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Inleiding 
 
In de zomer van 2008 hebben we ons kamp opgeslagen in Aigen im Ennstal van de 
provincie Stiermarken (Oostenrijk). Zoals de naam al zegt, ligt dit in het dal van de 
rivier de Enns. Aan de noordkant wordt dit begrensd door het Totes Gebirge 
(kalkalpen) en aan de zuidzijde door bergketens van kwarts en glimmer.  In de 
omgeving bevinden zich een aantal bijzondere gebieden.  

Ten zuidoosten van Aigen ligt het Naturpark Sölktäler. De plaats Stein an der 
Enns is het centrale uitgangspunt voor het Gross- en Kleinsölktal. Talrijke stille 
bergmeren, ruisende beken, kloven en watervallen komen voor in het landschap.  

Ten westen van Aigen ligt het natuurpark Gesäuse. Op de weg hiernaartoe 
kom je in Admont, welke een prachtige basiliek heeft. Echt wereldberoemd en 
indrukwekkend is de Klosterbibliothek. Deze bevat meer dan 1400 handgeschreven 
boeken en heel zeldzame documenten uit de tijd van Marco Polo.  Een groot deel 
van het park Gesäuse wordt gedomineerd door een bergketen, die in de letterlijke zin 
doormidden is gesneden. Daar tussendoor loopt de Enns, die ook langs Aigen gaat. 
Op de top staat een 2300 meter hoge kalkspits.   

Vermeldenswaard is ook het alpien gebied van de Dachstein: in de winter is 
dit een beroemd skigebied. Deze zomer zijn onze kampleden ook in dit gebied 
geweest. 
  
Verderop zijn de ingeleverde sfeerverslagen te vinden van de omzwervingen. Dit 
verslag bevat tevens de waarnemingen van de ontdekte planten, vogels, bomen, 
vlinders, reptielen. Veel plezier met het lezen van dit verslag!  
 

 
De grimmige berg “Grimming”
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Excursie  “Kulm Gipfel” 
 
 
Excursie omschrijving: Van camping Putterersee naar de top ‘Gipfel’ van de Kulm op 

918 meter hoogte, wandeling door bosgebied.  
Excursie leider/leidster: Leo Stockmann 
Datum:   22 juli 2008 
Duur:     9.00 – 12.30 uur (de snellen) 
    9.00 – 16.00 uur (de kruipers) 
Weer:    Bewolkt, regelmatig wat regen  
 

De snellen 
Al snel na het vertrek (15 personen) was er al een 
te verwachten splitsing tussen langzame mensen 
die alle plantensoorten op naam wilden brengen 
en de snellen die aan tempo met minder kennis 
de voorkeur gaven. Onder de snellen uiteraard 
ook de 6 jeugdigen.  
 
De langzame groep gingen als subgroepje verder 
(4 personen), de excursieleider ging met de 
snellen verder.  
 
Het klimmetje naar de top was voor iedereen 

goed te doen en betekende een aangenaam begin van wat nog aan excursies zal volgen. 
Het lukte de excursie leider ook nog de jeugd wat plantensoorten te leren kennen, o.a. 
Akkerklokje, Astrantia, Gewone Bereklauw, Reuzenzwenkgras, Zwarte Toorts, Kleverige 
Salie, Leverbloempje.  
 
Op de top even wat gerust en wat gegeten en toen het uitzicht over Stainach en de 
hogere bergtoppen daarachter bewonderd.  
 
Ook de tocht naar beneden ging goed. Al moesten gevoel, inzicht, eigenwijsheid, kompas 
en gps ons op het goede spoor houden. We zagen nog soorten als Kruidvlier en Wolfskers 
(giftige zwarte bessen). Uiteindelijk liepen de snellen ca. 95% van de ingetekende route, 
maar kwamen mooi op tijd binnen op de camping. Een gezellige tocht. Na een half uurtje 
was de jeugd naar Aigen vertrokken om iets te doen met kippensoep.  
 
Veel later, om half 4, waren de langzamen weer terug. Ook zij hebben de top (‘Gipfel’) 
bereikt. Ze hebben niet de hele route gelopen, maar zijn op een gegeven moment op 
kleinduimpje-achtige manier weer teruggegaan. In totaal waren er 107 plantensoorten 
genoteerd en 20 vogelsoorten.  
 
Leo Stockmann 
 
De kruipers 
Zoals Hanneke bij de introductie al zei, KNNV-ers zijn ook erg leuk om de observeren. 
Hun gedrag, hoe ze er uit zien als het regent. Maar laat ik bij het begin beginnen. Er 
waren planten, veel planten in alle bermen, en bomen en struiken… Meneer Wim wist 
daar veel over te vertellen. Marianne noemde de meeste planten bij hun naam. Het 
Boskruiskruid, Christoffelkruid, Hazesla, Kleverige Salie, Nachtsilene. Klinkt poëtisch, 
maar ziet er armetierig uit in de regen. Wat druilerig is en blijft het op één moment na. 
Drie onder ons dragen een groen dan wel rode regencape met rugzakken daaronder en 
Marianne ook haar wandelstokken, lijken we wel grote bonte kevers die traag tegen de 
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berg opkruipen. Nu en dan ver voor over gebogen met de neus op de grond vanwege een 
petieterig bloempje.  
 
Wim spotte toch nog een aantal vogels. Misschien ook een Citroenkanarie en zeker ook 
een Grote Bonte Specht. Tijden onze lunch, boven op de Kulm, onder de bomen, was het 
koud.  
 
Wat onze harten weer sneller deed slaan was wel een heel apart fenomeen. Bij een 
boswachterblokhut ontdekten we een echt poephuisje (hûske) met poepdoos, kleurig 
vloerkleedje en hartvormige opening in de deur. Toch een leuke manier om te zien of ‘ie 
bezet is.  
 
Wat we onderweg nog meer bewonderden: 

- indrukwekkende dreigende bergwanden gehuld in mist en wolkenflarden.  
- immens hoge keizerskaarsen, een veld vol met in de diepte het riviertje de Enns.  
- Bergvlier met prachtige oranje trossen bessen 
- Groot- en Klein 

Springzaad 
gezusterlijk naast 
elkaar en ook nog 
Reuzen Balsemien. 

- Turkse Lelies, 
jammer genoeg 
uitgebloeid en 
Geitenbaard en 
zelfs Kranssalie.  

Dankzij de inventiviteit 
van Astrid vonden we de 
weg terug. Waar de kaart 
twijfel zaaide kon zij ons 
aan de hand van 
kenmerkende foto’s die ze 
maakte, laten zien welk 
spoor we terug moesten 
lopen.  
 
Jouck Iedema 
 
 
 
 

Excursie “Gatschen”  
 
Excursie omschrijving: Rondwandeling van 650 m hoogte tot 899 m als hoogste 

punt 
Excursie leider/leidster: Jan Fransen  
Datum:   22 juli 2008 
Duur:     9.00 – 16.00 uur 
Weer:    Bewolkt, regelmatig wat regen  
 
De tien kilometer lange rondwandeling werd nog bijna een dagwandeling door de massa’s 
planten in de alpenwei en helling langs de weg. Vreugde van de herkenning van planten 
en vogels. En anderen hielden zich bezig met verzamelen van spinnen (in opdracht van 
kenner kamp) en snuitkevers, torren en ander gedierte. De kinderogen van de jongste, 
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Joep, vonden de kleinste beestjes. We constateerden dat de alpenwei – het al gemaaide 
deel – bemest was. Al jaren? En dan nog zo’n rijke flora?  
 
De nattigheid heeft ook voordelen. In het bos, aan de voet van een ‘leisteen’ laagjes 
helling vonden we twee Geelbuikvuurpadden. Dé verrassing van de tocht. Dé 
schoonheid: Groot Springzaad.  
 

 

Excursie “Grubbauer”  
 
Excursie omschrijving: vanaf de camping route 4 en daarna route 10 in de richting 

van Irdning.  
Excursie leider/leidster: Rieke Bosch en Marianne Folbert 
Aantal deelnemers:  2 
Datum:   23 juli 2008 
Duur:     ½ dag 
Weer:    Bewolkt, regenachtig, laag hangende bewolking, 12˚C.  
 
Als 2 niet zo ervaren kaartlezers was deze wandeling een klein avontuur. Ook omdat de 
kaart niet altijd duidelijk is en de bewegwijzering zeer matig. Soms was het even zoeken 
waar we precies langs moesten. Over een boerenerf, help een grote zwarte hond, en 
dan……… zoeken naar het pad, hoe nu verder? Dan maar dwars door het kleddernatte 
weiland, waar we uiteindelijk weer op onze route uitkwamen.  
 
Route 10 loopt voor een groot gedeelte langs asfaltwegen. Uitkijken dus met plassen en 
passerende auto’s.  
 
Toen we genoeg hadden van het asfalt zijn we afgeweken van de aangewezen route en 
de veldweg naar Aigen genomen. Daar in de schaduw :D van een Grote Es bij een 
stromende beek ons brood opgegeten. In Aigen een boodschap bij de Spar en toen 
waren we goed 14.00 uur “weer thuis”.  
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Excursie “Donnersbach”  
 
Excursie omschrijving: Wandeling door een Klamm 
Verslag:   Ine 
Datum:   23 juli 2008 
Duur:     1 dag 
 
Vanuit Aigen met de auto naar Donnersbach. Bij restaurant Leibnitz route 1 volgen; 
overgaand in route 2. 
Zelf zat ik in het laatste groepje die niet verder is gekomen dan ¼ van route 1. Het 
weggetje was smal en omdat het regende niet bijzonder gemakkelijk. Dus ben ik met 
Henk teruggelopen naar het café.  
Ondertussen was het best gezellig. Nog gewacht bij de beek om de waterspreeuw te 
spotten. We hebben hem wel gehoord, maar niet gezien. Onderweg ontdekten we 
een braakbal, die door Eric is gefotografeerd voor determinatie. Voor zover ik de 
route gelopen heb, was deze mooi; niet geschikt voor angsthazen zoals ik. In het 
café raakten we aan de praat met de eigenaar over de wandeling en dat wij op de 
deelnemers wachtten, die ook route 2 nog wilden doen. Deze man is onmiddellijk in 
zijn auto gestapt om de groep te waarschuwen dat een brug op route 2 tijdens de 
onweersbuien verdwenen was en in de diepte was gestort. Hij heeft al onze mensen 
kunnen vinden en een andere weg gewezen. Met z’n allen hebben we nog in het 
café koffie met strudel gegeten. Toen weer naar de camping. Het was een natte dag. 
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Excursie “Lawinenstein (1966 m) en Tauplitzalm (1650 m)”  
 
Excursie omschrijving: Alpine wandeling Totes Gebirge op 30km afstand van 

camping 
Verslag:   Leo Stockmann 
Datum:   26 juli 2008 
Duur:     1 dag 
 
Het ene deel van de groep koos voor de stoeltjeslift vanuit Tauplitz Ort, het andere deel 
van de groep ging liever met de auto vanaf Bad Mittendorf via de tolweg naar de 
Tauplitzalm. Bovengekomen moest de tolweggroep nog een half uurtje lopen (leuke 
wandeling) om bij het Bergstation te komen.  
Vanaf het Bergstation gingen meerderen oostwaarts richting Tauplitzsee en Steirersee 
om planten, insecten en amfibieën op naam te brengen, de rest (inclusief de schrijver 
van dit verslagje) wilde westwaarts naar Lawinenstein.  
De route heen naar Lawinenstein ging via de Kraller See, een leuk meertje in 
veenachtige omgeving. Vanaf de Kraller See ging het aanvankelijk over een smal padje 
vrij steil omhoog, maar de omgeving was erg plantensoorten- en bloemrijk. De zon 
veraangenaamde deze bloemenpracht. Na ons door een strook van laaggroeiende 
dennen te hebben ‘geworsteld’ kwamen we in meer open terrein. Het pad naar de top 
van de Lawinenstein was goed te lopen en niet het moeilijkste onderdeel van de tocht. 
Her en der lag wat oude sneeuw, de flora werd wat alpien. Vanaf de top (met houten 
kruis) waren de uitzichten prachtig. Een Alpenkraai lustte wel een klokhuis van een 
appel. 
De terugtocht deden we via de gras- en puinstrook van de Sesselliftbaan (alleen ’s 
winters in gebruik). Vanwege de steilte ervan niet geheel ongevaarlijk om te lopen. Maar 
we redden het zonder mankementen. Bij het Bergstation verenigden we ons weer met de 
op lager niveau geblevenen.  
We keerden tentwaarts en konden terugzien op een welbestede dag.  
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Excursie “Planneralm”  
 
Excursie omschrijving: Wandeling alpine gebied bij Planneralm, Plannersee, 

Plannerknot, Plannereck op 30km afstand van camping 
Verslag:   Leo Stockmann 
Datum:   28 juli 2008 
Duur:     1 dag 
  

 
 
Op 24 juli waren we al eens geweest bij het startpunt: de parkeerplaats bij de 
Plannerhütte. Maar het zat toen potdicht boven met bewolking en regen. En een 
temperatuur van 7 graden. Niet verantwoord om te wandelen en bovendien zou je toch 
niets zien. Bij een strudel met koffie o.i.d. in de Hütte bedachten we toen te gaan 
wandelen vanuit Donnersbach naar de Moseralm. Dat werd een wandeling rechttoe 
rechtaan over een breed bospad. Een beetje saaie route (wel meerdere leuke plantjes) 
en ook nog niet eens een ver uitzicht vanaf de Alm.  
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Maar goed, nu de tweede poging bij de Planneralm. Het was mooi zonnig weer, met een 
temperatuur van ruim 25 graden. Met z’n allen gingen we eerst naar de Plannersee. Een 
gemakkelijk pad door een bloemrijke omgeving. Veel bankjes bij het grote meer duidden 
erop dat dit een toeristisch oord was, maar waarschijnlijk ook een plek voor een ‘zondags 
uitje’ voor streekbewoners. Enkelen besloten hier te blijven om wat natuurkennis op te 
doen. Na wat gegeten en gedronken te hebben, liepen de anderen door naar de 
Plannerknot op 1996 m. Dat was een redelijke klim, maar temidden van mooie natuur, 
en zoals zo vaak: de beloning is een prachtig uitzicht. Na uitgerust te zijn gingen de 
meesten door om via de Plannereck (2003 m) en kabelbaanroute terug te gaan.  Een 
enkeling koos voor dezelfde weg via de Plannersee terug.  
Na afloop iets lekkers genuttigd op het terras van de Hütte. En opeens ‘zomaar’ een 
stevige regenbui. En dat had ook onderweg bovenop de berg kunnen gebeuren. Niets zo 
veranderlijk als het bergweer. 
 
 

Excursie “Simonyhütte (2204 m)” 
 
Excursie omschrijving: Naar de Simonyhütte (2204 m)  in de Dachsteingroep op 

50km afstand van camping 
Verslag:   Leo Stockmann 
Datum:   29 en 30 juli 2008 
Duur:     tweedaagse excursie  
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Uit ervaring weet ik dat een tweedaagse tocht met overnachting in een berghut altijd een 
beetje extra spanning in een groep met zich meebrengt. Dat begint al bij de 
aankondiging van het idee zoiets te doen. “Zou ik het wel aankunnen, hoe zwaar is de 
tocht, wat moet ik allemaal meenemen, liggen we allemaal bij elkaar te overnachten of 
zijn we opgedeeld in groepjes” zijn enkele van de standaardvragen richting de 
excursiecommissie. Een groot deel van de kampgroep (18 van de 29) ging uiteindelijk 
mee, onder wie onze jongste van negen jaar. Het weer zou goed zijn. 
We reden met auto’s naar Obertraun. Drie aaneensluitende ‘zweefritten’ met cabineliften 
brachten ons in de omgeving van de Gjaidalm van waaruit we enkele honderden meters 
hoogte moesten overbruggen om de hut te bereiken. Uiteraard wat afhankelijk van je 
lenigheid en conditie en van het feit of je meer een doorloper of een plantjeskijker bent 
valt zoiets gemakkelijker of moeilijker uit. Er moesten wat lastige stenige stukjes worden 
overwonnen. Maar het was voor iedereen zeer de moeite waard. De eersten waren al 
rond één uur binnen. Na ‘bijgekomen’ te zijn gingen meerderen van de snellen nog even 
richting een gletsjer, maar die was helaas net niet bereikbaar. Opkomend onweer deed 
ons besluiten naar de hut terug te gaan. Inmiddels waren ook de meesten van de 
plantjeskijkers gearriveerd. De alpine hoogte, de bijbehorende flora en de uitzichten 
waren prachtig. De Witte Alpenpapaver stond her en der in bloei.  
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Zes uur was etenstijd. Spaghetti bolognese met tomatensaus (meer een soort 
tomatenjus) en geraspte kaas lieten we ons goed smaken. Het kwarkyoghurt toetje ook, 
maar de hoeveelheid in de kommetjes was zo weinig dat iedereen zich afvroeg wanneer 
de spuitbus met slagroom langs zou komen om de kommetjes op te vullen. Nee dus, 
maar het toetje was wel erg lekker. 
Na wat planten-determineerwerk, gesudoku of anders wat zochten we onze slaapruimte 
op. We lagen allen bij elkaar op een zolderruimte met scheef dak. Matrassen op de vloer. 
Ondanks beloften van snurkers dat ze ervoor zouden gaan, bleef gesnurk nagenoeg 
achterwege. Wel regende en onweerde het die nacht, hoewel niet iedereen dat bewust 
heeft meegemaakt. De bliksemantenne hoefde echter niet in actie te komen (gemiddeld 
vijf keer per jaar schijnt dat te moeten). 
De ochtend daarop om acht uur een goed ontbijt. En om negen uur gingen we 
neerwaarts. Langs een andere route dan gisteren, met meer gesteente (veel gaten in de 
rotsblokken). Een uitglijertje hier, een uitglijertje daar, we ontkwamen er niet aan. 
Gelukkig was het droog. De grootste problemen lagen vooral in de beginfase. Uiteraard 
was er van splitsingen in de groep sprake. Maar op de juiste momenten bleven snelleren 
op de langzameren wachten. Groepsgevoel overheerste, en zo moet het ook op zulke 
tochten. Om een uur of drie bereikten we vrij gelijktijdig de cabine bij de Gjaidalm. Een 
uurtje later waren we weer bij ons uitgangspunt.  
Voor menigeen was een stempel van de hut het ultieme bewijs dat ze er ook 
daadwerkelijk geweest waren. 
Tijdens de choc in een overdekte ruimte op de camping maakten we een staatje op van 
de verwondingen: 1 duim uit de kom (er ook weer in), 1 verstuikte voet, 1 behoorlijk 
geschramde onderarm, 1 geschramde rug en daarbij een pijnlijke knie, elk letsel bij een 
andere persoon: gedeelde smart is halve smart. Ongevaarlijk is een bergwandeling nooit. 
Goed schoeisel met profiel en twee vrije handen zijn slechts twee van de voorwaarden 
om de risico’s te beperken. 
 

 
 
Excursie “Ennswiesen”  
De dazentocht 
 
Excursie omschrijving: Heiligenbrunn-Rundwanderung; route 3 op de Freizeitkarte 

bij Irdning  
Excursie leider/leidster: Renate 
Datum:   31 juli 2008 
Duur:     ½ dag 
 
De route is niet met bordjes aangegeven; wel op de kaart. De route gaat langs een 
zuiveringsinstallatie (Gewerbegebiet) en door (gecultiveerde) weilanden. Al vanaf het 
begin werden we vergezeld door dazen. Toen we langs de Enns liepen werden het er 
steeds meer en hadden we handen tekort om ze neer te slaan. Omdat het maar niet 
ophield besloten we de route in te korten en bij de Enns weg te gaan. Op de straat 
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besloten we de berg op te lopen (via een smal voetpad; het pad was toot hier zeer vlak). 
Vervolgens door Altirdning en Falkenburg langs een klooster en daarna over een zeer 
glibberig (mos)paadje terug naar de Billa. 
Deze wandeling is vanwege de dazen niet aan te bevelen! 
Bijzondere waarneming: 2de generatie Landkaartje, Luzernevlinder. 
 

 
Plantendeterminatie 's avonds op de camping 
 
Excursie “Gesause”  
 
Excursie omschrijving: Wandelen in de Gesäuse: Haindlkarhütte (1110 m) en 

Buchsteinhaus (1550 m) 
Verslag:   Leo Stockmann 
Datum:   31 juli, 2 augustus 2008 
Duur:     1 dag  
 
De Gesäuse is een beschermd natuurgebied. Na de Dachsteingruppe wilde een aantal 
kampleden ook eens dit berggebied bekijken.  
De tocht naar de Haindkarhütte begon vanaf een parkeerplaats aan de 146 tussen de 
afslag naar Johnsbach en het oostelijker gelegen Gstatterboden. Het was mooi zonnig 
weer met zo’n 25 graden. Er moest zo’n 500 meter geklommen worden. De route liep 
langs een nagenoeg droogstaande, gedeeltelijk brede, bergstroom. Aangezien 
gewasgroei in de stenige bedding ontbrak moet er in een andere tijd van het jaar toch 
een behoorlijke waterdynamiek in de stroom zijn.  
Het eerste deel van het pad ging door bos. Orchideeënsoorten, Cyclamen, Eenbes, 
Zijdeplantgentiaan e.a. maakten de wandeling floristisch interessant.  
Het werd een wandelroute met een vrij pittig karakter, zeker toen we meer in open 
gebied kwamen. De route ging daar meer over stenig terrein, af en toe wat klauterwerk 
was voor sommigen onder ons onontkoombaar. De uitzichten waren echter fraai. Richting 
het noorden kijkend was de Groszer Buchstein (2224 m) heel goed te zien. Iedereen die 
persé de hut wilde halen kwam er ook. Met natuurlijk een hutstempel als bewijs voor de 
geleverde prestatie. De tocht terug beleefden de meesten als gemakkelijker dan gedacht. 
De inspanning heen en terug was de moeite waard geweest.  
Twee dagen later waagden zich twee kampleden (Inge en Leo) aan de tocht naar het 
Buchsteinhaus. De auto stond geparkeerd bij het Nationalpark Pavillon in Gstatterboden. 
Onderweg hier naar toe flink veel regen, maar in Gstatterboden was het droog en 
behoorlijk helder in de bergen. Vanaf de 146 begint de route 641. Een informatiebord 



 15

duidt dat de route ‘leicht’ is. We volgen de bordjes Buchsteinhaus en de roodwitte (en 
rode) markeringen. Aanvankelijk wat bloemrijke veldjes met meerdere Zomererebia’s 
(vlindersoort). De moeilijkheidsfactor zit hem niet in het padje op zich, maar in de 

voortdurende stijging.  
 
Er moest zo’n kleine 1000 m 
overwonnen worden. Redelijk veel 
zweetwerk als je wat tempo wilt houden. 
Maar we deden rustig aan. Inmiddels 
liepen we in vrij eentonig naaldhoutbos. 
Ongeveer 20 ‘Kehren’ (‘Wendungen’) in 
het verschiet om bij de hut te komen. 
Maar elk stuk omhoog is er ook weer 
eentje minder. Na 3 ½ uur bereikten we 
de hut, bij het begin was ons 2 ¼ uur 
gegeven geloof ik. Boven gekomen 
zouden we een prachtig gezicht moeten 
hebben op de Groszer Buchstein. Maar 
nee hoor. Bewolking en regen voorkwam 
dat. En het begon nog te onweren ook. 
Gelukkig bood een toilet met glazen 
wand nog even een prachtig vergezicht. 
Hier zou je voor je plezier een dag op 
het toilet zitten.  
Een klein uurtje later leek de regen en 
het onweer voorbij en gingen we terug 

(uiteraard met stempel van de hut). Met ons mee liep een meisje van een jaar of 20 uit 
St. Petersburg. Ze had een lange jurk aan en droeg zilverkleurige lage schoenen zonder 
profiel. In het dennenbos zagen we een paartje Hazelhoen wegvliegen. Wat een geluk! 
Wij (en zij) kwamen via een glibberig geworden pad weer veilig beneden.  
Als afscheid van de bergen hebben we even lekker gegeten in het Pavillon. De St. 
Petersburgse was op de trein in Gstatterboden gestapt om verder te reizen naar 
Salzburg. In de bergen was ze nog nooit eerder geweest, ze zou zo snel mogelijk 
bergschoenen gaan kopen. 
 
 
Henk 60 jaar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



Vogelwaarnemingen 
 
  Datum   22-jul   23-jul 24-jul 25-jul   26-jul   27-jul 28-jul 29-jul 30-jul 31-jul 1-aug 2-aug 
  Tocht/gebied camping 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
 Naam Wetenschappelijke naam                 

1 Geoorde Fuut Podiceps nigricollis        x x                             
2 Steenarend Aquila chrysatos                x                   
3 Bruine kiekendief Circus cyaneus            x                     
4 Sperwer Accipiter nisus x x x                           
5 Torenvalk Falco tinnunculus            x   x                 
6 Buizerd Buteo buteo x x x x   x   x     x     x     
7 Hazelhoen  Bonasa bonasia                               x 
8 Turkse tortel Streptopelia decaocto           x                           
9 Houtduif Columba palumbus           x                               

10 Ransuil Asio otus                                     x             x     
11 Gierzwaluw Apus apus                                 x                     
12 IJsvogel Alcedo atthis                              x                     
13 Draaihals  Jynx torquila                    x?      x                         
14 Groene Specht Picus viridis                     x   x x                     x   
15 Zwarte Specht Dryocopus martius                       x                   
16 Grote Bonte Specht Picoides major                 x x x     x                     
17 Boerenzwaluw Hirundo rustica                 x x x   x                       
18 Huiszwaluw Delichon urbica                x   x x x   x                   
19 Waterpieper Anthus spinoletta sp                x     x x x x x   
20 Grote gele kwikstaart Motacilla cinerea                  x x       x           x     
21 Witte kwikstaart Motacilla alba                   x x x x   x x x                 
22 Waterspreeuw Cinclus cinclus                     x x                         
23 Winterkoning Troglodites troglodites   x x x      x                   
24 Alpenheggemus Prunella collaris                    x                 x x       
25 Zwarte Roodstaart Phoenicurus ochrurus       x   x x       x     x x x       
26 Gekraagde Roodstaart Phoenicurus phoenicurus    x x                             
27  Tapuit Oenanthe oenanthe                       x x x     
28 Roodborst Erithacus rubecula           x x x                           
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29 Merel Turdus merula     x x                         
30 Beflijster Turdus torquatus           x                     
31 Grote Lijster Turdus viscivorus                x                             
32 Kramsvogel Turdus pilaris                             x                     
33 Zanglijster Turdus philomelos            x                               
34 Tuinfluiter Sylvia borin                                x                     
35 Zwartkop Sylvia atricapilla                 x       x                     
36 Tjiftjaf Phylloscopus collybita          x x   x                     
37 Goudhaantje Regulus regulus                   x     x                     
38 Vuurgoudhaantje Regulus ignicapillus            x                             
39 Grauwe Vliegenvanger Muscicapa striata             x   x                           
40 Bonte Vliegenvanger Ficedula hypoleuca                    x                     
41 Staartmees Aegithalos caudatus        x                         
42 Glanskop Parus palustris                   x                             
43 Matkop Parus montanus                   x x     x                   
44 Kuifmees Parus cristatus   x x   x   x             x x   
45 Zwarte Mees Parus ater                           x x x           x x x x x   
46 Pimpelmees Parus coeruleus     x     x                     
47 Koolmees Parus major                         x x   x                     
48 Boomklever Sitta europaea                    x x                           
49 Boomkruiper Certhia brachydactyla          x                       
50 Vlaamse Gaai Garrulus glandularius x x x x                         
51 Notekraker Nucifraga caryocatactes             x x     x x x       
52 Ekster Pica pica                             x                           
53 Zwarte Kraai Corvus corone                    x x                           
54 Raaf Corvus corax                    x x x               x x x       
55 Alpenkraai Pyrrhocorax pyrrhocorax               x                 
56 Alpenkauw Pyrrhocorax graculus                  x     x x       
57 Spreeuw Sturnus unicolor                         x                     
58 Huismus Passer domesticus             x x                           
59 Ringmus Passer montanus                    x                     
60 Sneeuwvink Montifrigilla nivalis                                  x x x     
61 Vink Fringilla coelebs                 x   x                         
62 Kneu Carduelis cannabina                       x                 
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63 Kleine Barmsijs Carduelis cabaret                           x       x x       
64 Putter Carduelis carduelis           x x x x                         
65 Groenling Chloris chloris                                x                 
66 Sijs Carduelis spinus              x   x       x x       x x       
67 Europese Kanarie Serinus serinus                x                               
68 Goudvink   Pyrrhula pyrrhula              x x x x x   x x     x       x   
69 Kruisbek Loxia curvirostra            x x     x x                 
70 Geelgors Emberiza citrinella            x x x       x                   
71 Rietgors Emberiza schoeniclus       x                               
                  
  Tocht/gebied:                 
   1 di 22-jul Kulm rondwandeling           
   2  Aigen-Lantschern-Gatschen- Quilk-Aigen        
   3 woe 23-jul Donnersbach Klamm           
   4 do 24-jul Donnersbach - Moseralm (713 --> 1371 m.)        
   5 vrij 25-jul Worschacher Moor           
   6  Solktal/Fleiss naar >1500 m.)          
   7 za 26-jul Tauplitz: Lawinenstein 1996 m          
   8  3 merenwandel w.o. Steinersee          
   9 zo 27-jul Kinderspeurtocht           
   10 ma 28-jul Planneralm plannersee           
   11 di 29-jul Dachstein- Simony           
   12 woe 30-jul Dachstein- Simony           
   13 do 31-jul Gesause…naar Haindlkarrhutte          
   14 vrij 1-aug Worschach klamm           
   15 zat 2-aug Vrij             

 
 

Vogelpraet bij de lijst van vogelwaarnemingen 
 
Hoewel we laat in het broedseizoen in de bergen waren, zijn er veel interessante soorten gezien, zeker wat de specifieke bergvogels 
betreft. De meeste kleine zangertjes lieten zich niet horen, een enkele wel zien. 
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In het begin van ons kamp was er op de Putterersee, grenzend aan de camping, een paartje Geoorde Fuut te zien. Het hele meer was 
leeg, behalve middenop dobberde een stelletje geoorde futen. Over de camping vlogen bijna dagelijks raven die vermoedelijk in het 
aangrenzende hellingbos jongen hadden grootgebracht. Op de camping waren de beide roodstaarten aanwezig: de Gekraagde- en de 
Zwarte Roodstaart. De Europese Kanarie werd hier vastgesteld. 
Langs de snelstromende beken zagen we op diverse plaatsen de Waterspreeuw en de Grote Gele Kwikstaart. In het Worschacher Moor 
werd de Beflijster gezien.  
Hogerop de bergen in kwamen we regelmatig de Notekraker tegen. Ook de echte bergvogels kregen we te zien, zeker op onze tocht naar 
de Simonyhütte in de Dachstein, met soorten als Sneeuwvink, Alpenheggemus, Alpenkraai en Alpenkauw, maar ook Kleine Barmsijs en de 
Waterpieper.  
In het Solktal tijdens de wandeling in het berggebied boven Fleisch werd de koning van roofvogels, de Steenarend gezien. 
Op de laatste kampdag zaterdag 2 augustus, die iedereen vrij kon invullen, werd door Leo Stockmann in het natuurpark Gesaüse op een 
wandeling in de richting van de Große Buchstein (Buchsteinerhütte) een Hazelhoen in een boom gezien.  
Aart Noordman heeft op de maandag na het sluiten van het kamp s’avonds vanuit zijn tent de roep van een Ruigpootuil gehoord. Een 
bijzondere uilensoort die in de berggebieden voorkomt. 
 
In totaal zijn er 71 soorten gemeld. Een ieder, die een daglijst met vogelwaarnemingen bij de diverse wandelingen heeft ingeleverd, zij 
bedankt. Een speciale dank aan Ronald Sprokkereef voor het beschikbaar stellen van zijn bijgehouden vogelwaarnemingen van zijn 
excursies, die de grondslag zijn geweest voor de bijgaande lijst van vogelwaarnemingen.  
 
Wim Bosch 
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Bijlage A Lijst met deelnemers 
Wim  Bosch 
Rieke  Bosch-van Egdom 
Corrie  Buschman 
Jan  Fransen 
Bert  Folbert  
Marinane  Folbert  
Marieke  Folbert  
Martin van Hemert 
Emke van Hemert 
Hanneke van Hemert 
John van den Heuvel 
Erna van den Heuvel-Tollens 
Youp van den Heuvel 
Jouck  Iedema 
Ine  Nijmeijer 
Aart  Noordam 
Heleen van der  Klift 
Sebastiaan  Noordam 
Tamin  Noordam 
Henk  Pijpers 
Ronald  Sprokkereef 
Renate  Sprokkereef-Luchtmeijer 
Jasper  Sprokkereef 
Martijn  Sprokkereef 
Eric  Stockx 
Leo Stockmann 
Inge Kuipers 
Astrid Tilstra 
Hetty Coolen 
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Bijlage B Lijst van activiteiten 

datum excursie doel omschrijving 
aantal  
deelnemers vervoer duur 

zondag 20 juli 2008 aankomst       
maandag 21 juli 2008 geen  door gevolgen hoosbui op camping    

dinsdag 22 juli 2008 A  Kulm rondwandeling 6 Aigen  voet 
1/2 
dag 

dinsdag 22 juli 2008 B Gatschen rondwandeling 5 Aigen  voet 1 dag 

woensdag 23 juli 2008 A Grubbauer rondwandeling 10 Aigen 2 voet 
1/2 
dag 

woensdag 23 juli 2008 B Donnersbach wandeling door klamm en bos 24 auto 1 dag 
donderdag 24 juli 2008 A beek Gulling rondwandeling 8 Aigen geen  1 dag 
donderdag 24 juli 2008 B Moseralm rondwandeling 6 Donnersbach 29 auto 1 dag 

donderdag 24 juli 2008 uitleg  
presentatie over natuur  
in de omgeving Ennstal allen  

1/4 
dag 

vrijdag 25 juli 2008 A Woschacher Moos moerasgebied langs de Enns  auto 5km 1 dag 

vrijdag 25 juli 2008 B Fleiss in Grossolktal rondwandeling op helling  
auto 
30km 1 dag 

zaterdag 26 juli 2008 A Lawinenstein alpine wandeling Totes Gebirge  
auto 
30km 1 dag 

zaterdag 26 juli 2008 B 
Steiersee en  
Schwarzensee alpine wandeling Totes Gebirge  

auto 
30km 1 dag 

zondag 27 juli 2008 jeugddag  
puzzeltocht voor iedereen  
georganiseerd door de jeugd   

1/2 
dag 

zondag 27 juli 2008 wedstrijd 
pannenkoeken 
bakken 

wie maakt de lekkerste 
pannenkoek?   

1/4 
dag 

maandag 28 juli 2008 A Worschach wandeling door klamm geen   

maandag 28 juli 2008 B Panneralm wandeling alpine gebied 29 
auto 
30km 1 dag 

dinsdag 29 juli 2008 huttentocht Simonyhütte wandeling door hooggebergte 18 
auto 
50km 1 dag 

woensdag 30 juli 2008 huttentocht Simonyhütte wandeling door hooggebergte 18  1 dag 
donderdag 31 juli 2008 A Ennswiesen rondwandeling 3 Irdning 2   
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donderdag 31 juli 2008 B Gesäuse 
wandeling in zuidelijke deel 
naar Haindlkarhütte 27 

auto 
40km 

1/2 
dag 

donderdag 31 juli 2008 dia's  
presentatie van dia's 
over de 4 jaargetijden in Ennstal allen  

1/4 
dag 

vrijdag 1 augustus 2008 A Worschach wandeling door klamm allen auto 7km 
1/2 
dag 

vrijdag 1 augustus 2008 samen eten 
gezamenlijke maaltijd met  
's avonds feest op de camping    

zaterdag 2 augustus 
2008 A Gesäuse Buchsteinhaus 2 

auto 
40km 1 dag 

zondag 3 augustus 2008 vertrek  opbreken van kamp    
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Bijlage C Plantenlijst 
 

  
 
Lijst van opgetekende plantensoorten ((schijn)grassen, kruiden, struiken, bomen) van alle excursies tezamen; tussen ca. 500 en 2200 m 
      
Familie Soortnaam wetenschappelijk Soortnaam Nederlands 
      
Mosvarenfamilie     
  Selaginella selaginoides Getande mosvaren 
Wolfsklauwfamilie     
  Lycopodium annotinum Stekende wolfsklauw 
  Lycopodium clavatum Grote wolfsklauw 
  Lycopodium selago Dennewolfsklauw 
Paardestaartenfamilie     
  Equisetum telmateia Reuzenpaardestaart 
Moerasvarenfamilie     
  Phegopteris connectilis Smalle beukvaren 
Streepvarenfamilie     
  Asplenium viride Groensteel 
  Asplenium scolopendrium Tongvaren 
  Asplenium trichomanes Steenbreekvaren 
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Wijfjesvarenfamilie     
  Athyrium filix-femina Wijfjesvaren 
  Woodsia alvensis / Woodsia alpina Wimpervaren / Alpenwimpervaren 
Niervarenfamilie     
  Dryopteris carthusiana Smalle stekelvaren 
  Dryopteris cristata Kamvaren 
  Dryopteris filix-mas Mannetjesvaren 
Dubbellooffamilie     
  Blechnum spicant Dubbelloof 
Dennenfamilie     
  Abies alba Gewone zilverspar 
  Larix decidua Europese larix 
  Picea abies Fijnspar 
  Pinus cembra Arve 
  Pinus mugo (= P. montana) Bergden 
  Pinus sylvestris Grove den 
Cipresfamilie     
  Juniperus communis Jeneverbes 
Taxusfamilie     
  Taxus baccata Taxus (Venijnboom) 
Wilgenfamilie     
  Populus tremula Ratelpopulier 
  Salix aurita Geoorde wilg 
  Salix caprea Boswilg 
  Salix pentandra Laurierwilg 
  Salix retusa Stompbladige kruipwilg 
  Salix viminalis Katwilg 
  Salix waldsteiniana (=S. arbuscula) Warrige wilg 
Berkenfamilie     
  Alnus incana Witte els (=Grauwe els; = Grijze els) 
  Alnus viridus Groene els 
  Betula pendula Ruwe berk 
Hazelaarfamilie     
  Carpinus betulus Haagbeuk 
  Corylus avellana Hazelaar 
Napjesdragersfamilie     
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  Fagus sylvatica Beuk 
  Quercus robur Zomereik 
Hennepfamilie     
  Humulus lupulus Hop 
Iepenfamilie     
  Ulmus glabra Ruwe iep (Bergiep) 
  Ulmus minor Gladde iep (Veldiep) 
Brandnetelfamilie     
  Urtica dioica Grote brandnetel 
Sandelhoutfamilie     
  Thesium alpinum Bergvlas 
  Thesium pyrenaicum (= T. pratense) Weidebergvlas 
Vogellijmfamilie     
  Viscum album Maretak (in wilg) 
Duizendknoopfamilie     
  Polygonum bistorta (=Persicaria bistorta) Adderwortel 
  Polygonum polystachum (= Persicaria wallichii) Afghaanse duizendknoop 
  Polygonum viviparum Levendbarende duizendknoop (= Knolletjesduizendknoop) 
  Rumex alpinus Alpenzuring 
Anjerfamilie     
  Dianthus alpinus Alpenanjer 
  Dianthus sylvestris Steenanjer 
  Lychnis flos-cuculi Echte koekoeksbloem 
  Saponaria pumilio Dwergzeepkruid 
  Silene acaulis Stengelloze silene 
  Silene alpestris Alpensilene 
  Silene dioica Dagkoekoeksbloem 
  Silene latifolia Avondkoekoeksbloem 
  Silene nutans  Nachtsilene 
  Silene rupestris Rotssilene 
  Silene vulgaris Blaassilene 
IJzerhardfamilie     
  Verbena officinalis IJzerhard 
Ranonkelfamilie     
  Aconitum vulparia (= A. lycotonum) Gele monnikskap 
  Actaea spicata Christoffelkruid 
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  Aquilegia vulgaris Wilde akelei 
  Caltha palustris Dotterbloem 
  Clematis alpina Alpenbosrank 
  Clematis vitalba Bosrank 
  Hepatica trifolia (= H. triloba, = H. nobilis) Leverbloempje 
  Helleborus niger Kerstroos 
  Pulsatilla alpina  Alpen anemoon 
  Pulsatilla vulgaris (= Anemone pulsatilla) Wildemanskruid 
  Ranunculus acris Scherpe boterbloem 
  Ranunculus alpestris Alpenranonkel 
  Ranunculus platanifolius Boterbloem soort (met bladeren als Plataan) 
  Thalictrum spec. Ruit srt. 
  Thalictrum aquilegifolium Akeleiruit 
  Trollius europaeus Trollius (Globebloem) 
Berberisfamilie     
  Berberis vulgaris Zuurbes 
Papaverfamilie     
  Chelidonium majus Stinkende gouwe 
  Papaver sendtneri Witte alpenpapaver 
Kruisbloemenfamilie     
  Biscutella laevigata Glad brilkruid 
  Lunaria rediviva Wilde (= Overblijvende) judaspenning 
Vetplantenfamilie     
  Sedum album Wit vetkruid 
  Sedum acre Muurpeper 
  Sedum atratum  Donkere muurpeper 
Steenbreekfamilie     
  Parnassia palustris Parnassia 
  Ribes petraeum Steen-rotsbes 
  Ribes uva-crispa Kruisbes 
  Ribes rubrum Aalbes 
  Saxifraga aizoides Gele bergsteenbreek  
  Saxifraga rotundifolia Rondbladige steenbreek 
Rozenfamilie     
  Agrimonia eupatoria Gewone agrimonie 
  Alchemilla alpina Alpen vrouwenmantel 
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  Alchemilla vulgaris Spitslobbige vrouwenmantel 
  Amelanchier ovalis Europees krentenboompje 
  Aruncus dioicus Geitebaard 
  Cotoneaster spec. Dwergmispel srt. 
  Dryas octopetala Zilverwortel (Achtbladige Dryas) 
  Filipendula ulmaria Moerasspirea 
  Fragaria vesca Bosaardbei 
  Geum montanum Bergnagelkruid 
  Geum urbanum Geel nagelkruid 
  Potentilla aurea Goudgele (=Gulden) ganzerik 
  Potentilla caulescens Stengelganzerik (ook op muur kasteel Trautenfels) 
  Potentilla erecta Tormentil 
  Prunus avium Zoete kers 
  Prunus brigantina Marmottenkers 
  Prunus padus Vogelkers 
  Rosa caesia Behaarde struweelroos 
  Rubus caesius Dauwbraam 
  Rubus idaeus Framboos 
  Rubus saxatilis Steenbraam 
  Sanguisorba officinalis Grote pimpernel 
  Sorbus aria Meelbes 
  Sorbus aucuparia (Wilde) lijsterbes 
Vlinderbloemenfamilie     
  Astragalus glycyphylos Hokjespeul 
  Lathyrus pratensis Veldlathyrus 
  Lotus corniculatus subsp. corniculatus Gewone rolklaver 
  Melilotus alba Witte honingklaver 
  Melilotus officinalis Citroengele honingklaver 
  Onobrychis viciaefolia (= O.montana) Bergesparcette 
  Trifolium dubium  Kleine klaver 
  Trifolium pratense Rode klaver 
  Vicia cracca Vogelwikke 
Klaverzuringfamilie     
  Oxalis acetosella Witte klaverzuring 
Wolfsmelkfamilie     
  Euphorbia austriaca Oostenrijkse euphorbia (eigen vertaling) 
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  Euphorbia helioscopia Kroontjeskruid 
  Euphorbia hyberna Wolfsmelk soort (middelgrote plant) 
Vleugeltjesbloemfamilie     
  Polygala spec. Vleugeltjesbloem srt. 
  Polygala alpestris Alpen vleugeltjesbloem 
  Polygala chamaebuxus Buxus vleugeltjesbloem 
Esdoornfamilie     
  Acer obtusatum Esdoorn soort 
  Acer opallus var. obtusatum Italiaanse esdoorn 
  Acer monspessulanum (geen Nederlandse naam) 
  Acer platanoides Noorse esdoorn 
  Acer pseudoplatanus Gewone esdoorn 
Balsemienfamilie     
  Impatiens glandulifera Reuzenbalsemien 
  Impatiens noli-tangere Groot springzaad 
  Impatiens parviflora Klein springzaad 
Hulstfamilie     
  Ilex aquifolium Hulst 
Kardinaalsmutsfamilie     
  Evonymus europaeus Wilde kardinaalsmuts 
Ooievaarsbekfamilie     
  Geranium phaeum Donkere ooievaarsbek 
  Geranium pratense Beemdooievaarsbek 
  Geranium robertianum Robertskruid 
      
Hertshooifamilie     
  Hypericum montanum Berghertshooi 
  Hypericum perforatum Sint-Janskruid 
Wegedoornfamilie     
  Rhamnus alpinus Alpenwegedoorn (eigen vertaling) 
  Rhamnus catharticus Wegedoorn 
  Rhamnus frangula (=Frangula alnus) Sporkehout 
Lindefamilie     
  Tilia platyphyllos Zomerlinde 
Peperboompjesfamilie     
  Daphne mezereum Rood peperboompje 
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Duindoornfamilie     
  Hippophae rhamnoides Duindoorn 
Viooltjesfamilie     
  Viola biflora Tweebloemig viooltje 
  Viola reicenbachiana Bosviooltje 
Zonneroosjesfamilie     
  Helianthemum nummuralium subsp. glabrum Zonneroosje 
Kattestaartfamilie     
  Lythrum salicaria Grote kattestaart 
Teunisbloemfamilie     
  Circaea alpina Alpenheksenkruid  
  Epilobium spec. Basterdwederik srt.  
Kornoeljefamilie     
  Cornus sanguinea Rode kornoelje 
Klimopfamilie     
  Hedera helix Klimop 
Schermbloemenfamilie     
  Angelica sylvestris Gewone engelwortel 
  Angelica archangelica Grote engelwortel 
  Athamanta cretensis Kretenzer athamanta (eigen vertaling) 
  Astrantia major Grote astrantia 
  Heracleum sphondylium Gewone bereklauw 
  Ligusticum mutellina Alpenligusticum 
  Peucedanum ostruthium Meesterwortel 
  Torilis japonica Heggedoornzaad 
Wintergroenfamilie     
  Pyrola minor Klein wintergroen 
  Pyrola rotundifolia Rond(bladig) wintergroen 
Heidefamilie     
  Arctostaphylos uva-ursi Beredruif 
  Calluna vulgaris Struikhei 
  Erica spec. Dopheide srt. 
  Erica carnea  Vleeskleurige dophei 
  Loiseleuria procumbens Kruipend rotsroosje (= Alpenazalea) 
  Rhododendron chamaecistus Dwergalpenroosje 
  Rhododendron ferrugineum (Roestbladig) alpenroosje 
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  Rhododendron hirsutum Borstelig alpenroosje 
  Vaccinium myrtillus Blauwe bosbes 
  Vaccinium uliginosum Rijsbes 
  Vaccinium vitis-idaea Rode bosbes (Vossebes) 
Sleutelbloemfamilie     
  Cyclamen europaeum (= C.purpurascens) (Europese) cyclaam 
  Lysimachia nemorum Boswederik 
  Primula spec. Sleutelbloem srt. 
  Soldanella alpina Alpen kwastjesbloem 
Olijffamilie     
  Fraxinus excelsior Gewone es 
  Liguster spec Liguster srt. 
Gentiaanfamilie     
  Gentiana asclepiadea Zijdeplantgentiaan 
  Gentiana clusii Grootbloemige gentiaan 
  Gentiana cruciata Kruis(blad)gentiaan 
  Gentiana germanica Duitse gentiaan 
  Gentiana lutea Grote gele gentiaan 
  Gentiana nivalis Sneeuwgentiaan 
  Gentiana punctata Gestippelde (gele) gentiaan 
  Gentiana purpurea Purper gentiaan 
  Gentiana verna Voorjaarsgentiaan 
  Swertia perennis Poelgentiaan 
Zijdeplantfamilie     
  Vincetoxicum hirundinaria Witte engbloem 
Sterbladigenfamilie     
  Galium mollugo Glad walstro 
  Galium odoratum Lievevrouwebedstro 
  Galium rotundifolium Rondbladig walstro (eigen vertaling) 
  Galium uliginosum  Ruw walstro 
Ruwbladigenfamilie     
  Myosotis alpestris (= M. pyrenaica) Alpen vergeet-mij-nietje 
  Pulmonaria officinalis Gevlekt longkruid 
  Symphytum officinale Gewone smeerwortel 
Lipbloemenfamilie     
  Ajuga pyramidalis Piramidezenegroen 
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  Clinopodium vulgaris Borstelkrans 
  Galeobdolon luteum Gele dovenetel 
  Galeopsis speciosa Dauwnetel 
  Lycopus europaeus Wolfspoot 
  Mentha aquatica Watermunt 
  Mentha longifolia Hertsmunt 
  Origanum vulgare Wilde marjolein 
  Pimpinella major Grote bevernel 
  Prunella grandiflora Grootbloemige brunel 
  Prunella vulgaris Gewone brunel 
  Salvia glutinosa Kleverige salie 
  Salvia pratensis Veldsalie 
  Salvia verticillata Kranssalie 
  Stachys alopecuros (=Betonica alopecuros) Gele betonie 
  Stachys officinalis (=Betonica officinalis) Betonie 
  Stachys recta Bergandoorn 
  Stachys sylvatica Bosandoorn 
Nachtschadefamilie     
  Atropa bella-donna Wolfskers 
  Solanum dulcamara Bitterzoet 
Pijpbloemfamilie     
  Asarum europaeum Mansoor 
Helmkruidfamilie     
  Bartsia alpina Alpenhelm 
  Chaenorrhinum minor Kleine leeuwebek 
  Cymbalaria muralis Muurleeuwebek 
  Digitalis lutea Geel vingerhoedskruid 
  Euphrasia stricta Stijve ogentroost 
  Linaria alpina Alpenleeuwebek 
  Linaria italica Italiaanse vlas(leeuwe)bek 
  Melampyrum sylvaticum Boshengel 
  Pedicularis spec. Kartelblad srt. (purperrood bloeiend) 
  Rhinanthus minor Kleine ratelaar 
  Verbascum nigrum Zwarte toorts 
  Verbascum phlomoides Keizerskaars 
  Verbascum thapsus Koningskaars 
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  Veronica beccabunga Beekpunge 
  Veronica fruticans Rotsereprijs 
  Veronica officinalis Mannetjesereprijs 
  Veronica urticifolia Netel(blad)ereprijs 
Bremraapfamilie     
  Orobanche spec. Bremraap srt. (op Andoorn) 
  Orobanche flava Gele bremraap (op Wit hoefblad) 
  Orobanche minor Klavervreter 
Blaasjeskruidfamilie     
  Pinguicula vulgaris Vetblad 
Kaardebolfamilie     
  Knautia arvensis Beemdkroon (Knautia) 
  Knautia dipsacifolia Berg-/Bosknautia 
  Succisa pratensis Blauwe knoop 
Weegbreefamilie     
  Plantago media Ruige weegbree 
Kamperfoeliefamilie     
  Lonicera nigra  Zwarte kamperfoelie 
  Lonicera xylosteum Rode kamperfoelie 
  Sambucus nigra Gewone vlier 
  Sambucus racemosa  Bergvlier (= Trosvlier) 
  Sambucus ebulus Kruidvlier 
  Viburnum opulus Gelderse roos 
Valeriaanfamilie     
  Valeriana montana Bergvaleriaan 
  Valeriana officinalis Echte valeriaan 
Klokjesfamilie     
  Campanula barbata Harig (= Behaard) klokje 
  Campanula glomerata Kluwenklokje 
  Campanula patula  Weideklokje 
  Campanula rapunculoides Akkerklokje 
  Campanula rotundifolia Grasklokje 
  Campanula trachelium Ruig klokje 
  Campanula pulla Donker klokje 
  Phyteuma orbicularis (=P.orbiculare) Bolrapunzel/Rondkoprapunzel 
  Phyteuma spicatum subsp. spicatum Witte rapunzel 
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  Phyteuma spicatum subsp. nigrum Zwartblauwe rapunzel 
Composietenfamilie     
  Achillea atrata Zwartgerand duizendblad 
  Achilea clavenae Zacht duizendblad 
  Achillea  millefolium  Gewoon duizendblad 
  Adenostyles alliariae Grijze klierstijl 
  Adenostylis glabra (= A. alpina) Kale klierstijl 
  Arnica montana Wolverlei 
  Arctium spec. Klit srt. 
  Artemisia vulgaris Bijvoet 
  Bella perennis Madeliefje 
  Calycocorsus (=Willemetia) stipitatus 'Biggekruid'  
  Carlina acaulis Zilverdistel 
  Centaurea jacea Knoopkruid 
  Centaurea montana Bergcentauri (Bergkorenbloem) 
  Centaurea scabiosa Grote centaurie 
  Cicerbita alpina Alpen muursla 
  Cirsium erisithales Kleverige vederdistel 
  Cirsium heterophyllum (= C. helenioides) Ongelijkbladige vederdistel 
  Circium montanum Bergdistel 
  Cirsium oleraceum Moesdistel 
  Cirsium palustre Kale jonker 
  Cirsium spinosissimum Dichtgestekelde vederdistel 
  Cirsium vulgare Speerdistel 
  Crepis aurea Oranje (=Goudgeel) streepzaad 
  Crepis terglouensis Dwergstreepzaad 
  Doronicum clusii Rots voorjaarszonnebloem 
  Doronicum columnae Hartbladig gemzekruid 
  Erigeron spec. Fijnstraal srt. 
  Erigeron annuus Zomerfijnstraal 
  Eupatorium cannabinum Koninginnekruid (Leverkruid) 
  Galinsoga parviflora Kaal knopkruid 
  Gnaphalium sylvaticum Bosdroogbloem 
  Hieracium alpinum Alpenhavikskruid 
  Hieracium aurantiacum Oranje havikskruid 
  Hieracium pilosella Muizeoor 
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  Homogyne alpina Alpenhoefblad 
  Homogyne discolor Tweekleurig hoefblad / Viltig alpenhoefblad 
  Leontopodium alpinum (GEEN WAARNEMING) Edelweiss (GEEN WAARNEMING) 
  Leucanthemum vulgare Margriet 
  Matricaria discoidea Schijfkamille 
  Mycelis muralis Muursla 
  Petasites albus Wit hoefblad 
  Prenanthes purpurea Hazesla 
  Senecio nemorensis Schaduwkruiskruid 
  Solidago virgaurea Echte guldenroede 
Waterweegbreefamilie     
  Alisma plantago-aquatica Grote waterweegbree 
Leliefamilie     
  Allium carinatum Berglook 
  Allium schoenoprasum Bieslook 
  Anthericum ramosum Vertakte graslelie 
  Convallaria majalis Lelietje-van-dalen 
  Lilium martagon Turkse lelie 
  Maianthemum bifolium Dalkruid 
  Paris quadrifolia Eenbes 
  Polygonatum multiflorum Gewone salomonszegel 
  Polygonatum verticillatum Krans(blad)salomomszegel 
  Streptopus amplexifolius Salomonszegel' met hangende rode ovale bessen  
  Tofieldia calyculata Bieslelie 
  Veratrum album  Dodenwaad 
Russenfamilie     
  Juncus alpinoarticulatus subsp. alpinoarticulatus Alpenrus 
  Juncus alpinoarticulatus subsp. atricalillus Duinrus 
  Juncus effusus Pitrus 
  Juncus filiformis Draadrus 
  Luzula luzuloides  Witte veldbies 
Grassenfamilie     
  Anthoxanthum odoratum Gewoon reukgras 
  Briza media Bevertjes 
  Brachypodium sylvaticum Boskortsteel 
  Dactylus glomerata Kropaar 
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  Deschampsia cespitosa Ruwe smele 
  Phleum alpina Alpentimotee 
  Phragmites australis Riet 
  Poa bulbosa Knolbeemdgras (levendbarend) 
  Sesleria albicans Blauwgras 
  Sesleria ovata Eivormige sesleria (eigen vertaling) 
Cypergrassenfamilie     
  Carex echinata Sterzegge 
  Carex curta Zompzegge 
  Carex flava Gele zegge 
  Carex leporina (= C. ovalis) Hazezegge 
  Carex nigra Zwarte zegge 
  Carex oederi subsp. oederie Dwergzegge 
  Carex parviflora Kleinbloemige zegge (eigen vertaling) 
  Carex rostrata Snavelzegge 
  Carex sylvatica Boszegge 
  Eleocharis multicaulis Veelstengelige waterbies 
  Eleocharis quinqeflora Armbloemige waterbies 
  Eriophorum angustifolium Veenpluis 
  Eriophorum vaginatum Eenarig wollegras 
Orchideeënfamilie     
  Chamorchis alpina Dwergorchis 
  Coeloglossum viride Groene nachtorchis 
  Dactylorhiza fuchsii Bosorchis 
  Dactylorhiza maculata Gevlekte orchis 
  Dactylorhiza majalis subsp. majalis Brede (= Breedbladige) orchis 
  Dactylorhiza traunsteineri Traunsteiner orchis 
  Epipactus atrorubens Bruinrode wespenorchis 
  Epipactis helleborine Brede (= Breedbladige) wespenorchis 
  Epipactus microphylla Kleinbladige wespenorchis 
  Epipactus palustris Moeraswespenorchis 
  Goodyera repens Dennenorchis 
  Gymnadenia conopsea Grote muggenorchis 
  Gymnadenia nigra (= Nigritella nigra) Zwarte vanilleorchis 
  Gymnadenia rubra (= Nigritella rubra) Rode vanilleorchis 
  Gymnadenia odoratissima Geurige muggenorchis (=Welriekende vanilleorchis) 
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  Herminium monorchis Honingorchis 
  Neottia ovata (= Listera ovata) Grote keverorchis 
  Neottia nidus-avis Vogelnestorchis (=Vogelnestje) 
  Platanthera bifolia Welriekende nachtorchis 
  Pseudorchis albida (=Gymnadenia albida) Witte muggenorchis 
      
   
Samensteller van de totaallijst: Leo Stockmann, Paterswolde, 050-3095304. Met dank aan de invullers van de waarnemingenlijsten. 
Bij het op naam brengen van de soorten tijdens het kamp is gebruik gemaakt van een hele reeks plantengidsen, waaronder de Flora 
Helvetica (eigendom KNNV)  
Volgorde van de families is bijna geheel gedaan volgens Heukels Flora van Nederland, 21ste druk. Enkele in deze Flora niet 
voorkomende families zijn toegevoegd.  
Soortsnamen op alfabetische volgorde (van de wetenschappelijke naam) per familie. 
Totaal: 362 soorten verdeeld over 76 families.  
   
Bij de controle van de namen op de ingeleverde plantenlijsten is door de samensteller gebruik gemaakt van: 
Heukels Flora van Nederland, R. van der Meijden, uitgeverij Wolters-Noordhoff, 1990 
Alpenflora van het Europese bergland, Anthony Huxley, Moussault's uitgeverij, 
1987  
Alpenbloemen, Aichele/Schwegler, uitgeverij Thieme, 1987  
Guide complet des fleurs de montagne, Chr. Grey-Wilson en M. Blamey, uitgeverij Delachaux & Niestlé, 1990 
Google is een enkele keer gebruikt voor namen die in de genoemde Flora's niet voorkomen. 
   
Verder maakte Wim Bosch gebruik van:  
Nederlandse Dendrologie, B. K. Boom, 13e druk, uitgeverij Wolters-Noordhoff, 1996  
   
en maakte Ronald Sprokkereef gebruik van:  
Orchids of Europe, North Africa and the Middle East,  Pierre Delforge, A&C Black Publishers, 2006  
Kompendium der Europäischen Orchideen/Catalogue of European Orchids, C.A.J. Kreutz, Kreutz Publishers, 2004 
Die Orchideengattungen Anacamptis, Orchis, Neotinea, H. Kretzschmar, W. Eccarius, H. Dietrich, EchinoMedia Verlag Dr Kerstin Ramm, 2007 
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Bijlage D Libellen en Reptielen 
 
 

 

Reptielen Amfibieen   
    

Geelbuikvuurpad Bombina variegata 
Gewone pad Bufo bufo 
Bruine kikker Rana temporaria 
Alpenlandsalamander Salamandra atra 
Alpenwatersalamander Triturus alpestris 
Vuursalamander larve Salamandra salamandra 
Ringslang Natrix natrix 
Levendbarende hagedis Lacerta vivipara 
Adder Vipera berus 
    

  
   

Libellen & Juffers   
    

Blauwe breedscheenjuffer Platycnemis pennipes 
Watersnuffel Enallagma cyathigerum 
Lantaarntje Ischnura elegans 
Platbuik Libellula depressa 
Grote roodoogjuffer Erythromma najas 
Gewone oeverlibel Orthetrum cancellatum 
Gewone pantserjuffer Lestes sponsa 
Grote keizerlibel Anax imperator 
Zwarte heidelibel Sympetrum danae 
Balkanbronlibel Cordulegaster heros 
Steenrode heidelibel Sympetrum vulgatum 
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Bijlage E Vlinders 
 
Door het veelal koele en natte weer waren de waarnemingen van dag- en nachtvlinders zonder meer schamel te noemen. Een 
aantal van de soorten die gedetermineerd zijn betroffen veelal ook nog slechts één of enkele exemplaren. 
 
Dagvlinders   

    

icarusblauwtje polyonmatus icarus 

bleek blauwtje polyonmatus coridon

klein geaderd witje pieris napi 

berggeaderd witje pieris bryoniae 

zilveren maan boloria selene 

zilvervlek boloria euphrosyne 

boserebia erebia ligea 

alpenbergerebia erebia eriphyle 

kleine bergerebia erebia melampus 

oranje luzernevlinder colius croceus 

gele luzernevlinder colius hyale 

koninginnepage papalio machaon 

kleine vos aglais urticae 

atalanta vanessa atalanta 

keizersmantel argynnis paphia 
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Nachtvlinders   
    

gamma-uil autographa gamma 

haarbos ochropleura plecta 
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Bijlage F Overige waarnemingen 
 
Soort Ned. naam Soort Wet. naam Locatie Opmerkingen 
        
Wijngaardslak Helix pomatia Donnersbachklamm   

Sneeuwmuis Microtus nivalis Simonyhütte 
Foto gemaakt door Aart 
Noordam 

 

 
 
 


