
zones met rietgrasvegetaties en enorme talen Graspiepers en Gele kwikstaarten. 
oppervlakten die gemaaid en ingekuild wor- 
den. Langs de onverharde landweggetjes en In hct dorpje Klietz werden door enkele 
wegen naar de dorpen bevinden zich vrij veel deelnemers bijenwagens gefotografeerd. 
zg. "obstalleen", bestaande uit peren, appels Deze bijenwagens dateren nog uit de Oost- 
en pruimen. Deze fruitlanen dateren nog uit duitse tijd toen vrijwel alles bekostigd werd 
de periode dat Oost-Duitsland onder Russi- door het rijk. De imkers hielden hun bijen- 
sche invloed stond en alles gemeenschaps- volken in zg. achterbehandelingskasten die 
goed was. vervoerd werden op bijenwagens. De wagens 



zijn authentiek voor Oost-Duitsland en hier nog omzoomd door houtsingels en 
kunnen thans als een cultuurhistorisch object brede hagen bestaande uit sleedoorn en 
beschouwd worden. Er is een groot verschil meidoom. 
met de Nederlandse bijenhouders, aangezien Via Dahlhausen, Blumenthal, Bollewick, 
de bijenkasten in Duitsland fraai beschilderd en Pechlin bereikten we later dan gepland 
worden en hierdoor de bijenwagens door het dorpje Boek bij de Muntz See. 
liefhebbers van dit soort objecten direct 

opvallen in het Oostduitse landschap. In het 3 Muritr 
dorpje Klietz waren voor de hereniging grote 

Muritz is bij vogelaars in Nederland 
militaire complexen. Bijna de helft van dit 

bekend door de aanwezigheid van Vis- 
typische Oostduitse dorp bestaat thans uit 

Schreeuw- en Zeearenden in het broedsei- 
vervallen kazernes en verlaten kazeme- 

zoen en gedurende de trekpenode. Daarnaast 
terreinen. 

is Muritz een van de dichtsbijgelegen gebie- 
Tussen Klietz en Havelberg werd de eerste 

den waar grote aantallen Kraanvogels waar- 
grote troep van 50 Raven op een maisakker 

genomen kunnen worden. 
waargenomen. 

In de omgeving van de dorpen Speck en 
Via Havelberg en Kiein Leppin vervolgden Schwanenhof bevinden zich uitstekende 
we de reis naar Söiienthin waar de emoties 

campings, waarvan enkele zeer goed gesitu- 
in de bus aanzwollen, tijdens de eerste waar- 

eerd zijn aan één van de meren die Muritz 
neming van enkele Kraanvogels op een 

rijk is. 
graanakker. Het waren de voorboden van de 

Op de campings kan uiteraard gekampeerd 
IOaanvogels op Rugen. 

worden, maar er zijn ook vakantiehuisjes te 
In de omgeving van de dorpjes Görik en 

huur. 
Gumtow waar via landweggetjes binnendoor 

In de omgeving van de Miiritz See zijn vele 
werd gereden, zagen we Klapeksters en 

tientallen visvijvers waar diverse vissoorten 
Grauwe klauwieren. Veel landerijen worden 

worden zeheekt  voor consumotie. Deze 
visvijvers vormen de belangrijk- 
ste voedselbron voor Vis- en 
Zeearend. Bij enkele visvijvers 
zijn fraaie vogelhutten gebouwd 
die vogelaars de mogelijkheid 
bieden om vogels waar te nemen 



in en rond de visvijvers. 
Muritz is inmiddels een Nationaal Park en er 
wordt door de deelstaat Mecklenburg- 
Vorpommeren vrij veel aandacht besteed aan 
de ontwikkeling van ecotoerisme. Er wordt 
door de lokale overheid een positief beleid 
gevoerd ten aanzien van infrastructuur voor 
fietsen, wandelen, kanoën, kamperen en 
vogels kijken. 
De Muritz See is het op een na grootste meer 
van Duitsland (opp.: 117 km2) en vormt de 
westgrens van het "Murim-Nationaalpark" 
dat in 1990 is gesticht. 
Wellicht is het een toevalligheid dat dit gebied 
thans een grote natuurwaarde vertegenwoor- 
digt. 

Door de aanwezigheid van uitgestrekte 
meren, visvijvers, bossen, akkers en weiden 
en de langdurige staatsinvloed is Muritz 
bijzonder rijk aan gevarieerde biotopen die 
een bezoek van vogelaars altijd de moeite 
waard is. In het Muritz-Nationaalpark 
(opp.:318 km2) liggen meer dan 100 meren 
met een oppervlakte van meer dan 1 ha. 
Maar naast die meren heeft het smeltende ijs 
veel bodemmateriaal afgezet op hoge zand- 
ruggen ("Sanderlandschaft"j waarop zich nu 
uitgestrekte bossen bevinden. 
De bossen tussen Speck en Schwarzenhof 
zijn bijzonder interessant, aangezien zich hier 
uitgestrekte complexen bevinden met jene- 
verbessen die doorplant zijn met grove 
dennen. Het is vrij uitzonderlijk dat op zo'n 
grote schaal grove dennenbossen aanwezig 
zijn met een onderbegroeiing van jeneverbes- 
sen. 
Het gebied heeft een enorme ecologische 
rijkdom; er zijn 260 vogelsoorten en maar 
liefst 800 plantensoorten waargenomen. 
Voor de bescherming van individuele vogel- 
soorten worden in Muritz vrij veel financiële 
middelen ter beschikking gesteld. Op veel 
hoogspanningsmasten bevinden zich hroed- 
plateau's voor Visarenden. Vanaf de 

doorgaande wegen zijn deze broedlokaties 
prima te observeren, zodat het vrij eenvoudig 
is om in dit gebied de fraaie Visarenden en 
imposante Zeearenden waar te nemen. 
In 1996 hebben in de omgeving van 
Schwarzenhof zes paar Visarenden op de 
hoogspanningsmasten gebroed. 

Voordat we naar camping Boekermuhle voor 
de overnachting vertrokken, werd eerst nog 
uitgebreid gevogeld bij een van de visvijvers. 
Deze stop was zeer de moeite waard, want in 
no time werden via de vier telescopen een 
Visarend en vier Zeearenden waargenomen. 
Op de visvijver verbleven ook Bdduikers, 
Dodaarzen, ISuifeenden en Wintertalingen, 
terwijl langs de oevers Watersnippen werden 
gesignaleerd. In de akkers en bosrand ter 
hoogte van de visvijver konden diverse Geel- 
en Grauwe gorzen waargenomen worden. 
Eenmaal gearriveerd op de camping noteer- 
den we tijdens het uitladen van proviand en 
overige bagage een Groene specht. Voordat 
de avondhap genuttigd kon worden werd 
eerst nog een bezoek gebracht aan Federow 
waar slaaptrek plaatsvindt van IGaanvogels. 
In de schemering werden nog enkele honder- 
den IO-aanvogels waargenomen en vele 
honderden I<olganzen die ook gebruik maak- 
ten van dezelfde slaapplaats. In de omgeving 
van het parkeerterrein werden Laatvliegers, 
een vleermuissoort, gesignaleerd. 

Deutsche Alleenstrasse 

De wegen tussen de dorpjes Boek, Speck 
en Federow zijn beplant met eeuwenoude 
linden, kastanjes of iepen. Deze lanen zijn in 
Oost-Duitsland beschermd en worden in 
diverse folders als "Alieenstrassen" aange- 
duid. Er loopt een route van de Lutherstadt 
Wittenberg tot Wustrow ten zuiden van 
Muritz. Ook het laatste gedeelte van de route 
naar het parkeerterrein waar de kraanvogels 
bij Feder~w waargenomen worden bestaat uit 



oude kastanjebomen en is ook een 
beschermde Alleestrasse. Helaas is deze reis 
tekort geweest om meer aandacht te kunnen 
besteden aan de dendrologische- en cultuur- 
historische aspecten van de oude dorpjes. 
Veel dorpjes in de deelstaat MecMenburg- 
Vorpommern zijn bekend door de aanwezig- 
heid van eeuwenoude dorpslinden, mythen- 
rijke eiken en beuken. Ook in het dorpje 
Boek bevinden zich op het dorpsplein bij 
Landhaus Ludeman twee driehonderdjarige 
zomerlinden die beeldbepalend zijn voor het 
dorp. 

Nadat van de twee dorpslinden enkele takjes 
geplukt werden voor de defuiitieve determ- 
natie van deze lindesoort, werd nog een 
bezoek gebracht aan het buitengebied van 
Boek, waar Edelherten ia de donkere nacht 
burlden. Tijdens het aanhoren van het oerge- 
luid dat bij ons Veluwenaren vertrouwd in 
het oor Honk, werd ook nog genoten van 
trekkende Kolganzen en lijsterachtigen. 
Uiteindelijk terug op camping Boekermuhle 
werd nog een Bosuil gehoord en kon de 
eerste dag van deze vogelreis afgesloten 
worden met 70 vogelsoorten op onze lijst. 

Miiria 29 september 
Onze reisleider gunde ons enige nachtrust 

met zelfs "uitslapen" tot zeven uur 's mor- 
gens. Een dderige morgenstond, die we 
maar moesten vergeten, want er stond een 
fikse wandeling voor de boeg langs het 
kanaal. 
Op de camping riepen Sijs, Zwarte mees, 
Winterkoning, Zanglijster, Merel, Krams- 
vogel en Boomklever. Roe1 die in zijn tent 
overnachtte, meldde een Bosuil die in het bos 
bij de camping regelmatig zijn indringende 
roep 's nachts liet horen. 
Hoewel het weer niet optimaal was, volgde 
een fantastische wandelinMdeïijk van het 

kanaal, richting Müritz See. Het kanaal vormt 
de verbinding tussen de M&tz See en enkele 
meren en wordt onder andere benut voor de 
bevloeiingssystemenvan de diverse visvijvers. 
In de saniwelen waren voiop Goudhaantjes, 
Tuinfluiters, Koolmezen, opmerkelijk veel 
Gaaien, onze eerste Appelvinken op de bes- 
sen van de Amerikaanse vogelkers. Zowel 
Boeren-, Huis- en Oeverzwaluwen werden 
genoteerd. De eerste Bruine kiekendief werd 
gesignaleerd; uiteraard ook Gxoene specht, 
Aalscholver en Fuut. Het bos in de omgeving 
van het kanaal is bijzonder interessant, aange- 
zien hier wegedoorns groeien. De wege- 
doom is in de bostypologie een kensoort van 
het eiken-haagbeukenbos. Ook groeit hier op 
diverse lokaties aan de randen van het bos de 
pluim-es. 
Regelmatig werden Eekhoorns gesignaleerd 
en op de paden zagen we veel sporen van 
Reeën. 
Tussen het bos langs het kanaal en bouw- 
landcomplexen bevindt zich een fraai 
begraasd rivierduincomplex, met enorme 
sleedoornstmwelen. In een vervallen electn- 
citeitshuisje werden restanten gevonden van 
raten van de Hoornaar. 
In de omgeving van het kanaal zijn diverse 
akkets die vrij extensief bewerkt worden. 
Op deze akkers werd door enkele deelnemers 
naast sporen van Dassen ook de aanwezig- 
heid van Hamsters vastgesteld.. Wij waren 
erg benieuwd naar de omvang van de popula- 
tie van de Hamster in dit gebied. Wellicht dat 
we hierover nog enige iiteratuur kunnen 
verzamelen. De Hamster maakt net zoals bij 
ons in Zuid-Limburg een moeilijke periode 
door en is ook in M& inmiddels een 
bedreigde diersoort. Hamsters zijn voor hun 
biotoop aangewezen op extensief beheerde 
graanakkers, waar voldoende graan na de 
oogst achterblijft om in hun onderaardse 
burchten ais wintervoorraad op te slaan, Er 
zijn twee bedreigingen waardoor de hamster- 

' populaties achteruitgaan. Na de hereniging 



tussen oost en west is en wordt een gewel- 
dige economische impuls gegeven aan de 
ontwikkeling van de achtergebleven land- 
bouw in het voormalige Oost-Duitsland. 
De landbouwhervormingen hebben tot 
gevolg dat nieuwe oogstmachines geïntrodu- 
ceerd worden en er minder graan op de 
akkers achterblijft en tevens door het gebruik 
van geavanceerde ploegen de akkers dieper 
bewerkt kunnen worden. Dit heeft tot gevolg 
dat er minder voedsel voor de Hamsters 
achterblijft en ook dat de winternesten ver- 
nield worden. 
Voor het behoud van de bedreigde Hamster 
zal het noodzakelijk zijn dat akkers op de 
ouderwetse wijze geëxploiteerd worden. 

Gedurende de middag werd een bezoek 
gebracht aan de vele visvijvers die Müritz rijk 
is. Op de visvijvers die ge.ïndundeerd waren, 
werd veel waterwild waargenomen: Wilde 
eend, Tafeleend, Kuifeend, Slobeend, Meer- 
koet, Dodaars, Wintertaling, Smient, 
IGakeend, Fuut en tevens Aalscholvers en 
Blauwe reigers. 
In enkele visvijvers die door de neerslag een 
kwelderachtige aanblik vertoonden krioelde 
het van de steltlopers. Voor de deelnemers 
die verzot waren op het echte determineer- 
werk braken serieuze momenten aan, aange- 
zien de Zeearenden regelmatig de steldopers 
verstoorden en het met de telescopen weer 
zoeken geblazen was. 
Uiteindelijk werd een interessante lijst samen- 
gesteld van steltlopers: 
I(ievit,Watersnip,Witgatje, Bontbekplevier, 
Zwarte ruiter, Bonte strandloper, Kemphaan 
en na veel discussies een Krombek- 
strandloper. 
Voordat we een bezoek brachten aan de 
vogelkijkhutten bij Boekermuhle wandelden 
we naar een eeuwenoude iep met een stam- 
omvang van 7,5 m. met drie kronen. Deze 
iep is een nahrrdenkmal. Monumentale bopen 
die op de lijst van naturdenkmaien zijn 

geplaatst hebben een houten schildje met een 
uil ais afbeelding op de stam. 
Tevens is het opvallend dat er in Muritz 
zoveel kwetsen groeien, die bijzonder goed 
smaken. 
Na de waarneming van de eerste Boomvalk, 
volgden in de vogelkijkhutten spannende 
momenten tijdens vele waarnemingen van 
jagende Visarenden boven de visvijvers met 
op de achtergrond vele Zeearenden. Voor de 
schemering werd voor de tweede keer koers 
gezet richting Federow, naar de parkeerplaats 
waar de IGaanvogels indalen naar de slaap- 
plaats. Voor het invallen van de duisternis 
noteerden we 1200 Kraanvogels. Aan het 
einde van tweede vogeldag was het vogel- 
lijstje gegroeid tot 92 soorten. 

Van Müritz naar Rugen - 
30 september 

's Morgens afscheid nemen van Muritz en 
via vele binnenwegen die op het netvlies van 
onze reisleider waren geprent, naar Rugen. 
De tussenstop voor de lunchpauze ter hoogte 
van de Galenbeckersee bracht ons m een 
grootschalig landschap met enorme weiland- 
complexen, doorsneden met beplantingen. 
Het lijkt erop dat hier in het recente verleden 
een landininrichtingsproject is uitgevoerd, 
getuige de strakke beplantingen en rechte 
kavelsloten. De naam "Úckermünde 
Flietland" (detailaanduiding op de kaart: 
Flietlander Wiessen) doet vermoeden dat 
hier vroeger natte hooilanden waren. De 
grootschaligheid heeft hier een andere 
dimensie, vanwege de grote percelen en 
einders met fraaie elzenbossen. Tijdens de 
middagstop werd uitgebreid genoten van de 
vele duizenden Kolganzen en vele tientallen 
Toendrarietganzen. Voor doortrekkende 
ganzen is dit een ideaal gebied; veel voedsel 
en slaapplaatsen in de directe omgeving. Ook 
werden epkele Rode wouwen waargenomen 



en diverse Rouwmantels en Hoornaars aan 
de randen van de beplantingen. 

Via Ferdinantshof, Ankiam, Ducherow en 
Durchin werd het schiereiland Usedom 
bereikt. Usedom heeft een vaste wal verbii- 
ding via twee wegen: in het zuiden te 
bereiken via Ankiam naar het plaatsje Use- 
dom en in het noorden te bereiken via 
Wolgast naar Bannemin. 
Aan de oostzijde grenst Usedom aan Polen. 

landschap lijken enigszins op Zuid-Engeland; 
heuveilandschappen met fraaie overgangen 
naar meren en bodden. Maar ook weer oude 
kastanjelanen in de omgeving van de dorpjes 
Krienke en Morgenitz. 
In de omgeving van Denikoch werd de be- 
wering van Harry bevestigd; binnen een uur 
circa 20 Zeearenden, soms op nog geen 100 
meter verwijderd van ons rijdend dagverblijf. 
Wat een spektakel; nimmer zagen we zoveel 
Zeearenden bij elkaar en op zo'n korte 
afstand. 
Maar niet alleen de Zeearenden bleven 
boeien, ook een stop bij het binnenmeer 

4 Usedom 
Het schiereiland Usedom wordt aan d e  

zijden vrijwel begrensd door grote wateren: 
in het noorden ligt de Oderbocht, in het 
oosten de Zalew, in het zuiden Iaeines Haff 
en in het westen de Peenestrom die weer in 
verbinding staat met de Greifswalder Bod- 
den. Een groot gedeelte van Usedom bestaat 
zelf ook weer uit meren en bodden (binnen- 
zeeën). 

Usedom was voor alie deelnemers aan deze 
vogelreis onbekend gebied, maar volgens 
Harry zouden er op dit schiereiland veel 
Zeearenden te zien zijn. 
Het schiereiland heeft veel elzenbosjes die de 
vele meren omzomen. De d q j e s  en het 

"Achterwasser" met inhammen en rietkra- 
gen was zeer interessant; Grote- en IUeine 
mantelmeeuwen, Futen en adulte en juveniele 
Roodhalsfuten, Dwergmeeuwen adult en 
juveniel en Dwergsterns. 

Van Usedom naar Riigen. 

Na het verlaten van dit indrukwekkende 
schiereiland via de stad Wolgast werd de 
noordelijke kustlijn gevolgd. Ter hoogte van 
de dorpjes Lubmin en Grunhof genoten we 
van circa 25.000 invdende Kolganzen op 
enkele graanakkers. Er werden opvallend 
weinig Rietganzen waargenomen; slechts 
enkele tientallen ex. Na deze schitterende 
avondsluiting werd via de hanzestad Stral- 

' 
sund omstreeks 20.30 uur Landgasthof 



"Kiebitzort" bereikt op het eiland Rugen. 
"Kiebitzort" ligt ter hoogte van het plaatsje 
Lieschow aan de noordelijke flank van de 
Kubitzer Bodden. Het landgasthof bestaat 
uit een terrein met 15 huisjes met overnach- 
tingsmogelijkheden voor 2 personen. In het 
gasthof zelf kan ook met groepen overnacht 
worden. Het is mogelijk om de maaltijden te 
laten verzorgen in het gasthof. 
Onze reisgroep overnachtte in de huisjes en 
gebruikte het ontbijt en de avondhap in het 
gasthof. 

Zeearenden 

Aangezien wij geen gespecificeerde gege- 
vens ter beschikking hebben per landsdeel, 
maar wel cijfers van het broedbestand in 
Duitsland, geven wij hier een overzicht: 

1950 - 1980 circa 120 paar 
1980 127 " 

1985 142 " 

1990 174 " 
1995 267 " 

De cijfers zijn ontleend aan een artikel uit het 
tijdschrift Der Falke. De aantalstoename ziet 
er zeer spectaculair uit en schept de verwach- 
ting dat de aantallen alleen nog maar toe. 

zullen nemen (verwachting 1996: 300 paar). 
Van de 267 broedden er in 1995 20 paren in 
Sleeswijk Holstein. Het dichtsbijzijnde nest 
in 1995 was langs de Elbe ten westen van 
Hamburg. Uit deze cijfers blijkt dat de voor- 
malige DDR nog steeds het belangrijkste 
bolwerk is van de Zeearend. 

Wat de oorzaak is van deze snelle toename is 
bij ons niet bekend. Wel is bekend uit de lite- 
ra- dat in de voormalige DDR op Rugen 
in sommige jaren aan het eind van de vorige 
eeuw grote aantallen Zeearenden zijn gescho- 
ten. Weiücht dat vervolging de ontwikkeling 
van de populaties afgeremd heeft. 

S Rugen 

Over Rugen is veel literatuur aanwezig, 
aangezien dit eiland door veel natuurliefheb- 
bers uit Nederland regelmatig bezocht wordt. 
Wij beperken ons in dit verslag tot die gege- 
vens die van belang zijn voor vogelaars die 
Rugen wiiien bezoeken. 
Rugen en Hiddensee zijn twee eilanden voor 
de kust van Mecklenburg-Vorpommern. 
Sinds de Duitse hereniging is Rugen het 
grootste eiland van de Bondsrepubliek 
(926 km2). Hiddensee, ten westen van Rugen 
is veel kleiner (1 8 km2). 
Van Rugen wordt wel eens gezegd dat "het 
een perfect huwelijk is tussen land en water". 
Het eertijds bekende vakantie-eiland voor de 
DDR partijbonzen en leden van de Volks- 
armee heeft een kustlijn van 570 km. 
De kusten zijn grillig; op sommige plekken 
prachtige kliffen en op andere plaatsen weer 
zandstranden die zeer geliefd zijn bij badgas- 
ten in de zomer. Op Rugen lijkt het of de tijd 
heeft stil gestaan. Ot en Sien-dorpjes met 
geplaveide straatjes, bakstenen vissershuisjes, 
fraaie boerderijen en pittoreske dorpskerkjes 
en ook hier monumentale lanen langs de 
wegen. Btiten de dorpen zien we echter ook 
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zeker genoemd moeten worden, trekt voge- 
laars. Maar vooral tijdens de herfst is Rugen 
steeds meer in trek bij de Nederlandse voge- 
laars die dit eiland combineren met een 
bezoek aan het zweedse Falsterbo. 

Het bezoek aan Rugen stond ook bij dit 
reisgezelschap in het teken van de Kranen. 
In Duitsland is Rugen in de herfst het rust-, 
foerageer- en verzamelgebied voor Kraan- 
vogels uit Scandinavië voordat zij het 
Europese vasteland overtrekken naar hun 
ovenvinteringsgebied Extremadma in Spanje. 
Vooral de kust van Mecklenburg Vorpom- 
mem en de westkust van Rugen zijn het 
belangrijkste gebied voor de Kraanvogels. 
Tijdens de herfsttrek verblijven op Rugen 
gemiddeld meer dan 25.000 exemplaren en 
op het nabijgelegen eilandje Bock worden 
soms zelfs 40.000 exemplaren geteld. 
De Kraanvogels foerageren overdag hoofd- 

zakelijk op akkers waar zij zich voeden met 
restanten van de aardappel-, bieten- en graan- 
oogst. De slaapplaatsen liggen in de vele 
bodden (ondiepe binnenzee) die veelal mui- 
der diep zijn dan een meter en een uitsteken- 
de rustplaats zijn voor de Kranen. 
De bodden zijn niet alieen voor de Kranen 
belangrijk als slaapplaats, maar ook voor 
ganzen, Aalscholvers, Iulobbelzwanen, 
Wintertalingen, Smienten, Kuifeenden, Bril- 

duikers en onder andere Bonte strandlopers. 
Hoewel grote delen van Riigen thans de 
status hebben van nationaal park, heeft dit 
nog niet tot gevolg dat er een actieve 
bescherming voor vogelsoorten plaatsvindt, 
zoals wij in Nederland gewend zijn. Ook hier 
lijden Kraanvogels aan de voortschrijdende 
landbouweconomie en toeristenindustrie die 
ervoor moeten zorgen dat de bevolking een 
bron van inkomsten heeft 
De bescherming van een van de belangrijkste 
gebieden voor Kraanvogels tijdens de herfst- 
trek staat op gespannen voet met de econo- 
mische ontwikkelingen op Riigen. Vooral de 
huidige intensieve exploitatie van landbouw- 
gronden vormt een enorme bedreiging voor 
de Kranen die zich moeten "opvetten" voor 
hun reis naar de winterkwartieren in Spanje. 
Er zijn thans plannen om gebieden voor de 
Kranen aan te wijzen waar extensieve land- 
bouw bedreven zal worden, zodat er vol- 
doende voedsel is voor de tienduizenden 
vogels gedurende de herfsmek. 

Rugen, 1 oktober 

Voor de dageraad een schijn van kans 
kreeg om ons te overvallen waren wij aanwe- 
zig op één van de grote slaapplaatsen in de 
Udarser Wiek. We staan op een dijkje een 
kilometer westelijk van Tankow op het 
eiland Umanz. De vroege regen deerde ons 
niet, want alleen al de geluiden die wij in de 
ochtendschemerine. hoorden, maanden ons 
om de telescopen op te stellen. Wij werden 
rijkelijk beloond; op deze slaapplaats waren 
deze morgen circa 2500 Kraanvogels, 2000 
Smienten, 2000 Bonte strandlopers en 40.000 
I<olganzen. Ook andere soorten trokken 
onze aandacht; Riet-, Grauwe- en Canadese 
ganzen, Knobbelzwanen, Wintertalingen, 
Pijlstaarten, Wulpen, Watersnippen, Blauwe 
reigers en Kok-, Storm- en Grote mantel- 
meeuwen, en een eenzame Zeearend op een 



steen temidden van duizenden vogels. 

Na het ontbijt in Kiebitzort maakten we eerst 
een wandeling naar de nabijgelegen bodden, 
waar onderweg in de struwelen langs de 
landweggetjes veel zangvogels waargenomen 
werden. Interessante soorten waren: Putter, 
Grauwe gors, Geelgors, Zwarte mees en in 
het net nog enkele Kleine karekieten. Veel 
trekvogels zoals Vinken en Kepen verbleven 
in de struwelen, vanwege het druïi&ge weer. 
Na de wandeling gingen we met de bus op 
zoek naar foeragerende Kraanvogels; bij 
Zimoisel werd een groepje van 126 Kranen 
waargenomen op een snijmaisakker. Vervol- 
gens waren in deze omgeving ook enkele 
tientallen Grauwe ganzen, 2000 Kolganzen 
en 1 Rotgans aanwezig. Er werden Raven 
gesignaleerd, een Zeearend en de eerste 4 
Taigarietganzen. 

Opvallend was dat veel akkers al geploegd, 
geëgd en ingezaaid waren. Het leek ons voor 
de Kranen erg vroeg, aangezien de geploegde 
akkers voor de Kranen geen voedsel meer 
konden bieden. In de omgeving van Neuen- 
dorf werden 2000 Kranen foeragerend op 
een snijmaisakker waargenomen. Ter hoogte 
van Lebbin, een gehucht ten noorden van 
Neuenkitchen maakten we een stop bij een 
gesloopte boerderij en vervallen arbeiderswo- 
ningen. Op de verlaten erfjes verbleven veel 
zangvogels, in de schuren vonden we hraak- 
ballen van een Kerkuil en in de omgeving van 
een opslag van ronde strobalen verbleef een 
Blauwe kiekendief. Langs de kust zagen we 
Oeverzwaluwen, Aalscholvers, Tafeleenden, 
Knobbelzwanen, doortrekkende Kolganzen, 
Smienten en een enkele Zeearend. 
Aangezien de regen gestadg uit het lucht- 
ruim neerdaalde, werd besloten omten 
bezoek te brengen aan de stad Putbus, 
gelegen ten noorden van de Rugischer Bod- 
den. Putbus is een fraaie stad waar op tal van 

h, 

lokaties gebouwen worden gerestaureerd. 

Putbus, Parkpla= 
l Simdort des ehpmnligen 

2 Dmkmnlfur 
Wilkelm Malte l. 

4 Mausoleum 
5 Gaststatte 

7 Mnrstdl 

9 Fasnnmhaus 
10 Schbf3kirche 

fehemals Kursala) 
l 1  Wildgehege 

Het middenplein is aangelegd in barokstijl 
met haagjes van haagbeuk en paden met 
knoteiken. Het plein is ontsloten Ma een 
ringallee, met in Italiaanse architectuur 
gebouwde huizen In Putbus is een bijzonder 
fraai park met een oppervlakte van 75 ha dat 
aangelegd is in de Engelse landschapstijl, met 
eeuwenoude boompartijen, vijverpartijen, 
een orangene, koetshuis en een mausoleum, 
een apen- en fazantenhuis. In het park bevin- 

' den zich diverse soorten esdoorns, linden en 



oude seguoiadendrons, metasequoia's, gink- 
go's, abiesmorten, picea's en pinussmaen. 
In het park bevindt zich ook een hettenpark 
van 8 ha met Dam- en Edelhemn. Nadat we 
het wondere schouwspel van de burlende 
herten hadden aanschouwd, brachten we nog 
een bezoek aan het oude spoomegemplace- 
mem met oude rijtuigmeinen en etikele 
stoomiocs. De locs van deze trem 
-de racende Roland- dateren uit de jaren 1914 
en 1938. De trein rijdt enkele malen daags 
tussen Putbus en Göhren aan de oostkust 

Rugen, 2 oktober 1996 

Weer vroeg uit de veren, zodat we bij het 
krieken van de dag bij de slaapplaats van de 
Kranen aanwezig waren. Op deze tweede 
vroege morgen telden we weer 2500 Kraan- 
vogels, enkele tienduizenden Icolganzen, 
Zwarte ruiters, Watersnippen en Bonte 
strandlopers. In verband met het voorgeno- 
men bezoek aan het eiíand Hiddensee werd 
het bezoek aan de slaapplaats voortijdig 
beëindigd. In 1995 werd door de reisgroep in 
de omgeving van de slaapplaats in de Udarser 
Wiek een Zwarte ooievaar waargenomen iri 

de wilgensmwelen langs het toegangswegge- 
tje naar het pompgemaal. 

6 Hiddensee 
Hiddensee is een klein eiland (18km2) ten 

westen van Riigen en te bereiken met de 
veerboot vanaf het havenplaatsje Schap- 
rode. Sinds 1990 maakt Hiddensee uitgezon- 
derd de dorpen deel uit van het Nationaal- 
park Vorpommerse Boddenlandschap. Voor 
22,50 Dm heb je een retourvaart naar één 
van de kleine plaatsen op Hiddensee. Het is 
zaak van te voren onderiing af te spreken 
naar welk dorp men de overtocht neemt: 
Neuendorf, Vitte of Kioster. 
In de baai (Schaproder Bodden) werden 
vanaf de veerboot enkele honderden Cana- 
dese ganzen waargenomen. Naast de vele 
Smienten, Briiduikers, Aalscholvers, Knob- 
belzwanen en Visdiefjes zagen we ook nog 
enkele Rotganzen en Eidereenden. Via het 
haventje bij Vitte wandelden we langs een 
waddenachtige kust naar Kioster. Op het 
eiland zijn geen auto's toegestaan en kan men 
zich te voer, per fiets of met de vele paarde- 
trams en huifkarren laten vervoeren. Tijdens 



een warme herfst- 
zon zagen we 
weer nieuwe 
vogelsoorten die 
nog niet op de 
lijst prijkten: 
Waterpieper, Fitis, 
Zwartkop, 
Gekraagde rood- 
staart en een 
overtrekkende 
Grote gele kwik- 
staart en IJsgors. 
Nadat we Kloster 
achter ons hadden 
gelaten werd 
besloten om een 
bezoek te bren- 
gen aan een noor- 
delijke landtong, 
genaamd Altbes- 
sin. De landtong 
bestaat uit twee 
gedeelten, ge- 
scheiden door een 
haai. Het westelijk 
gedeelte Altbessin 
is circa 300 jaar 
oud en het ooste- 
lijk gedeelte Neu- 
bessin dat ook 

door natuurlijke zandwinning is ontstaan, is 
circa 80 jaar oud. Op Altbessin is een prima 
wandelpad dat uiteindelijk leidt naar een 
vogelhut, waar een prima overzicht is over de 
Vitter Bodden. Altbessin bestaat uit ruige 
vegetaties met veel duindoornstmwelen. Het 
totale gebied wordt extensief begraasd door 
een niet nader te definiëren schapenras en 
Calloway's en Herefordsrunderen. Tijdens de 
wandeling naar de vogelhut zagen we veel 
veldleeuweriken, Groenlingen en een Velduil. 
Op  de zuidpunt zijn schitterende zand- 
strandjes en baaien. Hier volgde het pure 
determineemerk, aangezien een Roodpoot- 

valk genoteerd kon worden. Op  de slikken 
langs de bodden fourageerden enkele Groen- 
pootruiters en op de bodden Futen, 
Dodaarsjes en Middelste grote zaagbekken. 

Vogelhut aan de r.u+unt Yon Alf Besrin 

Na de terugvaart was het nog niet donker, 
dus werd koers gezet naar een kraanvogel- 
slaapplaats tegenover de slaapplaats die wij 
's morgens op 1 en 2 oktober bezochten. 
Bij de slaapplaats die je bereikt via het 
gehucht Udars is een vogelhut waar je komt 
via een pad van 1 km lang tussen meidoom- 
hagen. 
Voordat de duisternis inviel telden we op 
deze slaapplaats circa 2000 Kraanvogels en 
vele duizenden I<olganzen. 
Na weer een fantastische dag was dit tevens 
bet einde van twee dagen vogels kijken op 

L Rugen. 



De waarnemingslijst telt 128 soorten. En ja, 
als dat aantal in de buurt gaat komen van de 
144 soorten van de reis in 1995, worden 
vogelaars ook "strebers" en gaan we voor 
145 soorten vanaf dat moment! 

De ervaringen op Rugen van dorpjes uit de 
voormalige DDR die desolaat het landschap 
markeren is ons niet ontgaan. Restanten en 
gevolgen van 40 jaren politieke/maatschap- 
peiijke inlijving in een systeem dat nog steeds 
zijn sporen nalaat, ook nu nog na de 
"Wende". 
Ook deze en andere ervaringen werden in 
het groepsgebeuren opgenomen als stilma- 
kende feiten, die voor "rustpauzes" zorgden 
in de buitengewoon plezierige sfeer tijdens 
deze intensieve vogelreis. 

3 oktober 1996, 
Rügen/Sassnitz/Trelleborg 

Vroeg opstaan; 5.45 uur, inpakken, bus 
inladen, ontbijtje innemen en vervolgens 
richting Sassnitz. 
In de haven van Sassnitz werden de eerste 
Nonnetjes van deze reis genoteerd. De aan- 
komst in Trelleborg was om 14.55 uur. 

7 Zuid-Zweden 

Het laatste "grote" reisdoel was bereikt. 
Voor de deelnemers van deze reis werd het 
aan land gaan vanaf de veerboot met ver- 
schillende gevoelens ondergaan. Voor enke- 
len was het weerzien van Zweden ais de dag 
van gisteren, vanwege de regelmatige reizen 
naar Falsterbo, voor anderen was het weer- 
zien na enkele jaren of zelfs iia 12 jaar cri 
voor Peter en Wim was dit het eerste bezoek 
aan Falsterbo. 
Na de aankomst in Treiíeborg sloegen we 
rechtsaf richting Ystad in verband met een 
bezoek aan Fyledaien, waar Harry Steen- 
arenden verwachtte. Via de kustroute en de 

dorpjes Charlottenlund, Svarte, Skönadai 
reden we door een afwisselend landschap dat 
geen nieuwe vogelsoorten opleverde, maar 
wel een indruk gaf van de vogeltrek, getuige 
de enorme aantallen Vinken, Kepen, Hout- 
duiven, Boerenzwaluwen, Gaaien, Graspie- 
pers en Buizerden. 

Fyledalen 

Fyledalen wordt door vogelaars die naar 
Zuid Zwéden gaan, niet vaak bezocht. De 



meeste vogelaars concentreren zich op Fal- 
sterbo of maken een korte uitstap naar het 
meer Börringesjön waar je kans hebt op 
Kraanvogels. 
Fyledalen is daarentegen landschappelijk erg 
fraai en ook vanuit vegetatiekundig oogpunt 
bijzonder interessant. De afstand tussen Fal- 
sterbo en Fyledalen is slechts 90 kilometer! 
Fyledalen bestaat uit enkele dalen met mean- 
derende beekjes, heuvels met opvallend veel 
oude iepen en beplante fijnsparrenbossen en 
langs de beekjes bijzonder fraaie beekbegelei- 
dende elzenbosjes. De beekdalen worden 
begraasd met schapen en de vaal gekleurde 
Zweedse Fjelikoeien. 
In dit aansprekende landschap verbleven wij 
enkele uren. Gezeten op een heuvelrand en 
nauwelijks de telescopen geinstalleerd, waren 
daar plotseling drie Steenarenden die een 
schitterend schouwspel opvoerden. Een juve- 
niele Steenarend jongleerde met een enorme 
tak en gaf ons het gevoel of we in andere 
sferen verkeerden. Andere vogelsoorten 
verplichten je weer om je veldboekje bij te 
werken en ook het landschap te beschrijven. 
Naast de onvergetelijke Steenarenden noteer- 

den wij: vele Buizerds en Ruigpootbuizerds, 
Sperwers en Torenvalken, Raven en vele 
soorten kleine zangvogels, zoals Boomkrui- 
pers, Glanskopmezen, Zwarte mezen en 
Roodborsten. 
Na enkele schitterende uren moesten wij 
helaas opbreken, aangezien ook op deze dag 
nog een bezoek aan de bij vogelaars bekende 
meren op het programma stond. 

Op weg naar Kristianstad en Sjäbo zagen 
wij opvallend veel Reeën en op meerdere 
plaatsen Damherten in de beekdalen. Vanaf 
Fyledalen reden we via route 12 richting 
Veberöd en vervolgens de weg in noordelijke 
richting naar het meer Vombsjön (sjön = 
meer). Links en rechts van de weg liggen 
enkele vennetjes en militaire oefenterreinen. 
Langs de weg is het goed mogelijk om dit 
vogelrijke meer te overzien. Wij zagen Futen, 
grote aantallen Aalscholvers, vele tientallen 
Grauwe ganzen, Ruigpootbuizerds, op de 
slikplaatjes foeragerende Kemphanen en in 
de vele elzenbosjes enorme aantallen Sijsjes. 

Vanaf Vombsjön reden wij in 
westelijke richting naar het 
vogelrijke meer Krankesjön. 
Aan de weg nax het dorpje 

Fjbdalm wachten op wat erg& k o m  

Silvakra is een hoge vogel- 
kijkhut gebouwd die een 
overzicht geeft over het meer. 
Ook aan de andere zijde van 
het meer is een vogelkijkpunt 
gebouwd, zodat op twee 
lokaties vogels geobserveerd 
kunnen worden. 
Naast veel watervogels zagen 
wij hier Rode wouwen, een 
jagende Visarend en ook 
overtrekkende IQaanvogels. 
De vogelkijkpunten zijn hier 



i vrij hoog en reiken tot in de toppen van de 
L 
5 

bomen. Dit geeft een bijzonder goed zicht 
op al het kleine grut dat in de dennen en 
elzen foerageeert. Terwijl je waterwild obser- 
veert vliegen troepen Sijzen km@ je heen en 
kwetteren Zwarte mezen in de dennen naast 
je. 
In de rietvelden onder het vogelkijkpunt 
zagen wij enkele malen Baardmannetjes. 

I Vanaf Krankesjon reden we naar Börrínge- 
ejön (45 km vanaf Falsterbo). Wellicht waren 
we om kwart voor zes te vroeg voor de 
Kraanvogels, waar Börhgesjön bij mgebars 
bekend om is, aihoewel ze de laatste jaren 
hier minder vaak worden gezien. 
De omgeving van het meer is de moeite 
waard voor een bezoek; veel heuvels, bosjes, 
oude lanen, fraaie oude kerkjes in de dorpjes 
en oude boerderijen met rood geschilderde 
deuren en luiken. 
Vanaf Börringesjön vertrokken we linea recta 
naar Falsterbo, waat we op de camping bij 
Ljuagen, vermoeid maar voldaande bagage 
naar de vakantiehuisjes brachten. De a m d  
werd doorgebracht met het ophalen van her- 
inneringen door de deelnemers die vsker in 

l 

Falsterbo waren. 

8 Fufsterbo 
Falsteiloo is voor de meeste vogelaars in 

Nederland een begrip. Velen zijn er reeds 
geweesr, komen er terug en sporen weer 
nieuwe vogelaars aan met enthousiaste verha- 
len om ook een keer Falsterbo te bezoeken. 
Falsterbo is het meest zuidelijke deel van 
Zweden. Sinds vele eeuwen steken hier 
vogels over van Zweden naar Denemarken 
en Duitsland. Vanaf het zuidelijkste puntje 
Nabben is het slechts 25 kilometer naar 
Denemarken; bij helder weer is Denemarken 
zonder verrekijker te zien. 
Sinds de jaren vijftig is de belangstelhg om 
de vogeltrek waar te nemen in dit deel van 
Europa een internationale aangelegenheid. 
Uit de Literatuur kunnen we opmaken dat 
zo'n 500 miljoen vogels jaarliiks de noorde- 
lijke landen verlaten voor overwintering in 
het zuiden. Vanaf medio augustus tot medio 
november gaat de trekvrijwel onophoudelijk 
door, Er zijn vogelsoorten die alleen 's nachts 
trekken en ook vogelsoorten die deen over- 
dag trekken en vogelsoorten die zich niets 
aantrekken of het Echt of donker is. 
De beste tijd om de vogeitrek waar te nemen 
is vanaf medio september tot begin oktober, 

aangezien in die 
petiode veel 
roofvogels 
overtrekken. 

In Falsterbo zijn 
meerdere loka- 
ties waar vogels 
geobserveerd 
kunnen worden. 
Affiankelijjk van 
de windrichting 
worden diverse 

THE SOUND 
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lokaties door vogelaars "bezet". De ene loka- 
tie is bij uitstek geschikt voor roofvogeltrek 
en de andere is voor zangvogeltrek uitmun- 
tend. 
Aiie lokaties zijn goed te bereiken en overal is 
parkeergelegenheid voldoende. 

Nabben ("de Punt") 

Op het zuidelijkste puntje van Zweden 
waar een golfbaan tussen het dorp en de 
duinen is aangelegd, verzamelen zich iedere 
morgen in de schemer vele vogelaars. De een 
komt voor de roofvogels, de ander geniet van 
de eindelo7e stroom 7angvogels die overtrekt 
en weer een ander geniet van de zeevogels en 
de zeehonden voor de kust. De voorwaarden 
voor een goede morgen voor vogeltrek zijn: 
geen regen of mist en geen harde wind of 
storm. 

Lindskog. Ieder jaar wordt op 11 augustus 
gestart met tellen en vindt de laatste telling 
plaats op 20 november. Gemiddeld worden 
er per seizoen 1.6 miljoen vogels geteld. Er 
zijn dips en er zijn toppers. In 1975 zijn maar 
liefst 3.5 miljoen vogels geteld en in 1979 zijn 
maar 850.000 duizend vogels geteld. 
Nabben is voor de meeste vogelaars die 
Falsterbo bezoeken een must, aangezien bij 
zuidwesten wind hier de meeste vogels de 
oversteek maken naar Denemarken. Tijdens 
goede vogeldagen kunnen op Nabben de 
hele dag vogels geobserveerd worden; trek- 
kende zangvogels gedurende zonsopgang tot 
in de vroege middag en daarna ook bij zuid- 
westenwind trekkende roofvogels. 
Ook langs de kust is aitijd wat te beleven; 
trekkende en foeragerende zeevogels en 
eenden. 

Sinds 1973 wordt hier systematisch geteld 
door beroepsornithologen; vanaf 1975 is hier De vuurtoren 

iedere morgen van zonsopkomst tot 14.00 Een alternatieve lokatie tijdens een motre- 

uur Gunnar Roos aanwezig om de overtrek- gentje of op winderige dagen is de oostzijde 
kende vogels te tellen. Gunnar heeft een van de vuurtoren op de golfbaan. Er trekken 
stand-in die invalt bij calamiteiten: Hakan veel vogels via de bosjes van de vuurtoren en 

tussen het dorp en de vuurto- 

I ren. Door medewerkers van 
het ringstation worden netten 
geplaatst in de tuin bij de vuur- 
toren en in de kleine bosjes in 
de directe omgeving. Het is 
raadzaam af en toe langs een 
net in de bosjes te lopen; 
er worden ieder jaar interes- 
sante vogels geringd die op 
Nabben niet altijd waargeno- 
men worden. 

Kolabacken 

Naast de parkeerplaats waar 
de auto voor een bezoek aan 
Nabben of de vuurtoren ge- 
parkeerd kan worden ligt een 
heuvel, genaamd Kolabacken. 



Het kleine heuveltje is in feite een hoop 
kolengruis en herinnert aan de periode dat in 
de vuurtoren kolen nodig waren voor 
verlichting. 
Vanaf de heuvel heb je een goed zicht over 
de lage begroeiing, waar nogal eens vogels in 
rusten, voordat de overtocht wordt gemaakt. 
Tijdens heersende winden tussen zuid en 
noord-west kunnen hier ook overtrekkende 
roofvogels bestudeerd worden. Wanneer in 
de weekends op Nabben de vogelaars elkaar 
verdrukken, wijken sommigen uit naar 
I<olabacken. 

Ljungen 

Aan de oostzijde van de camping ligt het 
heideveld Ljungen. Op Falsterbo is Ljungen 
de traditionele lokatie om thermiekende en 
overtrekkende roofvogels te observeren. 
Veel vogelaars blijven tot 11.00 uur op Nab- 
ben en vertrekken daarna naar 1,jungen voor 
de roofvogeltrek. Tijdens zuidwesten- en 
westenwinden passeren de vogels recht over 
je wanneer je in de zuidwestelijke hoek achter 
het berkenbosje positie kiest. Gedurende de 
weekends komen hier net zoals op Nabben 
vele honderden vogelaars. 
De heideterreinen worden begraasd met een 
kudde Schotse hooglanders. 

Het Fdsterbo kanaal 

Sinds het eind van de jaren zeventig gaan 
ook vogelaars naar het kanaal van Falsterbo. 
Een voordeel van vogelobservatie bij het 
kanaal is dat de vogels in een smallere baan 
-en tevens minder hoog vliegen- zodat ze 
beter geobserveerd kunnen worden;Een 
nadeel is dat een vogel door de bossen min- 
der lang waargenomen kan worden. 

Naast deze bekende lokaties zijn er natuurlijk 
meerdere lokaties waar vogels ,geobserveerd 
kunnen worden. Tijdens dagen wanneer er 
minder doortrek is kan ook een bezoek 
gebracht worden aan de haven van Skanör, 
de baaien bij Flommen en de schrale terrei- 
nen achter de kerk in Skanör richting IOiösen 
of de kust met zandbanken zuidelijk van het 
schietterrein bij Angstnaset. 

Baltic Sea 
- - - 

---p 

Vogelondenoek in Falsterbo 
Vanaf 1940 wordt al vogelonderzoek ver- 

richt in Falsterbo. In de beginjaren heeft het 
onderzoek op bescheiden schaal door echte 
pioniers in dit vakgebied plaatsgevonden. 
Op kleine schaal is in 1947 gestart met ring- 
onderzoek. In 1955 is uiteindelijk het offiuë- 
le startschot gegeven voor vogelonderzoek, 

aangezien 
het onder- 
zoeksinsti- 
tuut gereed 
was. Nadien 
zijn er zeer 
veel belang- 
wekkende 
onderzoeken 
geweest, 
veelal in 
samenwer- 
king met de 
onderzoe- 
kers van de 
universiteit 



van Lund, wat geresulteerd heeft in Rietgorzen, Sijzen, Putters, Vinken, Kepen, 
enorm aantal publicaties. Groedingen, Goudhaantjes, Heggemussen, 

Boerenduwen, Veldleeuweriken, Eksters, 

Falsterba 4 oktober Houtduiven en nog enkele Boompiepers, 

Na een prima overnachting in kén Boomleeuwenken, Zangltjsters en Kopex- 

van de vakantiehuisjes op camping wieken. 
Opvallend is de enorme stroom Pimpel- Ljungen, staan we om 5.30 uur op. 

Tijdens het ontbijt staat de deur op een Kool- en Zwarte mezen Er is deze morgen 

kier zodat we kunnen genieten van de vrijwel geen roofvogeltrek op de punt, maar 

Roodborsten en lijstets. Wanneer we in de toch zien we veel pleisterende roofpieten die 

schemering naar Wabben vertrekken worden op jacht zijn; de tientallen Sperwers die ach- 

we opgefrist door een licht momegentje, ter Vinken, Mezen en Groenlingen jagen, een 

terwijl de wind zijn best doet om steeds Smelleken, een jagende Velduil in de duuim, 

harder uit het zuidwesten te g a n  waaien. een Blauwe kiek boven het wad, biddende 

Het is deze vroege vrijdagmorgen niet erg Torenvalken boven de golfbaan en een enkele 

druk op Nabben; zo'n demg vogelaars staan Buizerd die toch de oversteek maakt. 
- 

op de punt in afwachting van de grote 
rush. Terwijl de zon opkomt genieten 
wij van het weerzien van dit historisch l 

zo vogelrijke Zweden. Het is laagwater 
en voor de kust liggen 60 Zeehonden 
op het wad, Rot- en Brandganzen ver- 
blijven in de kleine baaien evenais 
Bergeenden, Eidereenden, Wilde een- 
den, Smienten, B.rilduikers, Krakeenden, 
Pijlssaarten, een Toppereend, enkele 
Zwarte zeeëenden, Middelste zaagbek- 
ken, Grote mantelmeeuwen, Ziver- 
meeuwen, Grote sterns, Goudplevieren, 
Kluten, Watersnippen, Kemphanen, ~mkbuun mofigeb bij @esten wind 

Wulpen, Bonte strandlopers, Bontbekplevie- 
ren, Zilverplevieren en Groenpootruiters. Om 11.30 uur verlaten we de Punt en hangen 

Terwijl we met de onafscheidelijke telescoop onze jassen te drogen aan de saiiken en het 

een Kleine strandloper ontdekken tussen het hek bij de vuurtoren. Rond het middaguur 

gewriemel van de veie Bontbekjes en Bonte begint een aarzelende roofvogeltrek. Wan- 

strandlopers wordt een Middelste jager neer we rond 12.30 uur de golfbaan bij de 

belaagd dooi enkele Zilvermeeuwen. vutut~ren verlaten vliegt de eerste Slechtvalk 

Hoewel deze morgen de vogeltrek langzaam in zuidwestelijke richting. 

op gang komt valt m veel te beleven op het Het wordt tijd om naar de heide (Ljungen) te 

wad en boven de zee. Dan gebeurt het! gaan. Zoals we al vermeldden is 4 oktober 

Om 9.30 uur breekt de zon door ei'& mot- geen topdag en kunnen we geen echte zeld- 

regen trekt verder richting zuidwesten. zame vogelsoorten noteren. 

Hoewel het geen topdag wordt, trekt er toch Maar niettemin genoten we enorm van de 

nog veel door; Spreeuwen,.cj,spiepers, vele tientallen Sperwers, Buizerden en Ruig- 
' pootbuizerden, Smellekens (2), Boomvaiken 



(S), vele Rode wouwen, een Wespendief, een 
Havik en een Blauwe kiekendief. We beslui- 
ten om 16.00 uur Ljungenheide te verlaten en 
te gaan kijken bij de haven van Skanör, aan- 
gezien we getipt worden dat daar een Grote 
zilverreiger verblijft. Aangekomen bij de 
haven is de Grote zilverreiger gauw gevon- 
den, want we zijn niet alleen. Enkele beroem- 
de Zweedse vogelfotografen zijn druk in de 
weer om de zilverreiger op de plaat vast te 
leggen. Voor Zuid Zweden is een Grote 
zilverreiger geen alledaagse waarneming. Na 
nog enkele waarnemingen in het veldboekje 
genoteerd te hebben van Dodaarsen, Topper- 
eenden en Tafeleenden vertrekken we naar 
een van de baaien bij Skanör. 
Op de baai zijn enorme aantallen foerage- 
rende Ihobbelmanen, Middelste zaagbek- 
ken en Futen. Na enig zoekwerk met de 
telescoop kunnen we als laatste vogelsoort 
van deze dag een Kuifduiker noteren. 
Dan is het tijd voor de avondhap, want het 
wordt donker en ons netvlies begint ver- 
moeidheidsverschijnselen te vertonen. 

Falsterbo, 5 oktober 

optimaal weer voor vogeltrek. Aangezien de 
zaterdag meer vogelaars uit Zweden en 
Denemarken richting de punt voert, hebben 
we haast om een goed plekje te bemachtigen. 
Tijdens aankomst waren er zo'n veertig 
vogelaars, maar na verloop van tijd groeide 
dit aantal tot ruim 125. Een batterij aan 
telescopen stond opgesteld in afwachting 
van ... ? 
En het gebeurde, onder een stralende zon 
beleefden we een topmorgen met een nim- 
mer eindigende stroom van duizenden 
Vinken, Kepen, Groenlingen, Sijsjes, Putters, 
Pimpelmezen (overal en overal), I<oolmezen 
en Zwarte mezen die tussen de statiefpoten 
doorvlogen. De soorten die we op 4 oktober 
zagen, noteerden we ook nu weer, zij het dat 
de aantallen onze verwachtingen overtroffen. 
Tussen de brij van Vinken en Kepen zagen 
we ook enkele Grote barmsijzen, Goudvin- 
ken en Glanskopmezen en aanschouwden we 
de doortrek van drie groepjes Notenkrakers 
enkele meters boven ons hoofd. Ook de trek 
van enkele duizenden Houtduiven en vele 
tientallen Holenduiven is een boeiend 
gezicht. Volgens de bij holiandse vogelaars 

De morgenstond heeft goud in de mond! bekende zweed Björn is het een topdag, aan- 

Dit geldt zeker voor 5 oktober. Het weerbe- gezien naar schatting voor het middaguur 

richt geeft ons hoop op een goede dag met zo'n 150.000 vogels overtrekken. 
Het zijn unieke ervaringen van een natuur- 

verschijnsel, 
waar je alleen 
maar stil van 
wordt. 
Zo'n gedre- 
venheid, 
geleid door 
instinctief 
gedrag van al 

die kleine 
vogeltjes die 
de oversteek 
maken naar 
Denemarken 
voor nog 



eens een lange reis naar de overwintehgs- 
gebieden. 
En dan te weten dat de helft van al die vogels 
niet meer terugkeert! 
Het is moeilijk afscheid nemen van de Punt, 
maar rond het middaguur neemt de zangvo- 
gelttek af en gezien het stralende weer ver- 
trekken we naar Ljungenheide om ons te 
installeren voor de roofvogeltrek Daar had- 
den zich inmiddels zo'n honderd vogelaars 
verzameld. De operkg was goed; de Grote 
zilverreiger vloog enkele rondjes boven de 
heide, maar vertrok daarna weer richting 
Skanör. 
Echt spectaculair grote aantallen konden we 
niet noteren, mam toch vele tienden Ruig- 
pootbuizerds, Buizerds, Rode wouwen, 
Sperwers, Boomvalken en enkele Smeliekens 
en Slechtvalken die het aanschouwen zeer de 
moeite waard waren. Op de valreep, want de 
boot van Trelleborgnaar Rostockvertrok om 
15.00 uur, noteerden we de 151e soort. Ach- 
ter ons in het berkenbosje kwetterden een 
aantal Kruisbekken. 
Nadat we afscheid namen van Bjöm de 
zweed en Hannes uit Exioo behoorden 
enkele dagen vogels kijken in Zuid-Zweden 
weer tot het verleden. 

9 De terugreis 
Om 15.30 uur vertrek uit Trelleborg en 

aankomst in Rostock om 20.30 op een oude 
veerboot, waar we elkaar beughtelden met 
vogelverhalen. Na een prima overnachting in 
pension Zamzow in Neu Hixdchsdorf 
temidden van een industrieterrein met op de 
achtergrond de geluiden van rangerende 
goederentreinen, vertrokken we om 8.30 UW 

richting Elbe. 
De mist had de voormalige DDR deze mor- 
gen in haar greep en we besloten om voor 
het eerste gedeelte van de terugreis de auto- 
bahn richting Beriijn te nemen. Ter hoogte 
van Muntz verlieten we de autobahn @55) 
en vervolgden we onze route in de landkreis 
Parchim waar enkele schitterende riviertjes 
door het landschap meanderen; de Mooser 
en de Elde. In de stroomdalen van deze 
flviertjes liggen veel meren en zijn grote 
gebieden 'naturschiitzgebiet'. Volgens de 
informatieborden in het naturcchutzgebiet 
Gehibachettahle verblijven hier Visotters. 
We passeerden vele kleine Oostduitse dorpjes 
met ouderwetse Wenvegen. 
Via de dorpjes Wiisen, Kceinen, Gross 
Pankow, Slggelkow, Neuburg en de stad 

Parchim reden we via land- 
kreis Luùwigslust naar de 
Elbe. 
Ter hoogte van Wehningen 
(ten noorden van Dannen- 
betg en ten Westen van 
Dömitz) zijn veel ooievaars- 
nesten. In de 'Wehninger 
Werder" zagen we enkele 
duizenden Koigan2en. In de 
omgeving van Wilkensdorf 
en Strachau staan overal 
infobordjes met een 
embleem van de zeearend. 
Deze delen van het Elbedal 
zijn beschermd gebied voor 
watervogels en Vis- en Zee- 

Björn f l )  en Hany 



arenden (Nanupark Drawehn). Regelmatig Besluiten wij met de muzikale strophe, ons 
kunnen we hier Patrijzen noteren in een lijflied in de bus: 
herkenbaar landschap met veel fruit langs de 
wegen, kleine dorpjes, veel houtsingels en 'C Joho, joho, die .......................... is zo!" 
extensieve landbouw. Via Rassau, Pommar, (invullen wat u maar wilt) 
Vockfey, Stapel en Niendorf bereikten we 
Amholz waar we genoten van &ca 300 
Toendrarietganzen. Uiteindelijk arriveerden 
we via GUlze in Böizenburg, een fraai dorp 
met oude gebouwen en schitterende oude 
lindelanen met brede uiterwaarden. 
Bij de Elbe is nog een uitzichttoren van de 
voormalige DDR. Dit denkmal geven wij de 
naam "Checkpoint Harry", aangezien Peter 
als jongste lid van het reisgezelschap tijdens 
het gekras van Raven hier Harry een 
cadeautje aanbiedt voor de perfecte organisa- 
tie van deze reis. 

Het zit erop, het record aan soorten is ten 
opzichte van de vorige vogelreis gebroken en 
de notitieboekjes kunnen eindelijk opgebor- 
gen worden in de rugzak. Via Lünehurg 
werd de definitieve terugreis aanvaard en 
kwamen wij door vele fdes om 22.30 uur in 
Epe aan. 
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