Studiereis PEHM Vorpommern 2012

Stand: 24.11.2011

AQUILA NATUURREIZEN, Stolpmühl 1, D-17390 Quilow, Duitsland Tel. +49 (0)39724-26431

Studiereis „Platform Ecologisch Herstel Meren (PEHM) in Vorpommern – 2012“
Periode
Woensdag 20 juni (aankomst) t/m zondag 24 juni 2012 (vertrek)

Organisatie

Overnachting

AQUILA Natuurreizen

Schullandheim/Pension/Gaststätte „Hasenberg“

Drs. Ing. Kees Vegelin & Drs, Geranda Olsthoorn
Stolpmühl 1, D-17390 Quilow, Duitsland
Tel.: 0049 39724 26431 / Fax: 0049 39724 26432
e-mail: kees@aquila-naturreisen.de
Internet: www.aquila-naturreisen.de

Am Hasenberg, D-17506 GÜZKOW
Tel. +49 (0)38353 291

Excursieleiding
De algemene excursieleiding wordt verzorgd door Kees Vegelin.
Kees Vegelin is afgestudeerd agrarisch ingenieur (AHOF Leeuwarden) en plantenecoloog (RU Groningen) en sinds 1993 als landschapsecoloog werkzaam in NoordoostDuitsland. Tot 2000 was hij verbonden aan de Universiteit van Greifswald bij Professor Michael Succow en sindsdien heeft hij als free-lancer een eigen adviesburo. Voor
AQUILA NATUURREIZEN organiseert en begeleidt hij de studiereizen en vakexcursies. Van 1999 tot 2011 was hij voorzitter van de „Förderverein Naturschutz im Peenetal“
en bestuurslid van het „Zweckverband Peenetal-Landschaft“, dat sinds 1992 het natuurontwikkelingsprojekt in het Peenedal uitvoert. Ook is hij lid van de ecologische
adviesraad van het voornoemde Zweckverband.
Geranda Olsthoorn is afgestudeerd in mariene biologie en dierecologie (RU Groningen) en sinds 1995 werkzaam als free-lance dierecoloog, voornamelijk als specialist
voor visotter en bever, maar ook voor vogels en amfibieën. Daarnaast heeft zij in 1999 een eigen buro opgericht: AQUILA NATUURREIZEN en biedt één- en meerdaagse
natuurreizen in Noordoost-Duitsland aan. Sinds 2011 coordineert zij als part-time medewerkster van de Stiftung Umwelt- und Naturschutz Mecklenburg-Vorpommern een
grootschalig compensatieprojekt t.b.v. weidevogels. Zij is voorzitter van de vereniging "Naturstation Peenetal“ die zich met monitoring, rangerdiensten en het sturen van
bezoekerstromen in de bossen en beekdalen van Vorpommern bezig houdt en een eigen klein informatiecentrum in Quilow heeft. Ook is zij actief lid van „Förderverein
Naturschutz im Peenetal“ en de werkgroep “Semi-Aquatische Säugetiere“ van de deelstaat Mecklenburg-Vorpommern.

Verdere bijzonderheden

•
•
•
•

Het ontbijt buffet staat s’morgens vanaf ½8 klaar.
Lunchpaketten kunnen de deelnemers dagelijks zelf maken aan het ontbijt buffet, dit geldt ook voor de dag van vertrek.
Thermosflessen voor heet water (voor koffie/thee tijdens de excursies) worden s’morgens door de medewerkers van het pension met heet water gevuld. De
oploskoffie, theezakjes, suiker en melkpoeder worden door AQUILA ter beschikking gesteld.
Fruit (appels), kleine versnaperingen en mineraalwater en/of vruchtensap voor tijdens de excursies worden ook door AQUILA ter beschikking gesteld.
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Programma (eerste ontwerp)
Dag

Gebied

Thema’s

Woensdag 20.06.12
s'avonds

aankomst in Gützkow

Ontvangst

Donderdag 21.06.12
Lezing 1: "Inleiding in het Peenedal en in de 3 onderzoeksgebieden Peenewiesen Gützkow West, Polder Menzlin en
Galenbecker See " door Kees Vegelin

830 – 1000

Hasenberg Gützkow

1030 – 1800

Peenewiesen Gützkow West
en
Polder Menzlin

1900

avondeten in de Hasenberg Gützkow

s’avonds

ca. 20:30

Lezing 2: "Het IGB-onderzoek in petgaten van de Peenewiesen Gützkow-West en in de vernatte Polder Menzlin" door
Dr. Dominik Zak van het Institut für Gewässerökologie und Binnenfischerei (IGB) in Berlijn.
Excursie met Dr. Dominik Zak en Kees Vegelin en begin van het onderzoek in de petgaten van Gützkow-West en in de
vernatte Polder Menzlin

Dia-lezing "bevers en otters in Vorpommern" door Geranda Olsthoorn van de vereniging Natuurstation Peenetal e.V.

Vrijdag 22.06.12.
Lezing: "De genese van de beekdalen in noordoost Duitsland, een spannend paleoecologisch verhaal" door Prof. Dr.
Hans Joosten of Dr. Dierk Michaelis van de Universiteit Greifswald.

830 – 930

Hasenberg, Gützkow

930 – 1030

Transfer naar de Galenbecker See

1030 – 1300

Galenbecker See

Inleiding en excursie met Dr. Ulf Schiefelbein over het EU-LIFE-Projekt "Galenbecker See" en aansluitend begin van
het onderzoek in de vernattingszone om de Galenbecker See

ca. 1300

Galenbecker See
Gützkow-West
Polder Menzlin

Afhankelijk van de inhoud en van de noodzakelijke volgorde van handelingen binnen het onderzoek verspreiden de 5
groepen zich over de verschillende onderzoeksgebieden

1815

avondeten in de Hasenberg Gützkow

1930 – 2230

boottocht op de Peene van
Jarmen naar Stolpe en terug
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Kennismaking met het zeer spannende Peenedal vanaf de boot. Zo krijgen we een goede indruk van de veelzijdigheid
van dit natuurgebied en zien o.a. meerdere vernattingsmaatregelen. De Peene heeft een ongekend rijke visfauna (qua
soorten en aantallen) en is leefgebied van een gezonde bever- en otterpopulatie. Misschien krijgen we ze zelfs te zien.
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Thema’s

Zaterdag 23.06.12
830 – 1000
ca. 10

00

vanaf 19

30

Hasenberg, Gützkow

Lezing en discussieronde "tweede generatie stroomgebiedbeheerplannen"

Galenbecker See
Gützkow-West
Polder Menzlin

Afhankelijk van de inhoud en van de noodzakelijke volgorde van handelingen binnen het onderzoek verspreiden de 5
groepen zich over de verschillende onderzoeksgebieden
In de namiddag worden de gegevens uitgewerkt

BBQ op de Hasenberg met kampvuur (kampvuur alleen als er geen officieel bosbrand-alarm geldt)

Zondag 24.06.12
s'ochtends

Presentatie van de gegevens

Eind van
vertrek vanuit Gützkow, terugreis naar Nederland
de ochtend
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