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1.

Inleiding

1.1

Inleiding

Sinds de jaren zeventig worden vogelreizen georganiseerd door de vogelwerkgroep van de
KNNV-afdeling Epe en Heerde. In de beginjaren werd van deze reizen géén verslag samengesteld.
In 1996 verscheen het eerste reisverslag van een Vogelreis naar Müritz, Usedom, Rügen en
Falsterbo. Na deze vogelreis is er van vrijwel elke vogelreis een
reisverslag gepubliceerd.
Begin 2017 is in de vogelwerkgroep besloten om een vogelreis
te organiseren naar het Peenedal in Noordoost-Duitland,
Mecklenburg-Vorpommern. Voor de meeste leden van de
vogelwerkgroep was het Peenedal nog een onbekend gebied.
Voor de samenstelling van het reisverslag is dankbaar gebruik
gemaakt van een aantal rapportages van hydrologen werkzaam
bij waterschappen en boswachters van Staatsbosbeheer.
Zij hebben ‘vakexcursies’ gehouden in het Peenedal. De
vakexcursies bestonden uit het bezoeken van een aantal
gebieden waar hydrologische herstelmaatregelen van
verdroogde veensystemen zijn uitgevoerd. Hun rapportages
gaan uitgebreid in op de hydrologische herstelmaatregelen en
vegetatie-ontwikkelingen.
Voor de beschrijving van de gebieden die wij hebben bezocht is
de informatie van eerdere bezoeken relevant om een indruk te
krijgen van de landschapshistorie en hydro-ecologie van die
gebieden. Zie ook de bronvermelding/literatuur achter in dit
rapport inclusief verwijzingen naar websites.

Figuur 2. Ligging Peenetal in
Noordoost-Duitsland (kaart:
internet).

Figuur 3. Overzicht van de Biosferenreservaten, Natuurparken en Nationale parken in Mecklenburg-Vorpommern.

KNNV Epe-Heerde

Vogelreis Peenedal 2017

Pagina 5

Een aantal van de gebieden waar herstelmaatregelen zijn uitgevoerd, is voor de vogelwerkgroep
interessant vanwege de vernatting die gerealiseerd is. Er is weinig informatie bekend over de
ontwikkeling van de avifauna na de herstelmaatregelen. Vernatting van gebieden levert voor de
vestiging van vogels altijd sneller resultaat dan voor het herstel van flora en vegetaties.

Figuur 4. Overzicht situering twee Nationale parken die wij tijdens de vogelreis hebben bezocht: de Kummmerower See
en het Flusslandschaft Peenetal.

Veel gebieden in het Peenedal zijn goed toegankelijk en voorzien van vogelobservatiehutten. Bij veel
gebieden waar natuurherstel heeft plaatsgevonden zijn informatiepanelen geplaatst met uitleg over de
doelen van de hydrologische en waterhuishoudkundige inrichtingsmaatregelen.
In de deelstaat Mecklenburg-Vorpommern zijn ten opzichte van de overige deelstaten in Duitsland
relatief veel biosferenreservaten, natuurparken en nationale parken. Dit heeft zeker te maken met de
aanwezigheid van de vele meren, moerassen en de enorme kustlengte. De status van de parken
verschilt van elkaar.

Figuur 5. Kraanvogels zijn tijdens deze vogelreis iedere dag waargenomen.

1.2
Organisatie en logistiek vogelreis
De voorbereiding van het programma is verzorgd door Adrie Hottinga, Frans Bosch en Gert Prins.
Frans en Adrie waren eerder in enkele gebieden in het Peenedal geweest. Van tevoren is een
indicatief programma per dag opgesteld. Er is gereisd met drie personenauto’s. Adrie organiseerde
het verblijf in Ducherow.
De deelnemers aan de vogelreis in 2017 zijn op alfabetische volgorde (achternaam):
Matthijs Bootsma, Frans Bosch, Henk van Gelder, Jan Hofstede, Adrie Hottinga, Erik Murris,
Gerard Plat, Gert Prins, Bauke Terpstra en Epona Vos.
KNNV Epe-Heerde
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1.3

Overnachting

Uitvalsbasis voor deze vogelreis was het AK1 Hotel in Ducherow. Het hotel is een doorgangshotel dat
buiten het dorpje Ducherow ligt. Géén directe uitvalsbasis voor interessante wandelingen, maar wel
goed voor een overnachting en ontbijt. Elke dag kregen wij hier een lunchpakket mee en werden onze
thermoskannen met koffie gevuld.
Ducherow ligt in een agrarische omgeving en er vindt grootschalige akkerbouw plaats. Vanwege de
groepsgrootte en de voorkeur voor een- en tweepersoonskamers waren wij aangewezen op een
“grootschalige” hotelaccommodatie. Qua voorzieningenniveau en prijsverhouding overigens een
goede locatie als het op overnachten aankomt. Het hotel heeft geen restaurant voor een eventueel
diner. Voor een bezoek met een kleinere groep vogelaars zijn er voldoende andere interessante
locaties om te overnachten in het Peenedal.

AK1 HOTEL
Pommernstrasse 1
17389 Ducherow
T: +49 39726 252106
E: ak1-hotel@t-online.de
I: http://www.ak1-hotel.de/

Figuur 6. AK1 Hotel in Ducherow. Foto: internet.

AK1 Hotel

Figuur 7. Ligging van het AK 1 hotel in Ducherow. Ten zuidwesten van het hotel bevindt zich een groot agrarisch bedrijf
met mestvergisters, dit type bedrijf geeft de schaal van de akkerbouw in deze regio weer.
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1.4
Reisplanning
Door Adrie, Frans en Gert is een reisplanning samengesteld en voorgelegd aan de deelnemers van
deze vogelreis. Hiermee wordt voorkomen dat tijdens de vogelreis discussie ontstaat over de te
bezoeken gebieden. Deze opzet voldoet binnen de KNNV Vogelwerkgroep Epe-Heerde goed.
In de reisplanning is gekozen voor een mix aan excursies:
- gebieden in de directe omgeving van de Peene;
- boscomplexen voor de herkenning van bosvogels;
- overgangsbiotopen van droge naar natte gebieden.
Onderstaande tabel 1 geeft in het kort per dag de voorgenomen excursiedoelen weer.
De verschillende dagen zijn tevens de hoofdstukken van dit reisverslag.
In de derde kolom van deze tabel staat een verwijzing naar beschrijvingen in de boeken
Vögel beobachten in Ostdeutschland (VBO) en Die Naturschutzgebiete in Mecklenburg-Vorpommern
(NMV) (zie hiervoor de bronvermelding/literatuur).

Tabel 1. Globaal reisprogramma vogelreis Peenedal (zoals uiteindelijk in praktijk gebracht).

Dag
Maandag
15 mei 2017
Dinsdag
16 mei 2017

Woensdag
17 mei 2017
Donderdag
18 mei 2017
Vrijdag
19 mei 2017

Zaterdag
20 mei 2017

1.5

Excursiedoel
Heenreis via P Urwald Hasbruch
Kummerower See – Kützerhofer Damm - Polder
Große Rosin
Omgeving Anklam
Wikinger Gräber ‘Altes Lager’ – Menzlin
Murchiner Wiesen, Polder Johannishof
Klotzow en Jamitzlow
Galenbecker See
Forstamt Rothemühl, Brohmer Berge
Stolpe an der Peene
Anklammer Stadtbruch
Karlsburger und Oldenburger Holz
Greifswalder Bodden – Karrendorfer Wiesen
Dänische Wiek - Ludwichsburg
Gützkow – Peenewiesen/Fährdamm
Boek bij Müritz
Terugreis

Paginaverwijzing
VBO: 122-123
VBO: 242
VBO: 86, NMV: 236-237
VBO: 81-82
VBO: 80-81
VBO: 142-146
VBO: 145-146
VBO: 83-87, NMV: 190-193
VBO: 149-150
VBO: 65-69
VBO: 69-70
VBO: 87-88, NMV: 236
VBO: 123 e.v.
-

Samenvatting

Van 15 mei tot en met 20 mei 2017 hebben tien leden van de KNNV-vogelwerkgroep afdeling
Epe-Heerde deelgenomen aan een vogelreis in het Peenedal. De bezochte gebieden strekten zich uit
van de Kummerower See in het westen tot de Stadtbruch bij Anklam in het oosten. Veel toegankelijke
gebieden langs de Peene zijn bezocht. In totaal zijn 151 verschillende vogelsoorten waargenomen,
waarvan meer dan 90 % in het Peenedal ook broedvogel is. Iedere dag zijn er Zeearenden
waargenomen. Er kan met recht gesteld worden dat Mecklenburg-Vorpommern in Duitsland het
bolwerk is van deze majestueuze roofvogel.
Naast de vogelwaarnemingen zijn ook alle waarnemingen van de overige fauna genoteerd.
Spectaculair waren de waarnemingen van Edelherten in de uiterwaarden, gelijktijdig met paren
Kraanvogels en roepende Roerdompen. In het reisverslag is relatief veel aandacht besteed aan de
informatie van vogelsoorten die op de verschillende Rode Lijsten voorkomen.
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1.6

Algemene informatie

Mecklenburg-Vorpommern
Mecklenburg-Vorpommern wordt door rivieren, beken en kanalen met een totale lengte van meer dan
26.000 km gekenmerkt. En met ongeveer 2.000 meren met een totale oppervlakte van 738 km² is de
deelstaat in dit opzicht uniek in Duitsland. En onder deze meren vinden we alle soorten en maten,
oligotrofe, mesotrofe, eutrofe, polytrofe en hypertrofe en kalkrijke, subneutrale en zure meren. Naast
de meren zijn er in de venen ook nog zeer veel petgaten. Deze zijn meer of minder sterk verland en
hebben zeer verschillende waterkwaliteiten en vegetaties (o.a. in het Peenedal bij Gützkow).
Het Peenedal wordt in toeristisch jargon nu de “Amazone van het noorden” genoemd. Dit heet
“framen”: hoe verkoop je recreatief-toeristisch een gebied! Het jargon dat wordt gebruikt is taal van
marketeers die een gebied willen promoten voor het recreatief-toeristisch product. En wij hebben
geconstateerd dat het toeristisch bureau in Mecklenburg-Vorpommern daar goed in slaagt.
Het Peenedal ligt in de deelstaat Mecklenburg-Vorpommern Dit is de meest noordelijke deelstaat van
Duitsland, grenzend aan Polen. Het IJzeren Gordijn heeft ertoe bijgedragen dat verarming en
versnippering van de fraaie natuur en het landschap aan deze streek zijn voorbijgegaan. Door dit
landschap van gestuwd preglaciaal stroomt de rivier de Peene in een breed dal, dat voor een groot
deel gevuld is met veen, veengaten en elzenbroekbossen. Veel landbouwkundige ontwikkelingen die
zowel voor en na Wereldoorlog II en tijdens de invloed van de Russen zijn geïntroduceerd, zijn
volslagen mislukt. Veengebieden zijn ontwaterd ten behoeve van landbouw voor voedselvoorziening.
Het resultaat: klink en veraarding van het veen en uiteindelijk ongeschikt voor landbouwdoeleinden.

Figuur 8. Overzichtskaart Naturpark Flusslandschaft Peenetal. De groene belijning markeert de grenzen van het park.
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Anklam
Wij hebben meerdere avonden in Anklam genoten van de avonddis en de oude gebouwen
bewonderd. Het voormalige Hanzestadje Iigt aan de benedenloop van de rivier de Peene. Kerken,
huizen met de voor het noorden van Duitsland karakteristieke puntdaken en rode baksteengebouwen
vormen de entourage voor een wandeling door deze plaats. Overblijfselen uit de Middeleeuwen
drukken eveneens hun stempel op het stadsbeeld. Hiertoe behoren de stadsmuur, een middeleeuwse
waterput en enkele versterkingswerken. Puntgevelhuizen herinneren aan de periode van de Hanzecultuur. Internationaal beroemd geworden is Anklam door de vliegpionier Otto Lilienthal die hier heeft
gewoond en op de binnenplaats van zijn geboortehuis de eerste vliegpogingen ondernam. Wij hebben
slechts enkele van deze karakteristieke bouwwerken gezien, tijdens onze korte wandelingen van het
parkeerterrein naar een eetgelegenheid.

Figuur 9. Kerk in Anklam voor het eerst gedocumenteerd in 1296 (foto: intermet).
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2.

Abiotiek Peenedal

2.1

De vorming van het landschap rond het Peenedal

Om de oorsprong van het Peenedal beter in beeld te krijgen moeten we terug naar een periode die
het Pleistoceen wordt genoemd, een ongeveer 2,5 miljoen jaar durend tijdsbestek van afwisselende
warme en (ijs)koude perioden. Eén van de etages van deze periode, het Elsterien, liet NoordwestEuropa, waaronder ook Nederland, onder een flinke laag ijs verdwijnen. Sporen heeft het echter niet
of nauwelijks nagelaten. Later, opnieuw lag Noordwest-Europa tijdens het Saalien onder een enorme
ijsdeken die wel veel sporen naliet. De derde ijsbedekking tijdens het Weichselien kwam niet verder
dan halverwege Denemarken en het noordoosten van Duitsland waaronder MecklenburgVorpommern waar het Peenedal deel van uit maakt. Dit ijsfront had een Noordwest/Zuidoostelijke
begrenzing.
Heel veel van de huidige topografische elementen in dit landschap, meren, rivieren, stuwwalresten
enz. liggen daar nu grofweg min of meer parallel aan. Tijdens de heenreis, in de omgeving van
Hamburg zijn deze stuwwallen als brede welvingen in het landschap soms nog zichtbaar, zij het door
erosie behoorlijk afgevlakt. Eerst gedurende het Saalien maar later ook tijdens het Weichselien heeft
het ijs diverse fasen van sterke groei afgewisseld met fasen van afsmelten van de ijsrand in
noordoostelijke richting. Hierdoor bleven veel nog herkenbare stuwwallen achter die, samen met de
keileem grondmorenen, enorme hoeveelheden gebergtepuin uit diverse Scandinavische gebieden
herbergen. Vooral de Zweedse provincies Dalarna en Småland bleken hofleverancier van vele
kristallijne zwerfstenen, maar ook de Åland-eilanden en Zuidwest-Finland met onder andere vele
Rapakivi-gesteenten bleven niet achter. Zelfs vulkanische porfieren uit de omgeving van Oslo worden
er gevonden. Aan het einde van het Weichselien, als het Holoceen zich aandient, ontstaan er enorme
smeltwater massa’s die grotendeels richting de Noordzee afwaterden omdat de Oostzee nog bedekt
was met zee-ijs. Hier ontstond een soort oerstroomdal waarin later de Peene zich kon ontwikkelen.
Als later het landijs en het enorme gewicht daarvan volledig is verdwenen, veert het land langzaam
weer terug naar het oude niveau, een proces dat nog steeds gaande is. Ongeveer 12.000 jaar
geleden, na het verdwijnen van het landijs, zijn er nog altijd veel glaciale elementen in het landschap
terug te vinden.
De Oostzeekust kenmerkt zich door de vele “Bodden“, ondiepe bochtige baaien, afgewisseld met hier
en daar wat hogere keileemkliffen. Het binnenland wordt gevormd door de al eerder genoemde
stuwwal-resten, maar ook pingoruïnes, doodijsgaten, afzettingen van spoelzandwaaiers en beekdalen
die dit landschap verfraaien. Bovendien wordt het land doorsneden door talloze meren, rivier(en)tjes,
beken en kanalen. Door één van de oude oerstroomdalen loopt de nu 85 km lange Peene, die er voor
‘gekozen’ heeft om vanaf de Kummerowersee nu af te wateren naar de Peenestrom, tussen het vaste
land en Insel Usedom. Omdat de Peene door het Pommersche Flachland (de voormalige keileem
grondmorenen) loopt is het verval van deze rivier minimaal, meestal tussen de 20 en 25 cm. Bij harde
en/of stormachtige winden kan de stroming zelfs tijdelijk weer westwaarts gaan.
Na het verdwijnen van het landijs is het landschap door het veranderende klimaat langzaamaan
groener geworden. Door de vele gevarieerde bodemsoorten van zand, grint en keileem is het een
lappendeken van begroeiingen geworden met vooral in de vele natte gebieden talloze soorten venen
van voedselrijk naar voedselarm en van kalkrijk naar zure omstandigheden. Deze venen zijn enkele
eeuwen lang intensief afgegraven en gebruikt door bewoners uit deze streken. Desondanks is er een
rijk gevarieerd landschap nagelaten met veel beschermde natuurgebieden en natuurherstel-projecten,
dit alles met een bijzonder vogelleven waar we veel van hebben genoten.
Bauke Terpstra
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2.2

Rivier de Peene en veenvorming in het Peenedal

Het dal van de visrijke Peene, levensader van een van de grootste samenhangende laagveengebieden in Midden-Europa, is een van de meest oorspronkelijke Noord-Duitse rivierdalen.
Het landschap van het Peenedal lijkt in een aantal opzichten op dat in het waterrijke noordwesten van
e
Overijssel. Grote petgaten die resteerden na de turfwinning in de 19 eeuw, uitbundig bloeiende
hooilanden, uitgestrekte moerassen en elzen-, eiken- en berkenbroekbossen zijn er te vinden. In het
Peenedal is voor Nederlandse begrippen sprake van een unieke situatie. Maar het is net zoals in
Nederland schipperen tussen landbouw en natuur. Net als in de Wieden en de Weerribben is het
Peenedal ooit bedekt geweest met meters turf. In de winter lag het plantendek onder water en zo
ontstond de bekende turflaag, die in de 19e eeuw op veel plaatsen werd afgegraven voor brandstof.
Na de drooglegging werd landbouw bedreven, maar na De Wende was dat niet meer rendabel,
aangezien de boeren zelf de bemaling moesten gaan betalen. Nadat de bemaling was gestopt zijn
veel gebieden erg nat geworden en zijn interessante moerassen en blauwgraslanden ontstaan.
Het Peenedal is een "smeltwaterbaan" die na de laatste ijstijd ontstond. De rivier de Peene ontspringt
in de Kummerower See, een 25 meter diep meer in het zuidwesten van Mecklenburg-Vor-Pommeren.
"Over een lengte van 100 kilometer is het verval in de Peene slechts 25 centimeter, vergelijkbaar met
de Drentse Aa in Nederland. Bij Anklam mondt de Peene uit in de Peenestrom; een circa 40 km lang
estuarium tussen het vasteland en het eiland Usedom. Bij het plaatsje Peenemünde komt de
Peenestrom uiteindelijk in de Oostzee. Het dal van de Peene is zeer waardevol, het meest natuurlijke
beekdalsysteem van Noordwest-Europa. Het Peenedal is ontstaan doordat in de laatste ijstijd
(Weichselien) smeltwater van de terugtrekkende gletsjers zich in westelijke richting een weg baande
door grondmorene-afzettingen. Hierdoor werd een dal uitgeslepen. Deze ontstaanswijze heeft geleid
tot een vlak dal van 100 km lengte. Toen uiteindelijk ook de Oostzee gesmolten was, ging de
waterafvoer niet meer in westelijke, maar juist in oostelijke richting. Na de ijstijd moet het dal van de
Peene aanvankelijk een groot binnenmeer geweest zijn. Hierin kwamen kranswieren tot ontwikkeling.
Op de bodem van dit meer is als gevolg hiervan een metersdikke laag kalkrijk sediment afgezet. Op
dit sediment is vervolgens een meters dikke gyttja afgezet, een zeer compact organisch sediment dat
niet of nauwelijks waterdoorlatend is, al dan niet onder invloed van kwelwater. Vervolgens is in het
Peenedal op grote schaal veenvorming opgetreden.
In de natte berken- en elzenbroekbossen van het Peenetalmoor bij Anklam, die worden afgewisseld
door uitgebreide rietlanden en zeggenmoerassen, vindt begrazing in de uiterwaarden plaats door
Edelherten, Reeën en Wilde zwijnen. Dat is vooral in het bos te zien aan het ontbreken van
onderbegroeiing. Bij Menzlin zagen wij Edelherten grazen in de uiterwaarden! Voor veel
natuurbeschermers in Nederland een wensdroom die nog lang niet in vervulling zal gaan, gelet op de
starre regelgeving en disproportionele landbouwkundige belangen in ons land.
2.3

Venen

Wij hebben diverse veengebieden in het Peenedal bezocht. Ons bezoek in het Peenedal richtte zich
hoofdzakelijk op het waarnemen van vogels. De veengebieden die wij bezochten zijn dermate
interessant dat in dit reisverslag enige informatie is opgenomen over deze gebieden.
Samenvatting uit N.de Vries e.a.. Excursie in het Peenedal – 2006:
De venen in de omgeving van Anklam zijn doorstroomvenen. Vanuit de heuvels van keileem, waar
van oorsprong beukenbossen groeien, sijpelt water het veen in richting de Peene. Door het kappen
van het bos en ingebruikname als landbouwgrond is watertoevoer versneld. Hierdoor is een snellere
ontwikkeling van doorstroomvenen ontstaan. Onder het veen zit een drie- tot vier meter dikke Gyttjalaag; een soort waterondoorlatende laag “schoenensmeer”. Het water voert voedingsstoffen vanuit de
heuvels aan, maar voert ook voedingsstoffen af richting de Peene. De hierdoor ontstane schaarste
aan nutriënten maakt groei van veenmos en hoogveenvorming mogelijk. Van oorsprong zijn deze
venen, op enkele bomen en struiken na, vrij van bos. Door kleinschalige ontwatering was het veen in
gebruik als hooiland. Het prachtig ontwikkelde broekbos is pas tot ontwikkeling gekomen nadat het
veen vanaf de jaren ‘30 tot de jaren ’80 op kleine schaal ontwaterd werd, zodat de grond voor
landbouw-doeleinden gebruikt kon worden. Vervolgens zijn veel van de veengronden niet meer
landbouwkundig geëxploiteerd en is broekbos ontstaan.
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2.4

Trilvenen

In de diverse bezochte polders zijn overal trilvenen aanwezig. In Nederland resteren daarvan slechts
kleine stukjes. In de Anklamer Stadtbruch liggen ze volop. In november 1995 sloeg een stormvloed
een gat in de zeedijk bij het hanzestadje Anklam en kwamen veel landbouwpolders -samen zo’n
2.000 hectare- onder water te staan. Toen het gebied in het voorjaar van 1996 werd drooggemalen,
bleek een groot deel van de oorspronkelijke vegetatie -berkenbossen- al dood.
In de zomer van 1996 greep de Oostzee opnieuw haar kans en drong via het Oderhaft weer ver
landinwaarts. De overheid heeft toen besloten de toestand te houden zoals hij was: een mix van
grondwater, beekwater, regenwater én overstromingswater uit het Oderhaft, dat rechtstreeks aansluit
op de steeds brakkere Oostzee. Het was een spannend avontuur om te zien hoe jong elzenbos en
lisdodden de plaats innamen van het afgestorven berkenbroekbos. Het gebied is nu de perfecte
biotoop voor Zeearenden, Aalscholvers, Geoorde futen, Roodhalsfuten en Grote zilverreigers. Maar
ook voor Bevers, Otters en Ringslangen.
Dit komt verder tot uiting in de zeldzame flora en fauna: zoals de Baltische orchidee (Dactylorhyza
baltica) en de Grote vuurvlinder. Er zijn circa 200 paar Otters en vele tientallen Bevers in het
Peenedal. De Peene heeft ook de meest gevarieerde populatie zoetwatervissen van alle rivieren in
Duitsland, met zeldzame soorten zoals de Rivierprik en Zeeprik. Zeearend, Visarend, Schreeuwarend
en drie verschillende soorten sterns: Zwarte stern, Witvleugelstern en Witwangstern kunnen
waargenomen worden. Overige interessante vogelsoorten zijn: Kortsnavelboomkruiper, Roodmus,
Buidelmees en Krekelzanger.

Adrie Hottinga (en citaten N. de Vries e.a.)
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Naar het dal van de Peene
Een vogelreis naar het Peenedal,
benieuwd wat deze trip ons brengen zal.
Vertrek uit Heerde ’s morgens vroeg
met zo’n 700 kilometer voor de boeg.
Uitgezwaaid door Anneke, Dinie, Gerda en Olga,
drie auto’s rijden elkaar achterna.
Eén vrouw en negen mannen
zijn zes dagen onder Duitse pannen.
In Ducherow moeten we zijn,
nabij de Oostzee ten noorden van Berlijn.
We hebben er zin in,
verwachten veel van het gebied,
120 soorten plus of min?
Wat ligt er in het verschiet?
Het weer zit mee,
eerst een flink stuk rijden dan aan de koffie of de thee.
De traditionele Lemper is er dan ook weer bij,
wat kleefrijst met een vulling van kippendij.
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3.

Natuurbescherming: feiten en resultaten

3.1

Natuurdoelstellingen voor het Peenedal

Beschermingsdoelstellingen voor het totale projectgebied als beschermd landschapsgebied, alsmede
de kernzone als natuurbeschermingsgebied zijn:
 Beëindiging van de degradatie van veen in de polders langs de Peene en het verminderen
van belasting van emissies, in het bijzonder veroorzaakt door intensieve landbouw en de
mineralisatie van veen door ontwatering;
 Instandhouding en bescherming van de Peene als ongeschonden riviersysteem;
 Instandhouding en vergaande herstelprogrammering van het rivierdalveenlandschap; levend
laagveen door verbetering van de hydrologische situatie zoals herinrichting van de polders;
 Bescherming en herintroductie van landbouwmethoden die zijn gericht op de instandhouding
van soortenrijkdom en verscheidenheid in biotopen; vooral gericht op grootschalige
herinrichting van gebieden waar soorten kunnen overleven;
 Regeneratie van beschadigde veensystemen door herintroductie van nieuwe
successiestadia;
 Bescherming van het rivierdal als belangrijk doortrek-, rust- en broedgebied voor de avifauna.

Al deze doelstellingen worden ondersteund door de opgaven in Europees verband in het kader van
de Natura 2000-doelrealisatie.
Dat de Duitse overheid inmiddels doordrongen is van de grote waarde van het gebied blijkt uit het feit
dat in 2008 20.000 hectare in het Peenedal is aangewezen als natuurreservaat, boven op de vele
honderden eerder gereserveerde hectaren met bestemming natuur. Daarnaast is nog zo’n 25.000
hectare waar boeren hun landgebruik hebben aangepast voor de natuur, via natuurcontracten met
een looptijd van 30 jaar. Gedurende de jaren 1992 tot 2009 zijn in het Peenedal grote natuurinrichtings-projecten uitgevoerd binnen de begrenzing van het beschermde landschapspark van
34.000 hectare. Het totale projectgebied beslaat een oppervlakte van 40.000 met een kernzone van
20.000 ha. Hiermee is het ook één van de grootste natuurbeschermingsprojecten die in Duitsland is
en wordt uitgevoerd. Het Peenedal is ook één van de grootste moeras- en veengebieden in Europa.
In 2011 is het Naturpark Flusslandschaft Peenetal opgericht en heeft het gebied eindelijk de status
verkregen die het verdient. De status natuurpark vormt nu ook de basis voor verdere bescherming
van gebieden en herstel van verdroogde veengebieden. In principe komt het erop neer dat er
omstandigheden worden gecreëerd waarbij veenvormende vegetaties zich ontwikkelen en waar zich
uiteindelijk, na een proces van tientallen- tot honderden jaren; een oorspronkelijk laagveenmoeras
ontwikkelt. Evenals zoveel moeras- en veengebieden in Europa zijn ook in het Peenedal ten behoeve
van de landbouw grote delen ontwaterd, bedijkt en drooggelegd. Ontwatering en drooglegging ging
zelfs door tot omstreeks 1980. De drooglegging kende zijn keerzijde; veraarding van het veen trad op
en voor de landbouw waren grote gebieden waardeloos geworden, omdat veraard veen geen vocht
meer vast kan houden. Het gevolg was dat in veel gebieden de kosten voor de landbouwkundige
exploitatie niet meer parallel liepen met de opbrengsten. Het betekende het begin van verruiging, en
verbossing van veel veraarde veengebieden. Vanaf begin negentig jaren zijn gebieden beschermd en
heringericht, vernat en worden als natuurgebied beheerd. In bijna 9.000 hectare zijn 46
herstelprojecten uitgevoerd met als doel verbetering van de waterhuishoudkundige situatie.
Na de val van het IJzeren gordijn heeft de deelstaat ingezien dat veraarde veengebieden ook geschikt
zijn voor inundatie ten behoeve van wateropvang en aantrekkelijk zijn voor ecotoerisme. Door het
verlaten van de landbouw in deze gebieden waren al interessante natuurontwikkelingen ontstaan en
heeft de aanwijzing van een aantal gebieden als Natura 2000-gebied voor veel gebieden op Europees
niveau een beschermde status opgeleverd.
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Figuur 10. Overzicht van de beschermde natuurgebieden binnen de begrenzing van het Naturpark Flusslandschaft
Peenetal.

Voor het beheer van veel gebieden zijn langjarige natuurbeheer pachtcontracten (30 jaar) afgesloten
voor een oppervlakte van > 2.300 ha. Het betreft vooral natuurbeheer contracten met als doel om
schraallanden te beheren en verbossing tegen te gaan.
Wat heeft dat zoal opgeleverd voor broedvogels? Van een aantal beschermde vogelsoorten zijn
gegevens bekend. Gegevens zijn niet vergelijkbaar voor het totale Peenedal, maar geven een trend
weer, na de uitvoering van een aantal natuurontwikkelingsprojecten:
 Zomertaling: is in aantal verdubbeld;
 Waterral: is vervijfvoudigd;
 Porseleinhoen: is vertwintigvoudigd;
 Watersnip: is met een vijfde deel gedaald in aantal;
 Blauwborst: niet in aantal toegenomen, eerder afgenomen;
 Roerdomp: enorm toegenomen;
 Klein waterhoen: enorm toegenomen;
 Zwarte stern: flink toegenomen;
 Witvleugelstern: van 0 naar vele tientallen paren;
 Witwangstern: van 0 naar circa 150 paar;
 Kleinst waterhoen: van 0 naar drie paar;
 Tureluur: gelijk gebleven in zeer gering aantal.
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3.2

Soortenrijkdom in het Peenedal

Toelichting op de soortenrijkdom:
In het Peenedal broeden 160 soorten vogels; het betreft 80 % van alle in MeckenlenburgVorpommern voorkomende vogelsoorten. 40 % van de vogelsoorten staat op de Rode lijst van
Mecklenburg-Vorpommern en 30 soorten vogels zijn beschermd in Europees verband.
Tabel 2. Soortenrijkdom Natuurpark Peenedal per soortgroep.

Soortgroep
Vogels

Aantal
soorten
160

Zoogdieren

40

Vissen

37

Amfibieën en
reptielen
Dagvlinders
Nachtvlinders
Libellen
Loopkevers
Ongewervelden

15

Planten

750

64
483
33
146
+

Toelichting
Dit betreft alleen het aantal soorten broedvogels.
40 % staat op de Rode lijst van Mecklenburg-Vorpommern.
30 % is beschermd in het kader Natura 2000 – Europese bescherming.
Belangrijke gebieden voor pleisterende steltlopers en overwinterende
ganzen, zwanen, eenden, duikers, zaagbekken.
Waarvan 16 op deelstaatniveau zijn beschermd en drie op Europees
niveau bescherming genieten.
Van de in totaal 51 vissoorten in Meckelenburg-Vorpommern;
20 vissoorten zijn beschermd.
Van de 21 soorten in heel Duitsland.
Waarvan 12 op de Rode lijst staan.

Waarvan 24 soorten op de Rode lijst staan.
Ten opzichte van andere gebieden in Duitsland scoort het Peenedal erg
hoog voor de aanwezigheid van ongewervelden.
Van de 1600 soorten hogere planten in Duitsland. 180 van de 750
soorten zijn bedreigd.

Ook voor niet-broedvogels is het Peenedal van belang. In de gebieden waar waterhuishoudkundige
maatregelen zijn uitgevoerd, heeft dit geleid tot vernatting van voormalige landbouwgebieden.Tijdens
de doortrekperiode pleisteren grote aantallen vogels in het Peenedal. Vooral na de uitvoering van de
natuurontwikkelingsprojecten pleisteren grote aantallen duikers, zaagbekken, eenden, ganzen,
steltlopers en rallen. Het Peenedal is momenteel één van de belangrijkste avifaunistische gebieden in
Duitsland.
Ook voor vissoorten is het Peenedal één van de meest soortenrijkste gebieden van Duitsland. Maar
liefst 37 van de 51 vissoorten in Duitsland zijn in de Peene aanwezig, waarvan 20 vissoorten (op
Europees niveau) beschermd en bedreigd zijn.
Voor de overige diergroepen die in tabel 2 worden genoemd geldt eenzelfde opmerking. Het
Peenedal is voor veel diergroepen bijzonder belangrijk en herbergt veel soorten die op Rode lijsten
voorkomen en in Europa bedreigd worden in hun voortbestaan. Het betekent in ieder geval dat
ontwikkeling van “nieuwe natuur” in het Peenedal een hoge prioriteit heeft voor het voortbestaan van
veel kritische soorten die afhankelijk zijn van grote moerasgebieden.
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Figuur 11. Natura 2000 in Mecklenburg-Vorpommern. Geel = Vogelrichtlijn, Groen = Habitatrichtlijn. De groene
dooradering van Mecklenburg-Vorpommern is opvallend.

De kaart van Natura 2000 in Mecklenburg-Vorpommern geeft aan welke gebieden onder de werking
van de Europese beschermng Natura 2000 vallen. Geel zijn de gebieden waar bescherming geldt
voor vogelsoorten die onder de vogelrichtlijn vallen en de groene gebieden zijn de gebieden waarvoor
soorten onder de Habitatrichtlijn vallen. Het Peenedal vormt een lange verbindingszone tussen
westelijk- en oostelijk gelegen natuurgebieden. Het gehele Peenedal is aangewezen als
Vogelrichtlijngebied en is tevens opgenomen als Ramsar- en Habitatrichtlijngebied. De kaart geeft
een goed beeld van de groene dooradering in Mecklenburg-Vorpommern
3.3

Rode Lijst-vogels in Mecklenburg-Vorpommern

Om enige indruk te krijgen van de status van de broedvogels die wij tijdens onze vogelreis in
Mecklenburg-Vorpommern hebben waargenomen, is de Rode Lijst voor broedvogels geraadpleegd.
De deelstaat Mecklenburg-Vorpommern heeft net als andere Duitse deelstaten een eigen Rode Lijst
voor broedvogels. In de tabellen 3, 4 en 5 zijn alleen de vogels opgenomen die wij hebben
waargenomen gedurende de vogelreis van maandag 15 mei tot en met zaterdag 20 mei 2017.
De Rode lijst is als volgt ingedeeld:
•
Status I: broedvogels
•
Status II: onregelmatige broedvogels
•
Status III: ontsnapte broedvogels (invasieve vogelsoorten)
De broedvogels die onder status I zijn gerangschikt zijn vervolgens in zes categorieën ingedeeld.
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Tabel 3. Broedvogels van Mecklenburg-Vorpommern en status op de Rode Lijst van Mecklenburg-Vorpommern.
Alleen de soorten die wij tijdens de vogelreis gezien hebben worden genoemd.

Status als broedvogel
Mecklenburg-Vorpommern
Status I, Categorie 0:
uitgestorven
Status I, Categorie !:
met uitsterven bedreigd

Aantal soorten
broedvogels
17

Gezien tijdens vogelreis mei 2017

23

Watersnip
Kemphaan
Zwarte stern

Status I, Categorie II:
sterk bedreigd

20

Categorie III:
bedreigd

16

Categorie R:
extreem zeldzaam
Categorie V:
(voor)waarschuwing

12

Status II:
onregelmatige broedvogel
Status III:
invasieve vogelsoorten

11

Zwarte ooievaar
Grauwe kiekendief
Bontbekplevier
Wulp
Ooievaar
Slobeend.
Zomertaling
Tafeleend
Scholekster
Kievit
Wespendief
Veldleeuwerik
Boompieper
Paapje
Dwergmeeuw
Witvleugelstern
Fuut
Roodhalsfuut
Rode wouw
Meerkoet
Kokmeeuw
Oeverzwaluw
Boerenzwaluw
Huiszwaluw
Rietzanger
-

6

Nijlgans

Fazant

19

-

Tureluur
Draaihals
Graspieper
Sprinkhaanzanger
Buidelmees
Fluiter
Bonte vliegenvanger
Ringmus
Goudvink
Witwangstern
Kleine karekiet
Matkop
Grauwe klauwier
Kauw
Huismus
Kneu
Rietgors
Geelgors
Grauwe gors

Conclusie: van de 151 vogelsoorten die wij tijdens de vogelreis hebben waargenomen is eenderde
opgenomen op de Rode Lijst van Mecklenburg-Vorpommern. Vervolgens hebben wij de door ons
waargenomen vogelsoorten vergeleken met de Nederlandse Rode Lijst van (broed)vogels..
Tabel 4. Overzicht van in het Peenedal door ons waargenomen soorten broedvogels die op de Nederlandse Rode Lijst
staan.

Slobeend
Zeearend
Kraanvogel
Wulp
Visdief
Draaihals
Huiszwaluw
Nachtegaal
Kramsvogel
Spotvogel
Matkop
Raaf
Ringmus
Roodmus
KNNV Epe-Heerde

Zomertaling
Torenvalk
Bontbekplevier
Watersnip
Zwarte stern
Veldleeuwerik
Graspieper
Paapje
Snor
Grauwe vliegenvanger
Buidelmees
Wielewaal
Kneu
Grauwe gors
Vogelreis Peenedal 2017

Brilduiker
Boomvalk
Tureluur
Kemphaan
Koekoek
Boerenzwaluw
Gele kwikstaart
Grote lijster
Grote karekiet
Zwarte mees
Grauwe klauwier
Huismus
Europese kanarie
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Een aantal soorten valt zelfs op het schaalniveau van Europa en de gehele wereld op als vogel van
de Rode Lijst.
Tabel 5. Overzicht van in het Peenedal door ons waargenomen soorten broedvogels die op de Europese en Wereld- Rode
Lijst staan.

Tafeleend
Wulp

Scholekster
IJsvogel

Kievit
Graspieper

Conclusies
Vele vogelsoorten die wij tijdens de vogelreis in het Peenedal hebben gezien komen zowel op de
Rode Lijst van Mecklenburg-Vorpommern voor, als op die van Nederland. Er is een grote
overeenkomst tussen de Rode Lijsten. Sommige van deze soorten dringen dus zelfs door tot op de
Europese Rode Lijst. Boerenlandvogels staan in Europa enorm onder druk, maar dat geldt ook voor
vogelsoorten die afhankelijk zijn van grote moerasgebieden.

Figuur 12. Veldleeuwerik. Status op de Rode Lijst: gevoelig.
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3.4

Soortenbescherming

Naast de bescherming op gebiedsniveau in het kader van Natura 2000 en bescherming via de Rode
lijst status voor vogels, kent Mecklenburg-Vorpommern ook een uitgebreider beschermingsprogramma voor een aantal vogelsoorten. Bekend is vooral het plaatsen van nestkorven in
hoogspannings-masten als nestelplaats voor Visarenden. Er waren nog maar weinig Grovedennen
met platte koppen rond de meren waar Visarenden konden nestelen. Het nestproject voor de
Visarenden is een groot succes. De Schreeuwarend is, in tegenstelling tot de Zeearend, inmiddels
een bedreigde soort. Het gaat niet goed met de ontwikkeling van de broedpopulatie. Oude bossen
waar arenden broeden zijn strikt beschermd. Niet alleen de bescherming van het bos voor wat betreft
het beheer van de houtopstanden, maar ook wordt actieve horstbescherming door die “Projektgruppe
Adlerschutz” van Mecklenburg-Vorpommern uitgevoerd. De deelstaat heeft voor de volgende
broedvogelsoorten beschermingszones ingesteld: Zeearend, Schreeuwarend, Visarend, Boomvalk,
Slechtvalk, Grauwe kiekendief, Blauwe kiekendief, Bruine kiekendief, Zwarte ooievaar en Kraanvogel.

Figuur 13. Kraanvogel. Status op de Rode Lijst: gevoelig.

Adrie Hottinga
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4.

Maandag 15 mei 2017: heenreis en Kummerower See

4.1

Urwald Hasbruch en heenreis Peenedal

Op maandagmorgen zijn wij even na zevenen vertrokken vanaf het transferium in Heerde.
Dag 1 van onze vogelreis naar het Peenedal begint traditiegetrouw met het bij elkaar komen van
reisgenoten en uitzwaaiers. Deze keer gebeurt dat op maandag 15 mei 2017 om 7:00 uur op het
parkeerterrein van het transferium in Heerde. tien reisgenoten verdeeld over drie auto’s vertrekken
hiervandaan - uitgezwaaid door Anneke, Dinie, Gerda en Olga - via de autosnelweg richting Zwolle,
Emden, Bremen, Hamburg en verder oostwaarts naar Anklam en eindbestemming Ducherow waar
ons AK-1 hotel voor vijf overnachtingen is geboekt. De circa 700 kilometer zullen we afleggen in zo’n
12 uur inclusief diverse stops. De eerste koffiestop is gepland bij het Hasbrucher oerbos in Hude,
tussen Oldenburg en Bremen. We hebben dan 230 kilometer afgelegd. Ook de traditionele Lemper
wordt daar genuttigd. Een greep uit de waarnemingen onderweg tot dusverre, gezien vanuit de auto
door Henk, Frans, Matthijs (chauffeur) en ondergetekende: Kauw, Zwarte kraai, Houtduif, Holenduif,
Knobbelzwaan, Ooievaar, Nijlgans op Giraffe (afslag “Wildlands” nabij Emmen), Spreeuw, Zwartkop,
meerdere Buizerds, Zanglijster, Torenvalk, ree en haas. Nu eerst even iets over onze interessante
eerste koffiestop-locatie: …
Het “Urwald Hasbruch” bestond in 1938 nog uit een kleine 30 ha. historische boskern zonder
menselijk ingrijpen. In de naoorlogse winter van 1945/’46 is daar in verband met de vraag naar
brandhout ca. 13 ha. afgehaald. In 1989 werd 55 ha. bosgebied aangewezen als Naturschutzgebiet
zonder gebruiksrecht voor een ieder. Sinds 1997 maakt het oerbos deel uit van het Naturschutz
gebied “Hasbruch” groot 630 ha. Daarmee is het één van de meest betekenisvolle bosgebieden van
Noord-Niedersachsen. In Europa is de bescherming gewaarborgd door Natura 2000 waarin het
historisch oude bos als knooppunt is aangewezen. Het beheer geschiedt door het Forstamt
Neuenburg. In het centrum van het natuurbos wordt voor 39 ha. een ontwikkeling nagestreefd zonder
bosbouwkundige benutting. Er is sprake van een grote soortenrijkdom aan bosgebonden flora en
fauna. Op het informatiepaneel valt te lezen dat er zo’n 1.000 soorten paddenstoelen voorkomen, 11
vleermuissoorten, 323 verschillende (nacht)vlinders, 284 soorten houtbewonende kevers, 37 Rode
Lijst- plantensoorten en 78 broedvogelsoorten. De ‘hoofdhoutsoorten’ in het bos zijn Zomereik,
Haagbeuk en Es. Met name de eiken werden in het oerbos zeer oud. Er is er nog één die leeft. Dat is
de Friederiken-Eiche. Deze boom zou de respectabele leeftijd va meer dan 1.200 jaar hebben bereikt.
Dit wordt echter door wetenschappers in twijfel getrokken. Door gebruik te maken van diverse
verschillende meetmethoden wordt nu de leeftijd bijgesteld naar 375-750 jaar. Dat geldt ook voor de
Amalien-Eiche (overleden in 1982) en de Dicke Eiche (overleden in 1926). Op de websites van het
Urwald Hasbruch vind je er meer bijzonderheden over.
Luisterend op de parkeerplaats aan de rand van het gebied hoorden we de volgende vogels.
Tabel 6. Vogelwaarnemingen Parkeerplaats Hasbruch-Hude - 15 mei 2017.

Buizerd
Zwarte specht 1
Winterkoning
Zanglijster
Fitis
Vuurgoudhaan 2
Pimpelmees
Kauw
Huismus
Groenling
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Houtduif
Boerenzwaluw
Heggenmus
Merel
Tjiftjaf
Grauwe vliegenvanger
Boomklever
Zwarte kraai
Vink
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Grote bonte specht
Witte kwikstaart
Roodborst
Zwartkop
Goudhaan
Koolmees
Boomkruiper
Spreeuw
Putter
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Hude

P

Hasbruch

Figuur 14. Ligging van het Hasbruch ten zuidoosten van Hude met bij de rode pijl de parkeerplaats.

Wij vertrekken om 10:15 uur en koersen richting Bremen, Hamburg. We kruisen de Weser om 10:45
uur en passeren de Elbe zelfs twee keer. Maar dat komt omdat Gerard/Gert in de voorste auto met
hun navigatie feilloos de files en wegwerkzaamheden weten te ontwijken! Voorbij Lübeck drie
Kraanvogels en onze eerste Rode wouw! Daarnaast door ons (tweede auto) onderweg
waargenomen: Buizerd, Huiszwaluw, Scholekster, Stormmeeuw en Ree. 13:00 uur: Tweede
koffie/sanitaire stop; 475 kilometer afgelegd. Bij de koffie lekkere koek van Gerda. Op de
parkeerplaats Schönbergerland genoteerd: Aalscholver, Torenvalk, Witte kwikstaart, Grasmus,
Braamsluiper, Boerenzwaluw, Veldleeuwerik, Huismus en Putter.
Om 13:15 uur weer vertrokken op weg naar ons volgende excursiedoel namelijk de Kummerower
See, 140 kilometer verder naar het oosten. Tijdens de rit onder meer de volgende soorten gespot:
Buizerd, Zwarte ooievaar, Rode wouw, Bruine kiekendief, Raaf, Bonte kraai, Knobbelzwaan,
Wespendief?, Veldleeuwerik (inmiddels om 14:15 uur bij de afslag Gnoien/Dargun), Gele kwikstaart,
Boerenzwaluw en Kraanvogel. Getankt om 14:30 uur bij tankstation Nordoel Gnoien, de teller staat op
600 kilometer. Onder de overkapping van het tankstation bleken meerdere Huiszwaluwen te
nestelen. Om 14:45 uur bereiken we via Dargun de Kummerower See.
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4.2

Kummerower See – Kützerhofer Damm – Polder Große Rosin

De Kummerower See ligt in het Naturpark Mecklenburgische Schweiz und Kummerower See met een
totale oppervlakte van 61.600 ha. Het Naturpark heeft sinds 1991 deze status. De Kummerower See
is een groot meer met een oppervlakte van 3.255 ha. Ter vergelijking: Eén van de vier randmeren in
Nederland, namelijk het Veluwemeer, beslaat ongeveer eenzelfde oppervlakte. Het meer is ca. 8
meter diep en gevormd in het geologische tijdvak “Weichselien”. Onder invloed van het afsmeltende
landijs stroomde de rivier westwaarts. Thans is dat omgekeerd: de rivier stroomt nu oostwaarts. De
eigenlijke Peene begint aan de noordkant van de Kummerower See. De Kummerower See, een
zogenaamde "gletsjertong-meer", wordt gevoed door de Ostpeene en de Westpeene. Het verval van
de Peene over de totale lengte is slechts ca. 25 cm. De Peene doorstroomt de Kummerower See van
zuid-west naar noord-oost. Ten noord-oosten van de plaats Malchin is de instroom, bij Verchen de
uitstroom. Via Loitz en Anklam mondt de rivier uiteindelijk uit in de Peenestroom die in open
verbinding staat met de Pommerense bocht/Oostzee.

Figuur 15. Informatiepaneel Kützerhofer Damm. Aan weerszijden van deze dam, de rode lijn op het bord, staat
inmiddels water. De oever van de feitelijke Kummerower See (rechtsonder) bereiken we niet.

Tussen het plateau, waar we een schitterend uitzicht hebben over de vochtige graslanden aan de
westzijde van de Kummerower See, en het meer zien we vele tientallen foeragerende Kraanvogels.
Voordat wij de auto’s parkeren rijden we door een interessant nat elzenbroekbos en horen vanuit de
auto meerdere Tuinfluiters en op de overgang van nat naar door bos twee Vuurgoudhaantjes. Wij
parkeren de auto’s bij Kützerhof, een boerderij/landgoed waarop nog een groot herenhuis is
gevestigd. Maar daar gaat het ons niet om! We gaan wandelen over de Kützerhofer Damm door de
ruim 1.000 hectare grote polder Große Rosin waar een natuurherstel project in uitvoering is met als
ontwikkelingsdoel het terugbrengen van moeras- en rietlanden alsmede vochtige weiden met een
aangepast maaibeheer en beweiding. Daartoe is de waterstand tijdelijk verhoogd in een gebied van
695 hectare (Große Rosin Wiesen). Uiteindelijk wil men de uitgangssituatie van weleer bereiken,
namelijk doorstromingsveen met een daaraan aangepaste grondwaterstand. Dit is een langdurig
proces omdat door meerjarige ontwatering het oorspronkelijke veen is gedegradeerd. Ook het
grondwater is verrijkt met voedingsstoffen door het gebruik als polder vanaf 1970.
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Tabel 7. Vogelwaarnemingen Kützerhofer Damm bij de Kummerower See - 15 mei 2017.

Geoorde fuut > 62 ex
Aalscholver kolonie
Zwarte ooievaar 1
Brandgans 1
Slobeend 2 man
Zeearend 1 pr
Bruine kiekendief
Meerkoet
Groenpootruiter 1
Visdief
Houtduif
Boerenzwaluw
Gele kwikstaart
Nachtegaal
Zwarte roodstaart 1 man
Zanglijster
Zwartkop
Rietzanger
Kleine karekiet > 20
Tjiftjaf
Baardman > 2
Spreeuw
Ringmus pr
Putter
Geelgors

Fuut
Grote zilverreiger 2 ex
Knobbelzwaan
Wilde eend
Tafeleend
Visarend 1 pr
Buizerd
Kraanvogel
Kokmeeuw kolonie
Zwarte stern
Koekoek 1 man
Huiszwaluw
Heggenmus
Blauwborst 1
Paapje 2 pr
Merel
Braamsluiper
Sprinkhaanzanger 1
Grote karekiet 3
Koolmees
Ekster
Wielewaal 1
Vink
Europese kanarie

Roodhalsfuut > 4 pr
Blauwe reiger
Grauwe gans
Krakeend
Kuifeend
Rode wouw 1
Waterral 2
Kievit
Zilvermeeuw 1 pr
Witvleugelstern 2
Veldleeuwerik
Witte kwikstaart
Roodborst
Gekraagde roodstaart
Roodborsttapuit
Tuinfluiter
Grasmus
Snor 4
Fitis
Pimpelmees
Bonte kraai
Huismus
Kneu
Rietgors

Er zijn diverse instanties bij het natuurherstel betrokken. Op het informatiebord aan het begin van
onze wandeling zijn veel bijzonderheden te lezen.
Vanaf de parkeerplaats Kützerhofer Damm noteren we de volgende soorten. In de moeras vegetatie,
de Polder Große Rosin, langs het fietspad waren de broedende Roodhalsfuten op enkele tientallen
meters afstand goed te zien. Ook de twee Zeearenden waren goed zichtbaar in de directe omgeving
van een groot nest. De Visarenden zagen wij enkele malen met een grote vis richting het nest gaan in
één van de hoogspanningsmasten.
De Geoorde futen zoeken om te broeden de veilige nabijheid van de Kokmeeuwen, aangezien
Kokmeeuwen snel alarmeren wanneer er gevaar dreigt voor predatie van eieren of juvenielen. De
Kokmeeuwen hadden al nesten, terwijl wij nog geen nesten waarnamen van de Geoorde futen. Wij
noteerden via een telescoop telling > 62 Geoorde futen; vermoedelijk nog veel doortrekkers die elders
broeden.
Hoewel we gespitst zijn op waarnemingen van vogels noteren we en passant ook waarnemingen van
vlinders en zoogdieren. In de berm zagen wij op meerdere locaties Citroenvlinders, Oranjetipjes en
Kleine koolwitjes. Op enkele locaties langs de Kützerhofer Damm zien wij sporen van Muskusratten
en ook een levend exemplaar met planten in de bek.
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Figuur 16. Digitale ondersteuning voor vogelgeluidherkenning bij de Kummerower See.

Figuur 17. Overzichtskaart Naturpark Mecklenburgische Schweiz und Kummerower See. Bij de rode pijl ligt de
Kützerhofer Damm.
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Figuur 18. Fotocompilatie. Roodhalsfuut in prachtkleed op nest.
Vogelaars met de blik op de kolonie Aalscholvers.
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Wandeling.
Een wandeling van een uur
lijkt er één van korte duur.
Maar door veel stoppen en kijken
gaat zoiets al gauw wat langer lijken.
Vroeg of laat komt dan toch de vraag naar boven:
Blijven we nog in het oorspronkelijk plan geloven?
Kortom; lopen we rond het meer
of gaan we naar de auto’s terug.
En zie; in een prima sfeer
en na een diepe zucht
keert de groep dan toch maar om.
En gelet op de tijd blijkt dat nog niet zo dom.

Figuur 19. Paapje mannetje in ruig grasland. Staat als bedreigd op de Rode Lijst van vogels in Mecklenburg-Vorpommern.
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Na een bijzonder fraaie wandeling - voor uw scribent van deze dag licht inspannend - in de auto’s en
op weg naar Anklam/Ducherow, alwaar we om 19:18 uur bij ons hotel aankwamen. Ingecheckt,
opgefrist, naar huis gebeld en voor de warme hap naar Waldrestaurant/pension “Heidemühl” even
buiten Ducherow. Onze bijzonder vriendelijke gastvrouw van het AK 1 hotel reserveerde met één
telefoontje even voor “10 hungerige Maulen” de avondmaaltijd. Op de menukaart aldaar stond - voor
degenen die een stukje vlees wilden nuttigen – de toepasselijke tekst: “Wenn des Jägers Büchse
knallt”.

Figuur 20. Fragment menukaart restaurant Heidemühl met onder meer Wild zwijn en Ree.

We hadden allen behoorlijk trek en dus vonden de diverse gerechten - zij het nogal zout en redelijk
vet - dankbaar de weg naar onze magen. De vegetarische paddenstoelenschotel daarentegen had
een beetje een onbestemd karakter en ging voor een deel terug naar de keuken. Maar ja,……..je kunt
niet alles hebben. Op het parkeerterrein van “Heidemühl” zagen we veel Huiszwaluwen en
Boerenzwaluwen die tijdens het strijkend licht nog insecten vingen. In de directe omgeving riepen in
de bosrand met veel lindenbomen twee Geelgorzen en in het aangrenzende bos hoorden wij op twee
verschillende locaties een mannetje Bosuil roepen.
We kijken terug op een lange maar zeer geslaagde dag. De combinatie van goed voorbereiden, het
reizen met drie auto’s, op tijd een stop inlassen en het bezoeken van bijzondere gebieden onderweg
is een prima formule. Terug in het hotel genoten we van een welverdiende nachtrust.
Tot zover het verslag van de eerste (reis)dag opgetekend door: …

Erik Murris
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5.

Dinsdag 16 mei 2017: Polder Menzlin en Murchiner Wiesen

5.1

AK1 Hotel Ducherow en omgeving

Bij zonsopkomst horen en zien wij bij het parkeerterrein van het hotel en directe omgeving
respectievelijk: Braamsluiper, Tjiftjaf, Fitis, Zwarte roodstaart, Merel, Grauwe gors, Europese kanarie,
Veldleeuweriken op de aangrenzende eindeloze graanakkers, Bonte kraai, Rietgors, Kraanvogels
roepen in de verte, Spreeuw, Huiszwaluw en Boerenzwaluw, Wilde eend, Zwartkop. Onder de
daklijsten van het hotel hebben Huismussen hun domicilie en zijn enkele paartjes Ringmussen, die
evenals in delen van Nederland hier ook geen algemene standvogels zijn.

5.2

Wikinger Gräber ‘Altes Lager’ – Polder Menzlin

Dinsdagmorgen vertrekken we omstreeks 09:00 uur van ons hotel. Het doel is de omgeving van
Menzlin ten noordwesten van Anklam. We worden uitgezwaaid door een overvliegende Visarend en
onder muzikale begeleiding van een Nachtegaal. In Menzlin heeft de achterste auto (Bauke, Epona,
Jan en Adrie) geluk en scoren een Draaihals tijdens het passeren van de spoorwegovergang in
Menzlin.
We bezoeken de Wikinger Steingräber, 1 ½ km ten zuiden van Menzlin, een vindplaats van vroegere
bewoning gelegen op een verhoging in het landschap, vanwaar een prachtig uitzicht over het
Peenedal te bewonderen is. Zo’n 900 jaar na Christus was dit gebied vanwege de gunstige ligging
aan de Peene en de monding van de Peene een belangrijke handelsregio. Tijdens opgravingen
tussen 1965 en 1969 werd het huneveld in het “Alten Lager” op de Peeneberg onderzocht. De daarbij
acht ontdekte prehistorische graven in symfonische scheepsvorm en 11 steenformaties zijn van
Scandinavische oorsprong en uniek voor het zuidelijke Oostzeegebied. Het gravenveld beslaat een
oppervlakte van drie hectare en was bedekt door zand dat verstoven is uit de rivierbedding. In de
graven zijn restanten gevonden die duiden op gebruiksvoorwerpen van Slaven en Scandinaviërs.

Figuur 21. Gert met verrekijker Polder Menzlin – Wikinger Steingräber.
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Er is een wandeling te maken van 6,5 km
rondom het nabijgelegen meer, die we
deels gedaan hebben. Mede door de
vele interessante waarnemingen (zie
tabel 8) hadden we genoeg aan alleen de
noordzijde van het water. Het water dat
aan de zuidzijde grenst is de polder
Menzlin die door de meerjarige
ontwatering en het intensieve
landbouwgebruik zeer sterk is
ingeklonken. Deze polder ligt nu ten dele
meer dan een halve meter onder het
gemiddelde waterpeil van de Peene. In
het kader van het natuurontwikkelingsproject in het Peenedal is de polder in
1999/2000 volledig vernat en zijn
landbouwopgaven verruild voor
natuurdoelen. Door de vernatting zijn de
bossen voor een groot deel afgestorven
en de voormalig intensief gebruikte
veengraslanden staan onder water.

Figuur 22. Henk en Gerard bij informatiebord.

Figuur 23. Luchtfoto met aanduiding (rode pijl) van start wandeling aan de noorzijde van de polder Menzlin.
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Tabel 8: Vogelwaarnemingen omgeving Wikinger Steingräber - Menzlin 16 mei 2017.

Fuut
Blauwe reiger
Grauwe gans
Krakeend
Rode wouw 1 ♂♀
Wespendief 1
Waterral 2♂
Kievit
Zwarte stern
Gierzwaluw
Grote bonte specht
Boerenzwaluw
Witte kwikstaart
Heggenmus
Zwarte roodstaart
Zanglijster
Tuinfluiter
Grasmus
Kleine karekiet
Spotvogel
Tjiftjaf
Koolmees
Glanskop
Zwarte kraai
Wielewaal
Putter
Rietgors

Roodhalsfuut
Ooievaar 4
Nijlgans
Tafeleend
Zwarte wouw 1 ♂♀
Torenvalk 1 ♂♀
Meerkoet
Kokmeeuw
Houtduif
Zwarte specht
Draaihals (bij spoorlijn Menzlin)
Huiszwaluw
Gele kwikstaart
Nachtegaal
Paapje 4 ex.
Grote lijster
Zwartkop
Rietzanger
Bosrietzanger
Fitis
Goudhaan
Zwarte mees
Boomkruiper
Raaf
Vink
Groenling
Geelgors

Figuur 24. Overzichtskaart van de polder Menzlin. Punt 32.
Bron: Vögel beobachten in Ostdeutschland.
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Aalscholver
Knobbelzwaan
Wilde eend
Zeearend 2
Buizerd 1 ♂♀
Boomvalk 1
Kraanvogel > 110
Visdief
Koekoek
Groene specht
Veldleeuwerik
Boompieper
Winterkoning
Noordse nachtegaal
Roodborsttapuit
Merel
Braamsluiper
Snor
Grote karekiet
Fluiter
Vuurgoudhaan
Pimpelmees
Bonte kraai
Spreeuw
Kneu
Appelvink
Grauwe gors

De Wikinger Steingräber bij Menzlin is een
overgangsgebied van droge rivierduinen naar
de plassen in de uiterwaarden van de Peene.
Op het droge rivierduin bevindt zich een
gemengd Grovedennen-Zomereikenbos met
bijzondere plantengroei op de flanken naar de
rivierbedding. Het is een gebied waar veel
roofvogelsoorten aanwezig waren. Boven het
bos op het rivierduin zagen wij enkele malen
een Wespendief wiekelen en in het westelijk
gelegen loofbos was een paartje Rode
wouwen nadrukkelijk aanwezig. Aan de
zuidzijde van de Peene waren veel
pleisterende Kraanvogels in de vernatte
polders; wij telden meer dan 110 ex., maar het
zullen er ongetwijfeld meer geweest zijn. Het
was een bijzondere ochtend met 81
vogelsoorten die wij genoteerd hebben.
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In de boot genomen 2.
Een eindeloos insectachtig gesnor klinkt op vanuit het riet.
De vogel is goed verborgen, je ziet ‘m niet.
Is het een Snor?
Of toch een Sprinkhaanzanger?
In de groep klinkt licht gemor
Een Snor die zingt toch langer?
En produceert een lagere toon.
En zo’n sprinkhaanlied heeft weer een andere frequentie.
Al met al een lastig zangpatroon.
En wat is onze referentie?
Je voelt je in de boot genomen
en pas het verenkleed helpt ons uit onze dromen
Goed luisteren is dus van groot belang……….
en niet te vroeg roepen bij het horen deze vogelzang!

Figuur 25. Erik, Jan en Bauke bij het Huneveld van de Winkinger Steingräben.
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Figuur 26. Overzicht Huneveld (ook wel Steinschif) in de Wikinger Steingräben.

Figuur 27. Jan op strooptocht naar reptielen en insecten. Wikinger Steingräber.
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Figuur 28. Gewone oliekever (Meloe proscarabaeus). Oliekevers leven in vrij schrale, droge, warme, bloemrijke
graslanden. In Mecklenburg Vorpommern staat de Gewone oliekever op de Rode Lijst.

Nieuwe soort.
Een zeearend en een wespendief
die hadden elkaar zo lief.
Hoog boven de bomen
beleefden zij hun zoetste dromen.
Toen kwam er plots een buizerd aan.
De zeearend besloot al gauw te gaan.
De twee verwanten: Zij maakten vaart!
Eén vogel met een korte de andere met een lange staart.
Nu vliegt er een vreemde vogel rond
die op beide rovers lijkt.
Een soort waarvoor een naam nog niet bestond,
zodat iedereen vergeefs in de vogelboeken kijkt!
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Figuur 29. Pluimvoetbij (Dasypoda hirtipes). Wikinger Steingräber.

5.3

Murchiner Wiesen

In de middag hebben we een uiterwaard in de omgeving van Johanneshof in de Murchiner Wiesen
(gemeente Murchin) bezocht. Bij het begin van de wandeling vonden we een kalfje van een Schotse
Hooglander voor ‘bijna dood’. Moeder Hooglander liep honderden meters verderop. Gerard heeft het
onfortuinlijke beest binnen de afrastering gelegd, maar kort daarna liep het op eigen kracht de wei
weer uit. Op de terugweg zagen we het kalfje bij de moeder lopen. We begrepen toen dat het de
natuurlijke drang tot zelfbescherming is geweest, waarmee het kalfje ons om de tuin leidde!

We parkeren bij
Johannishof en wandelen
op en neer naar punt 11 op
het kaartfragment.
Langs de bosrand
wandelend is er een
uitstekend uitzicht op de
dieren die het drassige
land prefereren. De 17
Edelhertenhindes die er
liepen werden van een
afstand goed in de gaten
gehouden door een Vos.
Van een Zeearend meer of
minder kijken we dan al
niet meer op en dat geldt
ook voor de parmantige
Kraanvogels die zich laten
zien.
Figuur 30. Wandeling langs de Murchiner Wiesen, van Johanishof naar punt 11.

De Roerdomp was goed hoorbaar en - warempel midden op de dag - was de Bosuil herhaaldelijk
waar te nemen. In het bos hebben we uitgebreid de Wielewaal – vol op kleur – kunnen bewonderen.
Jan was zo onder de indruk dat hij zijn Swarowkski telescoop vergat, maar Bauke was zo attent om
hem mee te nemen. Waargenomen zijn 80 vogelsoorten.
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In de boot genomen 3.
Een kalf dat heel stil buiten het raster ligt
heeft nog best een flink gewicht.
Je denkt het beestje lijkt wel erg zwak
en tilt haar op, zij het met enig ongemak.
En hup…..weer in de wei terug.
Wij slaken allen een diepe zucht.
Moe Hoogland komt wat dichterbij maar ziet het toch van afstand aan
en haar Schotse kalf denkt “ik moet maar weer n’s gaan.”
Nog wankel struint het opnieuw onder de draden door!
Je vraagt je af: “Waar doe ik het eigenlijk voor?”
Je voelt je in de boot genomen
maar laat het kalf toch rustig verder dromen…………….

Figuur 31. Wandeling Murchiner Wiesen langs de bosrand. Let op de grote akker (links) vol zonnepanelen van een
onderzoeksinstituut naar duurzame energie.
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Tabel 9. Vogelwaarnemingen omgeving uiterwaarden Murchiner Wiesen - 16 mei 2017.

Aalscholver
Witte ooievaar 1
Wilde eend
Rode wouw
Buizerd
Boomvalk 1
Kraanvogel 2 ad. en 1 juv.
Kokmeeuw
Turkse tortel
Gierzwaluw
Veldleeuwerik
Graspieper
Winterkoning
Gekraagde roodstaart
Zanglijster
Zwartkop
Rietzanger
Grote karekiet
Fluiter 5
Vuurgoudhaan 3
Pimpelmees
Matkop 1
Kortsnavelboomkruiper > 3
Raaf
Huismus
Putter
Rietgors

Roerdomp 1
Knobbelzwaan
Krakeend
Zwarte wouw
Wespendief 1
Waterral 1
Kievit
Visdief
Koekoek 1 man
Zwarte specht
Boerenzwaluw
Witte kwikstaart
Heggenmus
Paapje
Merel
Braamsluiper
Kleine karekiet
Spotvogel
Tjiftjaf
Koolmees
Kuifmees
Boomklever
Ekster
Spreeuw
Vink
Goudvink
Geelgors

Blauwe reiger
Grauwe gans
Zeearend 7 ex
Bruine kiekendief
Sperwer 1♂
Meerkoet
Regenwulp - overvliegend
Houtduif
Bosuil 1♂ roepend
Grote bonte specht
Huiszwaluw
Gele kwikstaart
Roodborst
Roodborsttapuit
Tuinfluiter
Grasmus
Bosrietzanger
Fitis
Goudhaan
Zwarte mees
Glanskop
Boomkruiper
Bonte kraai
Wielewaal 3♂
Kneu
Appelvink

De voormiddag in de Murchiner Wiesen en het aangrenzende boscomplex was goed voor 80
vogelsoorten, waaronder acht roofvogelsoorten. Het boscomplex is zeer afwisselend met oude Grove
dennen, Zomereiken en Haagbeuk en op de overgang naar de Wiesen veel Hazelaar. Aan het eind
van het pad in het bos hoorden wij een “kekkerende” Zeearend wat zou kunnen duiden op de
aanwezigheid van een bewoond nest.
In de Murchiner Wiesen en aangrenzende Johannishofer Wiesen is in 2011/2012 een LIFE-project
uitgevoerd voor het herstel van biotopen voor de zeldzame Waterrietzanger die begin tachtiger jaren
als broedvogel in beide gebieden is verdwenen. De Waterrietzanger is een uiterst zeldzame
broedvogel van zeggenmoerassen. Voor de instandhouding van deze moerasvogelsoort is een
specifiek beheer noodzakelijk.
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Figuur 32. De Wielewaal die ons allen boeide. Foto Matthijs Bootsma.

Figuur 33. Eén van de zeven Zeearenden in de Murchiner Wiesen. Adult exemplaar: let op de witte staart.
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Figuur 34. Fotocompilatie impressie Murchiner Wiesen. Gerard en Bauke resp. Gerard en Frans.
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5.4

Klotzow, Jamitzow en omgeving

Na het bezoek aan de Murchiner Wiesen rijden we verder over “slechte” wegen naar Klotzow.
Onderweg noteren wij respectievelijk: Zwarte specht, Grauwe vliegenvanger, Raaf (4), Zeearend (3),
Torenvalk, Veldleeuwerik, Gele kwikstaart, Bonte kraai, Merel, Houtduif, Aalscholver, Vink,
Kokmeeuw, Knobbelzwaan en Grauwe gans. Klotzow is een klein dorp waar de moderne tijd nog niet
zo is doorgedrongen. Langs de Bergstrasse vonden we een grote Fladderiep of Steeliep (Ulmus
leavis) met een holte waar Jan bijna rechtop in kan staan. Een bewoner vertelde dat er vroeger langs
de weg veel Iepen stonden en dat er als gevolg van de iepziekte nog maar weinig van over zijn. Deze
holle Ulme in Klotzow zou 350 – 500 jaar oud zijn. Alle nog aanwezige eeuwenoude iepen zijn
“Denkmalen” en op de stam bevindt zich een schildje. Zowel in Mecklenburg-Vorpommern als in
Niedersachsen worden monumentale bomen beschermd en voorzien van een schildje, waardoor ze
de status “Naturdenkmal” hebben.
In de omgeving van de doorgaande Bergstrasse met de monumentale iepen, horen wij veel zingende
Putters. Wij stoppen in het oostelijk gelegen loofbosje met in de kruidlaag onder andere Witte
klaverzuring, Bosanemoon en Grote muur. Wij horen Zwartkop, twee Vuurgoudhaantjes, enkele
Appelvinken en een paartje Zwarte spechten met één juv. De “mugjes” hebben het voorzien op onze
aanwezigheid en worden voorzien van vers Hollands bloed.

Jamitzow

Peenestrom
Klotzow

Figuur 35. Omgeving van Klotow en Jamitzow met bij de rode pijl het punt met uitzicht over de Peenestrom.

Via binnenweggetjes rijden wij vervolgens naar Jamitzow. Het is een klein dorp met een
gerestaureerde, voormalige brandweerkazerne. In één van de bijgebouwen noteren wij vele
honderden bewoonde nesten van Huiszwaluwen. In het dorp zingen enkele Gekraagde roodstaarten,
meerdere Europese kanaries en er zijn veel Huismussen. Vervolgens rijden we in oostelijk richting,
waar we vanaf de dijk op het Achterwasser Peenestrom kijken. Het is een arcadisch landschap met
fraaie elzensingels en in de weilanden vindt extensieve begrazing plaats met een bont gezelschap
van Aberdeen-Angus koeien. Dit is een Engels vleesras, waarvan het vlees erg gewild is in de
“sterren-restaurants”. In een oude Essenboom rust een Zeearend.
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Figuur 36. Jan in het Naturdenkmal, de eeuwenoude (350-500 jaar), holle Fladderiep. Klotzow.

Tabel 10. Vogelwaarnemingen omgeving Klotzow en Jamitzow - 16 mei 2017.

Fuut
Zeearend 2
Kokmeeuw
Holenduif 10
Winterkoning
Zwartkop
Kleine karekiet
Kauw
Huismus
Kneu
Europese kanarie

Aalscholver
Rode wouw 1
Zilvermeeuw
Gierzwaluw
Gekraagde roodstaart
Braamsluiper
Grote karekiet
Bonte kraai
Ringmus
Putter
Geelgors

Witte ooievaar 2
Boomvalk 1
Visdief
Huiszwaluw
Zwarte roodstaart
Rietzanger
Ekster
Spreeuw
Vink
Groenling
Grauwe gors

Onze rammelende magen voeren ons naar het kustplaatsje Lassan met goede hoop op een (vis-)
restaurant. Op advies van enkele lokalen werden we naar de haven geleid, maar dat was niets van
onze gading te vinden. In het dorp zien we een bezet Ooievaarsnest. Wij hebben al geconstateerd dat
Witte ooievaars in dit deel van Mecklenburg-Vorpommern schaarse broedvogels zijn. In het dorp
bevindt zich het restant van een voormalige watermolen met een nieuw waterrad dat elektrisch wordt
aangedreven. Er blijkt alleen een snackkraam te zijn bij de haven. Dan maar terug naar Anklam waar
Gerard en Gert onderweg lieten zien uitstekende navigators te zijn. Sommige rotondes namen we
twee keer! Het eten was heerlijk.
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Vandaag hebben wij de volgende vlindersoorten gezien: Dagpauwoog, Landkaartje, Kleine
vuurvlinder, Citroenvlinder, Boomblauwtje, Hooibeestje en ook een aantal Meikevers.

Figuur 37. Witte
ooievaar bij Jamitzow.

Terug in het hotel nog samen wat gedronken op de kamer van Frans en Gerard en toen onder het
dons. Tot zover het reisverslag van de tweede (reis)dag, opgetekend door:
Henk van Gelder

Figuur 38.
Begrazing in
de omgeving
van
Jamitzow.

Figuur 39. Vorsicht!
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Figuur 40. Sfeerbeeld bij de Peenestrom met "The Crew".

Lassan

Peenestrom

Murchiner Wiesen
Polder Menzlin

Ducherow

Figuur 41. Totale route van 16 mei 2017. Circa 100 km gereden.
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6.

Woensdag 17 mei 2017: Galenbecker See

6.1
Galenbecker See (Oostzijde)
Voor deze dag staan de Galenbecker See en de Brohmerberge op het programma. Deze gebieden
liggen op een kwartiertje rijden ten zuiden van ons verblijf in Ducherow. De Galenbecker See heeft
een oppervlak van ca. 5,9 km2 en een gemiddelde waterdiepte van 75 cm. Het meer bestaat uit twee
bekkens die gescheiden worden door een schiereiland. Het meer wordt gevoed door de Golmer
Mühlbach die bij Galenbeck in het meer stroomt. Aan de oostkant is een afvoer via de Weißer
Graben. Sinds 5 september 1938 is de Galenbecker See een Naturschutzgebiet en daarmee één van
de eerste natuurbeschermingsgebieden in Duitsland.
Het beloofde weer een mooie dag te worden. De zon scheen en bij het vertrek rond 9.00 uur was het
al 19 graden. Het eerste stoppunt was het uitzichtplateau aan de noordkant van de Galenbecker See
bij Fleethof (punt 1 in de kaart hieronder). Onderweg werden de eerste vogels van deze dag al weer
gehoord en gezien, waaronder de eerste Bonte Vliegenvanger van deze week.
Tabel 11. Vogelwaarnemingen tussen Ducherow en Fleethof aan de Galenbecker See – 17 mei 2017.

Buizerd
Houtduif
Veldleeuwerik
Gekraagde Roodstaart
Fitis
Koolmees
Putter
Grauwe Gors

Visarend 2 nesten
Boerenzwaluw
Merel
Bonte Vliegenvanger
Tjiftjaf
Spreeuw
Geelgors
Haas

Ooievaar
Huiszwaluw
Nachtegaal
Zwartkop
Grasmus
Huismus
Europese Kanarie

1
2
1

3

4
toren

5

Figuur 42. Excursiepunten in de directe omgeving van de Galenbecker See. De Galenbecker See is veel groter dan de
kaart suggereert. Ook de excursiepunten 1, 2 en 3 liggen direct aan de oever van het meer.
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Introductie Galenbecker See
Tijdens het smelten van het landijs gedurende de laatste ijstijd (Weichselien) bleven er in de
wijde omgeving van de Galenbecker See in richting oost gigantische ijsschollen liggen, terwijl
daaromheen dikke pakketten met voornamelijk zand werden afgezet. Deze "doodijsplekken"
bleven na het ontdooien als grote, diepe bekkens in het landschap achter en vormden zo grote
meren. Deze meren begonnen langzaam te verlanden. Het grote bekken om de Galenbecker
See verlandde bijna volledig op een klein restmeer na; de huidige Galenbecker See (zie
kaartfragment). De reden dat een klein restmeer achterbleef is, dat het bekken hier zeer diep is
en bovendien een enorme hoeveelheid water uit de richting van de hoge stuwwallen ten
zuidwesten van het bekken werd aangevoerd. Deze sterke toestroom van water heeft er ook
voor gezorgd, dat er op de verlande stukken van het bekken een groot kalkrijk doorstroomveen
kon ontwikkelen. Dit doorstroomveen werd vanuit het meer met water gevoed.
Door de vanaf de 18e eeuw beginnende ontwatering in het kader van de ontginning voor de
landbouw, maar vooral sinds de jaren 30 van de vorige eeuw heeft het restmeer sterk aan
grootte ingeboet. Er is een groot intrekgebied van circa 140 km2, hoofdzakelijk bestaand uit
inzijging vanuit de Brohmer Berge. Aan de noordzijde van het meer bevindt zich het voormalige
“Eschholz” dat nu grotendeels afgestorven is.
Huidige vegetatie meer: Kranswieren, Hoornblad, etc... Randzone: Rietland, Wilgenstruweel,
Elzenbroekbos, Ruigtes en zomen "Teufelsbrücke": Blauwgraslanden, Dotterbloemhooilanden,
Grote zeggevegaties, Rietland Vernattingszone: (overstromings)grasland, afgestorven bos,
Elzenbroekbos, Rietland, Liesgras, Lisdodde, Grote zegges, Fonteinkruid, Hoornblad en
Waterpest.
Vanwege de verlanding van het meer is een groot LIFE-project uitgevoerd gedurende de
periode 2001-2007. Het doel van de uitvoering van het LIFE project was onder andere om de
klink van het veen tegen te gaan. Het waterpeil is verhoogd en er zijn maatregelen genomen
om nutriënten uit de aangrenzende landbouwgronden tegen te gaan. Interessant is dat de
vernattingszone rond het meer circa 570 hectare bedraagt. Het voert te ver voor dit reisverslag
om details te verwoorden over de maatregelen die voor de Galenbecker See zijn genomen
voor natuurherstel.
Zie literatuurlijst: Wal .Bas van der et al. 2012. Excursie Platform Ecologisch Herstel Meren
2012; Peenedal (Vorpommern, Duitsland). 29-11-2012.

Het uitzichtplateau bij Fleethof (Aussichtspunkt Fleethof, punt 1) biedt een uitzicht over het noordelijk
deel van de Galenbecker See. De oevers van het meer bestaan vooral uit grasoevers. Aan de
zuidkant van het meer staan afstervende bomen in het water. In één van deze bomen ontdekten we al
snel een enorm bezet nest van een Zeearend. Ook bevindt zich hier een grote Aalscholverkolonie.
Verder zaten er op het water veel Grauwe Ganzen en Knobbelzwanen. Van de eendensoorten
noteerden we Wilde Eend, Zomertaling, Tafeleend en Kuifeend. Een nieuwe soort die we waarnamen
was de Brilduiker. Ook waren er Futen en Geoorde Futen aanwezig. In de bosjes bij het plateau zat
een Spotvogel te zingen en ook de Veldleeuwerik en Geelgors lieten zich horen. Boven de weilanden
waren een vrouwtje Bruine Kiekendief en een Rode Wouw aan het jagen.
Bij het parkeerterreintje waar de L311 de Fleetgraben kruist (ook punt 1) was een brug met stuw
aanwezig. Deze stuw is voorzien van een faunapassage waar Otterspraints werden ontdekt. Ook
waren er “glijbanen”, lagen er schubben wat duidt op de aanwezigheid van de Otter in dit gebied. Er
werden ook sporen ontdekt van een marterachtige, maar deze konden niet gedetermineerd worden.
Verder waren er oude beversporen aanwezig. In de weilanden aan de oostkant foerageerden meer
dan 140 Kraanvogels. Het was lastig om hiervan de leeftijd te bepalen, maar omdat een deel van de
vogels nog niet geheel uitgekleurd was, is het onze inschatting dat de meerderheid van de vogels nog
ongepaarde jongen van de vorige jaren waren.
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Figuur 43. Faunapassage bij Fleethof in de Fleetgraben onder de L311. Vindplaats van Otterspraints. Excursiepunt 1 bij de
Galenbecker See.

Behalve de kraanvogels zaten er ook Grauwe Ganzen en liepen er verschillende Reeën rond. Een
Rode Wouw was druk aan het jagen boven de weilanden en in de bomen zong de Geelgors.
Bij de laatste boerderij van Fleethof (punt 1) was op het erf ook voldoende te zien. Naast Ringmussen
en Roodborsttapuiten zat er ook een Bosrietzanger te zingen in het struweel langs de Fleetgraben. En
natuurlijk ontbraken de Boerenzwaluwen niet.
Na een tijdje hier rondgekeken te hebben werd de tocht vervolgd richting via de L311 naar
Heinrichswalde. Op diverse plekken (onder meer punt 2 en 3) werd gestopt en op weggetjes
ingestoken naar de Galenbecker See. In de weilanden aan de oostkant van de L311 zaten
foerageerden groepen en groepjes Kraanvogels. Zo nu en dan vloog een enkele Kraanvogel richting
de Galenbecker See of kwam uit deze richting. De oever van de Galenbecker See bestaat hier uit
moeras en ook daar hoorden we Kraanvogels roepen. Mogelijk zagen we hier de broedvogels vliegen
die in dit gebied een plekje hebben om hun jongen groot te brengen en in de weilanden foerageren.
Naast de Kraanvogels zagen we ook hier op diverse plekken Reeën lopen in het gebied.
Boven het meer zagen we onder andere jagende Boomvalken en een Visarend. In het moerassige
deel waren Grote Zilverreigers aan het foerageren en ook zongen Grote karekieten en Kleine
Karekieten hun lied en hoorden we Rietgorzen en de Snor. In het struweel langs de weg zongen
verder Tuinfluiter, Grauwe Vliegenvanger, Winterkoning, Zwartkop, Fitis en Tjiftjaf.
Langzaam reden we langs de L311 richting Heinrichswalde. Bij de eerste huizen van dit dorp hoorden
Frans en Matthijs een Kramsvogel roepen. In Heinrichswalde ging het weer linksaf richting de
Galenbecker See. Aan het eind van het weggetje werden de auto’s geparkeerd en na een klein stukje
lopen bereikten we de vogelkijkhut die hier stond (punt 4, Aussichtspunkt am Galenbecker See). Deze
hut gaf een mooi uitzicht over een brede rietkraag en een gedeelte van het meer. In een boom zat
een paartje Torenvalken waarvan het mannetje geringd was. Deze ring was helaas niet af te lezen.
Bij de rietkraag hoorden we weer Snorren, Kleine Karekieten, Rietgors en Rietzangers. Verder
hoorden we in het struweel Grasmussen, Geelgors, Groenling, Spotvogel, Nachtegaal en een
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Noordse Nachtegaal. We zagen boven de rietkragen ook Blauwborsten vliegen. De Roerdomp liet zijn
bekende roep horen en van de roofpietjes zagen we Zeearend, Rode Wouw, Zwarte Wouw en Bruine
Kiekendief. De omgeving van de kijkhut was een mooi hoekje om even rond te kijken. Niet alleen naar
vogels, maar ook naar de Beversporen en de planten die er groeiden. Er lag ook een kadaver van
een Vos wat een behoorlijke stank gaf. Gerard ging in de omgeving op vlinderjacht. De dijken rond
het meer worden begraasd door schapen. Tussen excursiepunt 3 en 4 zien we veel Reeën en bij
excursiepunt 3 hoorden wij Roodbuikvuurpadden roepen. Na een tijdje hier rondgekeken te hebben
werden de auto’s weer opgezocht en via Heinrichswalde de L312 opgezocht. Een insteekweggetje
t.h.v. van excursiepunt 5 richting het meer leek een mooi plekje om te lunchen. Dit werd dan ook
gedaan met uitzicht op verschillende Kraanvogels, zingende Paapjes en een roepende Draaihals. Er
zijn slechtere plekken om je lunchpakket op te maken.
Overige waarnemingen:
Ottersporen, beversporen,
wasbeersporen, molsporen,
Hoornaar, wesp, Ree,
miljoenenpoot, Hooibeestje,
Klein geaderd witje, groene
kikker, Roodbuikvuurpad, Groot
koolwitje, Aardhommel,
Citroenvlinder, Vos, Landkaartje,
Dagpauwoog, Atalanta,
Oranjetip, Maartse vlieg,
Boomblauwtje, Honingbij,
sluipwesp, Kleine vos, Gouden
tor, kokerjuffer spec. en
Dambordvlieg.
Bij excursiepunt 4 zien we op
enkele plaatsen langs een
landweggetje Rode kamperfoelie
(Lonicera xylosteum). Deze
kamperfoelie is in grote delen
van Duitsland een inheemse
soort. Anders dan de Wilde
kamperfoelie (Lonicera
periclymenum) groeit de Rode
Kamperfoelie niet windend.

Figuur 44. Fotocompilatie van
sfeerbeelden met onder meer
vogelkijkpunt Fleethof en een
nest van de Zeearend.
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Tabel 12. Vogelwaarnemingen Galenbecker See op vijf excursiepunten (noordzijde) - 17 mei 2017.

Vogelsoort
Geoorde fuut
Fuut
Aalscholver
Roerdomp
Grote zilverreiger
Blauwe reiger
Witte ooievaar
Knobbelzwaan
Grauwe gans
Wilde eend
Krakeend
Zomertaling
Tafeleend
Kuifeend
Brilduiker
Zeearend
Visarend
Rode wouw
Zwarte wouw
Bruine kiekendief
Buizerd
Torenvalk
Boomvalk
Meerkoet
Kraanvogel
Bosruiter
Kokmeeuw
Visdief
Zwarte stern
Houtduif
Koekoek
Draaihals
Grote bonte specht
Veldleeuwerik
Boerenzwaluw
Gele kwikstaart
Witte kwikstaart
Winterkoning
Nachtegaal
Noordse nachtegaal
Blauwborst
Zwarte roodstaart
Paapje
Roodborsttapuit
Kramsvogel
Merel
Tuinfluiter
Zwartkop
Braamsluiper
Grasmus
Rietzanger
Sprinkhaanzanger
Snor
Kleine karekiet
KNNV Epe-Heerde

Punt 1
x
x
x

x
3
x
x
x
x
1♂
x
x
5♂ en 1♀
2

Punt 2

Punt 3

x

x
1
8
x
x
x

x

x
x
x
1

Punt 5

x
x
1
x
x
x
x
x

x

x

2
1
x
x
x

x
x

> 140

Punt 4

x
> 50

x
2
x
> 50

x

1♂

x
2♂

x
x
x
x
x
1
x

1
2
1
x

x
1♂

x
x
x

x
x
1
2
x
x

x

1
x
x
x
x

1
1
x
x

x

x
1
1
1
x
4

1
1
5
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9

1

9
1
2
x

1
x

x
x

1
1
1
2
2
1
1
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Vogelsoort
Bosrietzanger
Grote karekiet
Spotvogel
Fitis
Tjiftjaf
Goudhaan
Grauwe vliegenvanger
Koolmees
Pimpelmees
Staartmees
Ekster
Gaai
Bonte kraai
Raaf
Spreeuw
Huismus
Vink
Kneu
Putter
Groenling
Europese kanarie
Rietgors
Geelgors
Grauwe gors

Punt 1
1

Punt 2
x

2

1

Punt 3
1
3♂
1

x

2

1

2
x

1
1

x
x
x
x
x
1
1
1

2
3

Punt 4
1

Punt 5
1♂

x
x
x
x

1

x
2
x
x

1
2
1

x

x

3

x

1
5

7

1

1

1
x
1
2

1
x

1
1
x
1
3
1

7

Figuur 45. Grote zilverreiger. Foto: Bauke Terpstra.
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Figuur 46. Henk en Bauke bij de vogelhut van excursiepunt 5 aan de Galenbecker See.

Figuur 47. Luchtfoto met Galenbecker See en de omgeving van de Brohmer Berge als voedingsgebied van dit meer.
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6.2

Forstamt Rothemühl

Na de lunch te velde gaan we richting Rothemühl en verblijven een tijd in een bosgebied Forstamt
Rothemühl, bij de enclaves Märchenwald Garten en Nettelgrund. Dit Forstamt Rothemühl heeft een
totale oppervlakte van 28.500 ha. Er zijn gevarieerde houtopstanden met Beuken en Zomereiken,
maar ook in de lage delen elzenbroekbossen. Het hele gebied is zeer wildrijk en naast roodwild,
reewild, zwartwild is ook een populatie Moeflons aanwezig. Bij Märchenwald en Nettelgrund bevinden
zich enkele vijvers, een boomgaard en een grote tuin bij een boswachterswoning en enkele
vakantiewoningen.

hellingbos
Forstamt
Rothemühl
Märchenwald
Garten

Nettelgrund

Figuur 48. Route door Forstamt Rothemühl langs o.a. Nettelgrund.

Vanaf het pad in het hellingbos lopen wij naar de vijver/plas en noteren een aantal interessante
plantensoorten: Bleeksporig bosviooltje, Grootbloemmuur, Dalkruid, Zevenster, Witte klaverzuring,
Bosanemoon, Lievevrouwebedstro, Gele dovenetel, Lelietje-van-dalen, Drienerfmuur, Lathyrus spec.,
Bergereprijs en Schaduwgras. Het is een interessant gebied met veel kleine biotoopjes. De echte
bosvogels lieten zich al snel horen. Goudhaan en Vuurgoudhaan riepen en ook Grote Bonte Specht,
Groene Specht en de Zwarte Specht.
Naast Boomklever en Boomkruiper hoorden we ook de Kortsnavelboomkruiper. Op diverse plekken in
het bos waren wat grotere vennetjes met vaak een paar huizen erbij. Op één van de vennetjes zagen
wij twee paartjes Meerkoeten. Enkele Holenduiven en Houtduiven riepen in het bos. In een
boomgaard bij een woning zat een paartje Grauwe Klauwier en ook zagen we een Zwarte Wouw
vliegen. De mezen lieten zich zien; Koolmees, Pimpelmees, Zwarte Mees en Glanskop. Er roepen
Raven en Buizerds baltsen en in het beukenbos horen wij een Wielewaal.
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In de rand van de plas waar grote lisdodden groeien, horen wij op twee locaties Waterhoentjes
roepen. Wij wandelen vervolgens via het hellingbos en het pad naar een ‘boswachterswoning’ met in
de grote tuin een hoogstamboomgaard. Wij horen in een pruimenboom het “wew wew wew” van een
mannetje Grauwe klauwier. Even later zien wij ook het vrouwtje in de boomgaard.

Figuur 49. Vlak vóór Märchenwald Garten zagen wij de eerste Grauwe klauwieren van onze vogeltrip.

Het is het eerste paartje Grauwe klauwieren dat wij deze week zien. Wij lopen nog een eindje langs
het pad en zien enkele Levendbarende hagedissen in de berm. We zien dan een tweede paartje
Grauwe klauwieren in een fijnsparrenbosje. Het is een interessante omgeving aangezien wij ook
Boomleeuweriken horen en inmiddels vijf zingende Vuurgoudhaantjes hebben genoteerd.

Tabel 13. Vogelwaarnemingen langs route door Forstamt Rothemühl - 17 mei 2017.

Ooievaar
Rode wouw
Buizerd
Waterhoen 1 ♂♀
Koekoek
Grote bonte specht
Huiszwaluw
Winterkoning
Zanglijster
Zwartkop
Spotvogel
Goudhaan
Zwarte mees
Boomklever
Grauwe klauwier 2 ♂♀
Wielewaal
Kneu
Europese kanarie

Knobbelzwaan 1♂♀
Zwarte wouw
Fazant
Holenduif
Zwarte specht
Boomleeuwerik
Boompieper
Roodborst
Merel
Braamsluiper
Fitis
Vuurgoudhaan 5♂
Pimpelmees
Boomkruiper
Bonte kraai
Raaf
Putter
Geelgors

Wilde eend
Bruine kiekendief
Meerkoet 2 ♂♀
Houtduif
Groene specht
Boerenzwaluw
Witte kwikstaart
Gekraagde roodstaart
Tuinfluiter
Grasmus
Tjiftjaf
Koolmees
Glanskop
Kortsnavelboomkruiper
Spreeuw
Vink
Groenling

Overige waarnemingen
Ree, sporen van Das, Edelhert, Wild zwijn, Wasbeer, Vos en marter spec. Citroenvlinder, Groene
kikker (complex), Roodbuikvuurpad, Gewone pad, Bruinrode heidelibel, Landkaartje, Gewone
wolzwever en Hoornaar.
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Na een tijdje aan de zuidrand van het bos rondgelopen en gekeken te hebben ging de tocht weer
verder richting de Brohmer Berge. Een heuvelgebied aan de zuidkant van de Galenbecker See. Het
gebied is agrarisch in gebruik met onder ander hooiland en koolzaad. In een koolzaadveld langs de
weg werden Gele Kwikstaarten en een paartje Paapje gezien. Tijdens de rit werd ook uitgekeken naar
roofvogels in de lucht. In de auto van Adrie werd een grote roofvogel gesignaleerd. Hoewel de auto
achteraan reed, kon er een signaal naar de anderen gedaan worden en werd snel uit de auto
gesprongen om de vogel beter te bekijken. Deze vloog recht over. Een middelgrote, donkere arend.
Helaas was net de batterij van Matthijs zijn fototoestel leeg zodat er geen plaatjes geschoten konden
worden. Maar gelet op het formaat, de kleur en het gebied vermoeden we toch een Schreeuwarend
gezien te hebben. De vogel vloog in noordelijke richting naar de bosrand. Daar voegde nog een
andere vogel van hetzelfde formaat zich bij deze vogel. Een tweede exemplaar? Helaas te ver weg
om goed te kunnen zien. En omdat we van het eerste exemplaar ook niet 100% overtuigd zijn, is dit
helaas een gevalletje “onzeker”. Na afloop van de reis heeft Matthijs de vogel op observation.org
ingevoerd als onzeker. Deze waarneming is onder embargo opgenomen op deze website. Dit, en
omdat wij uit meerdere bronnen een bericht hebben ontvangen dat in dit gebied een paartje
Schreeuwarend broedt, geeft wel extra betekenis aan de waarneming.
Een boeiende waarneming. Maar zoals gewoonlijk bij vogelaars toch ook weer niet te lang stilstaan.
Na elke bocht en achter elke heuvel kan iets bijzonders zitten. Van een zeldzame soort tot een
algemene soort in een boeiend landschap. Dus door naar het volgende verrassende punt.
Bijvoorbeeld een roepende Tureluur in dit agrarisch landschap. Dit zou ook de enige waarneming van
deze vogelreis blijken te zijn. Een stukje verder vlakbij de L32 en Burgwall Rothemühl, op de grens
van Mecklenburg Vorpommern en Brandenburg, werd een kleine zandafgraving ontdekt. Een blik
door de verrekijker liet al snel kleine gaten zien met bruine vogeltjes: een Oeverzwaluwkolonie. We
telden 17 nestingangen en ca. 25 rondvliegende Oeverzwaluwen. Opvallend was dat deze steeds als
één groep wegvlogen van de kolonie en weer terugkwamen. Paniek was er even toen een Torenvalk
kwam jagen bij de kolonie. Terwijl we stilstonden kwam er een Rode Wouw uit de bosrand vliegen die
mooi boven ons bleef rondvliegen. Al snel gevolgd door een tweede exemplaar vanaf de weilanden.
Adrie ging op onderzoek uit en ontdekte een nest in een boom aan de bosrand. Hier was zelfs plastic
als nestmateriaal gebruikt. De Rode wouwen lieten zich mooi zien en fotograferen en werden soms
lastig gevallen door een Bonte Kraai. Er vlogen Huiszwaluwen over en de Veldleeuweriken zongen. In
het bos hoorden we de Tjiftjaf, Fitis en Grote Bonte Specht. Ter hoogte van het nest van de Rode
wouwen bevond zich in een graanakker een poel waar Roodbuikvuurpadden aanwezig waren.

Tabel 14. Vogelwaarnemingen landbouwgebied ten zuiden van Forstamt Rothemühl - 17 mei 2017.

Rode Wouw 1♂♀
Schreeuwarend ?
Houtduif
Boerenzwaluw
Witte Kwikstaart
Grasmus
Paapje
Ringmus
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Buizerd
Tureluur
Grote Bonte Specht
Huiszwaluw
Gele Kwikstaart
Tjiftjaf
Roodborsttapuit
Grauwe Gors
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Torenvalk
Holenduif
Veldleeuwerik
Oeverzwaluw
Zwartkop
Fitis
Bonte kraai
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6.3

Brohmer Berge en Galenbecker See (westzijde)

De reis werd voortgezet richting het dorpje Galenbeck. Het landschap was mooi met heuvels
(vandaar Brohmer Berge), boerderijen en hier en daar bosjes en bomen. De soorten en aantallen
vogels waren wat laag, maar zo nu en dan wel een reden om rustig te rijden of te stoppen.
Galenbeck ligt aan de noordwest zijde van de Galenbecker See. Het is een klein dorpje met een
bijzonder fraaie kerk, die deels is opgetrokken uit bekante veldkeien. Deze huidige kerktoren dateert
uit 1755. Ook in de straatjes zijn nog veldkeien als plaveisel aanwezig. Het plein bij de kerk en de
hoofdstraat wordt gemarkeerd door eeuwenoude lindenbomen. Ook bevinden zich hier evenals in de
andere dorpjes waar wij doorheen reden oude (paarde)kastanjelanen. Vlakbij de oude kerk is een
ruïne van een oude burcht. Volgens onze informatie is hier een uitkijktoren aanwezig. Vlak voor het
dorp hoorden we een Sprinkhaanzanger zingen en zagen we Boerenzwaluwen vliegen. In het dorp
zelf klonk het geknerp van de Europese Kanarie en zang van Geelgors, Vink, Zwarte Roodstaart,
Merel en Tuinfluiter. De Koekoek liet zijn roep horen en bij nestkastjes in een tuin zagen we Koolmees
en Gekraagde Roodstaart.

elzenbroekbossen
rietoevers
Galenbecker See
uitkijktoren

dorpskerk
Galenbeck

Figuur 50. Wandelroute naar uitkijktoren Galenbeck.

Vanuit het dorp liep een bospad richting de uitkijktoren. Dit betrof een pad door een moerasbroekbos. En dat was duidelijk te horen. In het bos gonsde het van de vele muggen die er
rondvlogen. Muggen die allemaal wel zin hadden in wat Hollands bloed. Dus maar snel doorlopen om
het bos weer uit te komen. Aan de rand van het bos stond de uitkijktoren. Deze gaf uitzicht over een
brede rietkraag en een deel van de Galenbecker See. De toren was niet de jongste meer en met tien
personen erin kon je dat ook wel merken.
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Het uitzicht over het meer was mooi. Al snel liet de eerste Zeearend zich zien, even later gevolgd
door een Visarend. Ook in de rietkraag lieten veel vogels zich zien en horen. Zowel de Snor als de
Sprinkhaanzanger was aanwezig, zodat hun zang mooi te vergelijken was. We zagen en hoorden
diverse Rietzangers, Rietgorzen, Kleine karekiet en een Grote karekiet. Ook was er een aantal
Baardmannetjes aanwezig. Op het meer zaten veel Knobbelzwanen. Langs de rietkraag zagen we
Visdiefjes en Zwarte sterns foerageren. Ook zaten er acht Witwangsterns op paaltjes te rusten. Ook
ontdekten we twee langs vliegende Dwergmeeuwen.
Een IJsvogel vloog snel over de rietkraag en een tweede Zeearend en tweede Visarend lieten zich
zien. Opnieuw veel om van te genieten. Jammer dat een deel van het uitzicht belemmerd werd door
elzenbos zodat een totale blik over het meer niet mogelijk was.

Figuur 51. Uitkijktoren Galenbeck.

Uiteindelijk had iedereen ook hier genoeg gezien en werden de muggen weer getrotseerd op de
terugweg naar de auto’s. Hier werd nog een tijdje rondgekeken in het dorp, waarna het tijd werd om
een plek te zoeken voor de avondmaaltijd.
Overige waarnemingen:
Sporen van Mol, Edelhert en Wild zwijn. Hoornaar en Bont zandoogje.
Via Amt Friedland ging de reis naar Anklam waar een restaurant opgezocht zou worden. Vlak voor
Amt Friedland zagen we nog een akker die pas bemest of bewerkt was. Op deze akker zaten
minimaal drie Ooievaars en een grote groep Bonte Kraaien. Boven de akker vlogen een groot aantal
Rode Wouwen en ook Zwarte Wouwen. Blijkbaar was hier iets te halen voor ze.
Na het eten weer terug naar het hotel. Hier werd de dag nog even doorgenomen onder het genot van
een biertje of fris, waarna iedereen weer snel zijn slaapplekje opzocht. Weer een dag met veel
vogelsoorten en met veel indrukken van het landschap in deze streek.
Wij hebben voor deze dag een schatting gemaakt van het aantal Kraanvogels die wij hebben gezien.
Onze schatting komt uit op > 500 vogels, adulten met onvolwassen vogels.

Matthijs Bootsma
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Figuur 52. Visarend met nestmateriaal vliegend bij de Galenbecker See. Foto Matthijs Bootsma.
Tabel 15. Vogelwaarnemingen Galenbeck en Galenbecker See (westoever) - 17 mei 2017.

Aalscholver
Visarend 2
Kraanvogel
Dwergmeeuw 2
Witwangstern 8
IJsvogel 1
Noordse nachtegaal
Merel
Rietzanger
Kleine karekiet
Fitis
Koolmees
Boomklever
Spreeuw
Europese kanarie

Knobbelzwaan circa 900
Buizerd
Bosruiter 1
Visdief
Houtduif
Boerenzwaluw
Gekraagde roodstaart
Zwartkop
Sprinkhaanzanger
Grote karekiet
Tjiftjaf
Pimpelmees
Boomkruiper
Huismus
Rietgors

Zeearend 2
Sperwer
Kokmeeuw
Zwarte stern 5
Koekoek
Huiszwaluw
Zwarte roodstaart
Braamsluiper
Snor
Spotvogel
Goudhaan
Baardman
Bonte kraai
Vink
Geelgors

Figuur 53. Totale route van 17 mei 2017. In totaal 111 kilometer gereden.
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Figuur 54. Fotocompilatie kerk Galenbeck en pad naar de vogeltoren Galenbeck.
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7.

Donderdag 18 mei 2017: Anklamer Stadtbruch

7.1

Stolpe an der Peene - natuurinformatiecentrum

Voor vandaag staat er een bezoek aan het Anklamer Stadtbruch op het programma. Het belooft een
mooie dag te worden. Bij vertrek vanaf ons hotel is het al warm.
Wij gaan eerst naar Stolpe, waar naar later blijkt, vanmiddag het nieuwe natuurinformatiecentrum
wordt geopend. Bij de Netto waar we fruit voor die dag inslaan, zien we onze eerste Turkse tortel die
in deze regio zeker niet algemeen is. In het natuur-informatiecentrum worden we ontvangen door Dr.
Frank Hennicke – wetenschapper, directeur van het nationaal park. Het natuurinformatiecentrum valt
ook onder zijn verantwoordelijkheid en vanmiddag is de opening van het centrum door de minister
van Milieu van de deelstaat Mecklenburg Vorpommern. De heer Hennicke is “driftig” de omliggende
tuin aan het schoffelen in verband met ”hoog” aanstaand ministerieel bezoek.
Eenmaal binnen worden we bij gepraat over ontstaan van het Peenedal en de vele soorten
moerassen/venen, waarvan de opbouw zich laat vertalen als Quellemoor-DurchstromungsmoorUberflutungsmoor-Entwasserungsmoor en ten slotte Verlandungsmoor. Na deze boeiende inleiding
worden we uitgenodigd in een ‘boot’ te stappen die ons op interactieve wijze met bijbehorende film de
vele bijzonderheden van dit gebied uit de doeken deed. In de film voeren een geoloog, een
boswachter alsmede een maf historisch personage met een landkaart het woord, tijdens onze
‘vaartocht’. De presentatie geeft een goed overzicht van de natuurontwikkeling langs de Peene. Na
deze virtuele boottocht geeft Frank Hennicke nog een toelichting in het centrum over de belangrijke
flora en fauna van het gebied en kunnen er nog vragen gesteld worden. Al met al zeker aan te
bevelen om dit natuurinformatie-centrum te bezoeken, zodat je een totaalbeeld krijgt van de Peene.
Tabel 16. Vogelwaarnemingen Stolpe an der Peene - 18 mei 2017.

Wilde eend
Kokmeeuw
Oeverzwaluw
Winterkoning
Zwartkop
Koolmees
Bonte kraai
Kneu

Buizerd
Houtduif
Boerenzwaluw
Zwarte roodstaart
Kleine karekiet
Pimpelmees
Huismus
Putter

Kievit
Gierzwaluw
Huiszwaluw
Merel
Grauwe vliegenvanger
Boomkruiper
Vink
Groenling

Na dit intermezzo is Herr Director al weer aan het schoffelen, lopen we nog even naar de waterkant
van de Peene; drinken koffie op de kade waar een trekpontje met zelfbediening je naar de overzijde
van de Peene brengt. Stolpe richt zich op het toerisme, getuige van de aanwezigheid van meerdere
restaurants en een duurder hotelsegment.
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Figuur 55. Simson - oerdegelijke bromfiets/motor is er nog! Industrieel rijdend monument.

Figuur 56. In het bezoekerscentrum in Stolpe meet Frans zich met een Zeearend.
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In de boot genomen 1.
Een virtuele tocht over de Peene
compleet met blower en wat nagebootste nattigheid.
Wij laten ons meenemen
door een charmante gids die ons vanaf het scherm deskundig begeleidt.
Zo leer je veel over het gebied:
Het open water, de uitgestrekte velden van riet.
Het flusslandschaft van het Peenedal,
een mooi natuurpark, veel soorten flora en fauna maar beleving bovenal.
Vijf en tachtig kilometer dynamische rivier,
thans stromend van west naar oost, ook biotoop voor menig waterdier.
Door de schoonheid van het gebied bekoord
stappen we - bijna allen droog gebleven - weer van boord.
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7.2

Anklamer Stadtbruch (noordzijde) omgeving Kamp

Na het bezoek aan Stolpe gaan wij richting het ruim 1.700 hectare grote natuurbeschermingsgebied,
Anklamer Stadtbruch. We beginnen met de noordkant bij Kamp (12 op de kaart), daarna via de
westkant (17 op de kaart) en ten slotte naar de zuidkant (entree bij de schaalstok).
Anklamer Stadtbruch:
Zeearend
In het Peenedal broeden circa
20 paar Zeearenden, waarvan
ongeveer de helft in het
Anklamer Stadtbruch.
Gedurende de wintermaanden
is het geen uitzondering dat je
meer dan 20 Zeearenden in één
beeld kunt krijgen. Naast
belangrijke avifauna, waarvan
40 %, van de vogels op de
Rode lijst staat, is het Peenedal
en Anklamer Stadtbruch van
groot belang voor insecten en
veel soorten beschermde
orchideeën.

Figuur 57. Overzichtskaart Anklamer Stadtbruch of zoals op de kaart genoemd het Städtischer Tiefmoor.

Richting Kamp aan de noordzijde van het Anklamer Stadtbruch. Wij rijden vanaf Bargischow door een
aantal polders tot aan een gemaal/stuw in de Rosenhäger Beck op de weg naar Kamp ter hoogte van
de Anklamer Fähre (maar zuidelijker).
In de polders vinden extensieve agrarische activiteiten plaats en langs de sloten zijn ruigten. Wij zien
op meerdere locaties zingende mannetjes Paapjes. Onderweg wordt een jagende Grauwe kiekendief
gezien. Bij het gemaal stappen wij uit en worden verblijd met het geluid van de eerste Roodmus
tijdens deze vogeltrip. Dat geldt ook van de roepende Buidelmees waarvan wij het nest niet kunnen
vinden. Tussen het gemaal en de Anklamer Fähre foerageren enkele Witwangsterns. Op de weg ligt
een doodgereden Adder. Langs de weg in de berm zien we sporen van Bevers en Wilde zwijnen.
Tabel 17. Vogelwaarnemingen omgeving gemaal en weg tot Kamp - 18 mei 2017.

Aalscholver
Grauwe gans
Torenvalk
Zilvermeeuw
Witwangstern
Boerenzwaluw
Paapje 3
Rietzanger
Kleine karekiet
Baardman
Bonte kraai
Putter
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Blauwe reiger
Bruine kiekendief
Kraanvogel
Visdief
Veldleeuwerik
Huiszwaluw
Tuinfluiter
Sprinkhaanzanger
Grote karekiet
Buidelmees
Huismus
Groenling
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Knobbelzwaan
Grauwe kiekendief 1
Kievit
Zwarte stern
Oeverzwaluw
Gele kwikstaart
Grasmus
Snor
Fitis
Boomklever
Kneu
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Het Anklamer Stadtbruch: een introductie.
Het Anklamer Stadtbruch is een bijzondere polder die is ontstaan na enkele dijkdoorbraken en
vanwege bezuinigingen zijn de dijken niet meer hersteld. Het gebied ligt ten zuidoosten van
de stad Anklam nabij de monding van de Peene. Inmiddels is het Naturschutzgebiet een
laagveen met hoogveenkern. Het gebied beslaat een totale oppervlakte van 1710 ha, hiervan
bestaat 1270 hectare uit bos en 440 hectare uit voormalig intensief geexploiteerde
landbouwgronden.
e

Vanaf de 17 eeuw, werd hier op grote schaal turf gestoken. Ten behoeve hiervan werden
rond 1850 ook nog eens drie bevaarbare turfkanalen gegraven om de afvoer van turf te
intensiveren: een proces dat tot aan de tweede wereldoorlog doorging. Ook nadat in 1932 het
hele gebied door dijken werd afgesloten en er twee bemalingsinstallaties werden gebouwd
om de ontwatering op gang te brengen. Door deze ontwatering en de oxidatie van het veen
zakte het oppervlak tot onder de omliggende zeespiegel met fatale gevolgen bleek later toen
tijdens een zware storm in 1955 op enkele plaatsen de dijken het begaven en het veengebied
onder water liep. Het veen bleek te zijn ingeklonken en sterk verdroogd en toen de eveneens
uit veen opgebouwde, 50 cm. hoge, zeedijk doorbrak kwam zo’n 2000 hectare onder het
brakke Oostzeewater te staan. In 1999 is er een nieuwe dijk aangelegd, vanaf Bügewitz naar
Rosenhagen. De lokale overheid besloot toen om de ontwikkeling van het veen weer op gang
te brengen tegen de zin van de lokale bevolking die er op kleine schaal nog turf mochten
steken.
Aangezien het gebied is opgebouwd uit verschillende soorten veen, zowel laag- als
hoogveen, verschillen in verzilting, regen- en kwelwater, heeft het gebied een enorm
potentieel aan vegetatietypen. Van het oorspronkelijk bosareaal is nu nog slechts 300 hectare
min of meer vitaal. Deze bossen zijn belangrijk voor de Zeearend populatie in MecklenburgVorpommern. In de polder zijn honderden dode bomen die verdronken zijn en dat geeft een
bijzonder beeld in het landschap. Het is een polder die wordt gevoed met een mix van
grondwater, instromend beekwater, regenwater en overstromingswater uit de Oderhaff. Als
veentype wordt de Anklamer Stadtbruch geduid als een overstromingsveen. Er komen eutrofe
elzenbroekbossen en mesotrofe berkenbroekbossen voor, die deels ook weer zijn
afgestorven. In het centrum van het gebied vindt ook hoogveenvorming plaats, van een type
hoogveen dat wij in Nederland niet kennen.
In de dode verdronken bomen zitten enorme aantallen broedende Aalscholvers. In 2005
werden de Aalscholvers nog afgeschoten, maar de kolonies hebben zich snel hersteld nadat
het afschot is verboden. De Aalscholvers werden ervan beticht dat ze teveel vis verorberden.
Tot zover een introductie over dit gebied.
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We rijden nog een stukje door en parkeren in het gehuchtje “Kamp” lieflijk gelegen aan de oever van
de Peene met uitzicht op het roestige staketsel van een voormalige stalen hevelinstallatie (de
Karniner Brücke) die in het verleden complete treinstellen naar de overzijde van de Peene bracht.
Vanuit Kamp werd de wandeling gestart onder een felle zon en een stevige wind. De route bleek een
retourtje spoortracé van een door de Russen aangelegde spoorbaan in het voormalige OostDuitsland, om Bugewitz en Rosenhagen vanuit Kamp te bevoorraden tijdens een periode van
benauwend isolement. Het talud en de dijk bestond uit louter vuursteen, inmiddels begroeid met
diverse soorten struiken en veel bloeiende planten waarop veel vlinders foerageerden, voornamelijk
Atalanta, Hooibeestje, Oranjetip, Boomblauwtje, Citroenvlinder, Landkaartje, Dagpauwoog en Klein
geaderd witje. Gemiddeld het beeld van de afgelopen dagen. Ook libellen en variabele juffers werden
bewonderd. Verder bestond het omliggende landschap uit veel water, waterplanten, en vooral veel
riet met vanzelfsprekend veel watervogels. Aan de einder vele dode bomen die de hoge waterstand
niet overleefden na de dijkbreuken in 1955. Ook de bomen op de dijk hadden het moeilijk door
klussende bevers die het hier best naar hun zin leken te hebben. Aan de westzijde bevindt zich in het
verdronken bos een nest van een Zeearend. Wij kunnen tijdens de wandeling niet ontdekken of dit
nest bezet is. Wel is een Zeearend aanwezig, maar er is geen bezoek aan het nest tijdens onze
wandeling.
Anklamer Fähre

gemaal

Kamp

polders

Anklamer
Stadtbruch

Bargischow

Figuur 58. Topografie van de noordkant van het Anklamer Stadtbruch.
Tabel 18. Vogelwaarnemingen Anklamer Stadtbruch voormalige spoordijk Kamp - 18 mei 2017.

Fuut
Witte ooievaar
Bergeend
Zeearend 1
Buizerd
Kraanvogel
Kleine mantelmeeuw
Koekoek
Witte kwikstaart
Braamsluiper 3
Snor
Grote karekiet 4
Grauwe vliegenvanger
Buidelmees meerdere ex.
Bonte kraai
Wielewaal
Putter
Roodmus 4
Grauwe gors
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Aalscholver
Knobbelzwaan
Wilde eend
Rode wouw
Waterhoen 2
Kokmeeuw
Visdief
Boerenzwaluw
Tuinfluiter
Grasmus
Kleine karekiet
Spotvogel
Koolmees
Ekster
Raaf
Huismus
Groenling
Rietgors
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Blauwe reiger
Grauwe gans
Krakeend
Bruine kiekendief
Meerkoet
Zilvermeeuw
Houtduif
Huiszwaluw
Zwartkop
Rietzanger
Bosrietzanger
Fitis
Baardman
Gaai
Spreeuw
Kneu
Appelvink
Geelgors
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Niet erg ingespannen maar altijd aandachtig om enkele Ringslangen te ontdekken wandelen we
verder. We zien Ringslangen zowel dood als levend en tussen de 30 en 60 cm groot. We genoten
echter nog het meest van het kenmerkende wijsje van de Roodmus die in de wilgen een spelletje met
ons speelde door zich hier en daar maar even te laten zien.

Figuur 59. Waarnemingen doen op de voormalige spoorlijn: Bauke, Henk, Erik, Gert en in de verte nog enkele
reisgenoten.

7.3

Anklamer Stadtbruch (west- en zuidzijde) omgeving Bugewitz

Na het bezoek aan de omgeving van Kamp en het noordelijk gedeelte van het Anklamer stadtbruch
gaan we via Rosenhagen naar een vogelkijkhut aan de westzijde van het Anklamer Stadtbruch. Op
de plassen aan weerszijde van een pad dat niet meer toegankelijk is voor publiek is weinig waterwild
aanwezig. Onder de gevels van het gemaaltje dat de polder Rosenhagen moet behoeden voor
vernatting tellen wij 120 huiszwaluwnesten.
Na het bezoek aan de vogelkijkhut besluiten we richting Bugewitz te gaan en al vogelend het zuidelijk
gedeelte van de Anklamer Stadtbruch te bezoeken. We zien vele tientallen foeragerende Zwarte
sterns op de plas tussen de route naar Bugewitz en het verdronken bos.
Via een omweg bereiken we de zuidzijde van het Anklamer Stadtbruch waar je via een brug over een
brede sloot het gebied kan bereiken. Een deel van ons gezelschap maakt in dit gebied nog een
wandeling van een ruim een uur. De achterblijvers zien meerdere Ringslangen in de ruigten langs de
brede sloot. De wandelaars genieten van het ruige veenlandschap met deels dode bomen, maar ook
weer herstel van elzenbroekbos. Uiteindelijk loopt het wandelpad dood bij een houten vlonder waar
wij weer spray zien van Otters. Bevers bevolken dit gebied ook. En aan de vegetatievraat te zien, is in
dit gebied ook veel roodwild aanwezig.
Kortom weer een bijzondere dag met vele leuke momenten. We dineren die avond weer in Anklam.

Bauke Terpstra en Adrie Hottinga
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Tabel 19. Vogelwaarnemingen Anklamer Stadtbruch omgeving Bugewitz - 18 mei 2017.

Aalscholver
Grauwe gans
Zomertaling 3 man
Visarend 1
Sperwer
Meerkoet
Kokmeeuw
Koekoek
Oeverzwaluw
Graspieper
Winterkoning
Paap
Tuinfluiter
Rietzanger
Grote karekiet
Goudhaan
Baardman
Grauwe klauwier 1 vr
Wielewaal 2 mn
Putter

Blauwe reiger
Wilde eend
Kuifeend
Rode wouw
Torenvalk
Kievit
Zwarte stern
Zwarte specht
Boerenzwaluw
Boompieper
Nachtegaal
Roodborsttapuit
Zwartkop
Snor
Fitis
Koolmees
Boomklever
Bonte kraai
Vink
Appelvink

Knobbelzwaan
Krakeend
Zeearend 2 ex
Bruine kiekendief
Waterral 1
Regenwulp overvliegend
Turkse tortel
Grote bonte specht
Huiszwaluw > 120 paar
Witte kwikstaart
Gekraagde roodstaart
Merel
Grasmus
Kleine karekiet
Tjiftjaf
Pimpelmees
Boomkruiper
Raaf
Kneu
Rietgors

Figuur 60. Veen- en broekbosontwikkeling in het verdronken bos in de Anklamer Stadtbruch.
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Figuur 61. Totale route van 18 mei 2017. In totaal 121 kilometer gereden.
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8.

Vrijdag 19 mei 2017: Karlsburger und Oldenburger Holz

Vandaag staan de bossen bij Greifswald en de Oostzeekust op het programma.
De gebieden die we vandaag uiteindelijk bezocht hebben zijn:
1. Karlsburger und Oldenburger Holz
2. Karrendorfer Wiesen
3. Dänische wiek
4. Fährdamm Gutzkow
We reizen vanuit Ducherow eerst af
naar het Karlsburger en Oldenburger
Holz. Dit ‘Holz’ staat nog te boek als
broedgebied van één paar
Schreeuwarenden. Maar omdat we
weten hoe zeldzaam deze vogel is,
hebben we niet de illusie die ook te
gaan zien.
Het valt nog niet mee om een toegang
te vinden tot dit bos. Zeker niet vanaf
de zuidkant. Hier liggen allemaal
akkers en graslanden die niet of
nauwelijks door wegen zijn ontsloten.
We doorkruisen grote akkers met
voornamelijk bloeiend koolzaad,
wintertarwe en rogge. Het zijn de
velden met Grasmussen, Gele
kwikstaarten en Veldleeuweriken.
Figuur 62. Route met excursiepunten vrijdag 19 mei 2017.

Rond het Karlsburger und Oldenburger Holz zijn veel lanen van linden, esdoorns of fruitbomen. Aan
de rand van het bos zien we op een “rommelig” erf een paartje Grauwe klauwieren. Even voor tien uur
bereiken we het bos.
8.1
Karlsburger en Oldenburger Holz
In het Karlsburger und Oldenburger Holz zijn de oudste bomen niet veel ouder dan 160 jaar, een
groot deel is na de Tweede wereldoorlog opnieuw ingeplant met Fijnspar, Sitkaspar, Douglas en
Amerikaanse eik. Op de vochtige groeiplaatsen, langs beeklopen, wordt de boomlaag nog bepaald
door Zwarte els en Es. Het bosgebied is ten behoeve van de houtteelt ontwaterd. Sinds 1978 valt 420
hectare onder ‘Naturschutz’ vanwege het voorkomen van de Schreeuwarend, toen nog met vijf
broedparen. Met deze vogelsoort gaat het niet goed, de populatie telt nog tegenwoordig nog maar
één broedpaar. De recente inzichten zijn dat de ontwatering van het bos, de aanplant van exoten en
het landbouwkundige gebruik van de cultuurgrond rondom het bos het leefgebied van de arend
hebben aangetast.
Daarom heeft de NABU Mecklenburg-Vorpommern een groot deel van dit bosgebied gekocht om het
weer geschikt te maken voor de Schreeuwarend. Momenteel wordt getracht het oorspronkelijke
vochtige beek-begeleidende bos weer terug te brengen. Voor de planvorming hiervan is met een
groep van 50 vrijwilligers/leden van de NABU het bos geïnventariseerd op bosgemeenschappen,
boomsoortenverdeling en oud-bosrelicten.
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Figuur 63. Detail luchtfoto Karlsburger und Oldenburger Holz.

We rijden per auto het bos in. Het is een gevarieerd en rijk bos. De genoemde boomsoorten die hier
niet thuis horen zijn nog volop aanwezig, maar het bos is dan ook slechts gedeeltelijk van de NABU.
We horen al direct verschillende Vuurgoudhanen en Fluiters. We stoppen op een plek langs een
beekloop, waar we goed kunnen zien dat er een strook bos open gekapt is. De bodem is flink
ingespoord, er is hier met grote machines gewerkt om hout te oogsten. Allerlei kenmerkende
plantensoorten van natte, beek-begeleidende Elzen- of Essenbronbos komen hier voor en profiteren
van het licht. Wat te denken van Bosanemoon, Bleeksporig bosviooltje, Gele dovenetel, IJle zegge,
Reuzenzwenkgras, Dagkoekoeksbloem, Gele lis, Look-zonder-look- maar ook Bittere veldkers,
Knikkend nagelkruid en Paarbladig goudveil enz. enz. In de struiklaag onder meer veel Gewone
vogelkers, Framboos, Hazelaar, in de bosrand Ratelpopulier. Op de drogere delen groeit ook Blauwe
bosbes en Grote muur.

Figuur 64. Tekening Groene specht van de hand van Frans.
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In een kort tijdsbestek nemen we hier aan vogels waar: Rode wouw, Zwarte wouw, Grote bonte
specht, Groene specht, Grauwe vliegenvanger, zelfs Grauwe klauwier, Glanskop en Raaf. Om de
krenten in de pap te noemen. Dat gaat je in Nederland niet lukken. In dit Karlsburger und Oldenburger
Holz komen ook de Middelste bonte specht en Kleine vliegenvanger voor. Zelfs de Witgat broedt er.

Figuur 65. Zingende Geelgors.

Vandaag géén spoor van een Schreeuwarend. Deze vogel stelt hoge eisen aan de broedbiotoop,
zoals 60 hectare aaneengesloten oud loofbos, rust en vochtig grasland om in te foerageren. Deze
arend bouwt meerdere nesten die jaarlijks gewisseld worden. Jagen doet de Schreeuwarend veel ‘te
voet’, waarbij gejaagd wordt op woelmuizen en kikkers. Wel hebben we nu een idee van het
leefgebied van deze roofvogel.
Tabel 20. Vogelwaarnemingen Karlsburger und Oldenburger Holz - 19 mei 2017.

Slangenarend
Buizerd
Grote bonte specht
Winterkoning
Noordse Nachtegaal
Zwartkop
Tjiftjaf
Grauwe vliegenvanger
Zwarte mees
Kortsnavelboomkruiper
Huismus
Geelgors

Rode wouw
Kraanvogel
Veldleeuwerik
Heggenmus
Gekraagde roodstaart
Spotvogel
Goudhaan
Bonte vliegenvanger
Pimpelmees
Grauwe klauwier pr
Vink
Grauwe gors 2

Zwarte wouw
Groene specht
Boerenzwaluw
Roodborst
Merel
Fluiter
Vuurgoudhaan 6
Koolmees
Glanskop
Raaf 3
Groenling

We stoppen kort op nog twee andere plekken in dit fraaie bos, maar mede door de muggen
vertrekken we al om 11 uur uit dit bos. We hebben maar een fractie van het bos gezien. Aan de
noordkant van het bos zingen enkele Grauwe gorzen. Wel wordt er een Slangenarend gezien boven
het bos. Een soort die in Mecklenburg-Vorpommern sinds 1870 niet meer als broedvogel voorkomt.
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Bos-idylle.
Als een beuk en een spar elkaar omarmen
zijn zij heel gelukkig met elkaar.
Het lijkt of zij elkaar verwarmen
en vormen zo een onafscheidelijk paar.
In het Oldenburger bos
laten zij elkaar niet meer los.
Zij hebben zich al vroeg met elkaar bemoeid
en zijn daarna voor eeuwig met elkaar vergroeid.
Als vogelaar kijk je vaak omhoog
om je gehoor te controleren met je oog.
Bij toeval zie je dan zo’n bos-idylle
en je voelt: Dit is wat twee bomen willen.
8.2
Greifswalder Bodden - Karrendorfer Wiesen
De tweede bestemming van vandaag ligt aan de kust van de Oostzee die ter plaatse de Greifswalder
Bodden worden genoemd. Via Züssow en de weg 109 rijden we naar de plaats Greifswald. Onderweg
noteren we enkele Rode wouwen en zien op de elektriciteitsdraden langs de akkers Grauwe gorzen.
Via de westelijke ringweg, de weg 105 komen we via Neuenkirchen en Leist rond de klok van 12 uur
in het gehucht Groß Karrendorf. Hier liggen de Karrendorfer Wiesen.
Dit fraaie gebied is een voorbeeldproject voor het herstel van een ‘Boddenlandschaft’ ofwel een
kustoverstromingsvlakte. Na 100 jaar lang bedijkt te zijn geweest, is dit gebied in 1992 weer ‘ontdijkt’.
Nu is de werking van eb en vloed weer merkbaar en kunnen de graslanden overstromen. De
betekenis voor wad- en watervogels is weer sterk toegenomen. Vanaf 1990 is dit gebied als
natuurgebied veilig gesteld, ontdijkt en nu kent het een half-natuurlijke ontwikkeling. Sinds 1994 is het
gebied als NSG aangewezen. Het totale gebied staat bekend als ‘Naturschutzgebiet Insel Koos,
Kooser See und Wampener Riff’. Het gebied is circa 1.560 hectare groot. Het valt onder de werking
van Natura 2000.
De Karrendorfer Wiesen zijn alleen op de weg en een stuk oude dijk toegankelijk. Het is een gebied
waar jaarlijks onder meer tot 40 soorten steltlopers worden gezien, buiten het broedseizoen heeft het
gebied betekenis voor zwanen, ganzen en eenden. Het is ook een pleisterplaats van de Reuzenstern.
Wij gaan hier naar toe voor de broedvogels.
Aan de rand van het dorp Groß Karrendorf ligt een parkeerplaats met informatiepaneel. In de
brandende zon parkeren wij de auto’s, we mogen hier trouwens ook niet verder rijden. We wandelen
over een lange, rechte weg de Karrendorfer Wiesen in. Het begint met zilt grasland en langzaam
maar zeker neemt het aandeel water en ijl nat rietland aan weerszijden van de weg toe.
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Figuur 66. Vogels kijken in de brandende zon. Karrendorfer Wiesen.

Er wordt van alles gezien en gehoord, Graspieper en Veldleeuwerik zijn het talrijkst, gevolgd door een
heel scala weide- en moerasvogels zoals Kleine karekiet, Rietzanger, Baardman, Rietgors,
Roodborsttapuit, Kneu en Grasmus. Daarnaast een heel scala grotere soorten zoals Bergeend,
Slobeend, Bontbekplevier, Bonte strandloper en Kemphaan. En een Zeearend.

Figuur 67. Veldleeuwerik (foto) en Graspieper zijn de algemene broedvogels in de Karrendorfer Wiesen.

De uitgestrekte polders met slikvelden worden begraasd met veelkleurig vleesvee en er is ook een
kudde waterbuffels. Die wordt ingezet om de vegetatie op de slikken kort te houden. Het gebied geeft
de aanblik van een kwelder die periodiek overstroomt vanuit de Kooser See.
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Figuur 68. Begrazing door Waterbuffels in de Karrendorfer Wiesen.

Na 1 kilometer valt onze groep vogelaars uiteen. Een deel van de groep loopt de weg helemaal af, tot
over een brug (2,6 km ver) naar het eiland ‘Insel Koos’, wat feitelijk één grote extensieve boerderij is.
Dit eiland Koos, enkele vierkante kilometers groot, is niet toegankelijk voor publiek.
Vanwege de lange wandeling in het vooruitschiet en de toenemende hitte hebben wij de telescopen
niet meegenomen. Gelukkig heeft Matthijs Bootsma zijn fotoapparatuur wel meegenomen en konden
wij achteraf nog enkele steltlopers determineren, onder andere twee Kleine strandlopers (doortrek).

Figuur 69. Kleine strandloper en Kemphaan in de Karrendorfer Wiesen.

Andere vogelaars blijven langs de weg hangen of buigen af naar het stukje dijk dat de Karrendorfer
Wiesen scheidt van de Kooser See, een deel van de Greifswalder Bodden. Hier staat een grote, open
uitkijktoren, gericht naar het waddenmilieu. Over deze dijk kun je een ommetje maken naar de
parkeerplaats. Er zijn niet heel veel vogels en ook het felle licht maakt vogels kijken niet eenvoudig
(pas aan het einde van de middag staat de zon in de rug). Op de toren broeden diverse broedparen
van de Boerenzwaluw. In een sloot groeit het in Nederland zeldzame Ondergedoken moerasscherm,
een plant van periodiek droogvallend voedselarm water. We zien veel Hooibeestjes en meerdere
Hoornaars in dit gebied.

Figuur 70. Kemphaan in de Karrendorfer Wiesen.
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Figuur 71. Kleine strandloper en Bonte strandloper in de Karrendorfer Wiesen.

Insel Koos
Karrendorfer
Wiesen

P

Vogelkijktoren

Figuur 72. Wandeling in de Karrendorfer Wiesen. Het halfnatuurlijke karakter is vanaf de luchtfoto goed te zien.
Helemaal rechtsboven het Insel Koos.

Op de weg bij het parkeerterreintje vinden wij een dode jonge Ringslang. Er staat een
informatiepaneel met de geschiedenis van dit gebied. Interessant is de tekening rechtsonder waar bij
een afbeelding van de Bergeend de naam ‘Brandgans’ staat, terwijl in het Duits de Brandgans
‘Nonnengans’ heet! Weer wat geleerd.
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Tabel 21. Vogelwaarnemingen kwelders Karrendorfer Wiesen - 19 mei 2017.

Aalscholver
Knobbelzwaan
Wilde eend
Zeearend 1
Waterral 1
Bontbekplevier 1
Kleine strandloper 2
Kemphaan
Grote mantelmeeuw
Veldleeuwerik 20
Huiszwaluw 44 nesten
Gele kwikstaart 1
Roodborsttapuit
Zwartkop
Rietzanger 2
Kleine karekiet 6
Tjiftjaf 1
Bonte kraai 1
Kneu 6
Rietgors 5

Grote zilverreiger
Grauwe gans
Krakeend
Bruine kiekendief 1
Kraanvogel vele tientallen
Kievit 4
Tureluur 3
Kokmeeuw
Visdief
Oeverzwaluw
Graspieper 15
Nachtegaal
Merel 2
Braamsluiper 1
Sprinkhaanzanger 2
Bosrietzanger
Baardman >5
Raaf
Putter
Geelgors 2

Blauwe reiger
Bergeend
Slobeend 2
Torenvalk
Kluut 2
Bonte strandloper 8
Wulp 2
Zilvermeeuw
Koekoek 1 mn
Boerenzwaluw
Witte kwikstaart
Gekraagde roodstaart
Tuinfluiter
Grasmus 2
Snor
Spotvogel
Ekster
Spreeuw
Groenling
Grauwe gors 1

Figuur 73. Boerenzwaluwen en Oeverzwaluwen rustend op een draad in de Karrendorfer Wiesen.
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Figuur 74. Informatiepaneel Karrendorfer Wiesen waarop de Bergeend in het Duitse ‘Brandgans’ wordt genoemd (en is).

Figuur 75. Karrendorfer Wiesen met begrazing door Waterbuffels.

Wampener Riff
Na het bezoek aan de Karrendorfer Wiesen proberen we het iets zuidoostelijk gelegen Wampener Riff
bij Wampen te bereiken, een strand dat uitziet op de Greifswalder Bodden. Hier is nog een natuurlijke
kustdynamiek met duinvorming. Hier zou zich een kolonie Oeverzwaluwen bevinden en verder is dit
gebied vooral in de herfst van belang voor de najaarstrek van o.a. ganzen.
We schrikken hier echter van de grote aantallen geparkeerde auto’s en tientallen badgasten die zich
richting strand begeven. Het lijkt ons geen goed idee vogels te kijken tussen de badgasten en gaan
op zoek naar een ander plekje op vogels te kijken in dit Boddenlandschaft.
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8.3

Dänische Wiek - Ludwigburg

Het derde excursiedoel dat we vandaag bereiken is de Dänische Wiek. Via de rondweg om de stad
Greifswald heen, rijden we in oostelijke richting via Kemnitz, om de binnenzee de Dänische Wiek
heen en dan weer noordwaarts naar Ludwigsburg en Bad Ludwigsburg. Hier ligt het strand met de
naam Alte Schanze. Ook dit lijkt meer op een recreatiegebied dan op een natuurgebied, ook hier
tientallen auto’s en badgasten. We parkeren hier (betaald) de auto en maken toch een wandelingetje
in het ruige terrein tussen een bos en het strand. In het bos komen we niet. Dit bos is het broedgebied
van onder meer Zeearend, Middelste bonte specht, Wielewaal en Raaf.
Bezoekers kunnen hier wandelen en baden in een uitloper van de Peene Haff. Het gebied wordt
extensief beheerd, getuige de aanwezigheid van vele schrale grond minnende plantensoorten. Een
veld met veel Steenbreek en opslag van Sleedoorn, Hondsroos en Eenstijlige meidoorn vraagt onze
aandacht. We horen een ratelend geluid uit een struweel, dat herinnert ons aan geluidjes van het
Elbe-dal. Een Sperwergrasmus laat duidelijk zijn ratelend geluid horen, afgewisseld met strofen van
‘Grasmus’ en ‘Zwartkop’. En dat in een kenmerkend struweel van Sleedoorn en Hondsroos. In dit
struweel is ook een paartje Grauwe klauwieren aanwezig. Het is bekend dat Sperwergrasmussen
graag een broedterritorium bezetten in de directe nabijheid van Grauwe klauwieren, vanwege het
agressieve gedrag van klauwieren tegen predatoren. Grauwe klauwieren broeden hoofdzakelijk in
stekelhoutsoorten. Helaas hebben niet alle deelnemers aan deze vogeltrip de Sperwergrasmus
waargenomen. Er waren ook Tuinfluiter, Zwartkop en Groenling aanwezig in dit struweel. Ervaring
leert dat je dan goed moet opletten of er Sperwergrasmussen zijn!

Tabel 22. Vogelwaarnemingen Dänische Wiek - Ludwichsburg - 19 mei 2017.

Holenduif
Grote bonte specht
Heggenmus
Zanglijster
Tuinfluiter
Kleine karekiet
Fitis
Koolmees
Grauwe klauwier 1 pr
Spreeuw
Vink
Groenling
Geelgors
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Houtduif
Boerenzwaluw
Gekraagde roodstaart
Merel
Zwartkop
Bosrietzanger
Tjiftjaf
Pimpelmees
Bonte kraai
Wielewaal
Kneu
Europese kanarie
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Koekoek
Witte kwikstaart
Zwarte roodstaart
Sperwergrasmus 1
Grasmus`5
Spotvogel
Goudhaan
Boomkruiper
Raaf
Ringmus
Putter
Rietgors
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Figuur 76. Op zoek naar de Sperwergrasmus in de Dänische Wiek.

Figuur 77. Dänische wiek met strand, grasland met struweel, bos en infrastructuur voor dagjesmensen. Tevens
broedbiotoop van de Grauwe klauwier en Sperwergrasmus.
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Figuur 78. Struweel met Ruwe berk, Hondsroos en Sleedoorn. Broedbiotoop van onder meer Grauwe klauwier en
Sperwergrasmus.

Figuur 79. Droog grasland en struweel bij de Dänische Wiek. Gerard op zoek naar insecten.

Het is alweer half vijf als we uit de Dänische Wiek vertrekken. Om nu nog over Usedom terug te rijden
wordt wat laat. Adrie heeft een suggestie om naar de Fährdamm bij Gützkow te gaan, aan de oever
van de Peene. Adrie was hier in 2002 tijdens een studiereis voor Staatsbosbeheer. In zijn herinnering
was het daar vogelrijk.
8.4
Fährdamm / Peenewiesen te Gützkow
Al rond vijf uur zijn wij op de Fährdamm. Voorbij de volkstuintjes parkeren we de auto’s en lopen
verder over de kasseien richting de Peene, te midden van de Peenewiesen. Deze graslanden worden
aan het gezicht onttrokken door veel struweel en moerasbos….
Dit ogenschijnlijk vredige weggetje heeft een bewogen geschiedenis achter de rug, waar wij geen
weet van hebben als wij daar aan het eind van de middag vogels kijken. Deze weg is al uit de
Middeleeuwen bekend als een handelsweg. In de geschiedschrijving is het veer al bekend uit 1361.
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In 1675 is hier bij de Peene bijvoorbeeld al een veldslag geweest tussen Brandenburgs-Pruisische en
Zweedse troepen, geruime tijd vormde de rivier de grens met het Zweeds-Pommerse rijk. En in 17561763 waren er weer nieuwe veldslagen, ten tijde van Napoleon in 1812/1813 opnieuw enz. Dik
honderd jaar geleden liep er zelfs een treinspoor tot het veer, er was nauwelijks plaats voor een
treinspoor en het was er zo zompig dat de trein hier een eindpunt had en omgekeerd werd met een
draaischijf. Later was er bij de veerstoep ook een woonhuis met houtzagerij, nog later een soort
herberg enz. Na 1863, als een paar kilometer stroomafwaarts een brug wordt gebouwd, en vooral na
1945 liep de betekenis van het veer terug, de herberg sloot in 1955 en is gesloopt in 1988.
Als we op de Fährdamm zijn, dan hebben we daar geen flauw benul van deze geschiedenis. Het is
hier erg rustig, wel zijn er muggen…
Aan weerszijden van de Fährdamm zijn veenontginningsgebieden die ook wel de Peenewiesen
worden genoemd. Deze veenontginningen zijn omstreeks de jaren dertig beëindigd, vervolgens is er
veel bos ontstaan en op de lage delen die voor de landbouw niet meer geschikt waren, zijn
zeggenmoerassen ontstaan. Al in 1955 werden delen van de Peenewiesen ten oosten van de
Fährdamm als natuurgebied erkend, en in 1990 ook ten westen van de Fährdamm.

Figuur 80. Oud kaartfragment tussen Gützkow en de Peene.

Er zijn hier wel schrille contrasten, want op de ‘hellingen’ (13 m hoogteverschil tot Gützkow) en de
plateaus rond het dorp Gützkow wordt zeer grootschalige akkerbouw bedreven. De schraallanden bij
de Fährdamm in Gützkow worden jaarlijks in de nazomer gemaaid en gehooid door lokale agrariërs.
De overheid financiert deze activiteiten via 30-jarige contracten dat de boeren zekerheid geeft. In
tegenstelling tot Nederland, waar veelal zesjarige beheercontracten met de provinciale overheden
worden geregeld. Ook wordt door leden van de Förderverein “Naturschutz im Peenetal” gedurende de
wintermaanden bosopslag verwijderd om te voorkomen dat de bijzondere schraallanden verbossen.
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Figuur 81. Omgeving Gützkow met gereden route.

De schraallanden bij Gützkow (Peenewiesen) zijn bekend vanwege een enorme rijkdom aan flora.
Veel plantensoorten die hier groeien zijn gebonden aan de aanwezigheid van kalkrijke kwel. Een
willekeurige opsomming van interessante planten die hier voorkomen: Melige sleutelbloem,
Schorpioenmos, Groenknolorchis, Addertong, Knolsteenbreek, Vleeskleurige orchis, Paddenrus,
Kleine valeriaan, Blonde zegge, Blauwe zegge, Zeegroene zegge, Trilgras, Parnassia, Wilgalant en
Gele zegge.
Aan de zware uitlopers op de stoven van de Zwarte
elzen is nog te zien dat hier in het verleden
hakhoutcultures in de elzenbossen waren. In de
zone langs het veerpad en tussen de Peene en de
Peenewiesen Gutzkow ligt een zone met
wilgenbroekbos en langs de Peene een elzenbroek.
In dit gebied is ook een populatie van de Grote
vuurvlinder. In dit deel van het Peenedal is een grote
populaties Bevers en Otters. Het is wel bijzonder dat
in het Peenedal in 1975 weer (35) Bevers zijn
uitgezet, nadat ze in 1770 in het Peenedal uitgeroeid
waren. Nu bevindt zich binnen iedere kilometer
langs de Peene een bewoonde Beverburcht!
Tot zover de introductie van de Fährdamm. Het is
een bijzondere wandeling die in de namiddag
(inderdaad) veel waarnemingen van vogels oplevert.
Bijzonder zijn meerdere Watersnippen die in de
dode toppen van Zwarte elzen hun baltsroep laten
horen. Een Buidelmees heeft een nest langs de
keienweg.
Figuur 82. Bewoond nest van een Buidelmees.
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Aan het eind van de weg horen wij in het elzen- en wilgenstruweel het onmiskenbare geluid van een
Krekelzanger. Terwijl wij naar het cicade-geluid van de Krekelzanger luisteren, zien we de hele tijd
drie Zeearenden over de Peene heen en weer vliegen.
Langs de Fährdamm horen wij ook twee Noordse nachtegalen zingen. De zang onderscheidt zich van
de zang van de Nachtgaal door het ontbreken van een crescendo, de zang is minder uitbundig en
trager en eindigt met een srrr-geluid. De Noordse nachtegaal komt meer dan de Nachtegaal voor in
vochtig terrein, zoals hier langs de Fährdamm.
In Mecklenburg-Vorpommern overlappen de verspreidingsgebieden van de Nachtegaal en Noordse
nachtegaal elkaar. Het Peenedal valt overigens al ruimschoots buiten het (hoofd-)verspreidingsgebied
van de Nachtgaal. Toch noteren wij deze week ook Nachtegalen op diverse excursiepunten. In heel
Mecklenburg-Vorpommern is de Noordse nachtegaal volgens de recente broedvogelatlas (2016)
verhoudingsgewijze al 5-10 keer zo talrijk als de Nachtegaal. Voor de Noordse nachtegaal wordt de
broedpopulatie geschat op 20.000-30.000 broedparen tegen 3.000-4.000 voor de Nachtegaal.
Tabel 23. Vogelwaarnemingen Fährdamm Gützkow tot aan de Peene - 19 mei 2017.

Blauwe reiger
Bruine kiekendief 1♂
Waterral 1♂
Kokmeeuw
Koekoek 2♂
Grote bonte specht
Heggenmus 1
Merel 9
Braamsluiper 1
Snor 1
Grote karekiet 2
Tjiftjaf 9
Buidelmees 2
Wielewaal 2♂
Groenling 3

Wilde eend
Buizerd
Kraanvogel
Visdief
Gierzwaluw
Witte kwikstaart 1
Noordse nachtegaal 2
Tuinfluiter 7
Grasmus 1
Kleine karekiet 1
Spotvogel 1
Grauwe vliegenvanger 1
Boomkruiper 1
Vink 2
Appelvink 1

Zeearend 3
Sperwer 1♀
Watersnip 3♂
Houtduif
Zwarte specht 2 ex
Winterkoning 1
Zanglijster 2
Zwartkop 5
Krekelzanger 1
Bosrietzanger 1
Fitis 5
Pimpelmees 1
Gaai 1
Putter 2
Rietgors 3

Figuur 83. Blik in oostelijke richting vanaf de noordoever van de Peene bij Gützkow. Vanaf deze Fährdamm vaart al lange
tijd geen veerboot meer.
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Figuur 84. Sfeerbeeld Peene in avondzon en Fährdamm met Levendbarende hagedis op grenssteen.
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Figuur 85. Totale route van 19 mei 2017. Circa 195 kilometer gereden.

Een Wielewaal laat zich horen en in het moerasbos zijn ook Appelvinken. Langs het pad zien wij een
Levendbarende hagedis die versteend op een grenspaal zit. Er zijn sporen van Bevers die dikke
Zwarte elzen afgeknaagd hebben en we zien ook een wissel van een Otter. Al met al een prima
locatie voor waarnemingen.
Na deze mooie wandeling gebruiken wij de (overdadige) avondhap in het Grieks restaurant ‘Athos’,
dat ligt net even buiten Gützkow bij de Kosenowsee. Terwijl buiten in de rietkragen van de
Kosenowsee enkele Grote karekieten de avondstilte inluiden.
Rond kwart voor negen aanvaarden we de terugreis naar het hotel in Ducherow, waar we om kwart
voor tien arriveren. Dit was een lange dag waarop we veel hebben gezien in totaal van elkaar
verschillende landschappen: gemengd bos, kwelders en de oevers van de Peene.
Gert Prins en Adrie Hottinga
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9.

Zaterdag 20 mei 2017: Müritz en terugreis

9.1
Boek bij Müritz
Het is de laatste dag dat wij in Ducherow in Mecklenburg-Vorpommern verblijven. Wij besluiten om
via Boek bij Muritz terug te reizen en de visvijvers in de omgeving van Speck te bezoeken. Deze
omgeving van Boek is bekend en ligt min of meer op de route naar de Veluwe.
Onderweg zien we meerdere Rode wouwen en kleine groepjes Kraanvogels, enkele Visarenden en
ter hoogte van Mirow de eerste Zwarte kraaien.
Na de koffiepauze maken wij een wandeling richting de visvijvers en constateren dat de openstelling
van de paden is gewijzigd en er paden afgesloten zijn. We zwermen in twee groepjes uiteen om
uiteindelijk in Boek weer bij elkaar te komen. We horen op meerdere locaties Kraanvogels en zien
enkele Rode en Zwarte wouwen. We zien een Rode wouw met een vis in de poten richting een nest
vliegen dat zich in een Grove den in de bosrand bevindt. We turven tijdens de wandeling de
Vuurgoudhaantjes en horen vijf exemplaren zingen.
Tabel 24. Vogelwaarnemingen Boek bij Müritz op de terugreis naar Nederland - 20 mei 2017.

Ooievaar
Rode wouw 3
Buizerd
Houtduif
Grote bonte specht
Boerenzwaluw >10
Noorde nachtegaal 1
Kramsvogel
Zwartkop
Grote karekiet
Vuurgoudhaan 5
Zwarte mees
Glanskop
Grauwe klauwier
Raaf
Huismus
Vink
Groenling
Geelgors

Grauwe gans
Zwarte wouw 2
Kraanvogel
Koekoek
Veldleeuwerik 8
Huizwaluw >20
Gekraagde roodstaart 2
Merel
Grasmus
Fitis
Bonte vliegenvanger
Pimpelmees
Boomklever
Bonte kraai
Spreeuw
Ringmus
Kneu
Europese kanarie
Grauwe gors

Visarend 1
Bruine kiekendief
Kievit
Groene specht
Boomleeuwerik 3
Witte kwikstaart
Zwarte roodstaart 2
Tuinfluiter
Kleine karekiet
Tjiftjaf
Koolmees
Kuifmees
Boomkruiper
Zwarte kraai
Wielewaal
Vink
Putter
Appelvink

Bij het bezoekerscentrum ‘Gutshaus Boek’ wordt met flarden markeringslint getracht het broeden van
Huiszwaluwen tegen te gaan, wat voor een deel lijkt te lukken .

Figuur 86 en 87. Flarden markeerlint hangen aan het
Gutshaus Boek om te voorkomen dat de
Huiszwaluwen
hier gaan broeden.
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Figuur 88. Grootschalige akker bij Boek Mürits, maar wel met een zodanige milieukwaliteit dat hier nog Veldleeuwerik,
Geelgors en Grauwe gors broeden! De bossen zijn het domein van Rode wouw, Wielewaal en Raaf.

Ook hier bossen met een prachtige ondergroei, er wordt onder meer Bospaardestaart, Eenbes en
Gulden sleutelbloem genoteerd.

Boek, Müritz

Figuur 89. Terugreis op 20 mei 2017. Route via Boek (rode pijl). De totale reisafstand bedraagt vandaag 757 kilometer.

Na de lunch, op het parkeerkeerterrein in Boek, gaan wij huiswaarts richting de Noord-Veluwe.

Adrie Hottinga
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10.

Zoogdieren in het Peenedal

Inleiding
Op een vogelreis worden ook waarnemingen aan zoogdieren gedaan. Door sommige deelnemers
wordt er zelfs speciaal op gelet of naar gezocht. Prenten, vraat- of wroetsporen en uitwerpselen zijn
tekenen dat er een dier geweest is. Op deze reis gaat een viertal wildcamera’s mee. Als er
interessante locaties gevonden worden in de nabijheid van het hotel, kunnen ze daar geplaatst
worden. In het gebied zijn dieren te verwachten die in Nederland zeldzaam zijn of niet voorkomen:
Otter, Wasbeer, Wasbeerhond en Wolf bijvoorbeeld. Er is ook een batdetector in de tas gestopt om
geluiden van vleermuizen te kunnen horen en vastleggen.
Maandag 15 mei 2017
We rijden via Bremen en Wismar naar de Kummerower See aan de westkant van het Peenedal. Daar
is onze eerste stop. Onderweg zien we ongeveer tien Reeën en drie Hazen.
Bij de Kummerower See worden geen zoogdieren opgemerkt. De aandacht gaat uit naar de
Roodhalsfuten die niet ver van de weg nestelen en naar andere vogels.
Na aankomst in het hotel in Ducherow vertrekken we voor een maaltijd naar het restaurant Heidemühl
in de buurt van Ducherow Als we na de maaltijd weer buiten komen vliegen er enkele Laatvliegers
langs het gebouw.
Dinsdag 16 mei 2017
In de omgeving van het hotel in Ducherow zijn molshopen te zien. Deze graafsporen zien we ook
onderweg naar Anklam en in het gebied rond Polder Menzlin. Tijdens de wandeling daar vinden we
ook prenten van de Das. In het riet wordt een grazend Ree ontdekt.
Bij Johannishof (Murchiner Wiesen) ontdekken we ook al snel een Ree. Even later menen we er een
aantal in het riet te zien. De grote afstand werkt misleidend. Het blijken Edelherten te zijn. Naarmate
we dichterbij komen, merken we er steeds meer op. Als de dieren opschrikken, tellen we er 17. Het
blijft onduidelijk waarvan ze schrokken.
Mollen zijn hier ook aanwezig, getuige de vele molshopen. We ontdekken een Vos die net met zijn
kop boven het hoge gras uitkomt. Het dier blijft langdurig zo zitten. Gerard beklimt een van de vele
hoogzitten. Frans voegt zich even later bij hem. Er ligt veel mest van een kleine vleermuissoort in de
jachthut. Gerard ziet even later dat de Vos een sprongetje maakt en een muis verschalkt. Daarna
scharrelt hij een beetje zoekend verder. Wij lopen het bos in en hebben dan geen zicht meer op de
velden waar hij zit.
In het bos vinden we wroetsporen en mest van Wilde Zwijnen. Erik is achtergebleven.Hij wacht op
ons waar een beekje onder de weg door gaat. Hij ziet twee Bruine ratten, die zowaar belangstelling
hebben voor de broodkruimels die hij in de beek laat vallen.
Bij Klotzow zien we een vrouwelijke Ree die opvallend oranjebruin gekleurd is. Wilde zwijnen hebben
flinke wroetsporen gemaakt rond bomen in dit oude bos. Hoewel we geen verse knaagsporen van de
Bever kunnen vinden, lijkt het bos wel door Bevers bewoond te worden. Er zijn veel watergangetjes.
Er liggen ook veel takken, die zijn allemaal afgeknaagd.
’s Avonds loopt Frans een stukje met de batdetector vanaf het hotel richting het centrum van het dorp.
Bij een vijver zijn Gewone dwergvleermuizen te horen. Hier worden zes geluidsopnamen via de
detector gemaakt. Op deze manier kunnen Gewone Dwergvleermuis, Laatvlieger en Mopsvleermuis
vastgesteld worden. De Mopsvleermuis komt in dit gebied voor, maar is in Nederland zeer zeldzaam.
Dit jaar zijn er net voor de grens met België in Zeeuws Vlaanderen weer waarnemingen van deze
soort gedaan. Dat zijn de eerste meldingen sinds 2001, toen er in de winter ex. aangetroffen werden.
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Woensdag 17 mei 2017
Bij de eerst stop aan de Galenbecker See vinden we sporen van Otters: een prooirest met schubben,
een glijbaantje en een spraint op een zoogdierpassage onder een brug.
Op de trap naast de brug zijn prenten van een marter te zien. Er bevinden zich verschillende Reeën
aan de overkant van de weg, waar ook veel Kraanvogels foerageren. Het gaat om een groep van
zeven dieren en twee eenlingen. Van de Bever zien we alleen oudere knaagsporen, maar geen verse.
Bij andere stops vinden we molshopen en prenten van Wasberen, Wild zwijn, Edelhert, Vos, Ree en
een martersoort. Bij de vierde stop treffen we op weg naar een vogelkijkhut een dode Vos aan.

Figuur 90. Prenten van een Wasbeer bij de Galenbecker See.

Aan het eind van de dag zien we bij de bergruïne in Galenbeck veel wroetsporen van Wilde zwijnen,
prenten van Reeën en molshopen.
’s Avonds laat ziet Gert een Steenmarter voor het hotel langs lopen. Dit verhoogt het animo de
wildcamera’s die we bij ons hebben ergens te plaatsen. Er is al naar een geschikte plaats gekeken,
maar niet gevonden. De volgende dag zullen we het nog eens gaan proberen.
Donderdag 18 mei 2017
We rijden om 13:30 uur naar Kamp aan de Stettiner Haff. De auto’s worden in het dorp geparkeerd en
wij lopen over de oude spoorlijn door de Anklammer Stadtbruch. We treffen prenten van Otter aan,
wroetsporen van Wilde Zwijnen en zien menige molshoop. Bevers zijn druk bezig geweest. Er zijn
knaagsporen te zien. Hier en daar zijn takken geschild of bomen omgehaald. Een wilg met een
doorsnede van ongeveer 40 cm is half door geknaagd.
In de haven van Kamp drijft een dode muis. Die laten we voor wat hij is.
Tegen 17:00 uur zijn we aan de andere kant van de Stadtbruch (bij Grünberg). Daar vinden we naast
enkele prenten van een Ree en een Das veel prenten van Edelherten, beversporen en ook een
mogelijke burcht. Een luide plons en een spoor van bubbeltjes in het water doet vermoeden dat er
een Muskusrat of een ander dier voor onze voeten in het water gedoken is.
’s Avonds plaatsen Matthijs en Frans drie fotovallen in een strook met bomen en struiken langs de
weg (Strasse zur Mootsch) tegenover het hotel. De eerste en de laatste val staan ongeveer 100 meter
uit elkaar. De derde val wordt bij een hol geplaatst. Als lokaas gebruiken we overgebleven eieren van
de lunch en beleg van eveneens overgebleven broodjes. De volgende ochtend is bij de eerste twee
vallen het aas weg. De eierschalen liggen er nog. Op de eerste val is echter niets te zien behalve
zwiepende takken. De tweede val levert meer op. Er is duidelijk een marter zichtbaar. Helaas is bij de
enige opname het dier alleen op zijn rug te zien, waardoor de soort onzeker blijft.
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Vrijdag 19 mei 2017
Het Oldenburger Holz is een oud en vochtig bos. We vinden Groot springzaad en Knikkend
nagelkruid. Op de zandweg herkennen we in de diepe en nog natte bandensporen prenten van Ree
en Das. Grote, hondachtige afdrukken doen vermoeden dat er een Wolf gelopen heeft.

Figuur 91: Een ander spoor in het Oldenburger Holz, maar niet van een Wolf ?!

De foto’s geven uitsluitsel. De prenten zijn ruim elf centimeter groot. Dat is groot genoeg voor prenten
van een Wolf. De kussentjes staan wel wat dichter bij elkaar dan bij de voorbeelden in de
diersporengids. Een marterkeutel is van een Boommarter. De enigszins zoetige geur geeft dit duidelijk
aan. Bij de derde stop in het bos vinden we weer prenten van een Wolf. In de buurt zien we ook
prenten van Edelherten en enkele molshopen.
Dänische Wiek
Bij Ludwigsburg is een strandgebied waar parkeergeld betaald moet worden. Door het mooie weer
zijn er inderdaad mensen op het strand. Het overgangsgebied naar de bossen bestaat uit schrale
zandgronden. Terwijl de snelsten onder ons het gebied inwandelen, wordt er achteraan een
Sperwergrasmus gehoord. Die is door meerdere mensen voorbij gelopen. We zien veel kuiltjes in het
zand. Er liggen nergens konijnenkeutels bij. In een aantal ervan ligt dassenmest. Vermoedelijk zijn
alle kuiltjes door Dassen gemaakt. Het lijkt erop dat ze muizennesten en insectenlarven hebben
uitgegraven. Op de terugweg gaan we met een paar mensen op de grond zitten bij de struiken waar
de Sperwergrasmus zit te zingen. Hij laat zich niet zien. Wel kruipt er voor onze ogen een zwart
spitsmuisje in een holletje. Het moet wel een Bosspitsmuis geweest zijn. Het is de enige spitsmuis
met een zo donker uiterlijk die hier voorkomt. Tenslotte hebben we hier een dode Haas zien liggen.
Aan het eind van de dag lopen we via de Gützkower Fährdamm naar de Peene. In het vochtige
elzenbos broedt een Buidelmees. We treffen prenten van Ree en Otter aan. Bij de Peene staat een
dikke boom die door een Bever half doorgeknaagd is. Hier en daar zijn meer Beversporen te zien,
voornamelijk boompjes die aangepakt zijn.
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Figuur 92. Dikke wilg op de oever van de Peene bij Gütkow die flink aangeknaagd is door een Bever.

Dicht bij het begin van de weg eten we bij een Grieks restaurant aan de Kosenowsee. Als we na de
maaltijd vertrekken zijn er twee Laatvliegers actief aan het foerageren boven het parkeerterrein.
Zaterdag 20 mei 2017
Bij het ophalen van de laatste cameraval ziet Frans nog twee vrouwelijke Reeën, veel sporen van
Bevers: watergangetjes, knaag- en sleepsporen. Ze hebben zelfs een sparretje omgelegd. Interessant
is het geluid dat hij hoort als er bij een boerderij de honden aanslaan. Door het fanatieke geblaf is het
huilen van Wolven te horen.
Op de terugreis zien we bij de tussenstop in Boek (Müritz) veel wroetsporen en prenten van Wilde
zwijnen, met namen bij de visvijvers. Ook zijn er molshopen en prenten van een Ree gezien.
Op de verdere terugreis wordt niet meer zo heel goed opgelet. Wel zien we nog enkele Reeën en
voordat we op de snelweg belanden doen we de eerste waarneming van een Egel. Helaas is het een
verkeersslachtoffer.
Frans Bosch
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11.

Insecten in het Peenedal

Tijdens onze vogelreis zagen we hier en daar vlinders en andere insecten. Er is geen lijst van
bijgehouden maar de aantallen waren niet groot, zowel in aantal als in het aantal waargenomen
soorten. Evenals in Nederland was er na een relatief warme winter en de daarop volgende koude
periode in april en begin mei weinig activiteit op het gebied van vlinders en andere insecten.
Libellen werden op een enkele Azuurwaterjuffer en Lantaarntje na niet gezien. Eenmaal werd er een
Vuurjuffer gezien (libellen-waarnemingen zijn niet in bijlage 2 opgenomen).
Vlinders waren iets meer aanwezig maar dan alleen maar op zonnige plekjes uit de wind. Zo zagen
we in ieder geval Atalanta, Boomblauwtje, Oranjetipje, Klein koolwitje, Groot koolwitje, Klein geaderd
witje, Kleine vos, Kleine vuurvlinder, Citroenvlinder, Dagpauwoog, Bont zandoogje, Hooibeestje en de
voorjaarsvorm van het Landkaartje. We waren extra gespitst op bijzondere vlinders, maar die hebben
we niet gezien (daarvoor is het ten dele te vroeg in het jaar).

Figuur 93. Hooibeestje, één van de algemene vlindersoorten in het Peenedal.

Rond de Galenbecker See werd nog extra uitgekeken naar de Moerasparelmoervlinder die hier zou
moeten voorkomen, maar helaas werd deze niet gezien (mogelijk was het ook hiervoor veel te vroeg,
de vliegtijd piekt pas in midden juni). Deze vlinder, die de Blauwe knoop als waardplant heeft, staat
hier wel op informatiepanelen ‘geadverteerd’.
De meest bijzondere waarneming was de Gewone oliekever (Meloe proscarabaeus), in de polder
Menzlin op een zandpad bij de zogenaamde Wikinger Steingraben. De vrouwtjes van deze soort
hebben een merkwaardig opgebold achterlijf dat ‘nodig’ is omdat ze wel zo’n duizend eitjes legt. Dit
grote aantal is omdat de kans op succes zeer klein is. Deze eitjes worden in de grond gelegd en de
kleine larven die hier uitkomen klimmen in een plant en gaan daar op de bloem zitten. Als er een bij
langs komt, meestal is dit een zandbij die op zoek is naar nectar, dan klimt de larve in de borstharen
van de bij. De larve is hiervoor speciaal uitgerust met een drietal haakjes aan zijn poten. Op die
manier lift de larve mee naar het nest van de bij. Als de bij een ei legt in het aangelegde honingpotje
verlaat de larve de bij en eet het eitje op. Hierna vervelt de larve tot een soort pootloze made, die zich
verder vol eet met de inhoud van het bijennest. Na nog een aantal vervellingen verpopt de larve zich
voor de tweede keer en komt aan het eind van de zomer als volwassen kever tevoorschijn. Deze
overwintert in het bijennest en komt in het hierop volgende voorjaar pas uit het nest. Langs hetzelfde
zandpad vonden we ook de nesten van zandbijen, waarschijnlijk Grijze zandbijen, zodat het
voortbestaan van deze oliekever hier nog gegarandeerd lijkt.
En natuurlijk waren er op diverse moerasachtige plaatsen volop muggen, waar we minder blij mee
waren.
Gerard Plat
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Figuur 94. Gerard bij een insectenhotel: 'Wohnungsbau für Solitärbienen'. Naturlehrpfad Ostseeküste. Informatiepaneel
bij een ecologisch landbouwbedrijf in Jamitzow.

KNNV Epe-Heerde

Vogelreis Peenedal 2017

Pagina 92

12.

Het Peenedal in een notedop!

Resumé van deze vogelreis in het Peenedal:



Interessante, gevarieerde vogelgebieden op korte afstand van elkaar;



Veel natuurontwikkeling in verdroogde veensystemen met verdronken bossen;



Veel toegankelijke gebieden en zeer gevarieerde boscomplexen;



Elke dag wel 8 of 9 soorten roofvogels (totaal 12) én elke dag Kraanvogels;



Gemiddeld 102 vogelsoorten per dag, in totaal maar liefst 151 soorten vogels;



Veel grote zoogdieren in de uiterwaarden;



Interessante sporen van o.a. Vos, Wasbeer, Otter, Wild zwijn, Ree, Edelhert en mogelijk een
Wolf.

Figuur 95. Der Kiebitz.
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Topsoort.

Even de waarnemingen evalueren,
op de hotelkamer door één dame en negen heren.
Een rondvraag-spel: “Wat is deze week je topsoort?”
Wat heeft in jouw beleving het hoogst gescoord?
Voor Gerard zijn dat de Meerkoeten met hun jongen.
Epona kiest de Wielewalen die zo mooi zongen.
Voor Henk de Roodhalsfuten met hun baltsgedrag.
“Het oergeluid van de Roerdomp” roept Gert als hij kiezen mag.
Erik werd het meest getroffen door de Graspieper met zijn jubelzang
maar Matthijs genoot meer van die mooie Stern met z’n witte wang.
“En Adrie, wordt deze keus voor jouw een lastige klus?”
“Welnee” klinkt het beslist: “De Sperwergrasmus!”
Frans ging voor de Krekelzanger,
een “naaimachientje” als geheimzinnige rietganger.
De favoriet van Jan was het blatende geluid van de “hemelgeit.”
Dat doet de Watersnip als ie in baltsvlucht zijn buitenste staartpennen spreidt.
En Bauke was bekoord door de vlindervlucht van de Rode wouw.
Altijd prachtige kleuren zelfs al is de lucht wel eens een beetje grauw.
Zo kwamen de topsoorten voorbij, het waren er tien.
Heel persoonlijk hoe iedereen de mooiste vogels deze week heeft gezien.

KNNV Epe-Heerde

Vogelreis Peenedal 2017

Pagina 94

13.

Bronvermelding

13.1

Literatuur

Aarden, Marieke. 2007. Zulk trilveen willen wij dus ook. De Volkskrant. 30 juni 2007.
Bruggink, Gerrit. Vader en zoon monitoren visotters in het Peenedal. Wat er groeit en bloeit achter het
IJzeren Gordijn. IVN.Informatie Veghel. 2006 (72):32-33..
Hennicke, Frank et al. Naturpark Flusslandschaft Peenetal. 2016. NaturerlebnisseUmweltbildungsangebote Naturparkregion “Peenetal”. 2015-16. Let op: dit is een pdf-bestand
Hennicke, Frank et al. Naturpark Flusslandschaft Peenetal. 2018. NaturerlebnisseUmweltbildungsangebote Naturparkregion “Peenetal”. 2017-2018.
Hottinga, Adrie, Kees Vegelin en Hans van Heiningen. 2002. Reisverslag Peenedal 2002
Vorpommern. Staatsbosbeheer.
Jeschke, Dr. Lebrecht, Dr. Uwe Lenschow und Dr. Horst Zimmermann. 2003. Die Naturschutzgebiete
in Mecklenburg-Vorpommeren. Umweltministerium Mecklenburg-Vorpommern.
Kulbe, Jens und Frank Hennincke. Das Naturschutzproject “Peenetal-/Peenehaffmoor”. 2017. Bilanz
und Ausblick. Natur und Landschaft – 92 (02): 49-58.
Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz Mecklenburg-Vorpommern. 2014.
Rote Liste der Brutvögel Mecklenburg-Vorpommerns. Schwerin. Let op: dit is een pdf-bestand
Müller, Arndt und Thomas Martschei. Ca. 2000. Das Peenetal. Ein Ausflug in die schönste
Flußlandschaft Nordostdeutschlands. Förderverein : Naturschutz im Peenetal”.
Sterk, Niek. 2007. Reformatorisch Dagblad. Peenedal biedt prima Studiestof. Nederlandse
natuurbeheerders doen inspiratie op in voormalig Oost-Duitsland. 17 juli 2007.
Turnhout, Chris van, Kees Koffijberg, Ruud Foppen, Fred Hustings (red), Albert de Jong (red). 2017.
Vogelbalans 2017 – Rode Lijst. SOVON.
Vries. N. de. Roelof Blaauw en Berco Hoegen. Excursie naar het Peenedal (en de Elbe). Van 29 mei
tot en met 2 juni 2006. Staatsbosbeheer 2006.
Wal, Bas van der et al. 2012. Excursie Platform Ecologisch Herstel Meren 2012; Peenedal
(Vorpommern, Duitsland). 29-11-2012. Let op: dit is een groot pdf-bestand
Wagner, Christian und Christoph Moning. 2009. Vögel beobachten in Ostdeutschland. Die besten
Beobachtungsgebiete zwischen Rügen und Thüringerwald. Kosmos-Naturführer) (Deutsch)
Paperback (Perfect)NABU. 2009.
13.2

Kaarten

ADAC. FreizeitKarte, Bl.3, Rügen, Usedom, Vorpommern (ADAC Freizeitkarten) Taschenbuch –
Folded Map, 2. Dezember 2011.
ADAC. Bundesländerkarte. Mecklenburg-Vorpommern. Blatt 2. 1: 250.000.
Naturparkregion Flusslandschaft Peenetal. Wssererlebnis- und Freizeitkarte. 1:75.000.

KNNV Epe-Heerde

Vogelreis Peenedal 2017

Pagina 95

13.3

Websites
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Naturpark Flusslandschaft Peenetal (Nationale Naturlandschaften)
Broedvogels in Mecklenburg-Vorpommern (soortbescherming/Rode Lijst)
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Hasbruch
Urwald Hasbruch
Urwald Hasbruch (Nieuwe Wildernis)
Hasbruch (Wikipedia)

Figuur 96. Henk: de klus is geklaard!
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Bijlagen

14.1

Bijlage 1: overzicht vogelwaarnemingen
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(gehele week)
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Hasbruch-P
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16 mei 2017
Galenbecker See punt 1

Podiceps nigricollis
Podiceps cristatus
Podiceps grisegena
Phalacrocorax carbo
Botaurus stellaris
Casmerodius albus
Ardea cinerea
Ciconia ciconia
Ciconia nigra
Cygnus olor
Anser anser
Branta leucopsis
Tadorna tadorna
Alopochen aegyptiacus
Anas platyrhynchos
Mareca strepera
Anas clypeata
Anas querquedula
Aythya ferina
Aythya fuligula
Bucephala clangula
Haliaeetus albicilla
Pandion haliaetus
Circaetus gallicus
Milvus milvus
Milvus migrans
Circus aeruginosus
Circus pygargus
Buteo buteo
Pernis apivorus
Accipiter nisus
Falco tinnunculus
Falco subbuteo
Phasanius colchicus
Rallus aquaticus
Gallinula chloropus
Fulica atra
Grus grus
Haematopus ostralegus
Recurvirostra avosetta
Charadrius hiaticula
Vanellus vanellus
Calidris alpina
Calidris minuta
Tringa glareola
Tringa totanus
Tringa nebularia
Numenius arquata
Numenius phaeopus
Gallinago gallinago

15 mei 2017

Buggenhagen, Jamitzow,
Lassan e.o.

Geoorde fuut
Fuut
Roodhalsfuut
Aalscholver
Roerdomp
Grote zilverreiger
Blauwe reiger
Ooievaar
Zwarte ooievaar
Knobbelzwaan
Grauwe gans
Brandgans
Bergeend
Nijlgans
Wilde eend
Krakeend
Slobeend
Zomertaling
Tafeleend
Kuifeend
Brilduiker
Zeearend
Visarend
Slangenarend
Rode wouw
Zwarte wouw
Bruine kiekendief
Grauwe kiekendief
Buizerd
Wespendief
Sperwer
Torenvalk
Boomvalk
Fazant
Waterral
Waterhoen
Meerkoet
Kraanvogel
Scholekster
Kluut
Bontbekplevier
Kievit
Bonte strandloper
Kleine Strandloper
Bosruiter
Tureluur
Groenpootruiter
Wulp
Regenwulp
Watersnip
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x

Anklamer Stadtbruch

x

19 mei 2017

Kamp en omgeving

x

Gemaal Bargischow Kamp
K48

x

Stolpe an der Peene

x

Galenbeck Dorf +
vogeltoren

Galenbecker See punt 2

x

Rothemühl-Nettelgrund

Galenbecker See punt 1

x

18 mei 2017
Galenbecker See punt 5

Buggenhagen, Jamitzow,
Lassan e.o.
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Galenbecker See punt 4
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Hasbruch-P
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x
x
x
x

16 mei 2017
Ducherow en omgeving
(gehele week)

Philomachus pugnax
Larus ridibundus
Larus canus
Larus argentatus
Larus fuscus f graellsii
Larus marinus
Hydrocoloeus minutus
Sterna hirundo
Chlidonias niger
Chlidonias leucopterus
Chlidonias hybridus
Columba oenas
Columba palumbus
Streptopelia decaocto
Cuculus canorus
Strix aluco
Apus apus
Alcedo atthis
Dryocopus martius
Picus viridis
Dendrocopos major
Jynx torquilla
Alauda arvensis
Lullula arborea
Riparia riparia
Hirundo rustica
Delichon urbicum
Anthus pratensis
Anthus trivialis
Motacilla alba
Motacilla flava
Troglodytes troglodytes
Prunella modularis
Erithacus rubecula
Luscinia megarhynchos
Luscinia luscinia
Luscinia svecica
Phoenicurus phoenicurus
Phoenicurus ochruros
Saxicola rubetra
Oenanthe oenanthe
Saxicola rubicola
Turdus philomelos
Turdus viscivorus
Turdus pilaris
Turdus merula
Sylvia nisoria
Sylvia borin
Sylvia atricapilla
Sylvia curruca

15 mei 2017

Kummerower SeeKützerhofer Damm

Kemphaan
Kokmeeuw
Stormmeeuw
Zilvermeeuw
Kleine mantelmeeuw
Grote mantelmeeuw
Dwergmeeuw
Visdief
Zwarte stern
Witvleugelstern
Witwangstern
Holenduif
Houtduif
Turkse tortel
Koekoek
Bosuil
Gierzwaluw
IJsvogel
Zwarte specht
Groene specht
Grote bonte specht
Draaihals
Veldleeuwerik
Boomleeuwerik
Oeverzwaluw
Boerenzwaluw
Huiszwaluw
Graspieper
Boompieper
Witte kwikstaart
Gele kwikstaart
Winterkoning
Heggenmus
Roodborst
Nachtegaal
Noordse nachtegaal
Blauwborst
Gekraagde roodstaart
Zwarte roodstaart
Paapje
Tapuit
Roodborsttapuit
Zanglijster
Grote lijster
Kramsvogel
Merel
Sperwergrasmus
Tuinfluiter
Zwartkop
Braamsluiper

Vogelreis
Peenedal
2017

onderweg

KNNV
EpeHeerde

5

1

x

1
1
4
>20

1

3
x
x

x

1

x

x
x
2
x

3

x

x

x

x

x
x

1

x

1
>4
x
2
1
3
1
3
x
x

x
1
4
1

x
x
x
1
2
5
3
1
3
1
x
3
2
1
1
1

x
x
1
x
x
x
x
x
x

x
1

x

2

1

x

x

2

2

1

x

1

x
x

1
x
1
3
1

1

x
x
1
x
x
x
x

1
1
1

1

x
x
x
x
1
3
1
5
1

2

x

1

3

2

2

3
x
1

x

1

1

1

x
x
x
x
x
x
x
x

x

x

x
x

1
3
3

x

x
x
x
x

x
x
2

1
x

1
11
x
4
x
x

3
x
1
2

2

x

1

x

1

2

x

1

x
3
3
2
1
x
2
x
2

1
x
2

x
1

2
x
6
1
x
2
2
x
6
2
2
1
1
x

x

1

x
1
x
x
x
x

1
1
1
2
1
5
9

1
4

1
2
x

2
x

1

x
x

1

x
4
x
2
1
3

>5

x
1
1♂♀

x
x

x

8

2

1♀

x

3

5

1
1

1

1

1

1
1
x

1

1

1♂♀

1
2
1♂

x
1

x
x

x

1
x
1
x
x
x
2
4
1
x

x
x
x
2
x
x
x
x
x

2
x

1
x
3
4 ♂♀

x

x

x

x

x
x

2
x
x

1

x
1
5
2
1

x

x

x
x

x
x
x

3
3
x
107

x
x
1
x
x

x

x

x

x

x
x
3♂
x

x
x

x

x
x

x
1
1
x

8
x
2

2
x
1

1
x

x
x

4
6
2

x
2

x

x
x
x
x
x
x
x

x

x

1

x

x

2
x
x

1

x
1
1
1

5
1

7

3

1

x
1

1
x

1

3
2
x
2
2

x

x

1
x

x

x

x
x
x
1

1

x
x
x
1

2

2
1

1

x
x
x
x

x
x
104

x
1
2

1
x

1
3
1

KNNV Epe-Heerde - Vogelreis Peenedal mei 2017

7
5
4

1
x
2
1

4
x
x
105

1
5
2

1
4
6
x
x

3

1

x

x
x

1
x
1

2

2♂

x

2

1
1
1
1
3
1

x

1

1

x
4

3

1
x
4

7

x

x
1
1
94

1
2

6
1
1

5
2
1

2
2
3

102

x
x
1
x
2♂
x
1
12
1
x
x
x
1

4
4
57

Terugweg

Boek Müritz

2
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x
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20 mei 2017

Dänische wiekLudwigsburg

1
4
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Anklamer Stadtbruch

1
17

Karlsburger und
Oldenburger Holz e.o.

Kamp en omgeving

1

19 mei 2017

Gemaal Bargischow Kamp
K48

2
2

Stolpe an der Peene

Rothemühl-Nettelgrund

2
x

1

1

4
x

Galenbeck Dorf +
vogeltoren

Galenbecker See punt 5

Galenbecker See punt 2

Galenbecker See punt 1

Buggenhagen, Jamitzow,
Lassan e.o.

x
x

Klotzow en omgeving

1
2

18 mei 2017

Galenbecker See punt 4

x

17 mei 2017
Galenbecker See punt 3

1
1

Ducherow en omgeving
(gehele week)

Kummerower SeeKützerhofer Damm

Hasbruch-P
Revierförsterei

x

16 mei 2017
Murchiner Wiesen rand
bos bij Pinnow

Sylvia communis
Acrocephalus schoenobaenus
Locustella fluviatilis
Locustella naevia
Locustella luscinioides
Acrocephalus scirpaceus
Acrocephalus palustris
Acrocephalus arundinaceus
Hippolais icterina
Phylloscopus trochilus
Phylloscopus sibilatrix
Phylloscopus collybita
Regulus regulus
Regulus ignicapillus
Muscicapa striata
Ficedula hypoleuca
Parus major
Periparus ater
Parus caeruleus
Parus cristatus
Poecile palustris
Poecile montanus
Aegithalos caudatus
Panurus biarmicus
Remiz pendulinus
Sitta europaea
Certhia brachydactyla
Certhia familiaris macrodactyla
Lanius collurio
Pica pica
Garrulus glandarius
Corvus monedula
Corvus frugilegus
Corvus cornix
Corvus corone
Corvus corax
Sturnus vulgaris
Oriolus oriolus
Passer domesticus
Passer montanus
Fringilla coelebs
Carduelis cannabina
Carduelis carduelis
Chloris chloris
Serinus serinus
Pyrrhula pyrrhula
Coccothraustes coccothraustes
Carpodacus erythrinus
Emberiza schoeniclus
Emberiza citrinella
Miliaria calandra
totaal: 151 vogelsoorten

15 mei 2017
Polder Menzlin Altes
Lager Wikingergräber

Grasmus
Rietzanger
Krekelzanger
Sprinkhaanzanger
Snor
Kleine karekiet
Bosrietzanger
Grote karekiet
Spotvogel
Fitis
Fluiter
Tjiftjaf
Goudhaan
Vuurgoudhaan
Grauwe vliegenvanger
Bonte vliegenvanger
Koolmees
Zwarte mees
Pimpelmees
Kuifmees
Glanskop
Matkop
Staartmees
Baardman
Buidelmees
Boomklever
Boomkruiper
Kortsnavelboomkruiper
Grauwe klauwier
Ekster
Gaai
Kauw
Roek
Bonte kraai
Zwarte kraai
Raaf
Spreeuw
Wielewaal
Huismus
Ringmus
Vink
Kneu
Putter
Groenling
Europese kanarie
Goudvink
Appelvink
Roodmus
Rietgors
Geelgors
Grauwe gors
Dagtotaal (minimaal)
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Bijlage 2: overzicht overige waarnemingen
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Zootoca vivipara
Natrix natrix
Bombus terrestris
Vespula vulgaris
Andrena vaga
Apis mellifera
Vespa crabro
Dasypoda hirtipes
Bombus lapidarius
Vanessa atalanta
Pararge aegeria
Calastrina argiolus
Gonepteryx rhamni
Aglais io
Pieris brassicae
Coenonympha pamphilus
Pieris napi
Pieris rapae
Aglais urticae
Lycaena phlaeas
Araschnia levana
Anthocharis cardamines

sp

sp

sp

sp

sp

Terugweg

Boek Müritz

sp

20 mei 2017
Gützkow Fährdamm

sp

Dänische wiekLudwigsburg

19 mei 2017
Karrendorfer Wiesen e.o.

Kamp en omgeving

Gemaal Bargischow Kamp
K48

Stolpe an der Peene

Galenbeck Dorf +
vogeltoren

Rothemühl-Nettelgrund

18 mei 2017
Galenbecker See punt 5

Galenbecker See punt 4

Galenbecker See punt 3

Galenbecker See punt 2

Galenbecker See punt 1

Buggenhagen, Jamitzow,
Lassan e.o.

Klotzow en omgeving

Murchiner Wiesen rand
bos bij Pinnow

Polder Menzlin Altes
Lager Wikingergräber

Ducherow en omgeving
(week)

Kummerower SeeKützerhofer Damm

Hasbruch-P
Revierförsterei

17 mei 2017

Karlsburger und
Oldenburger Holz e.o.

Meles meles
Martes foina
Martes martes
Martes spec
Lutra lutra
Vulpes vulpes
Canis lupus
Ondatra zibethicus
Nyctereutes procyonoides
Procyon lotor
Sorex araneus
Erinaceus europaeus
Talpa europaea
Eptesicus serotinus
Pipistrellus pipistrellus
Barbastella barbastellus
Lepus europaeus
Rattus norvegicus
Castor fiber
Cervus elaphus
Capreolus capreolus
Sus scrofa
Dama dama
Hyla arborea
Rana temporaria
Bufo bufo
Pelophylax esculentus synkl.
Pelophylax ridibundus
Bombina bombina
Vipera berus

16 mei 2017

Anklamer Stadtbruch

Das
Steenmarter
Boommarter
Marter spec
Otter
Vos
Wolf
Muskusrat
Wasbeerhond
Wasbeer
Bosspitsmuis
Egel
Mol
Laatvlieger
Gewone dwergvleermuis
Mopsvleermuis
Haas
Bruine rat
Bever
Edelhert
Ree
Wild zwijn
Damhert
Boomkikker
Bruine kikker
Gewone pad
Groene kikker spec
Meerkikker
Roodbuikvuurpad
Adder
Hagedis spec
Levendbarende hagedis
Ringslang
Aardhommel
Gewone wesp
Grijze zandbij
Honingbij
Hoornaar
Pluimvoetbij
Steenhommel
Atalanta
Bont zandoogje
Boomblauwtje
Citroenvlinder
Dagpauwoog
Groot koolwitje
Hooibeestje
Klein geaderd witje
Klein koolwitje
Kleine vos
Kleine vuurvlinder
Landkaartje
Oranjetipje

15 mei 2017

onderweg

KNNV Epe- Vogelreis
Heerde Peenedal
2017

sp

1
sp
3

x

x

sp
sp
sp

1

sp
1†

sp

sp

x

sp

1

x
sp
sp

sp
1

sp
2+
x
x

sp

sp

sp

1

sp

sp

sp

1†
sp

sp
x

1

2

1

1†

1

2
x
12+

2

sp
x

sp
sp
1
sp

sp
17
15
sp

sp

sp

sp

sp
1♀
sp

1

1

7

sp
sp

sp
sp

x
sp

sp

sp
sp

sp
sp
sp

sp

sp

sp
sp

4+
7

x
x
x
x
x

x
x
x

x
x

x
x
x

x

x

x

x
1

x

x
2

x
x
x

x

>4

x

1†

3 loc

x

1†
x
x
x

x
x

x
1

x
x

x
x

x

cf
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x
x
x

x

x
x

x
x

x

x

x
x
x
x

x

x

x
x

x
x
x
x

x

x
x
x

x

x

x
x
x

x

x
x
x

x
x
x
x

x
x
x
x
x
x

x

x
x

x

x

x
x

x

x

x
x

x
x
x

x

x
x

x
x

x

x
x

x
x

KNNV Epe-Heerde - Vogelreis Peenedal mei 2017

x

x
x

x
x

x

Behaarde bosmier
Dambordvlieg
Donker soldaatje
Elzenhaantje
Gewone doodgraver
Gewone meikever
Gewone oliekever
Gouden tor
Goudglanzende schallebijter
Maartse vlieg
Mestkever
Miljoenpoot spec
Vuurwants
Formica rufa
Sarcophaga carnaria
Cantharis fusca
Agelastica alni
Nicrophorus vespilloides
Melolontha melolontha
Meloe proscarabaeus
Cetonia aurata
Carabus auronitens
Bibio marci
Geotrupes spec.
Diplopoda spec
Pyrrhocoris apterus
x
x

x
x

x
x
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Terugweg

19 mei 2017

Boek Müritz

Gützkow Fährdamm

Dänische wiekLudwigsburg

18 mei 2017
Karrendorfer Wiesen e.o.

Karlsburger und
Oldenburger Holz e.o.

Anklamer Stadtbruch

Kamp en omgeving

17 mei 2017
Gemaal Bargischow Kamp
K48

Stolpe an der Peene

Galenbeck Dorf +
vogeltoren

Rothemühl-Nettelgrund

Galenbecker See punt 5

16 mei 2017
Galenbecker See punt 4

Galenbecker See punt 3

Galenbecker See punt 2

Galenbecker See punt 1

Buggenhagen, Jamitzow,
Lassan e.o.

Klotzow en omgeving

15 mei 2017
Murchiner Wiesen rand
bos bij Pinnow

Polder Menzlin Altes
Lager Wikingergräber

Ducherow en omgeving
(week)

Kummerower SeeKützerhofer Damm

Hasbruch-P
Revierförsterei

onderweg
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