
Kamp K10, Trusalová, bij Turany in Slowakije 
 
 
Voorwoord kamp Turany in de Mala Fatra 2003 
 
Toen wij als eersten op het kamp aankwamen waren er al twee illegale zwerfkatten, Johan en 
Henriëtte, verscholen in een hoek van het kamp neergestreken. Nadat we ons tijdelijke territorium 
voorzien hadden van een duidelijke afrastering kwamen de andere diersoorten aangewaaid. 
De overige terreinbewoners waren als mollen jaloers op ons en wij moesten ze dan ook regelmatig 
wegjagen opdat zij zich niet tussen ons in zouden gaan nestelen. 
 
Op het kamp heb ik vele dingen beleefd waarvan een impressie. 
Er waren twee vervelende muggen Annelies en Marieke die mij regelmatig probeerden te steken 
maar door fiks te zwaaien kon ik ze in hun hoek terug plaatsen.  
Naast mij vestigde zich een dove kwartel Henk, maar naar later bleek zou het kamp zonder hem 
niets geweest zijn. Hij zorgde voor alle en wat mij betreft veel te veel excursies. Ik kwam toch om 
uit te rusten! Ik mocht gelukkig een selectie maken en sjokte dan maar weer mee in de hitte. Laten 
we het maar niet over het tempo hebben. 
Een aantal excusies waren voor mij toch wel een hele bijzondere ervaring. 
Ik noem maar de bergexcursie waar we letterlijk de mist in gingen. Een groep lopers wilden zo snel 
mogelijk naar de top om ons, die pas een paar meter hadden afgelegd, na een paar uur te melden dat 
er niets te zien was. Nou dat had ik ze als leek in de natuur wel direct kunnen vertellen! Later 
hebben we deze excursie bij heldere hemel nog een keer overgedaan om te zien waar we nou 
precies gekropen hadden. Het uitzicht was nu overweldigend. 
De kloven excursie was bijzonder door te zien wat water met de natuur kan doen. Ook de beken 
excursie met zijn pracht aan natuur zoals de geelbuikvuurpad, de vele vlinders en planten was 
geweldig. 
Maar de veruit bijzonderste ervaring vond ik toch wel een excursie naar een ruderaal terreintje bij 
een station. Daar stonden een aantal Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Nachtvlinders te 
midden van het afval gebukt de natuur te aanschouwen. Een aantal inlanders dachten eerst dat deze 
naar goud aan het zoeken waren maar dichterbij gekomen zagen zij dat ze met een loep het vuil aan 
het inspecteren waren en wezen al snel naar hun voorhoofd. 
Ik heb het zelf maar snel op een ruime afstand waargenomen. Tot zover de excursies. 
Op het kamp heb ik toch wel een aantal bijzondere diersoorten kunnen waarnemen waarvan ik er 
een aantal zal toelichten. 
Kees die als een jonge hond vele kilometers per dag wilde maken zonder enig rantsoen mee te 
nemen en menig ander diersoort op het kamp versleet. 
De uil Frouke die alles zeer precies waarnam en dan met zeer wijze uitspraken iedereen verbaasde. 
De zeer atletische gespierde kater Taco die regelmatig oefende om de volgende excursies op zijn 
voorpoten te gaan lopen zodat hij dan dichter met zijn ogen bij de grond zou zijn. 
Zijn zus Netty, de rode kreeft na een zonnebad, wees mij gelukkig op een pannenkoek festijn.  Dit 
had ik niet willen missen! Zonder zelf ook maar iets te doen was het een culinair hoogstandje om 
van velen de pannenkoeken te kunnen proeven. Een hoogtepunt dat wat mij betreft een verplicht 
nummer wordt. Netty nog bedankt! 
En dan onze drukdoende mier Willie. Als maar gezellig snaterend heen en weer op zoek naar haar 
rustig determinerende bladluis John. 
Willem de sprinkhaan sprong regelmatig naar onze buurman over en weer en liet ’s avonds 
regelmatig zachte geluidjes horen vanuit zijn iglo-tje om later bij het kampvuur ons met zijn gezang 
en gitaar te vermaken. 
De boskabouter Bert, die tot ergernis van de bosuil Han, alle paddestoelen van ons tijdelijk 
territorium geplukt had om ons over deze toch wel bijzondere schimmels wat meer te vertellen. 



De twee zwerfkatten Johan en Henriëtte. De zwerfkat Johan die ’s ochtends vroeg alle spullen weer 
in zijn rugzak stopte om de inhoud de hele dag niet uit het oog te verliezen en ’s avonds  met 
Henriëtte vroeg de tent in kroop met als smoes de egels te voederen. Op hun verjaardag hebben wij 
ze met zijn allen in de schijnwerpers gezet met voor ieder een t-shirt   
met persoonlijke teksten. Ik hoop dat er foto’s zijn die dit bijzondere moment in dit verslag voor het 
nageslacht zullen vastleggen. 

 
Natuurlijk niet te vergeten de beer Jan die er voor zorgde dat iedereen, maar in ieder geval ik, choc 
met koek kreeg dat door alle werkbijen om mij heen ’s avonds om precies acht uur verzorgd werd. 
Regelmatig kreeg ik er twee soms drie en heel af en toe zelfs vier bekers van dat heerlijke spul, 
want eigenlijk ga ik hiervoor met zo’n kamp mee.  
Han de strenge bosuil hield goed in de gaten of de gevangen diergenoten wel onbeschadigd in hun 
eigen biotoop teruggezet werden.   
En als laatste wil ik nog onze grote vos  Peter noemen waarvan ik dacht dat hij niet goed snik 
geworden was omdat hij bij de avondschemer de bomen ging borstelen. Maar later bleek dat hij zijn 
mooiste soortgenootjes aan het lokken was. 
   
Het was voor mij persoonlijk als luiste dier van het kamp (als nakomeling van de koning der dieren 
) een geweldig kamp. In een schitterende omgeving met zeer mooi weer kon het niet stuk en heb ik 
allemaal heel fijne nieuwe diersoorten ontmoet. 
Van te voren kon ik slechts een duif van een reiger onderscheiden en nu weet ik zelfs het verschil 
tussen een juffer en een libel! 
Het was samen met mijn zorgzame assistent Ellen ons eerste zomerkamp maar er zullen er nog vele 
volgen en ik hoop jullie allen ergens weer een keer te ontmoeten! 
Bedankt voor alle choc, koekjes, leerzame opmerkingen, emoties, de bonte avond en gezelligheid, 
de voorzittende kater Ruud. 
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Overzicht van de excursies.  
 
 
Dinsdag 15 juli. 
1.Omgeving Trusalová, halve dag excursie o.l.v. Han Meerman; bloemrijke weitjes, bospaadjes en 'n veentje;  
voornamelijk planten en vlinders, maar ook wat vogels en enkele libellen en reptielen. TM 110*. 
2.Vanuit Trusalová in noordelijke richting tot aan Chata pod Chlebom, hele dag excursie, o.l.v. Kees Voogd; 
bosachtig terrein met vochtige stukken; meest planten, wat vogels en enkele zwammen;eerste deel tot grens 
van het nationaal park ca. 235 m stijging, daarna ca. 680 m tot eindpunt. TM 110. 
 
Woensdag 16 juli. 
3. Vanuit Rieka omhoog door het dal van de Sútovsky potok naar een waterval, S, vodopad, driekwart dag 
excursie, o.l.v. John Bruinsma; beginpunt in het dorp Rieka, verder een beekdal en droog beukenbos, bijna 
geheel een goed begaanbaar pad, bij de waterval wat ruiger en steiler; planten (streeplijst in vier terrein- 
types), vrij veel vlinders, weinig vogels; nogal toeristisch vanwege de waterval. TM 110 of 8. 
4. Vanuit Krpel'any het berggebied van Kopa in, driekwart dag excursie o.l.v. Harry van Haarlem; doel 
was de top; maar doordat de gele route werd gemist, is alleen de helling van de berg bezocht; dit gebied om- 
vat weitjes en bos; de Kopa ligt in de Vel'ká Fatra; kalkrijk ! planten ( o.a. orchideën).,vrij veel vlinders 
(vier soorten blauwtjes), weinig vogels. TM 110 of 121.  
 
Donderdag 17 juli. 
5. Vanuit Trusalová kort naar het noorden, dan binnendoor naar Šútovo, vandaar via landweggetjes en korte 
tijd langs de hoofdweg naar Motorest Auto Alles; driekwart dag excursie, o.l.v. Jan Westhuis; veel verwaar- 
loosde weitjes met bloeiende distels, veel vlinders, ook wat planten, vogels en een zandhagedis. TM 110.  
 
 
6A. Kral'ovany, omgeving station en bergweide, planten 
inventarisatie, driekwart dag excursie o.l.v. Frouke 
Escher; ruderaal terrein, wegberm en berghelling; naast 
planten ook veel vlinders. 
6B. Vanuit Kral'ovany naar Stoh, hele dag excursie o.l.v. 
Kees Voogd; stevige wandeling (Stoh ligt op 1607 
m) aanvankelijk door ruderaal terrein, daarna door 
verschillende types bos; planten en enkele vogels. A en B 
op TM 8 of 110. 
7. Vanuit Nolcovo omhoog naar berg Magura (1059 m), 
dan over bergkam naar Sedlo Príslop (pas op 935m) 
vandaar langs de beek Ráztoky terug naar het 
uitgangspunt; hele dag excursie o.l.v. Willem Drok; g
in de Vel'ka Fatra; steile helling omhoog door 
kalkgrasland met jeneverbessen, over de kam afwisselend, langs 

ebied 

beek eentonig bos; enige bijzondere planten, zeer veel vlinders. TM 110 of 121.  
 
Vrijdag 18 juli. 
8. Openlucht museum in Martin, Múzeum Slovenskej Dediny; middag excursie o.l.v. Henk Dries; aanvanke- 
lijk bedoeld als ochtend-excursie om te tekenen of te schilderen, maar vanwege ongeschikt weer verzet met 
gewoon bezoek als doel; om toekomstige bezoekers lang zoeken te besparen: gebruik TM 120, coördinaten  
oost 18º55',noord 49º02'. Neem zaklamp mee; toegang Skk 50 plus voor fotografeer-vergunning SKK 100 !! 

 
      Zaterdag 19 juli. 

9. Naar de bergtop Vel'kỳ Kriván, driekwart dag excursie o.l.v. Bert Folkert; per auto over Kral'ovany  
noordoost naar Parnica (weg no.70), daar noord (583) richting Zázrivá; voor deze plaats linksaf naar Ter- 
chová (ook 583); aldaar zuid tot Chata Vrátna, vanwaar stoeltjeslift; lopend is ca.800m stijgen! i.v.m. mist  
vrijwel alleen planten. TM 8 of 110. Terugtocht par auto langs zelfde weg. 
10. Als boven, maar te voet terug naar Trusalová. hele dag excursie onder leiding van Willem Drok; boom- 
loos terrein, later sparren- en beukenbos; enige aanvulling van plantenlijst; ook 'n notenkraker; afdaling  
bleek erg steil maar niet gevaarlijk.  
 
Zondag 20 juli. 
Dag van rust of zelf-gekozen inspanning. 
 
Maandag 21 juli. 
11. Naar Martinské Hole, 'n bergrug in Malá Fatra westelijk van Martin; driekwart dag excursie van de  
familie Folbert; in Martin afslag naar Podstráne, vanwaar verder met stoeltjeslift; bos en bergweide; planten  
en dagvlinders. TM 120 of 110. 
12. Herhaling van excursie 9, maar nu met goed weer o.l.v. John Bruinsma, maar met als extra doel de top  



Malá Krivan; dit werd niet bereikt, doordat een aantal deelnemers het opgaf; nu wel vlinders.  
 
Dinsdag 22 juli. 
13. Door slecht weer 's ochtends werd dit een middag-excursie o.l.v. John Bruinsma naar de directe omgeving  
van de rivier de Váh bij Krpel'any; het excursie-terrein omvatte: droge rivieroever, diepe kalkgroeve, akkers,  
rivier + oevers en stilstaande nevengeul; veel planten, libellen en vlinders. TM 110 of 121.   
 
Woensdag 23 juli. 
14. Naar kasteel Oravsky Podzámok, hele dag excursie o.l.v. Henk Dries; nogal lange rit naar oost-noordoost 
over Kral'ovany, Párnica en Dolny Rubin langs een zijrivier van de Váh n.l. de Orava; het kasteel is prachtig, 
maar er bleek een toegangsprijs te zijn van SKK 100/ pers. met eventuele toeslag voor fotograferen e.d.; voor dit 
bedrag moest men in groepen van 50 personen rondgeleid worden; inclusief was: 1) een demonstratie met  
getemde roofvogels en een uil, 2) een soort toneelstukje, 3) kamermuziek door 'n cellist en 'n violist?, en 4) een  
museum, waar kleding van lang vervlogen tijden werd getoond. Een pittige klim van het parkeerterrein tot de 
hoogste verdieping. TM 110 + 111; coördinaten oost 19º 21', noord 49º 15'.   
 
Donderdag 24 juli. 
15A. Naar de Dolné diery en de Nové diery, diepe kloven aan de noordkant van de Malá Fatra; driekwart dag 
excursie o.l.v. Johan Degewij; rit per auto als 9, maar tot 2 km voor Terchová, parkeren bij hotel Diery; de  
passage door de kloven is mogelijk gemaakt door balustrades en trappen e.d.; landschap, planten, vlinders 
(veel keizersmantels), weinig vogels. TM8 of 110; coördinaten startpunt: oost 19º 04', noord 49º15' 23". 
15B. Als 15A, maar verlengd met pad naar Stefanová en de Horné diery; hele dag o.l.v. Bert Tolsma; 'n zwaar- 

dere tocht; ook paddestoelen. 
 
 
Vrijdag 25 juli. 
16. Naar Vodná Nádrz Orava, 'n groot meer, waarvan de 
noord-oostelijke oever grenst aan Polen; hele dag  
excursie o.l.v. Jan Westhuis; volgens 'n bekende van Jan rijk 
aan water- en waadvogels; 'n groot deel is natuur- 
reservaat, maar door de grote afstand is dit niet bezocht. TM 
102, via 110 en 111.  
 



Zaterdag 26 juli. 
17. Beekdal Hlavná Dolina boven Podhradsky Potok; ochtend-excursie o.l.v. Willem Drok; Han Meerman en  
Henk Dries hielden er een middag-excursie; vrij nauw dal met droge en moerassige delen en sparrebos; plan- 
ten en vlinders, maar ook enkele libellen, amfibieën e.d.; van vogels werd alleen de notenkraker gehoord. 
TM110. 

 
 
Zondag 27 juli. 
18.Naar de monding van de Podhradsky Potok, middag- excursie o.l.v. John Bruinsma; vanuit Sučany over de  
beek linksaf tot een vuilnisbelt, vandaar gelopen; rivier en oevers, grindgaten, kleigaten, droge oevers, ooibos- 
sen en ruigtes; planten libellen, vogels vlinders, enkele amfibieën en ook een zwemmende en daarna op keien  
rustende ringslang. TM110. 
 

      *   TM ...=  Turistická Mapa no.  1 t/m 11, schaal 1 : 25000 ; 100 t/m 156, schaal 1 : 50000.   
 



Excursies , Verslagen , Persoonlijke Impressies. 
 
Exc. 1: dinsdag 15 juli.
Vanochtend om 10.00 uur vertrokken op de eerste dag van het kamp, vandaar een uur later. Een groepje van 15 
personen ging op excursie in de directe omgeving van de camping. Na een paar dagen met wisselvalig weer 
(buien) ((meegereden met bestuurslid, daardoor eerder gearriveerd / HJD)) nu een prachtige ochtend. 
De belangstelling van de deelnemers ging voornamelijk uit naar planten en dagvlinders. In onderling overleg werd 
de invulling van de ochtend bepaald. Op een prachtig veldje bij de ingang van de camping werden planten bekeken 
en vlinders gevangen en gedetermineerd. Taco ontdekte een zandhagedis, die zich schuilhield onder een grote 
kei.  
Na enige tijd, sommigen wilden door, ging de groep verder. Al lopend werden planten en vlinders bekeken en werd 
naar vogels geluisterd. Er was onduidelijkheid over de te lopen route en de kaart bood geen uitkomst: het pad 
stond er niet op. Uiteindelijk toch besloten door te lopen. De eersten van de groep zagen in het bos een open plek; 
het bleek een prachtig veldje te zijn, waar veel te beleven viel op allerlei gebied. Bijzondere planten als gele zegge, 
zonnedauw en bevertjes. 

 
Er vlogen een keizersmantel en een kleine weerschijnvlinder, een prachtige zuidelijke bronlibel en een blauwe 
glazenmaker. Een schitterend klein veen gebied! 
Maar ook nu werd een aantal deelnemers weer ongeduldig en de tocht ging verder over een smal bospaadje. Na 
een lunchpauze werd besloten om terug te gaan naar de Camping.  
Al met al een vrij korte excursie, die veel bijzondere waarnemingen opleverde en die in goede sfeer verlopen is! 
Han Meerman 
 
Exc. 5 : donderdag 17 juli. 
Een korte ingelaste excursie met zeven personen naar Šútovo. Net als in 1999 hetzelfde rondje dachten we. 
Onderweg bezochten we het weitje met distels en vele vlinders. Het was warm, dus er vloog heel veel. Henk ving 
een Reseda-witje, wat voor hem de eerste was op dit kamp. Ik heb nog gezocht naar het stof zaad en naar de 
inktviszwam, maar niet gevonden. Door het warme weer waren we te snel door ons water heen. Volgende keer 
anderhalve liter per persoon meenemen. Twee piepers konden we niet op naam brengen. Bij restaurant "Auto 
Alles" hebben we ons vochtgehalte weer op peil gebracht. 
Jan Westhuis 
 
Exc. 7 : donderdag 17 juli.  
We startten in het dorpje Nolcovo, aan de rivier de Váh. Rondom het dorp kleinschalige akkerbouw van kool, gerst, 
lucerne en zo meer. We gingen naar boven over een zeer breed pad of serie karresporen. Dat bleek al gauw een 
schaapsdrift te zijn, een herder kwam met zijn schapen en zijn hond naar beneden. Hij beweerde, dat hij 500 
schapen had ,maar wij telden er heel wat minder. 
We sloegen rechtsaf het bos in, een zeer steil pad. Al spoedig waren we het bos uit en liepen op een ruw begraasd 
kalkgrasland met jeneverbessen. Het was boven de 30ºC en benauwd, en het pad bleef steil stijgen. Na een paar 
honderd meter wachtten we op elkaar, rustten uit en vingen wat vlinders. Zo gingen we door tot we in het beuken-
bos aankwamen; oude, dikke, geknotte bomen. Enkele keren werd het pad versperd door takken, maar we vonden 



het gele teken toch steeds weer terug. Na het beukenbos het grasland op de top, maar het duurde wel even tot we 
echt de top bereikt hadden. In het grasland prachtige wollige distels en overal de meest fantastische sprinkhanen: 
van felgroen tot bruin met een gele buik en veel grote soorten sabelsprinkhanen. 
De tocht over de kam is erg mooi en afwisselend. Voor het eerst zien we de Gele gentiaan, velden Rozenkransje 
en de Purperstreepparelmoervlinder (Brenthis ino).Halverwege een bronmoerasje met Breed wollegras en een 
veldje kale jonker vol vlinders. Opeens dalen we erg steil naar een pas en lopen het dal in. De 
roodvleugelsprinkhaan laat z'n baltsvlucht zien, tenminste zo lijkt het: ze springen uit het gras omhoog, showen al 
ratelend hun vleugels en duiken het gras weer in. 
Een lange, saaie tocht door het bos volgt, maar we zijn blij met de schaduw en de flauwe helling. Onderweg 
uiteraard hier en daar een grote weerschijnvlinder. Een man stookt een vuurtje bij een hut; wat zou hij daar doen? 
Zou hij daar de hele zomer wonen? Even later komt een tractor naar boven met een platte wagen, waarin enkele 
mannen met kijker, geweren en een hond. Ze hebben er zin in! Is dat nou ook natuurbeleving? 
De laatste twee kilometer lopen we langs een beek, dus weer volop nieuwe planten en vlinders. Zoals het Thijm-
blauwtje. De weerschijnvlinders waren niet weg te slaan; eentje liftte een paar honderd meter mee op Annelies' 
petje. 
Zo kwam er een einde aaneen lange, hete en vermoeiende tocht. We waren blij dat we weer bij de auto waren. 
Toch zijn we weer uitgestapt, toen we in het dorp een ooievaarsnest zagen met drie grote jongen, die 
vliegoefeningen deden. 
Willem Drok 
 
Exc. 8 : vrijdag 18 juli.
Excursie naar Slovenskej Dediny open lucht museum. 
Het museum was een groot terrein, waar allemaal huisjes en gebouwtjes stonden, die ze uit de omgeving hebben 
om de mensen te laten zien, hoe het leven er vroeger uit zag. Het museum gaf onder andere een blik op het leven 
van de arme en de wat rijkere boeren. Mensen die in dienst waren van het rijk, kon je herkennen aan hun duurdere 
huizen, zoals in het museum een boswachtershuis stond, dat in Oostenrijkse stijl was. Zo kwam je door het 
museum met de levensstijlen van verschillende beroepen in aanraking. Verder was er nog een mooi houten kerkje 
te zien, dat van binnen helemaal was geschilderd met marmeren zuilen en plafond. Bij dit kerkje hoorde ook nog 
een kerkhofje, waar twee oude stenen grafzerken stonden, waarop nog te lezen stond uit welke tijd ze kwamen. De 
rest van de zerken was niet te lezen en stond vreemd genoeg te schudden in de wind, want ze waren van 
schuimplastic gemaakt. Over het algemeen gaf het museum een uitstekende indruk over het leven van vroeger en 
de wijze, waarop de mensen leefden. En het is echt aan te raden om er eens een bezoek te brengen. Ook  al is het 
nogal moeilijk te vinden! 
Annelies Folbert 
 
Exc. 9 : zaterdag 19 juli.  
Naar de Vel'ky Kriván. Een mistige kruipexcursie van de kabelbaan naar de top. Gelukkig stond daar een bord om 
aan te geven, waar je om moest draaien. De vegetatie, meest op kalk bovenaan op veen, bleek ongeveer 
kruishoog te zijn In elk geval werd je planten zoekend tot zover nat. De plantengroei, met als hoogste houtige 
bergden (Pinus mugo) is duidelijk anders dan die beneden in het heuvelland 
In de nattigheid was het niet zo nuttig om boeken open te trekken, Daarom werd er driftig verzameld - in het  
nationaal park! - en hebben we de "vrije" zondag met vijf mensen nog zes uur intensief zitten determineren.  
Door de mist zijn weinig insecten, alleen hommels bij ca. 10º C, of vogels, Oever- c.q. Waterpieper, gezien. 
Bert Folbert 
 
 
 
Exc. 10 : zaterdag 19 juli.  
Afdaling Vel'ky Kriván naar het kampterrein. Eigenlijk wilden ze 
niet, dat we gingen. "Het heeft geregend, het pad is veel te 
glad"; "Het is veel te steil"; "Je hebt geen goede 
bergschoenen"; "Je hebt niet genoeg ervaring"; "Wat nou als 
iemand zijn been breekt"; "Weet je wel dat je mijn geliefde 
meeneemt", enz. 
Na de beklimming van de Vel'ky Kriván, in de mist, gingen we 
uit elkaar op de pas tussen de berg en de stoeltjeslift. Wij 
namen de groene wandelroute naar Chata pod Chlebom. En 
warempel, de mist loste op en we kregen langzaam maar zeker 
zicht op het landschap. Prachtige patronen van dwergden-
velden, velden van kale steenblokken en grazige en ruige 
stukken. Rond half twee waren we bij de Chata en aten een broodje, begeleid door een luid zingende kruisbek in 
een boomtop. Ook de huispoes kwam nog even bedelen om een stukje kaas. 
De afdaling is inderdaad erg steil. Hij liep onder de kabels van een stoeltjeslift, over een kaalgekapte strook met 
veel bosbessen. Maar echt glad of gevaarlijk was het niet, wel vermoeiend. 
Aan het eind van de afdaling stond een bankje, Toen we daar zaten, hoorden we een duidelijk kraaiachtig, maar 
onbekend geluid. Het bleek een notenkraker, die zich -zij het kort- goed liet zien. 



Wat volgde was een breed pad, minder steil omdat het in haarspelden gelegd was, maar vermoeiend omdat het 
met hoog uitstekende veldkeien bestraat was. Dit pad ging over in het reeds bekende weggetje naar de camping. 
Rond half vijf waren we weer thuis, en werden enthousiast onthaald. 
Ondergetekende had zijn enkel geforceerd en kreeg veel aandacht. Zat ik net met mijn voeten in een teiltje warm 
Kneipp-zout, moest er weer ijs op. Daarna aloë vera-zalf, toen een deskundig drukverband van Ellen, tenslotte een 
reiki-behandeling van Willie. Het zal u niet verbazen, dat het de volgende dag al weer over was! 
Willem Drok. 
 
Exc. 13 : dinsdag 22 juli.
Van Krpel'any naar de rivier de Váh. Nu zou het er dan toch van komen: een halve dag excursie naar de rivier de 
Váh en het cultuurland in het dal. Zouden er nog mooie akkeronkruiden zijn, ooibossen, kranswieren, libellen, 
nevengeulen? Kortom we verheugden ons op een heel ander type gebied dan we in het heuvelland aantroffen. 
Maar wat was het er heet: ruim boven de 30º C. En wat schiet zo'n kruipexcursie weinig op. Al op het veldje 
tegenover het kerkhof begonnen we met een uitputtende soortenlijst. Aan de oever van het kanaal de eerste 
spectaculaire vondst: op een harig wilgenroosje langs de betonnen oever vond Martha een pijlstaartrups-zonder-
pijlstaart. Na enig zoekwerk bleek dit een teunisbloempijlstaart te zijn. Nieuwe soort, bij ons uiterst zeldzaam. 
Aan de oever van een ander water, een soort zijkanaal, groeide veel onbekends en vlogen allerlei libellen. Terwijl 
Frouke met een zegge bezig was, kwam er een oud vrouwtje uit het dorp naast haar zitten om haar uit te leggen, 
waar zeggen en russen voor dienden. Ze vlocht een lange zweep, maar of je daar nou dieren mee moest drijven of 
Exc. 13, vervolg mannen van je af slaan...Daarna ging ze de medicinale werking van allerlei planten, zoals 
duizendblad, besanjelier en boerenwormkruid, uitleggen. Met handen en voeten lukte dat wonderwel. Maar we 
wilden eigenlijk ook wel verder! 
De akkertjes vielen tegen. Geen bijzondere onkruiden. Wel brachten de overvloedig aanwezige coloradokevers 
heel wat jeugdherinneringen boven. Wat hadden we hard gewerkt om ze uit te roeien in Nederland! 
Nu begon de hitte sommigen teveel te worden; ze gingen terug naar de auto. Maar het mooiste moest nog komen! 
Na nog wat omzwervingen, waaronder een visvijver en een boom met rijpe pruimen, kwamen we aan de rivier. 
Enkelen ploegden door het manshoge riet en de modder naar het water. De rivier is over de gehele breedte 
kniediep en goed te doorwaden. In het snelstromende water groeiden waterplanten, waarop weidebeekjuffers hun 
eitjes aan het afzetten waren. Een paartje buidelmezen verdween in een wilg aan de oever. We waadden wat rond, 
terwijl anderen een soort strandje ontdekt hadden. Weer gingen mensen terug naar de auto, maar John en 
ondergetekende waren niet te houden, want iets verderop bleek tussen de oever en de dijk nog een moeras te 
liggen. Een paar Hectare lisdodde en egelskop, maar de verrassing lag onder water: een paar hectare kranswier! 
Met daartussen blaasjeskruid, sterrekroos en waterpest. Dit moeras moest natuurlijk grondig uitgekamd worden, 
maar ook wij hielden het na de eerste vijftig meter voor gezien. Zo rond half twee waren we terug op het 
kampterrein. Goede raad voor de volgende excursie: loop in gestrekte draf naar de rivier, en vandaar al kruipend 
terug.    Willem Drok 
 
Exc. 14 : woensdag 23 juli. 
Kasteel  bij Oravsky Podzámok. Tijdens de choc 's avonds tevoren riep deze excursie alleen gedachten op van 
"even bekijken", maar 's ochtends vertrokken er toch 15 personen richting dit dorp. De veertig en nog iets kilome-
ters werden voorspoedig afgelegd met slechts een heel kleine poging tot afdwaling bij Kral'ovany  van onze 
voorzitter. Het vollopende parkeerterrein in O.P. deed vermoeden, dat wij niet de enige belangstellenden zouden 
zijn. Bij de kassa kregen we toegangsbewijzen voor SKK 100 per persoon, een prijs , die uw excursieregelaar 
ondanks zijn beroep op kindsheid of senili... senioriteit niet verlaagd kreeg. Met enig bijbetaling kon men ook nog 
fotograferen c.q. videoteren en zelfs "vol'ny vstup", wat dat ook mocht zijn. 

Wat volgde was voor mij een grote 
schok: bezoekers mogen alleen in 
groepen van 50 personen onder leiding 
van een gids het kasteel bekijken. Dat 
had voor mij twee nadelen: ten eerste  
zag ik mezelf van tevoren in mijn eentje 
of hooguit met een paar gelijkgestemde 
zielen ronddwalen proberend de tijd te 
beleven dat dit bouwwerk gemaakt en 
bewoond werd; maar we werden in 
gestrekte draf trappen op en zalen enz. 
door geleid, opdat onze groep de 
volgende niet in de weg zou lopen; ten 
tweede gaf onze lieflijke gids wel in 
twee talen uitleg, maar Slowaaks had ik 
nog even niet geleerd en met mijn, 
zoals iedere kampdeelnemer weet, 
uitstekende gehoor kon ik helaas haar 
Engelse uitleg bijna niet volgen. Toch 
heb ik achteraf ook goede 
herinneringen en staan de speciale 
atracties mij nog goed voor de geest. 



Daar was het toneelstukje voor een vrouw en twee mannen in "middeleeuwse" klederdracht, die de bloedige 
verwikkelingen tussen twee wachters en een dienstmaagd (als ik het me goed herinner) uitbeelden. Dan had je ook 
nog de jacht van valkeniers, buizerdiers en uilenballen met hun in "zeer goede" conditie  verkerende vogels het 
publiek probeerden schrik aan te jagen. Verder kregen we 
ook nog kamermuziek (was het van een violist en een 
cellist ?) te horen, waarbij ik wijzen mag op mijn extra-
muzikaal gehoor. Tenslotte kwamen we in een museum, 
dat gewijd was aan de kleding van de vroegere bewoners 
van het kasteel. het laatste nog hogere deel mochten we 
niet in, omdat het in slechte toestand verkeerde en dus 
gevaarlijk was. 
Dit wat cynische verhaaltje kan onbekende lezers doen 
denken, dat het kasteel niet de moeite waard is om te 
bezoeken. Dat is zeker niet het geval; als ik ooit nog eens 
<maar dan buiten het vacantieseizoen> in de buurt van 
O.P. kom, zal ik er zeker een aantal uren rond proberen t
dwalen. 

e 

Henk Dries 
 
Exc. 15 A en B: donderdag 24 juli. 
Tot mijn grote verbazing, ja bijna ergernis, vond ik in de stapel verslagen geen verhaal over onze kloven-wande-
lingen. Ik moet dat mijzelf verwijten: ik had zelf iets kunnen schrijven of iemand kunnen vragen dat te doen. Nu heb 
ik geen verhaal vers van de pers. Wel geven de lijsten met waarnemingen een goede indruk van al het moois, dat 
onderweg gezien is. In 1990 heb ik tijdens een KNNV-reis naar Kreta ook een tocht door een kloof, die van de 
Megalopotamos, gemaakt. Die was wel avontuurlijker (je moest veel klauteren en soms door poelen zwemmen, 
steeds bezig om elkaar over moeilijke stukken te helpen), maar de Nové diery en de Dolné diery vond ik mooier; 
van de Horné diery kan ik niets zeggen, maar afkeurende verhalen heb ik daar zeker niet over gehoord. Overigens 
lijkt mij, dat "diery" kloof betekent. De dia's die ik onderweg gemaakt heb, vormen voor mij een mooie herinnering. 
Henk Dries 
 
Exc. 17 : zaterdag 26 juli. 
Het beekdal boven Podhradie. De laatste echte excursie, morgen is een rommeldag. Ik heb mijn les geleerd: eerst 
in stevig tempo doorlopen, dan rustig terug. Onderweg de meest fantastische planten en vlinders, maar we kennen 
ze al: alweer een kruisbladgentiaan, alweer een rouwmantel, alweer een eenbes. Op de terugweg duiken we een 

nat gebied in en vallen van de ene verbazing in 
de andere: grote velden kranswieren in ondiep 
bronwater, parnassia, vetblad, 
geelbuikvuurpadden, kortom onze 
plantenmensen zijn meteen zoek. En het 
gebied is enorm uitgestrekt; het gaat vele 
honderden meters door 
Kortom, een geschikt gebied om nog eens 
langer te blijven; ook de weilanden op de 
heuvels bij het dorp en de uitstroming van de 
beek in het rivierdal lijken de moeite waard.  
Willem Drok. 

 
 
 



VELDWAARNEMINGEN 
 
Hoe uitgebreid en veelsoortig de lijsten met veldwaarnemingen van een kamp of reis er uit zien, hangt niet 
alleen af van het gebied, dat bezocht is maar ook van het specialisme van de deelnemers. Wat specialisme 
betreft heb ik iemand meegemaakt, die wat met mestkevers had, iemand anders zag alleen maar 
snuitkevers; in de jura hadden we een echtpaar, die overal slakken zagen (en niet om er zout op te leggen). 
Ons kamp had in Peter Rooy een deelnemer, die bijna alleen voor vlinders leefde en practisch elke nacht 
wel op een of andere manier vlinders lokte, daarbij de dagvlinders niet over het hoofd ziend; zijn lijst is dan 
niet zozeer indrukwekkend als wel overweldigend. 
Uiteraard mag de plantenlijst ook gezien worden. In het veld maar ook onder het afdak in het kamp zijn daar 
veel uren voor uit getrokken. 
Wat de vogels betreft, na de paar dagen vóór het begin van het kamp hadden al de waarnemingen op, rond 
en boven de camping bij mij de verwachting gewekt, dat er wel meer dan honderd soorten op de lijst zouden 
komen met talrijke gegevens na elke excursie. Op en rond de camping waren daar: kruisbek, appelvink, 
goudvink, putter, witte kwikstaart, zwarte roodstaart, waterspreeuw, grauwe vliegenvanger, soorten mezen 
enz.; er boven o.a. een schreeuwarend. Maar elke keer werden na de excursies maar weinig waarnemingen 
van vogels gerapporteerd, vooral ook weinig roofvogels; het viel alle vogelaars op. Waren er echt zo weinig 
of vertoonden ze zich niet, bijvoorbeeld omdat het de ruitijd was? Toch blijven er nog een aantal 
vermeldenswaard als: ooievaar (al of niet zwart), wespendief, kwartel, bosruiter, ijsvogel, waterspreeuw, 
grote gele kwikstaart en notenkraker. 
Behalve naar planten, vlinders en vogels is er ook nog naar paddestoelen gekeken, en zijn er nog enkele 
reptielen en amfibieën gezien. Zie daarvan de lijsten. De lijst met waargenomen zoogdieren valt heel kort uit. 
Dwergvleermuis en laatvliegers, ook 'n vleermuis-soort, boven de camping  en egel en veldmuis op de grond 
waren de enige levende zoogdieren in het wild; daarnaast nog wroet-sporen van zwijnen, berenkeutels en 'n 
dode mol.  
Henk Dries 
  



 
VOGELS   AMFIBIEEN en REPTIELEN  

     
Fuut Podiceps cristatus  Excursie 15 juli  

Aalscholver Phalacrocorax carbo  Zandhagedis Lacerta agilis
Blauwe reiger Ardea cinerea  Adder Vipera berus

Zwarte ooievaar Ciconia nigra  Camping 15 juli  
Ooievaar Ciconia ciconia  Gladde slang Coronella austriaca

Knobbelzwaan Cygnus olor  Excursie 17 juli  
Wilde eend Anas platyrhynchos  Zandhagedis Lacerta agilis
Zomertaling Anas querquedula  Excursie 24 juli  

Tafeleend Aythya ferina  Zandhagedis Lacarta agilis
Kuifeend Aythua fuligula  Salamander spec. Triturus spec.?

Toppereend, 1m Aythya marila  Excursie 25 juli  
Wespendief Pernis apivorus  Gewone pad Buffo buffo

Sperwer Accipiter nisus  Excursie 26 juli  
Buizerd Buteo buteo  Geelbuikvuurpad Bombina variegata

Schreeuwarend Aquila pomarina  Levendbarende hagedis Lacerta vivipara
Torenvalk Falco tinnunculus  Excursie 27 juli  
Boomvalk Falco subbuteo  Geelbuikvuurpad Bombina variegata

Kwartel Coturnix coturnix  Zandhagedis Lacerta agilis
Tureluur Tringa totanus  Ringslang Natrix natrix

Bosruiter Tringa glareola    
Oeverloper Actitis hypoleucos    
Kokmeeuw Larus ridibundus  ZOOGDIEREN  

Pontische meeuw Larus cachinnans    
Visdief Sterna hirundo  Excursie 17 juli  

Houtduif  Columba palumbus  Wild zwijn, wroetsporen  
Turkse tortel Streptopelia decaocto  Ecursie 19 juli  

Koekoek Cuculus canorus  Mol, dood (op 1500m!)  
Gierzwaluw Apus apus  Camping  

IJsvogel Alcedo atthis  Laatvlieger, vleermuis  
Groene specht Picus viridis  Gewone dwergveermuis  

Grote bonte specht Dendrocopus major  Egel  
Kleine bonte specht Dendrocopus minor  Veldmuis  

Oeverzwaluw Riparia riparia  Excursie, datum ?  
Boerenzwaluw Hirundo rustica  Beer, keutels  

Huiszwaluw Delichon urbica    
Waterpieper Anthus spinoletta    

Grote gele kwikstaart Motacilla cinerea    
Witte kwikstaart Motacilla alba    

Waterspreeuw Cinclus cinclus    
Heggemus Prunella modularis    
Roodborst Erithacus rubecula    

Zwarte roodstaart Phoenicurus ochrurus    
Merel Turdus merula    

Kramsvogel  Turdus pilaris    
Zanglijster Turdus philomelos    

Braamsluiper Sylvia curruca    
Zwartkop Sylvia atricapilla    

Tjiftjaf Phylloscopus collybita    
Fitis Phylloscopus trochilus    

Goudhaan Regulus regulus    
Grauwe vliegenvanger Muscicapa striata    
Withalsvliegenvanger Ficedula albicollis    
Bonte vliegenvanger Ficedula hypoleuca    

Matkop Parus montanus    
Kuifmees Parus cristatus    

Zwarte mees Parus ater    
Pimpelmees Parus caeruleus    

Koolmees Parus major    
Boomklever Sitta europaea    

Wielewaal Oriolus oriolus    
Grauwe klauwier Lanius collurio    

Gaai Garrulus glandarius    
Ekster Pica pica    

Notenkraker Nucifraga caryocatactes    
Raaf Corvus corax    

Huismus Passer domesticus    
Ringmus Passer montanus    

Vink Fringilla coelebs    
Europese Kanarie Serinus serinus    

Putter Carduelis carduelis    
Sijs Carduelis spinus    

Kruisbek Loxia curvirostra    
Goudvink Pyrrhula pyrrhula    
Appelvink Coccothraustes coccothraustes    
Geelgors Emberiza citrinella    
Rietgors Emberiza schoeniclus    
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Inleiding 
Het ontbrak ons aan een Flora van Slowakije, hetgeen sommige determinaties onbetrouwbaar maakt. 
Voor determinatie is vooral gebruikt gemaakt van Adler, Wolfgang, Karl Oswald & Raimond Fisher 
(1994). Exkursionsflora von Österreich. Bestimmungsbuch für alle in Österreich wildwaschenden 
sowie die wichtigsten kultivierten Gefässpflanzen (Farnpflanzen und Samenpflanzen) mit Angaben 
über ihre Ökologie und Verbreitung. Verlag Eugen Ulmer; Wien, Stuttgart. De wetenschappelijke 
namen zijn, tenzij anders aangeduid, volgens dit boek.  
Om een idee te krijgen of om deteminaties te ondersteunen is de volgende literatuur het meest 
gebruikt:  
Grey-Wilson, Christopher & Marjorie Blamey (2003). Bergflora van Europa. Van IJsland en 
Scandinavië tot Oost-Europa, Spanje en Italië. Tirion, Baarn.  
Rothmaler, Werner (Begr.);Eckehart J.J.Jäger & Klaus Werner (Hrsg.) (1995). Exkursionsflora für 
Deutschland, Band 3: Gefässpflanzen, Atlasband; 9. Auflage; Gustav Fischer Verlag, Jena.  
Rothmaler, Werner (Begr.);Rudolf Schubert & Walter Vent (Hrsg.) (1994). Exkursionsflora für 
Deutschland, Band 4: Gefässpflanzen. Kritischer Band. 8. Auflage 1990, neuausgegeben; Gustav 
Fischer Verlag, Jena.  
De Nederlandse namen zijn -voor zo ver aanwezig- volgens Meijden, R.van der (1996). Heukels' Flora 
van Nederland. 22e druk, Wolters-Noordhoff, Groningen  
en anders volgens Lambinon, Jacques, Joseph-Edgar De Langhe, Leon Delvosalle & Jacques 
Duvigneaud (1998). Flora van België, het Groothertogdom Luxemburg, Noord-Frankrijk en 
aangrenzende gebieden (Pteridofyten en Spermatofyten) Derde druk. Nationale Plantentuin van 
België, Meise  
of Grey-Wilson, Christopher & Marjorie Blamey (2003).  
Nederlandse namen tussen '' zijn fantasie, meestal letterlijk vertaald uit Adler c.s. (1994).  
Bij onzekerheid over de determinatie is aan de wetenschappelijke namen de afkorting 'cf' toegevoegd. 
Dat staat voor 'conform': lijkt op. In deze gevallen is aan de Nederlandse namen de afkorting 'l.o.' 
toegevoegd: 'lijkt op'. 's.l.' staat voor sensu latu = in brede zin. Is gebruikt als een soortnaam in meer 
betekenissen kan worden gebruikt, bijv. als één ondersoort ook wel met die soortnaam wordt 
aangeduid. S.l. betekent in zo'n geval dat de brede soortopvatting hier wordt gehanteerd, bijv. omdat 
we niet wisten welke ondersoort het was. 'Sensu V.d.M '96' staat hier bij een soort waar we de 
opvattingen van Adler c.s. niet volgen, maar die van Van der Meijden 1996. 'Spec.' staat voor species. 
Dit is aan een naam toegevoegd als de determinatie niet verder gaat dat tot op geslacht, in het 
Nederlands staat er 'soort' achter de naam.  
Wilgendeterminaties 
Opvallend vaak hebben we geworsteld met caprea-achtige Salix. Thuisgekomen blijkt dat dit in 
midden-Europa een lastige complex van soorten is: S. caprea, silesiaca en appendiculata en pubescens 
(syn. laggeri). Daarvan zouden alleen caprea en silesiaca in Tsjechïe en Slowakije voorkomen. Op de 
plaatjes ziet de bladvorm van silesiaca er erg cinerea-achtig uit. Op grond van de afwezigheid van 
striae (lijsten op het 2- en meerjarige hout) is Salix cinerera wel uit te sluiten. Omdat lang niet alle 
meldingen gepaard gaan van herbariummateriaal, lijkt ons de aanduiding 'Salix caprea s.l.' het veiligst. 
Zie:  
Hegi, Gustav (Begr.), Hans J. Conert, Ulrich Hamann, Wolfram Schultze-Motel & Gerhard Wagenitz 
(eds.) (1981). Illustrierte Flora von Mitteleuropa. Pteridophyta Spermatophyta; Band III 
Angiospermae, Dicotyledones 1; Teil 1. Verlag Paul Parey, Berlin Hamburg.  
Gmelar~, Jindr~ig, Walter Meusel, Hans Lattke & Hans-Joachim Hemmerling (1979). Die Weiden 
Europas. Die Gattung Salix. Die Neue Brehm-Bucherei; A. Ziemsen Verlag, Wittenberg Lutherstadt.  
K.H. Rechinger: Salix, in Tutin, T.G. c.s. (eds.) 1964. Flora Europaea. Vol. 1. Lycopodiaceae to 
Platanaceae. At the University Press, Cambridge.  
 
Bevestigde determinaties 
De determinatie van Callitriche cophocarpa is bevestigd door Karin Martinsson van de Botanische tuin 
van Uppsala (Zweden).  
Niet verder in het verslag opgenomen is een excursie samen met het NJN-kamp in Blatnica, 20 km ten 
zuiden van Martin. Toen is onder andere een bijzondere vorm van Potamogeton berchtoldii gevonden 
in de visvijvers bij Mos~ovce. De zijkanten van de bladen zijn niet parallel, maar wijken naar boven 
toe iets uit elkaar, zodat het blad bijna bovenaan het breedst is. De planten lagen in vochtig organisch 
slib. De 



determinatie is bevestigd door Klaus van de Weyer, Nettetal (Duitsland) en volgens Klaus is deze 
vorm gewoon voor dergelijke ondiepe standplaatsen.  
De Phleum alpinum is gedetermineerd door Dana Bernátová en Jano Topercer van het Biologisch 
Station van de Comenius Universiteit (Bratislava) in Blatnica.  
 
Nummering kolommen in de plantentabel 
De nummers corresponderen met de nummers in 'Overzicht van de excursies'.  
1. Omgeving Trusalová, bloemrijke weitjes, bospaadjes en 'n veentje.  
 a.  Schraal, door gehoede koeien beweid veld direct naast de ingang van de camping.  
 b.  Beukenbos op natte grond, aan een zijbeekje van de grote beek. Vlakke bodem.  
 c.  Veentje waarin een beek ontspringt, met daarin een bronpoel een kwelzone rond de beek.  
 d. Overige soorten, niet specifiek voor a t/m c.  
2.  Vanuit Trusalová in noordelijke richting tot aan Chata pod Chlebom. Bosachtig terrein met 

vochtige plekken, veelal langs wegbermen.  
3.  Vanuit Rieka omhoog door het dal van de Sútovsky potok naar een waterval, S. vodopad. 

Beginpunt in het dorp Rieka, verder een beekdal en droog beukenbos.  
 a. in het dorp 
 b. vochtige beekoever en andere vochtige plekken.  
 c. Droge(re) bosrand: hakhout beukenbos + fijnspar.  
 d. Droge plekken op en aan een brug. 
4. Vanuit Krpel'any het berggebied van Kopa in. Alleen de kalkrijke helling van de berg is 

bezocht; weitjes en bos. 
5. Vanuit Trusalová kort naar het noorden, dan binnendoor naar Sútovo, vandaar via 

landweggetjes en korte tijd langs de hoofdweg naar Motorest. Open graslanden.  
6A. Kral'ovany, omgeving station en bergweide.  
 a.  Ruderaal terrein bij spoorwegstation 
 b.  wegberm 
 c.  berghelling.  
6B.  Vanuit Kral'ovany naar Stoh. Ruderaal terrein en bossen: gemengd loofbos, sparrenbos met 

bosbes en loofbos.  
7.  Vanuit Nolcovo omhoog naar berg Magura (1059 m), dan over bergkam naar Sedlo Príslop (pas 

op 935m) vandaar langs de beek Ráztoky terug naar het uitgangspunt. O.a. begraasd kalkgrasland 
met jeneverbessen, beukenbos met oude, dikke, geknotte bomen, graslanden, bronveentje en 
langs beek.  

9.  Naar de bergtop Vel'ky Kriván. Meest op kalk, bovenaan op veen.  
10.  Naar de bergtop Vel'ky Kriván, te voet terug naar Trusalová. Boomloze toppen, Bergden-velden, 

kale steenblokken, grazige en ruige stukken. Daarna afdaling over kaalgekapte strook met veel 
bosbessen, voornamelijk door sparren- en beukenbos. Zie ook lijst 9 en 12.  

11.  Naar Martinské Hoje, een bergrug in Malá Fatra westelijk van Martin.  
 a.  Bermen rond parkeerterrein. 
 b.  Onderweg vanuit de kabelbaan en bovenaan gekomen het eerste stuk door het bos. 
 c.  Bergwei boven het bos.  
12.  Herhaling van excursie 9.  
13.  Directe omgeving van de rivier de Váh bij Krpel'any.  
 a.  Droge oever + bermen + akker.  
 b.  Vochtige oevers + vochtige ruigtes, meest langs een kalkgroeve.  
 c.  Aan en in de rivier en in stilstaande nevengeul.  
15.  Dolné diery en de Nové diery, diepe kloven aan de noordkant van de Malá Fatra. Ook langs het 

pad naar Stefanová en de Horné diery.  
17.  Beekdal Hlavná Dolina boven Podhradsky Potok. Vrij nauw dal met sparrenbos en droge en 

moerassige delen, waaronder heel ondiep stromend en stilstaand water.  
18. Naar de monding van de Podhradsky Potok. Rivier en oevers, grindgaten, kleigaten, droge 

oevers, ooibossen, ruigtes en akker.  
 
Henk Dries en John Bruinsma 



 



 



Excursie nr: 1 1 1 1 2 3 3 3 3 4 5 6A 6A 6A 6B 7 9+ 10 11 11 11 13 13 13 15 17 18
wetenschapp. naam a b c d a b c d a b c 12 a b c a b c nederlandse naam
Acer platanoides x Noorse esdoorn
Acer pseudoplatanus x Gewone esdoorn
Acer saccharum x Suikeresdoorn
Achillea millefolium x x Duizendblad
Aconitum vulparia x Gele monnikskap
Actaea spicata x x x Christoffelkruid
Adenostyles alliariae x x 'Grijze alpendost'
Adoxa moschata x Muskuskruid
Aegopodium podagraria x x x x Zevenblad
Agrimonia eupatoria x x Gewone agrimonie
Agrostis capillaris x Gewoon struisgras
Ajuga reptans x x Kruipend zenegroen
Alchemilla spec. x Vrouwemantel-soort
Alliaria petiolata x Look-zonder-look
Allium oleraceum x Moeslook
Allium victorialis x 'Allemansknoflook'
Alnus incana x Witte els
Amaranthus caudatus x Kattestaartamarant
Amaranthus retroflexus x Papagaaiekruid
Anchusa officinalis x Gewone ossetong
Anemone narcissiflora x Grote bosanemoon
Anemone nemorosa x x Bosanemoon
Angelica spec. x Engelwortel-soort
Antennaria dioica x Rozenkransje
Anthericum liliago x x Grote graslelie
Anthoxanthum odoratum x c Gewoon reukgras
Anthriscus sylvestris x Fluitekruid
Anthyllis vulneraria x x Wondklaver
Arctium lappa x x Grote klit
Arctium minus sensu vdM1996 x x Gewone klit
Arctium tomentosum x x x Donzige klit
Armoracia rusticana x Mierik
Artemisia vulgaris x x x Bijvoet
Aruncus dioicus x x Geitebaard
Asarum europaeum x x x x Mansoor
Asperula cynanchica x x Kalkbedstro
Asplenium ruta-muraria x Muurvaren
Asplenium trichomanes x x x Steenbreekvaren
Asplenium viride x Groensteel
Astragalus glycyphyllos x Hokjespeul
Astrantia major x x x Groot sterrescherm
Athyrium filix-femina x Wijfjesvaren
Atriplex patula x Uitstaande melde
Atropa bella-donna x Wolfskers
Avenula pratensis x Beemdhaver
Ballota nigra ssp.nigra x 'Gewone ballote'
Bellis perennis x Madeliefje
Betula pendula x x Ruwe berk  
Bidens cernua x Knikkend tandzaad
Biscutella laevigata x Brilkruid
Blysmus compressus x Platte bies 
Brachypodium sylvaticum x x Boskortsteel
Briza media x x x x x Klein trilgras
Bromus erectus x Bergdravik
Bromus ramosus x Ruwe dravik
Buphtalmum salicifolium x x Koeieoog
Bupleurum falcatum x Sikkelgoudscherm
Calamagrostis arundinacea x Bosstruisriet
Calamagrostis epigejos x x x Duinriet
Calamagrostis varia x Bergstruisriet
Callitriche cophocarpa Gekield Sterrekroos 
Campanula cf. scheuchzeri x x l.o. 'Scheuchzers klokje'
Campanula glomerata x x Kluwenklokje



Excursie nr: 1 1 1 1 2 3 3 3 3 4 5 6A 6A 6A 6B 7 9+ 10 11 11 11 13 13 13 15 17 18
wetenschapp. naam a b c d a b c d a b c 12 a b c a b c nederlandse naam
Campanula patula x x Weideklokje
Campanula persicifolia x Prachtklokje
Campanula rapunculoides x x x x Akkerklokje
Campanula rotundifolia x Grasklokje
Campanula trachelium x x x x Ruig klokje
Capsella bursa-pastoris x x x Herderstasje
Cardamine amara x Bittere veldkers
Cardamine impatiens x Springzaadveldkers
Cardaminopsis arenosa x x Rozetsteenkers
Carduus acanthoides x x Langstekelige distel
Carduus personata x Maskerdistel
Carex acuta x Scherpe zegge
Carex alba x x Witte zegge
Carex davalliana x Veenzegge
Carex digitata x x Vingerzegge
Carex echinata x Sterzegge
Carex flacca x Zeegroene zegge
Carex flava x x Gele zegge
Carex hirta x Ruige zegge 
Carex hordeistichos x 'Gerstzegge'
Carex lepidocarpa x x Schubzegge
Carex nigra x Zwarte zegge
Carex oederi x Dwergzegge
Carex otrubae x Valse voszegge 
Carex panicea x x Blauwe zegge
Carex paniculata x x Pluimzegge
Carex pilulifera x Pilzegge
Carex rostrata x x x Snavelzegge
Carex serotina x Late zegge
Carex spicata x Gewone bermzegge
Carex strigosa x Slanke zegge
Carex sylvatica x x Boszegge
Carex tomentosa x Viltzegge
Carlina acaulis x x Zilverdistel
Carlina vulgaris x Driedistel
Carpinus betulus x x Haagbeuk
Catabrosa aquatica x Watergras
Centaurea jacea x x Knoopkruid
Centaurea scabiosa x x Grootbloemcentaurie
Centaurium pulchellum x Fraai duizendguldenkruid
Chaenorrhinum minus x Kleine leeuwebek
Chaerophyllum aromaticum x 'Lekkerruikend ribzaad'
Chamerion angustifolium x x x Wilgenroosje
Chamerion dodonaei x x Rozemarijn-wilgeroosje
Cichorium intybus x x x Wilde cichorei
Circaea lutetiana x x x Groot heksenkruid
Cirsium acaule x Aarddistel
Cirsium arvense x x x Akkerdistel
Cirsium erisithales x x x Bleekgele vederdistel
Cirsium oleraceum x x Moesdistel
Cirsium palustre x x x Kale jonker 
Cirsium tomentosum x 'Donzige vederdistel'
Clematis vitalba x Bosrank
Clinopodium vulgare x x x Borstelkrans
Coeloglossum viride x Groene nachtorchis
Colchicum autumnale x x Herfsttijloos
Convallaria majalis x Lelietje-van-dalen
Convulvulus arvensis x Akkerwinde
Cornus sanguinea x x Rode kornoelje
Corylus avellana x x x Hazelaar
Crataegus laevigata x Tweestijlige meidoorn
Crataegus monogyna x Eenstijlige meidoorn
Crepis capillaris x Klein streepzaad
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wetenschapp. naam a b c d a b c d a b c 12 a b c a b c nederlandse naam
Crepis paludosa x Moerasstreepzaad
Cruciata glabra x x 'Kaal kruisbladwalstro'
Cucubalis baccifer x x Besanjelier
Cuscuta epithymum x x Klein warkruid
Cyperus flavescens x Geel cypergras
Cyperus fuscus x x Bruin cypergras
Cystopteris filix-fragilis x Blaasvaren
Dactylorhiza fuchsii x x Bosorchis
Dactylorhiza maja.sp. maj. x Brede orchis
Dactylorhiza majalis s.l. x x Riet / brede orchis
Danthonia decumbens x x Tandjesgras
Daphne mezereum x Peperboompje
Daucus carota x Wilde peen
Dentaria bulbifera x x x x Bolletjeskers
Dianthus carthusianorum s.l. x x x x Karthuizer anjer
Dianthus deltoides x x x Steenanjer
Dianthus gratianapolitanus x Rotsanjer
Dianthus sylvaticus x 'Bosanjer'
Digitalis grandiflora x Groot vingerhoedskruid
Digitalis lutea x x x Geel vingerhoedskruid
Doronicum austriacum x Oostenrijks gemzenkr.
Drosera rotundifolia x Ronde zonnedauw
Dryas octopetala x Zilverwortel
Dryopteris dilatata x x Brede stekelvaren 
Dryopteris filix-mas x x Mannetjesvaren
Echinops exaltus x Stekelige kogeldistel 
Echium vulgare x x Slangekruid
Eleocharis acicularis x Naaldwaterbies
Eleocharis austriaca x 'Oostenrijkse waterbies'
Elodea canadensis x Brede waterpest
Elymus caninus x Hondstarwegras
Elytriga repens x Kweek
Empetrum nigrum x Kraaihei
Epilobium alpestre x 'Kransbasterdwederik'
Epilobium montanum x Bergbasterdwederik
Epipactis helleborine x x Brede wespenorchis
Epipactis palustris x x Moeraswespenorchis
Epipactis spec. x Wespenorchis
Equisetum arvense x x Heermoes
Equisetum sylvaticum x Bospaardestaart
Equisetum variegatum x Bonte paardestaart
Erigeron acer x Scherpe fijnstraal
Erigeron annuus x Zomerfijnstraal
Eriophorum angustifolium x Veenpluis
Eriophorum latifolium x x x Breed wollegras
Eupatorium cannabinum x x x x Koniginnekruid
Euphorbia amygdaloides x x Amandelwolfsmelk
Euphorbia cyparissias x x x Cipreswolfsmelk
Euphorbia esula x Heksenmelk
Euphrasia rostkoviana x x x Beklierde ogentroost
Euphrasia spec. x Ogentroost soort
Euphrasia stricta s.l. x Stijve ogentroost
Fagus sylvatica x x x Beuk
Falcaria vulgaris x Sikkelkruid
Festuca gigantea x x Reuzenzwenkgras
Festuca ovina s.l. x Schapegras
Festuca rubra s.l. x Rood zwenkgras
Filipendula ulmaria x Moerasspirea
Fragaria moschata x Grote bosaardbei
Fragaria vesca x x x x Bosaardbei
Fraxinus excelsior x Gewone es
Fumaria spec. x Duivekervel
Galeopsis ladanum x Brede raai
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Galeopsis segetum x Bleekgele hennepnetel
Galeopsis speciosa x x x x Dauwnetel
Galeopsis tetrahit x x Gewone hennepnetel
Galinsoga quadriradiata x x Harig knopkruid
Galium aparine x Kleefkruid
Galium mollugo x x x Glad walstro
Galium odoratum x x Lieve-Vrouwe-bedstro
Galium rivale x x 'Beekwalstro'
Galium sylvaticum x Boswalstro
Galium uliginosum x Ruw walstro
Galium verum x x Geel walstro
Gentiana asclepioides x x Zijdeplantgentiaan
Gentiana cruciata x x x x x Kruisbladgentiaan
Gentiana lutea x Gele gentiaan
Gentianella amarella x Slanke gentiaan
Gentianella praecox x 'Karpatengentiaan'
Gentianella germanica x Duitse gentiaan
Geranium phaeum x x Donkere ooievaarsbek
Geranium pratense x x Beemdooievaarsbek
Geranium robertianum x x Robertskruid
Geranium sylvaticum x Bosooievaarsbek
Geum montanum x Bergnagelkruid
Geum spec. x Nagelkruid
Geum urbanum x Geel nagelkruid
Gladiolus imbricatus x 'Dakpangladiool'
Gnaphalium norvegicum x x 'Noorse droogbloem'
Gymnadenia conopsea x x Grote muggenorchis
Gymnadenia odoratissima x Kleine muggenorchis
Gymnocarpium dryopteris x x Gebogen driehoeksvaren
Hedera helix x Klimop
Helianthemum nummularium x x Geel zonneroosje
Herniaria glabra x Kaal breukkruid
Hesperis matronalis x Damastbloem 
Hieracium aurantiacum x Oranje havikskruid
Hieracium pilosella x Muizenoor
Homogyne alpina x x Alpenhoefblad
Hypericum hirsutum x Ruig hertshooi
Hypericum maculatum x x x Gevlekt hertshooi
Hypericum montanum x Berghertshooi
Hypericum perforatum x x x Sint Janskruid
Hypochaeris radicata x Gewoon biggekruid
Hypochoeris uniflora x 'Eenhoofdig biggekruid'
Impatiens glandulifera x Reuzenbalsemien
Impatiens noli-tangere x x x Groot springzaad
Impatiens parviflora x x x Klein springzaad
Inula helenium x Griekse alant
Jovibarba globifera x Klokjesvetkruid
Jovibarba spec. x Jupiterbaar soort
Juncus alpinus x Alpenrus
Juncus articulatus x Zomprus
Juncus compressus x Platte rus
Juncus conglomeratus x Biezeknoppen
Juncus inflexus x x x Zeegroene rus
Juniperus communis x Jeneverbes
Knautia arvensis x x Beemdkroon
Knautia kitaibelii x 'Kitaibelknautia'
Lactuca perennis x Blauwe sla
Lactuca tatarica x Strandsla
Lamiastrum galeobdolon x Gele dovenetel
Lamium maculatum x Gevlekte dovenetel
Lapsana communis x x x Akkerkool
Lathyrus tuberosus x x x x Aardaker
Lathyrus vernus x Voorjaarslathyrus
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Legousia hybrida x Klein spiegelklokje
Leucanthemum vulgare x x x x Gewone margriet
Lilium martagon x Turkse lelie
Linaria vulgaris x x Vlasbekje
Linum catharticum x x Geelhartje
Linum perenne x Overblijvend vlas
Listera ovata x Grote keverorchis
Listera spec. x Keverorchis
Lolium perenne x Engels raaigras
Lonicera nigra x Zwarte kamperfoelie
Lonicera xylostemum x Rode kamperfoelie
Lotus corniculatus x Gewone rolklaver
Lunaria rediviva x x x Wilde judaspenning
Luzula luzuloides x Witte veldbies
Luzula luzuloides ss.rubellum x Witte veldbies ss. rood
Luzula multiflora x Veelbloemige veldbies
Luzula sylvatica x x Grote veldbies
Lycopus europaeus x Wolfspoot
Lysimachia nemorum x Boswederik
Lysimachia nummularia x x Penningkruid
Lysimachia vulgaris x Grote wederik
Maianthemum bifolium x x x x Dalkruid
Malaxis monophyllos x Eenblad ('n orchidee)
Malus sylvestris x Appel
Malva moschata x Muskuskaasjeskruid
Matricaria discoidea x Schijfkamille
Matricaria maritima x Reukloze kamille
Matricaria recutita x Echte kamille
Medicago falcata x x x Sikkelklaver
Medicago lupulina x x x Hopklaver
Medicago sativa x Luzerne
Melampyrum arvense x x x Wilde weit
Melampyrum nemorosum x x 'Heggezwartkoren'
Melampyrum sylvaticum x Boshengel
Melica ciliata x Gewimperd parelgras
Melica nutans x Knikkend parelgras
Melica uniflora x Eenbloemig parelgras
Melilotus alba x x Witte honingklaver
Melilotus altissima x Goudgele honingklaver
Melilotus officinalis x Citroengele honingklaver
Mentha longifolia x x x Hertsmunt
Mercurialis perennis x x x Bosbingelkruid
Milium effusum x x Bosgierstgras
Monotropa hypopithys x Stofzaad
Mycelis muralis x x x Muursla
Myriophyllum spicatum x Aarvederkruid
Myriophyllum verticillatum x Kransvederkruid 
Nardus stricta x x x Borstelgras 
Odontites vernus s.l. x Rode ogentroost
Ononis repens x Kruipend stalkruid
Ononis spinosa x Kattedoorn
Orchis purpurea x Purperorchis
Origanum vulgare x x x x x Wilde marjolein
Orobanche caryophyllacea x Walstrobremraap
Orobanche flava x x Hoefbladbremraap
Oxalis acetosella x Bosklaverzuring
Papaver dubium x Bleke klaproos
Parentucellia viscosa x x Kleverige ogentroost
Paris quadrifolia x x x x Eenbes
Parnassia palustris x x Parnassia
Pastinaca sativa x x Pastinaak
Pedicularis verticillata x Kranskartelblad 
Persicaria bistorta x x Adderwortel
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Petasites cf. alba x x l.o. Wit  hoefblad
Phalaris arundinacaea x x x Rietgras
Phegopteris connectilis x x x Smalle beukvaren
Phleum alpinum x x 'Alpendoddegras'
Phleum pratense x Timoteegras
Phyteuma orbiculare x Bolrapunzel
Phyteuma spicata x Witte rapunzel
Phyteuma spicatum s.l. x Rapunzel
Picea abies x Fijnspar
Pimpinella saxifraga x x x Kleine bevernel
Pinguicula vulgaris x x Vetblad 
Pinus mugo x x Bergden
Plantago lanceolata x x Smalle weegbree
Plantago major x x Grote weegbree
Plantago media x x Ruige weegbree
Poa alpina x 'Alpenbeemdgras'
Poa annua x Straatgras
Poa compressa x Plat beemdgras
Poa nemoralis x Schaduwgras
Poa palustris x Moerasbeemdgras
Poa pratensis x Veldbeemdgras
Poa trivialis x Ruw beemdgras
Polygala spec. x Vleugeltjesbloem
Polygonatum multiflorum x Gewone salomonszegel
Polygonatum odoratum x Duinsalomonszegel
Polygonatum verticillatum x x x Kranssalomonszegel
Polygonum convolvulus x Zwaluwtong
Polygonum hydropiper x Waterpeper
Polygonum viviparum x Levendbarende duizendkn. 
Polypodium spec. x x Eikvaren soort
Polystichum lonchitis x Lansvaren
Polystichum spec. x x Naaldvaren soort
Populus tremula x Ratelpopulier
Potamogeton crispus x x Gekroesd fonteinkruid
Potamogeton natans x Drijvend fonteinkruid
Potamogeton nodosus x Rivierfonteinkruid
Potamogeton pectinatus x Schedefonteinkruid
Potamogeton pusillus x x Tenger fonteinkruid
Potentilla anserina x x Zilverschoon
Potentilla argentea x x Viltganzerik
Potentilla aurea x Goudgele ganzerik
Potentilla erecta x x x x Tormentil 
Potentilla supina x Liggende ganzerik
Potentilla verna s.l. x Voorjaarsganzerik
Primula elatior x Slanke sleutelbloem
Primula veris x Gulden sleutelbloem
Prunella grandiflora x x Grote brunel 
Prunella vulgaris x x x x Gewone brunel
Prunus padus x x x Vogelkers
Pteridium aquilinum x x Adelaarsvaren
Pulmonaria obscura x Donker longkruid
Pyrola minor x Klein wintergroen
Pyrus communis x Peer
Ranunculus acris x x x Scherpe boterbloem
Ranunc.acris cf. ss strigulosus x l.o.'Geroskamde boterbl.'
Ranunculus aconitifolius x 'Monnikskapsranonkel'
Ranunculus auricomus s.l. x Gulden boterbloem
Ranunculus circinatus x Stijve waterranonkel
Rhianthus angustifolius x x Grote ratelaar
Rhodiola rosea x 'Rozenwortel'
Ribes alpinum x Alpenbes
Rubus idaeus x x Framboos
Rumex acetosella x Schapezuring
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Rumex alpinus x x 'Alpenzuring'
Rumex x pratensis x Bermzuring
Salix alba x x x Schietwilg
Salix aurita x Geoorde wilg
Salix caprea s.l. x x x Boswilg s.l. 
Salix fragilis x x x Kraakwilg
Salix purpurea x x x x Bittere wilg
Salix triandra x x Amandelwilg
Salix viminalis x x x Katwilg
Salvia glutinosa x x x x x Kleverige salie
Salvia pratensis x Veldsalie
Salvia verticillata x x x x x Kranssalie
Sambucus ebulus x x Kruidvlier
Sambucus nigra x x Gewone vlier
Sambucus racemosa x x Trosvlier
Sanguisorba minor x Kleine pimpernel
Sanicula europaea x x Heelkruid
Saponaria officinalis x Zeepkruid
Saxifraga aizoides x Gele bergsteenbreek
Saxifraga paniculata x x 'Trossteenbreek'
Saxifraga rotundifolia x x Ronde steenbreek
Scabiosa lucida x Glanzende scabiosa
Scabiosa ochroleuca x x Gele scabiosa
Scirpus sylvaticus x Bosbies
Scrophularia nodosa x Knopig helmkruid
Scrophularia umbrosa ss. um. x Rivierhelmkruid
Securigera varia x x x Bont kroonkruid
Sedum acre x Muurpeper
Sedum album x Wit vetkruid
Sedum sexangulare x Zacht vetkruid
Selaginella selaginoides x 'Alpenmosvaren'
Senecio doronicum x Gemzenkruiskruid
Senecio hercynicus x Veelbloem.schaduwkruiskr.
Senecio ovatus x Schaduwkruiskruid
Senecio spec. x Groot kruiskruid
Senecio subalpinus x x 'Bergkruiskruid'
Senecio viscosus x Kleverig kruiskruid
Sesleria albicans x Blauwgras
Silene dioica x Dagkoekoeksbloem
Silene latifolia x Avondkoekoeksbloem
Silene noctiflora x Nachtkoekoeksbloem
Silene vulgaris x x x x x Blaassilene
Sisymbrium officinale x Gewone raket
Solanum dulcamara x Bitterzoet
Solidago gigantea x Late guldenroede
Solidago virgaurea x Echte guldenroede
Solidago virgaurea x Echte guldenroede 
Sonchus arvensis x Akkermelkdistel
Sonchus oleraceus x Gewone melkdistel
Sorbus aucuparia x Lijsterbes
Sparganium emersum x Kleine egelskop
Sparganium erectum x Grote egelskop
Sphagnum spp. x Veenmos div. soorten
Stachys officinalis x x Betonie
Stachys sylvatica x x Bosandoorn
Stellaria graminea x Grasmuur
Stellaria nemorum x x Bosmuur
Succisa pratensis x Blauwe knoop
Swertia perennis x Poelgentiaan
Tanacetum vulgare x x Boerenwormkruid
Teucrium chamaedrys x x Echte gamander
Thalictrum aquilegifolium x Akeleiruit
Thalictrum lucidum x 'Glansruit'
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Thesium alpinum x Alpenbergvlas 
Thymus pulegioides x x x Grote tijm
Tofieldia calyculata x Tofieldia (Leliefamilie) 
Torilis japonica x Heggedoornzaad
Trientalis europaea x Zevenster
Trifolium medium x Bochtige klaver
Trifolium montanum x Bergklaver
Trifolium pratense x Rode klaver
Trifolium repens x Witte klaver
Triglochin palustre x x Moeraszoutgras
Typha latifolia x Grote lisdodde
Ulmus glabra x Ruwe iep
Urtica dioica x Grote brandnetel
Utricularia vulgaris x x Groot blaasjeskruid
Vaccinium myrtillus x x Blauwe bosbes
Vaccinium spec. x Bosbes soort
Vaccinium vitis-idaea x Rode bosbes
Valeriana dioica x Kleine valeriaan
Valeriana officinalis x Echte valeriaan
Valeriana spec. x Valeriaan
Veratrum album x x Witte nieswortel
Verbascum nigrum x x x Zwarte toorts
Verbena officinalis x IJzerhard
Veronica anagallis-aquatica x Blauwe waterereprijs
Veronica arvensis x Veldereprijs
Veronica beccabunga x x Beekpunge
Veronica chamaedrys x Gewone ereprijs
Veronica officinalis x x x Mannetjesereprijs
Veronica persica x x x Grote ereprijs
Viburnum opulus x x Gelderse roos
Vicia cracca x x Vogelwikke
Vincetoxicum hirundinaria x Witte engbloem
Vincetoxicum spec. x Engbloem
Viola arvensis x Akkerviooltje
Viola palustris x Moerasviooltje
Viola spec. x Viooltje soort
Zannichelia palustris ss. pal. x x Zittende zannichellia



 
LIBELLEN   PADDESTOELEN   

     
Juffers     Zygoptera   Excursies 16 juli  

   Beekjuffers  
Calopterygidae 

  Waaiertje Schizophyllum commune

      Weidebeekjuffer Calopterix splendens  Grote knoflooktaailing Marasmius alliaceus
   Waterjuffers  

Coenagrionidae 
  Slanke trechterzwam Clitocybe gibba

      Azuurwaterjuffer Coenagrion puella  Gewone glimmerinktzwam Coprinus micaceus
      Watersnuffel Enallagma cyathigerum  Zwavelzwam Laetiporus sulphureus

      Lantaarntje Ischnura elegans  Camping op 18 juli   
      Roodoogjuffer spec. Erythromma spec.  Roodbruine slanke amaniet Amanita fulva
      Grote roodoogjuffer Erythromma najas  Breedplaat streephoed Megacollybia platyphylla

      Vuurjuffer Pyrrhosoma nymphula  Camping op 25 juli  
   Breedscheenjuffers  

Platycnemididae 
  Bleke franjehoed Psathyrella candolleana

      Breedscheenjuffer spec. Platycnemis spec.  Stinkparasol Lepiota cristata
   Gewone krulzoom Paxillus involutus

Echte libellen  
Anisoptera 

  Heksenschermpje Mycena rosea

   Glazenmakers  
Aeshnidae 

  Wieltje Marasmius rotula

      Glazenmaker spec. Aeshna ? spec.  Bundelcollybia Collybia confluens
      Blauwe glazenmaker Aeshna cyanea  Parelamaniet  Amanita rubescens

      Keizerlibel spec. Anax spec.  Gewone zwavelkop Psilocybe fascicularis
   Bronlibellen  

Cordulegastridae 
  een weerschijnzwam Inonotus spec.

      Zuidelijke bronlibel Cordulegaster bidentata  Grijze buisjeszwam Bjerkandera adusta
   Glanslibellen  

Corduliidae 
  een mosklokje Galerina spec.

      Glanslibel spec.   Fijnschubbige trechterzwam Clytocybe squamulosa
      Tweevlek Epitheca bimaculata  Weidekringzwam Marasmius oreades

   Korenbouten  
Libellulidae 

  Bleek nestzwammetje Cyathus olla

      Viervlek Libellula quadrimaculata  Bruine ringboleet Suillus luteus
      Oeverlibel spec. Orthetrum spec.  Wijdporiehoutzwam Datronia mollis

      Zuidelijke oeverlibel Orthetrum brunneum  geur van Grote stinkzwam Phallus impudicus
      Vuurlibel Crocothemis erythraea  Klovenwandeling op 24 juli  

      Rode heidelibel spec. Sympetrum spec.  een vezelkop Inocybe spec.
      Bandheidelibel Sympetrum pedemontanum  Platte tonderzwam Ganoderma lipsiense

   Echte tonderzwam Fomes fomentarius
   Roogerande houtzwam Fomitopsis pinicola
ANDERE INSECTEN , ETC.   Gewoon elfenbankje Trametes versicolor
   Geweizwammetje Xylaria hypoxylon

Snuitkever spec. Piporus glabrirostris  Gele hoorntjes Calocera cornica
Krabspin met rode strepen   Slijmige spijkerzwam Gomphidus glutinosus

Krabspin spec. Misumetra fabia  een hertenzwam Pluteus spec.
Mestkever spec.   Bundelcollybia Collybia confluens

Blinde bij Ceristulis tenax  Gazonvlekplaat Panaeolus foenisecii
Fakkelsprinkhaan   een satijnzwam Entoloma spec.

Roodvleugel sprinkhaan Psophus stridulatus?  Spateltrilzwam Tremiscus helveloides
Sabelsprinkhaan, veel 

soorten 
  een mycena Mycena spec.

Muskusboktor Aromia moschata  Wieltje Marasmius rotula
Alpenboktor Rosalina alpina    

een gouden tor   NB. Bij de determinaties is 
geen microscoop gebruikt 

 

     
    Bert Tolsma en

Enige slak?    Frouke Escher
     

Wijngaardslak     
 



Kranswieren in Slowakije KNNV-kamp Turany 2003 
John Bruinsma 

Inleiding 
In dit verslag zijn de vondsten verwerkt van kranswieren tijdens het KNNV-kamp in Turany juli 2003 en het 
aansluitend verblijf van Willie en John Bruinsma. De vondsten in het NJM-kamp in Blatnica 1995 worden kort 
samengevat. Het NJN-kamp in 2003 in Blatnica heeft buiten de gezamenlijke NJN-KNNV-excursie geen vondsten 
opgeleverd.  
Alle vondsten zijn (na-)gedetermineerd door JB en gecontroleerd door Joop van Raam (Nationaal Herbarium Leiden-
branch). Van alle vondstmeldingen wordt materiaal bewaard in Leiden, behalve van een plek vlak bij een plaats waar 
wel verzameld is.  
Op verzoek van Jano Topercer, medewerker van het Biologisch Station van de Universiteit van Bratislava zijn enige 
plekken in de Vel'ká Fatra en de Malá Fatra bezocht. Op een aantal daarvan zijn geen kranswieren aangetroffen. Ook dit 
wordt expliciet in dit verslag gemeld.  
De kranswieren zijn benoemd volgens Krause (1997), de hogere planten volgens Adler (1994), de mossen volgens 
Dirkse, During & Siebel (1999). 
De gebruikte pH-meter is een pHep van HANNA instruments met standaardelektrode De EGV-meter is een 
DIST 3 van HANNA instruments, betrouwbaarheid +/- 40, automatische omrekening naar waarden bij 
25°C.  
 
Vondsten in 2003 
1. Vel'ká Fatra 
Chara vulgaris var. vulgaris, Chara vulgaris var.longibracteata en Chara contraria var.contraria  
23-7-2003, excursie samen met NJN-kamp. ZO van Mos~ovce, Vel'ká Fatra, ten zuiden van Blatnica. Ondiepe, 
stilstaande tot enigszins stromende plekken met mineraalrijke kwel in kalkmoeras, 1/2-10 cm diep, meest op minerale 
bodem, ook op veen. pH 7.5-8.5, EGV 450-480. 48°54'29.5" NB, 18°54'21.7" OL; telkens eensoortige plekken met 
evenmin hogere planten. Wel groeit er op sommige plekken een mos. Dat is door Marleen Smulders (Best) 
gedetermineerd als Scorpidium cossonii (Schimp.) Hedenäs. Dit moeras is vrijwel zeker dezelfde plek waar in 1995 
Chara contraria var.contraria is aangetroffen (zie NJM-kamp 1995 ***). 
Chara contraria var. contraria en Chara vulgaris var.longibracteata 
26-7-2003. Podhradie; 10 km o.v. Martin, aan de rand van de Vel'ká Fatra. In ondiepe karrensporen en kleine 
stroompjes (1/2-5 cm diep) in beekdal. Meest oostelijk en ook westelijk van de beek. Over plm. 300 m. 49°4'29" NB, 
19°4'13" OL. PH 8.0, EGV 340. Alleen kranswieren, iets hoger veel kalkmoeras-planten. 
Chara contraria var. contraria en Chara vulgaris var.longibracteata 
27-7-2003. Ondiepe poeltjes en stroompjes in kalkmoeras oost van Raks~a. 48°52'45.6" NB, 18°53'13.3" OL. In het 
water alleen kranswieren. In het westelijk deel van het moeras meer C. vulgaris, in het kalkrijkere oostelijk deel meer 
C.contraria, maar wel veel overlap.  
2. Malá Fatra 
Chara vulgaris var. vulgaris en Chara contraria var. contraria  
24-7-2003. Biely Potok; plm. 10 km oost van Terchova, Malá Fatra. Langs het eerste stuk van het toegangspad van de 
Dolina Dierna, in ondiepe, luwe plekjes in brede, ondiepe beek door kalkmoerasje, 0-10 cm diep. 49°15,226' NB, 19° 
4,53' OL. PH 8.6, EGV 320. 
Chara contraria var. contraria en Chara vulgaris var. vulgaris  
3-8-2003. Natuurreservaat Moc~iar, w.v. Stankovany. 21 km o.v. Martin. Terrein met minerale bronnen, Malá Fatra. In 
bronpoeltjes, 10 x 10 tot 20 x 100 cm. In 1-10 cm water. 49°9'11.6" NB, 19°9'11.0" OL. Plm. 10 plekken. pH 6.5-7.7; 
EGV 1410->2000. Alleen kranswieren, een soort per poel. Iets hoger veel kalkmoeras-planten. Chara contraria var. 
contraria ook in karrenspoor tussen reservaat en spoorbaan 
3. Vah-vallei 
Chara contraria var. contraria 
22-7-2003. Krpel'any; rand van visplas (voormalige steengroeve), 49°7'0.06" NB, 19°4'58.4" OL. Met o.a. 
Myriophyllum spicatum, Potamogeton pectinatus, Hottonia palustris, Utricularia vulgaris.  
Chara vulgaris var. vulgaris en var.longibracteata 
22-7-2003. Krpel'any; nu stilstaande, 's winters stromende geul van de Vah; 50 m breed, plm. 500 lang; 20-60 cm diep. 
49°6'42.1" NB, 19°4'40.8" OL. Kranswieren 100% bedekkend. Met o.a. Sparganium erectum, Sparganium emersum, 
Utricularia vulgaris, Typha latifolia, Elodea canadensis, Potamogeton pusillus.  
Chara vulgaris var.papillata, Chara vulgaris var.longibracteata en Chara contraria var. contraria  
27-7-2003. Suc~any; grindgaten en natuurlijke poelen langs de Vah, 5 km o.v.. S. Meest in heel ondiep water. 49°6' 
NB, 19°1' OL .Naast de drie kranswieren ook o.a. Utricularia vulgaris, Myriophyllum verticillatum (verzameld) en 
Potamogeton pusillus 
4. Biele Karpaty 
Chara vulgaris var.longibracteata 
4-8-2003. Bronpoeltje bij Jurákovci, langs pad vanuit Melc~ice-Lieskové. Biele Karpaty. Plm. 12 km w.v. Trenc~in. 
Bronpoeltje, 0-3 cm water op open plek in het bos. 48°52'39.8" NB, 17° 52' 44.8" OL; plm. 430 m hoog. Met o.a. 
Equisetum x littorale, Juncus inflexus, Juncus articulatus en Calliergonella cuspidata.  
 



Terreinen waarin in 2003 geen kranswieren zijn aangetroffen 
28-7-2003; Trusalová, kwelpoel in moerasje bij het huisjesterrein ten noorden van het kampeerterrein.  
28-7-2003; Hrabinka Reserve, tussen Trusalová en S~útovo, 49°8'2" NB, 19°3'52" OL. Twee kleine poelen op veen en 
kleine, nu droge stroom in hooiland.  
29-7-2993; Prírodná Reservácia (op bord) = Rojkovské Ras~e Linisko (op kaart) ten westen van Rojkov. Poeltjes met 
opborrelend water en gas op losse kalksteen (travertijn) in grasland, ruigte en (berken-)bosjes. Aan de vegetatie te zien 
zijn sommige zuur andere basisch. Sommige zijn gedempt met snoeihout.  
29-7 tot 2-8-2003. Vysoké Tatry (Hoge Tatra). Bezocht zijn onder andere de twee meertjes bij S~trbske Pleso, 
Popradské Pleso (ten noorden van S~trbske Pleso) en de Velky Studený Potok (beek en poeltjes) bij Hrebienok, ten 
noorden van Starý Smokovec.  
 
NJM-kamp 1995 
Chara globularis var. virgata; syn. C. delicatula  
juli/augustus 1995. In een kleine poel bij de Blatnica Dolina, Blatnica, Vel'ká Fatra.  
Chara vulgaris var. longibracteata 
juli/augustus 1995. Poelen enige honderden meters ten westen van Nolcovo, dicht bij de Vah, voordat de Turiec in de 
Vah uitkomt, Vel'ká Fatra.  
Chara contraria var. contraria *** 
juli/augustus 1995. In zeer ondiep water gevoed met grondwater bij de forellenkwekerij van Mos~ovce, Vel'ká Fatra.  
Chara vulgaris var. vulgaris  
12 juli 1995. In de Raks~a, een snelstromende, 2 m brede beek bij Raks~a, Vel'ká Fatra 
 
Conclusies 
• Het valt ons op hoe veelvormig Chara contraria en Chara vulgaris zijn in deze regio's. Chara contraria is vaak niet 

eenvoudig te herkennen omdat de planten vrijwel isostych zijn.  
• De meeste vondsten zijn gedaan bij de overgang van de Vel'ká Fatra en de Malá Fatra naar het laagland van de 

riviervallei van de Vah en naar de slenk ten oosten van de Vel'ká Fatra. De kranswieren groeien hier in zeer ondiep 
water, hetgeen aangeeft dat er een constante kwelstroom aanwezig is. De brongebieden worden gevoed met kalk- 
en dolomietrijk water uit de bergen. Plaatselijk (Natuurreservaat Moc~iar en Prírodná Reservácia) zal het ook uit 
diepere lagen afkomstig zijn. Het lijkt alsof er in het Prírodná Reservácia wel mogelijkheden voor 
kranswiervegetaties zijn, maar dan moet het snoeihout wel uit de poelen verwijderd worden.  

• Ook de vallei van de Vah levert een aantal vindplaatsen op. Vooral de kranswiervegetatie in de 's zomers niet 
meestromende geul is spectaculair.  

• Chara contraria en Chara vulgaris zijn soorten met een voorkeur voor hard tot zeer hard water. In het 
Natuurreservaat Moc~iar is het water wel zeer ionenrijk. Toch hebben we daar geen 'echte' brakwatersoorten 
aangetroffen.  

• In de meeste gevallen zijn er geen of zeer weinig begeleidende soorten.  
• Ondanks dat doorgaans beweerd wordt dat kranswieren alleen in stilstaand of zwakstromend water voorkomen, is 

er een vondstmelding van een kranswier in een snelstromende beek. Zie ook Bruinsma (1998).  
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2003,  KNNV kamp:  Slowakije;  Trusalova;   14 t/m 28  juli   
 
 Vlinder waarnemingen: 
 
Latijnse namen vlgns Kuchlein & de Vos, 1999; ontbrekende soorten vlgns Karsholt & Razowski, 1996. 
Nld namen van de macro's en een aantal 'micro's' vlgns de Vlinderstichting & NEV-CNNI, 2001.  
Namen tussen '....' zijn vertalingen van duitse namen in Die Schmetterlinge Baden-Württembergs, 1994-
2001. 
 
Nachtvlinders 
 
groep/familie           Wetenschappelijke naam              Nld. naam  
  
micro's 
wortelboorders Pharmacis fusconebulosa  (De Geer)   gemarmerde wortelboorder 
stippelmotten  Yponomeuta evonymella  (Linnaeus)    
  Yponomeuta padella  (Linnaeus) 
  Yponomeuta plumbella  (Denis & Schiffermüller) 
zilvermotten  Argyresthia brockeella  (Hübner) 
platlijfmotten  Agonopterix kaekeritziana  (Linnaeus) 
bloeddrupjes  Adscita statices  (Linnaeus)    metaalvlinder 
  Zygaena filipendulae  (Linnaeus)   st-jansvlinder 
  Zygaena trifolii  (Esper)    vijfvlek-sint-jansvlinder  
  Zygaena ephialtus  (Linnaeus)   ' variabele st-jansvlinder' 
wespvlinders  Synanthedon tipuliformis  (Clerck)   bessenglasvlinder 
houtboorders  Cossus cossus  (Linnaeus)    wilgenhoutrups 
bladrollers  Agapeta hamana  (Linnaeus) 
  Acleris forsskaleana  (Linnaeus) 
  Archips podana  (Scopoli) 
  Epiblema foenella  Linnaeus) 
  Notocelia uddmanniana  (Linnaeus) 
  Ancylis paludana  (Barrett) 
vedermotten  Emmelina monodactyla  (Linnaeus) 
pyralidae  Hypsopygia costalis  (Fabricius) 
  Dioryctria sylvestrella  (Ratzeburg) 
  Scoparia ambigualis  (Treitschke) 
  Eudonia lineola  (Curtis) 
  Chrysoteuchia culmella  (Linnaeus) 
  Catoptria speculalis  (Hübner) 
  Crambus perlella  (Scopoli) 
  Catoptria pinella  (Linnaeus) 
  Catoptria falsella  (Denis & Schiffermüller) 
  Evergestis forficalis  (Linnaeus) 
  Evergestis pallidata  (Hufnagel) 
  Udea prunalis  (Denis & Schiffermüller) 
  Udea elutalis  (Denis & Schiffermüller) 
  Pyrausta aurata  (Scopoli)    muntvlindertje 
  Pyrausta purpuralis  (Linnaeus) 
  Pyrausta nigrata  (Scopoli) 
  Perinephela lancealis  (Denis & Schiffermüller) 
  Eurrhypara hortulata  (Linnaeus)   brandnetelmotje 
  Pleuroptya ruralis  (Scopoli)     
  Diasemia reticularis  (Linnaeus) 
macro's 
spinners  Malacosoma neustria  (Linnaeus)   ringelrups 
  Dendrolimus pini  (Linnaeus)    dennenspinner 
  Euthrix potatoria  (Linnaeus)    rietvink [vroeger: drinker] 
pijlstaarten  Laothoe populi  (Linnaeus)    populierenpijlstaart 
  Hyloicus pinastri  (Linnaeus) ook rups  dennenpijlstaart  
  Proserpinus proserpina  (Pallas) rups   teunisbloempijlstaart 
  Deilephila porcellus  (Linnaeus)   klein avondrood 
 
eenstaartjes  Thyatira batis  (Linnaeus)    braamvlinder 
  Habrosyne pyritoides  (Hufnagel)   vuursteenvlinder 
  Tethea ocularis  (Linnaeus)    peppel-orvlinder 



  Tethea or  (Denis & Schiffermüller)   orvlinder 
  Tetheella fluctuosa  (Hübner)    berken-orvlinder 
  Ochropacha duplaris  (Linnaeus)   tweestip-orvlinder 
  Cymatophorima diluta  (Denis & Schiffermüller) eiken-orvlinder 
  Falcaria lacertinaria  (Linnaeus)   bleke eenstaart 
  Watsonalla cultraria  (Fabricius)   beukeneenstaart 
  Drepana falcataria  (Linnaeus)    berkeneenstaart 
spanners  Abraxas grossulariata  (Linnaeus)   bonte bessenvlinder  [ harlekijn ]
  Calospilos sylvata  (Scopoli)    porseleinvlinder 
  Semiothisa alternata  (Denis & Schiffermüller)  donker klaverblaadje 
  Chiasmia clathrata  (Linnaeus)    klaverspanner 
  Itame brunneata  (Thunberg)    bosbesbruintje 
  Apeira syringaria  (Linnaeus)    seringenvlinder 
  Ennomos quercinaria  (Hufnagel)   geelblad 
  Ennomos erosaria  (Denis & Schiffermüller)  gehakkelde spanner 
  Selenia lunularia  (Hübner)    lindeherculesje 
  Artiora evonymaria  (Denis & Schiffermüller)   
  Odontopera bidentata  (Clerck)   getande spanner 
  Crocallis elinguaria  (Linnaeus)    kortzuiger 
  Ourapteryx sambucaria  (Linnaeus)   vliervlinder 
  Biston betularia  (Linnaeus)    peper-en-zoutvlinder 
  Peribatodes rhomboidaria  (Denis & Schiffermüller) taxusspikkelspanner  [taxusmeter] 
  Peribatodes secundaria  (Denis & Schiffermüller) geveerde spikkelspanner 
  Alcis repandata  (Linnaeus)    variabele spikkelspanner 
  Alcis bastelbergeri  (Hirschke)     
  Hypomecis roboraria  (Denis & Schiffermüller)  grote spikkelspanner 
  Ectropis crepuscularia  (Denis & Schiffermüller) gewone spikkelspanner 
 Parectropis similaria  (Hufnagel)   witvlekspikkelspanner 
 Ematurga atomaria  (Linnaeus)    gewone heispanner 
 Cabera pusaria  (Linnaeus)    witte grijsbandspanner 
 Cabera exanthemata  (Scopoli)   bruine grijsbandspanner 
 Campaea margaritata  (Linnaeus)   appeltak 
 Geometra papilionaria  (Linnaeus)   zomervlinder 
 Chlorissa cloraria  (Hübner)     
 Thalera fimbrialis  (Scopoli)    geblokte zomervlinder 
 Cyclophora quercimontaria  (Bastelberger)   
 Cyclophora punctaria  (Linnaeus)   gestippelde oogspanner 
 Scopula rubiginata  (Hufnagel)    purperen stipspanner 
 Scopula immutata  (Linnaeus)    bosspanner 
 Idaea biselata  (Hufnagel)    schildstipspanner 
 Idaea emarginata  (Linnaeus)    geblokte stipspanner 
 Idaea aversata  (Linnaeus)    grijze stipspanner 
 Scotopteryx chenopodiata  (Linnaeus)   bruinbandspanner 
 Xanthorhoe spadicearia  (Denis & Schiffermüller)  bruine vierbandspanner 
 Xanthorhoe ferrugata  (Clerck)    vierbandspanner 
 Xanthorhoe quadrifasciata  (Clerck)   grote vierbandspanner 
 Lampropteryx otregiata  (Metcalfe, 1917)   
 Epirrhoe tristata  (Linnaeus)    bonte bandspanner 
 Eulithis mellinata  (Fabricius)    bessentakvlinder 
 Ecliptopera silaceata  (Denis & Schiffermüller)  marmerspanner 
 Chloroclysta truncata  (Hufnagel)   schimmelspanner 
 Plemyria rubiginata  (Denis & Schiffermüller)   blauwrandspanner 
 Hydriomena furcata  (Thunberg)   variabele spanner 
 Spargania luctuata  (Denis & Schiffermüller)  witbandspanner 
 Perizoma alchemillata  (Linnaeus)   hennepnetelspanner 
 Perizoma blandiata  (Denis & Schiffermüller)   ogentroostspanner 
 Eupithecia icterata  (Villers)    oranje dwergspanner 
 Chloroclystis v-ata  (Haworth)    v-dwergspanner 
 Aplocera plagiata  (Linnaeus)    streepblokspanner 
 Aplocera praeformata  (Hübner)     
tandvlinders   Clostera curtula  (Linnaeus)    bruine wapendrager 
   Clostera pigra  (Hufnagel)    donkere wapendrager 
   Furcula furcula  (Clerck)    kleine hermelijnvlinder 
   Furcula bicuspis  (Borkhausen)    berkenhermelijnvlinder 
   Notodonta dromedarius  (Linnaeus)   dromedaris 



   Notodonta tritophus  (Denis & Schiffermüller)  wilgentandvlinder 
   Notodonta ziczac  (Linnaeus)    kameeltje 
   Drymonia obliterata  (Esper)     
   Drymonia querna  (Denis & Schiffermüller)  witlijntandvlinder 
   Pheosia tremula  (Clerck)    brandvlerkvlinder 
   Pheosia gnoma  (Fabricius)    berkenbrandvlerkvlinder 
   Ptilodon capucina  (Linnaeus)    kroonvogeltje 
   Phalera bucephala  (Linnaeus) ook rups  wapendrager 
  Stauropus fagi  (Linnaeus)    eekhoorn 
uilen   Acronicta alni  (Linnaeus)    elzenuil 
   Acronicta psi  (Linnaeus)    psi-uil 
   Acronicta aceris  (Linnaeus)    bont schaapje 
   Acronicta leporina  (Linnaeus)    schaapje 
   Acronicta auricoma  (Denis & Schiffermüller)  goudhaaruil 
   Herminia grisealis  (Denis & Schiffermüller)  boogsnuituil 
   Zanclognatha tarsipennalis  (Treitschke)  lijnsnuituil 
   Catocala sponsa  (Linnaeus)    karmozijnrood weeskind 
   Catocala dilecta  (Hübner)     
   Catocala nupta  (Linnaeus)    rood weeskind 
   Catocala elocata  (Esper)    'populierenweeskind' 
   Catocala promissa  (Denis & Schiffermüller)  eikenweeskind 
   Catocala fulminea  (Scopoli)    'geel weeskind' 
   Lygephila pastinum  (Treitschke)   wikke-uil 
   Euclidia glyphica  (Linnaeus)    bruine daguil 
   Laspeyria flexula  (Denis & Schiffermüller)  bruine sikkeluil 
   Hypena proboscidalis  (Linnaeus)   bruine snuituil 
   Hypena crassalis  (Fabricius)    bosbessnuituil 
   Phytometra viridaria  (Clerck)    purperuiltje 
   Rivula sericealis  (Scopoli)    stro-uiltje 
   Diachrysia chrysitis  (Linnaeus)   koperuil 
   Autographa gamma  (Linnaeus)   gamma-uil 
   Autographa jota  (Linnaeus)    jota-uil 
   Autographa bractea  (Denis & Schiffermüller)   zilvervenster 
   Abrostola triplasia  (Linnaeus)    donker brandnetelkapje 
   Protodeltote pygarga  (Hufnagel)   donkere marmeruil 
   Deltote deceptoria  (Scopoli)    bonte marmeruil 
   Pseudostrotia candidula  (Denis & Schiffermüller)  
   Cucullia campanulae  (Freyer)   ' klokjesmonnik' 
   Trisateles emortualis  (Denis & Schiffermüller)  geellijnsnuituil 
   Parascotia fuliginaria  (Linnaeus)   paddenstoeluil 
   Amphipyra pyramidea  (Linnaeus)   piramidevlinder 
   Amphipyra berbera  Rungs    schijn-piramidevlinder 
   Amphipyra perflua  (Fabricius)    'gezoomde glansuil' 
   Heliothis viriplaca  (Hufnagel)    lichte daguil 
   Hoplodrina octogenaria  (Goeze)   gewone stofuil 
   Hoplodrina blanda  (Denis & Schiffermüller)  egale stofuil 
   Hoplodrina ambigua  (Denis & Schiffermüller)   zuidelijke stofuil 
   Atypha pulmonaris  (Esper)    'longenkruiduil' 
   Rusina ferruginea  (Esper)    randvlekuil 
   Mormo maura  (Linnaeus)    zwart weeskind 
   Trachea atriplicis  (Linnaeus)    meldevlinder 
   Euplexia lucipara  (Linnaeus)    levervlek 
   Phlogophora scita  (Hübner)    'smaragduil' 
   Ipimorpha retusa  (Linnaeus)    heremietuil 
   Ipimorpha subtusa  (Denis & Schiffermüller)   tweekleurige heremietuil 
  Enargia paleacea  (Esper)    gele uil 
 Parastichtis ypsillon  (Denis & Schiffermüller)  wilgenschorsvlinder 
 Cosmia affinis  (Linnaeus)    donkere iepenuil 
 Cosmia trapezina  (Linnaeus)    hyena 
 Aporophyla australis  (Boisduval)   geveerde witvleugeluil 
 Apamea anceps  (Denis & Schiffermüller)  veldgrasuil 
 Amphipoea fucosa  (Freyer)    geelbruine vlekuil 
 Hydraecia micacea  (Esper)    aardappelstengelboorder 
 Lacanobia oleracea  (Linnaeus)    groente-uil 
 Hadena rivularis  (Fabricius)    gevorkte silene-uil 



 Melanchra persicariae  (Linnaeus)   perzikkruiduil 
 Mythimna ferrago  (Fabricius)    gekraagde grasuil 
 Mythimna scirpi  (Duponchel)    'kleine puntlijnuil' 
 Cerapteryx graminis  (Linnaeus)   bonte grasuil 
 Ochropleura plecta  (Linnaeus)    haarbos 
 Diarsia brunnea  (Denis & Schiffermüller)  bruine breedvleugeluil 
 Noctua pronuba  (Linnaeus)    huismoeder 
 Noctua janthina  (Denis & Schiffermüller)  kleine breedbandhuismoeder 
 Lycophotia porphyrea  (Denis & Schiffermüller) granietuil 
 Xestia c-nigrum  (Linnaeus)    zwarte-c-uil 
 Xestia ditrapezium  (Denis & Schiffermüller)  trapeziumuil 
 Xestia triangulum  (Hufnagel)    driehoekuil 
 Xestia baja  (Denis & Schiffermüller)   bruine zwartstipuil 
 Anappras prasina  (Denis & Schiffermüller)  bruine groenuil 
 Euxoa nigricans  (Linnaeus)    rookkleurige worteluil 
 Agrotis puta  (Hübner)     puta-uil 
 Agrotis ipsilon  (Hufnagel)    grote worteluil 
donsuilen Colocasia coryli  (Linnaeus)    hazelaaruil 
donsvlinders Lymantria monacha  (Linnaeus)    nonvlinder 
 Lymantria dispar  (Linnaeus)    plakker 
 Calliteara pudibunda  (Linnaeus)   rups meriansborstel 
 Euproctis similis  (Fuessly)    donsvlinder 
 Arctornis l-nigrum  (Müller,O.F.)   zwarte-l-vlinder 
visstaartjes Meganola albula  (Denis & Schiffermüller)  groot visstaartje 
beervlinders Miltochrista miniata  (Forster)    rozenblaadje 
 Cybosia mesomella  (Linnaeus)    vierstipbeertje 
 Eilema depressa  (Esper)    naaldboombeertje 
 Eilema lurideola  (Zincken)    kokerbeertje 
 Eilema complana  (Linnaeus)    streepkokerbeertje 
 Phragmatobia fuliginosa  (Linnaeus)   kleine beer 
 Spilosoma lutea  (Hufnagel)    gele tijger 
 Arctia caja  (Linnaeus)     grote beer 
 Callimorpha dominula  (Linnaeus)   bonte beer 
 

 



Dagvlinders 
 
 
dikkopjes Erynnis tages  (Linnaeus)    bruin dikkopje 
 Pyrgus malvae  (Linnaeus)    aardbeivlinder 
 Thymelicus lineola  (Ochsenheimer)   zwartsprietdikkopje 
 Thymelicus sylvestris  (Poda)    geelsprietdikkopje 
 Thymelicus acteon  (Rottemburg)   dwergdikkopje 
 Ochlodes faunus  (Turati)    groot dikkopje 
grote pages Iphiclides podalirius  (Scopoli)    koningspage 
 Papilio machaon  Linnaeus    koninginnenpage 
witjes Leptidea sinapis  (Linnaeus)    boswitje 
 Leptidea morsei major  (Grund)    fenton's boswitje 
 Pieris brassicae  (Linnaeus)    groot koolwitje 
 Pieris rapae  (Linnaeus)     klein koolwitje 
 Pieris napi  (Linnaeus)     klein geaderd witje 
 Pieris mannii  (Mayer)     'zuidelijk klein witje' 
 Pontia daplidice  (Linnaeus)    resedawitje 
 Colias hyale  (Linnaeus)     gele luzernevlinder 
 Gonepteryx rhamni  (Linnaeus)    citroenvlinder 
vuurvlinders Lycaena phlaeas  (Linnaeus)    kleine vuurvlinder 
 Lycaena virgaureae  (Linnaeus)    morgenrood 
pages Thecla betulae  (Linnaeus)    sleedoornpage 
blauwtjes Cupido argiades  (Pallas)    staartblauwtje 
 Celastrina argiolus  (Linnaeus)    boomblauwtje 
 Maculinea arion  (Linnaeus)    tijmblauwtje 
 Plebeius argus  (Linnaeus)    heideblauwtje 
 Polyommatus semiargus  (Rottemburg)   klaverblauwtje 
 Polyommatus icarus  (Rottemburg)   icarusblauwtje 
 Polyommatus coridon  (Poda)    bleek blauwtje 
parelmoervl. Argynnis paphia  (Linnaeus)    keizersmantel 
 Argynnis aglaja  (Linnaeus)    grote parelmoervlinder 
 Argynnis adippe  (Denis & Schiffermüller)  bosrandparelmoervlinder 
 Argynnis niobe  (Linnaeus)    duinparelmoervlinder 
 Boloria dia  (Linnaeus)     paarse parelmoervlinder 
 Melitaea athalia  (Rottemburg)    bosparelmoervlinder 
vossen Vanessa atalanta  (Linnaeus)    atalanta 
 Vanessa cardui  (Linnaeus)    distelvlinder 
 Inachis io  (Linnaeus)     dagpauwoog 
 Aglais urticae  (Linnaeus)    kleine vos 
 Polygonia c-album  (Linnaeus)    gehakkelde aurelia 
 Araschnia levana  (Linnaeus)    landkaartje 
 Nymphalis antiopa  (Linnaeus)    rouwmantel 
 Nymphalis polychloros  (Linnaeus)   grote vos 
ijsvogelvl. Limenitis camilla  (Linnaeus)    kleine ijsvogelvlinder 
weerschijnvl. Apatura ilia  (Denis & Schiffermüller)   kleine weerschijnvlinder 
 Apatura iris  (Linnaeus)     grote weerschijnvlinder 
zandoogjes Lasiommata maera  (Linnaeus)    rotsvlinder 
 Coenonympha pamphilus  (Linnaeus)   hooibeestje 
 Coenonympha glycerion  (Borkhausen)   roodstreephooibeestje 
 Aphantopus hyperantus  (Linnaeus)   koevinkje 
 Maniola jurtina  (Linnaeus)    bruin zandoogje 
 Erebia ligea  (Linnaeus)     boserebia 
 Erebia aethiops  (Esper)     zomererebia 
 Melanargia galathea  (Linnaeus)   dambordje 
 Hipparchia fagi  (Scopoli)    grote boswachter 
  
[ aug.2003 ] 
 



Kamplied 
 

Kamp in Slowakije  
van de KNNV. 
Met Ruud als de voorzitter 
en Jan als de admin. 

 
Refrein Planten, vogels …..  

en vlinders ….. 
berg en dal ….. 
bos en wei ….. 
Slowakije, Slowakije 
Turany, Turany. 

 
Johan en Bert Folbert 
de gekken van het kamp. 
Peter met zijn nachtvlinders 
en zijn gloeilamp. 

Refrein 
Han onze boswachter….. 
zag maar weinig vogels….. 
maar sliep tussen de hagedissen 
die kakten in zijn tent. 

Refrein 
En dan de plantengekken 
met hun gedetermineer ….. 
Ze bleven maar door kibbelen 
over welk plantje het mocht zijn. 

Refrein 
Elke dag holden ze achter de vlinders aan 
die gekken met hun net. 
Ze vangen heel veel vlindertjes 
dat vonden ze dikke pret. 

Refrein 
Elke avond chocken 
In een grote kring. 
En Henk vertelt d’excursies 
Waar gaan we nu weer heen? 

Refrein 
  Dan hebben we nog de snel wandelaars 

die crossten heen en weer naar de top. 
Maar sommigen hebben dan toch pech 
en blesseren hun enkel. 

Refrein 
  Dit is dan het einde  
  van ons reuze lied. 
  Ook het kamp is afgelopen 

dat doet ons veel verdriet. 
Refrein 



Kamp A,B,C      (door Willie Bruinsma) 
 
A = van Annelies, die dartelt met haar net. 
  Elke vangst wordt in haar schrift gezet. 
B = van Blatnica, waar de NJN het kamp heeft staan. 
  Enkele van ons zijn daar op bezoek gegaan. 
C = van de Choc met alle verhalen: 
  van sjokken en kruipen, van klimmen en dalen. 
D = van Dank aan Ruud, Henk & Jan, met handgeklap 
  Voor hun voortreffelijk leiderschap. 
E = van de Egel, die ging van tent tot tent 
  En werd met melk en kattenvoer verwend. 
F = van de Flora die ons hoofdbrekens kostte. 
  Tot iemand ’t maar met “hopelozo” oploste. 
G = van het Gappen, een hele nare sport, 
  Vooral als je daar de dupe van wordt. 
H = van Humor, niet voor deze avond alleen, 
  Lachen deden we door de hele kamptijd heen. 
I = van Inkopen doen, dat moest óf te laat óf veel te snel 
  Met wat creativiteit lukte het wel. 
J = van de Jeuk van alles wat prikken kon, 
  Ondanks Autan en Azeron. 
K = van de Kloven, spectaculair van alle kanten. 
  Niet veel vlinders, wel veel planten. 
L = van het Lokken met lampen en smeer 
  Voor Uil en Pyramide, voor Weeskind en Beer. 
M = van Marieke, ’s avonds ons koekjesvrouwtje 
  Overdag op jacht naar Geeltje en Blauwtje. 
N = van Netty, kreeftrood verbrand 
  Aan de zwemplaswaterkant. 
O = van ’t Openluchtmuseum om te tekenen of zo maar te kijken. 
  ’t Was wel een puzzel om ’t te bereiken. 
P = van ’t Pannenkoekenfeest, 
  Daar ben ik helaas niet bijgeweest. 
Q = van Qualiteit van deze 14 dagen, 
  Hoe die was, wil ik aan jullie vragen. 
R = van Regen die gooide ons programma in de war. 
  We pasten ons aan, we zijn niet zo star. 
S = van ’t Slowaaks, een taal die niemand van ons kent; 
  met gebarentaal kwamen we ook een heel end. 
T = van die Tent, waar we plotseling voor moesten betalen. 
  Gelukkig wist Jan veel van de prijs af te halen. 
U = van ’t Uitzicht. Eerst lag er een mistdeken over. 
  Maar maandag was ’t schitterend daar boven. 
V = van onze Voorzitter. Hij weet niks, kan niks, hoeft niks te leren, 
  Maar hij is heel goed in delegeren. 
W = van ’t wassen. En dit wilde Johan wel eventjes kwijt: 
  “deze camping heeft te weinig capaciteit”. 
X = van Xerofiel, wetenschappelijke termen kaatsen telkens weer 
  Als balletjes heen en weer. 
IJ = van de IJsgrot, die heeft niet op ’t program gestaan. 
  IJs kopen heeft menigeen gedaan. 
Z  = van Zondag, de rustdag, toen er zoveel werd gedaan. 
  Én Zondag, wanneer we moe maar voldaan  
  ons klaarmaken om uit elkaar te gaan. 



Het Vlinderlied 
 
In Slowakije heel daarginder 
Vind je menig kleurig vlinder. 
Ze wonen tijdelijk in een kamp 
En vliegen daar somtijds tegen de lamp. 
Je moet goed kijken hoe ze heten  
Hun grootte en dikte meten. 
De een is bepaald de ander niet 
Of zingt een heel veel hoger lied. 
Wil je het komplete lijstje horen? 
Nou, hier komt het naar KNNV behoren: 
Onze Monarchvlinder Ruud is de baas 
Die huist in een caravan helaas. 
En Henk, de Goudenregenmeter 
Die leeft in een tent, dat is al beter. 
Samen met Jan, de Grote Beer in het bestuur 
Met zijn drieën gaan zij voor ons door het vuur. 
Op ons past de Grote boswachter, Han 
En voor ons welzijn zorgt Donsvlinder Johan. 
Wij hebben een Spaanse vlag, Marian  
En de Gehakkelde Aurelia, Bert, haar man.  
En is het Juffertje Annelies minder 
Dan haar zusje Marieke Vuurvlinder? 
Dan hebben wij Kees, een echte Heremiet. 
 
 
En vergeet Peter, het Muisbeertje niet! 
De EHBO doet Ellen Oranjetip. 
Kapotte vleugels repareert zij in een wip. 
 
 
Er is Harry Hagedoornvlinder 
En Erna Eikeprocessierups 
Zij geven ons totaal geen hinder 
Kijk, zij verdwijnen al in hun huisje fluks. 
Op het veld buitelt Taco, de Witte Tijger rond 
Pats, daar valt hij alweer op zijn kont. 
Daar gaat Netty Rotsvlinder in haar baan 
En daarginds zit Frouke, de Zilveren Maan. 
De grote Weerschijnvlinder John zit op een plant. 
En heeft met Willie Bontebessenvlinder een band. 
Verder vliegt er Bert Gamma-uil heel hoog 
Met naast hem Martha Melkdrupje in een boog. 
Als laatste is er Willem Populierenpijlstaart 
Zeg, die vliegt me toch in volle vaart! 
Tot slot komt de Parelmoervlinder met haar snuit. 
Die blaast plots het hele versje uit. 
 
Henriette Zoetelief 
 
Foto’sbij het verhaal van Henriette van Johan Degewij 
 
 


