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1. VOORWOORD

Dit was een geslaagd kamp, in een periode dat het 
wereldkampioenschap voetbal plaatsvond. De voetballiefhebbers 
konden alle belangrijke wedstrijden op televisie volgen.
De start van het kamp zag er echter allesbehalve aantrekkelijk uit.
In de nacht voor de aankomstdag had het stevig gesneeuwd (eind-
juni!); op het kampterrein lag  ’s morgens zo’n twee centimeter 
natte sneeuw. Bovendien bleef het koud, slechts enkele graden 
boven nul. Omdat het de voorgaande twee weken al veel geregend 
had, was het terrein erg nat. De campingbeheerder wilde nu zo 
min mogelijk tenten laten plaatsen en bood het gebruik aan van 
de grote houten hut bij het terrein, waar voor de tentkampeerders 
verschillende kamers beschikbaar waren én een warme houtkachel. 
Over een paar dagen zou het weer merkbaar verbeteren volgens 
hem, en dan konden we alsnog de tenten opstellen.
De eerste ‘choc’-bijeenkomsten werden dan ook in een heerlijk 
verwarmde hut gehouden.
En inderdaad, de tweede dag was het droog. Daarna kwam de 
zon tevoorschijn en volgde er zelfs een periode met schitterend 
zomerweer. Dat droeg natuurlijk bij aan het succes van dit 
aantrekkelijke kamp met z’n grote verscheidenheid aan 
interessante excursies.
Het Kleinwalsertal is een wandelgebied bij uitstek met vele 
mogelijkheden en moeilijkheidsgraden (en met vele toeristische 
voorzieningen). Dankzij de uitstekende voorbereiding van 
de excursieregelaar, werd er een scala aan mooie excursies 
aangeboden en was het soms moeilijk om een keus te maken. Vele 
zijdalen, waar de natuur de overhand heeft, en diverse Alpenhutten 
hebben we bezocht. Met kabelbanen zijn we omhoog gegaan, 
zodat we de alpiene flora en fauna rond 2000 meter hoogte konden 
bekijken (en konden genieten van de mooie panorama’s over het 
omringende berggebied). In dit verslag worden alle waarnemingen 
per onderdeel vermeld, en dan blijkt dat we toch veel gezien 
hebben.
Een bijzonderheid van dit kamp was dat we voor de excursies geen 
gebruik hebben gemaakt van onze auto’s, want het vervoer per 
bus in het gehele Kleinwalsertal was ‘gratis’ (maar de te betalen 
toeristenbelasting was hoog!). En de bushalte lag bij de camping. 

Prettig was ook dat ons kampterrein aan het einde van het dal lag, 
zodat we daarvandaan meteen enkele excursies in de omringende 
bergwereld konden starten.
Kortom, een niet te groot kamp, een fijne kampsfeer, prachtig weer, 
een uitstekende voorbereiding en schitterende excursies met vele 
leuke waarnemingen maakten dat dit kamp zeer geslaagd was.

Gerard Verroen, voorzitter.
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In Natura stond aangegeven dat dit het eerste kamp in de Algäuer 
Alpen, een bergketen op grens van Oostenrijk en Duitsland, zou 
zijn. We kunnen beter spreken van een kamp in het Kleinwalsertal 
dan van de Algäuer Alp. Kleinwalsertal is een Oostenrijks dal 
dat alleen toegankelijk is vanuit Duitsland, een z.g. Deutsches 
Zollanschlusgebiet.
We kampeerden op camping Vorderboden, op +/- 1200 m bij Baad, 
bijna aan het einde van het dal. Door het dal stroomt de bergrivier 
de Breitach. Het is een smal dal en is vanaf de Duits-Oostenrijkse 
grens ongeveer 15 km lang. Rondom het dal liggen een aantal hoge 
bergen waarvan de Widderstein (2533 meter) de hoogste is.
Dit gebied hebben we in 14 dagen bijna geheel verkend. 
Kleinwalsertal is zowel zomers als in de winter een toeristisch 
gebied. Om het autoverkeer in het dal te beperken pendelt de 
Walserbus tussen Oberstdorf en Baad zeer frequent op en neer. 
Elke overnachtende bezoeker ontvangt een Walserkaart. (betaald 
uit toeristenbelasting). Hiermee kun je o.a gratis met de Walserbus. 
Wij hebben veelvuldig van de bus gebruik gemaakt. De auto’s zijn 
dan ook tijdens het kamp niet gebruikt, wat uniek is voor de KNNV-
kampen. 
Met vele liften kun je makkelijk naar boven. Drie keer hebben we 
gebruik gemaakt van deze liften, Walmendinger Horn (1940 meter), 
Ifen (1586 meter) en de Kanzelwand (1949 meter). 
Het Kleinwalsertal heeft een dichtnetwerk aan wandelpaden. Als je 
even niet oplet zit je zo op een andere route. De wandelpaden zijn 
verdeeld in drie categorieen, licht, middel en zwaar (kletterweg). 
Ondanks dat het een toeristisch gebied is was het nog wel rustig. 
Maar we zaten dan ook vlak voor het hoogseizoen, en het weer was 
in de dagen voor ons kamp erg slecht in dit gebied. Er is de nacht 
voor het begin van het kamp zelfs sneeuw gevallen.
Kleinwalsertal is een klein gebied maar heeft voldoende 
afwisseling. Hiervan hebben we gebruik gemaakt, zoals excursie 
langs de Breitach of de Schwarzwasserbach, de zijdalen van de 
Bärguntbach, Gemstelbach en de Wildenbach en de Höhenweg bij 
Baad en Mittelberg, de moerasjes bij Riezlern, de Derraköpfle en 
Starzlalpe. Wat het gebied bijzonder maakt is de Breitachklamm, 
de smalle doorgang op de grens met Duitsland, Gottesacker 

3. WOORDJE VAN DE EXCURSIEREGELAAR

(een karstengebergte), de Kanzelwand met zijn alpina flora en 
het gebied rond de Widderstein, afwisseling tussen kalk en zure 
gesteente. Jammer dat we de Gottesacker vanwege de sneeuw niet 
konden bezoeken.
Een specifiek vogelgebied is het Kleinwalsertal niet. Wel is de 
Waterspreeuw vele keren gezien, maar roofvogels zijn bijna niet 
waargenomen. De vlinderaars hadden ook meer verwacht. Dit heeft 
misschien ook te maken met het koude weer voorafgaande aan het 
kamp. 
Wij hebben een behoorlijk intensief excursieprogramma afgewerkt, 
waarbij iedereen van de omgeving heeft genoten.

Wytze 
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Maandag 21 juni
1. Baader Höhenweg
Vanaf de camping naar Baad, daar Baader Höhenweg naar Mittelberg, via 
Breitachweg terug naar camping.

Dinsdag 22 juni
1. Gemsteltal
Vanaf de camping langs de Breitach naar Gemsteltal tot aan de Hintere 
Gemstelalpe (1320 m). Kan worden verlengd naar de Obere Gemstelalpe 
(1694 m, moeilijke klim). Langs andere kant van de rivier terug.

2. Swarzwasserbach & Naturbrucke
Met de bus naar halte Ausserreizlern, even verder, links het wandelpad 
richting Scharzwasserbach, Mahdtalhaus, Kesselschwand, Naturbrücke, 
terug naar Riezlern, Met de bus weer naar de camping.

Woensdag 23 juni
1. Nebenwasser & Wildenbach
Met de bus naar Hirschegg, halte Walserhaus, naar Schwabenhütte, Innere 
Wiesalpe (1298 m), Schwendle (1178 m), bushalte Bödmen terug naar 
camping.

2. Starzelalpe
Baad, Starzelhaus, Starzelalpe (1678 m), Innere-Stierhofalpe, Untere 
Lüchelalpe (1571 m), Baad, camping.

Donderdag 24 juni
1. Bärguntbach
Baad, Bärguntbach, Bärgunthütte (1391 m), mogelijk door naar 
Stierlochalpe (1515 m), andere kant rivier terug naar Baad.

2. Heubergalpe
Bus naar Mittelberg, Bühlalpe (1435 m), mogelijk door naar Stutzalpe 
(1500 m), Max’s hütte, Sonna Alp, terug naar Mittelberg en bus naar 
camping.

4. EXCURSIEOVERZICHT

Vrijdag 25 juni
1. Walmendingerhorn
Met bus naar Mittelberg met kabelbaan naar de Walmendingerhorn, 
daarna verschillende mogelijkheden.

natuurpad naar Walmendingerhorn (1990 m)a. 
terug met de liftb. 
via Obere Lüchlealpe en Starzelalpe naar Baadc. 
via Obere Lüchlealpe, Ochsenhofer Scharte, Schwarzwasserhütte d. 
naar Auenhütte, en bus naar camping.

Zaterdag 26 juni
1. Wildenbach
Met bus naar halte Sonnwinkl. Naar beek, daar langs brug t.h.v. Höfle, 
vandaar naar Innere Wiesalpe. Bij kruising richting Fluchtalpe tot 
Halkerweg. Dan terug naar Mittelberg (supermarkt).

2. Bärguntbach
Baad, Bärguntbach, Bärgunthütte (1391 m), mogelijk door naar 
Stierlochalpe (1515 m), andere kant rivier terug naar Baad.

Zondag 27 juni, eigen invulling

Maandag 28 juni
1. Widderstein
Rondwandeling 16 km, hoogteverschil 800 meter.
Gemsteltal, Gemstelpass (1971 m), Wildersteinhütte (2009 m), 
Hochalppass, Bärguntbach, Baad, camping.

2. Wäldele
Bus naar Hirschegg Walserhaus, Bike park, Wäldele Au, Bruder Klaus 
kappelle, Fuchsfarm, Hirschegg.
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Dinsdag 29 juni
1. Ifenbahn & Gottesacker
Met de bus naar Auenhütte met kabelbaan naar de Ifenhütte (1586 m), 
daarna verschillende mogelijkheden.
Vanwege de sneeuw waren de mogelijkheden beperkt.

Panoramawega. 
Terug naar Auenhütteb. 
Heen en terug naar Bergadler (2026 m), met beeld van c. 
Gottesacker

2. Breitach bij Riezlern
Met de bus naar halte Waldhaus, afdalen naar Waldhaus, links de Breitach 
volgen naar Riezlern.

Woensdag 30 juni
1. Breitachklamm, i.v.m. de slechte weersverwachting (onweer) 
Met de bus naar halte Waldhaus, naar Waldhaus, langs de Breitach naar de 
Breitachklamm, heen en terug door de klamm, halte Walserschanze terug 
naar camping, of Walsemuseum in Riezlern of Walserhaus in Hirschegg.

Donderdag 1 juli
1. Derraköpfle
Rondwandeling, 12 km, hoogteverschil 600 meter.
Baad, Untere en Mittlere Spitalalpe, Obere Derra-Alpe (1813 m), terug 
naar Baad.

2. Veen/moerasgebied bij Riezlern
Met de bus naar Riezlern, Gemeindeamt, even verder, eerste weg links, 
links aanhouden, pad rechts Eberlehof, richting Naturbrücke, even naar 
rechts, via Au en Bikepark terug naar bushalte in Riezlern.

Vrijdag 2 juli
1. Kanzelwand
Met de bus naar Riezlern, Kanzelwand, met kabelbaan omhoog naar 1880 
meter. Daar verschillende mogelijkheden.

op hoogte blijvena. 
lopend terug naar Riezlern, Hirschegg of Mittelbergb. 

2. Wildenbach
Met bus naar Bödmen, Schwendle (1178 m), Untere Wiesalpe (1290 m), 
Wies, Wildentalhute, Höfle, Schwendle en bus naar camping.

3. Gezamenlijk eten in Baad (’s avonds)

Zaterdag 3 juli
1. Gezamenlijke wandeling door Gemsteltal

Opmerking: een aantal excursie zijn ter plekke naar eigen inzicht 
aangepast
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5. KAMPDEELNEMERS EN LOCATIE

Deelnemers
Johan Apeldoorn
Wytze Boersma
Anneke Boersma-Last
Jan Fransen
Corrie Buschman
Joop Floor
Piet Hollander
Wil Liefting
Rob van Mook
Marloes Lagcher

Andries van Renssen
Els Zwanenburg
Hennie Roode-Woudstra
Herman Roode
Bert Tolsma
Martha Tolsma
Alfons Vaessen
Edith Klaassen
Gerard Verroen

Locatie
We hebben tijdens dit kamp gekampeerd in het Kleinwalsertal, een 
dal op de grens van Duitsland en Oostenrijk. De camping lag tussen 
Mittelberg en Baad, op zo’n 15 kilometer van Oberstdorf.

We kampeerden op camping Vorderboden
Vorderboden 1
A-6993 Mittelberg-Baad
http://www.camping-vorderboden.de
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koraalbanken.

In het landschap zijn de drie belangrijkste gesteentesoorten 
gemakkelijk te herkennen:

De Flyschbergen hebben steile kanten en een zeer scherpe •	
graat en zijn tot op de top begroeid met grasland. Een 
voorbeeld is de Güntlespitze.
De kalkbergen van het Helveticum zijn ruige, ombegroeide •	
bergen. Het mooiste voorbeeld is de Grosser Widderstein.
Schrattenkalk levert een desolaat landschap op met diepe •	
spleten, zoals de Gottesacker. Maar ook diepe kloven zoals de 
Breitachklamm.

Welbeschouwd kunnen we dus zeggen dat de Flyschbergen 
Europese gesteenten zijn en de kalkbergen Afrikaanse.

In het Breitachtal bij Baad dagzoomt nog een ander interessante 
gesteentelaag, de Aroser zone. Deze bestaat uit gesteenten uit 
het diepste van de aarde. Hier vinden onder andere vulkanische 
gesteenten als basalt.

6. GEOLOGIE KLEINWALSERTAL

De geologische geschiedenis van het Kleinwalsertal begint bij 
de Alpiene gebergtevorming. Zo’n 100 miljoen jaar geleden, 
bij de overgang van Krijt naar Tertiair, begon de eerste alpiene 
bergvorming, maar voor het Kleinwalsertal is vooral de periode van 
50 tot 10 miljoen jaar gelden van belang. 

De oceaan (Thetyszee) tussen Afrika en Europa wordt in deze 
periode steeds kleiner. De oermiddellandse zee ontstaat en 
verdwijnt door de eerste gebergtevorming. Hierdoor schuiven delen 
van de Afrikaanse plaat richting Europa. Het gevolg is hiervan is dat 
er aan de noordkant van de Alpen (zeg maar het gebied dat nu het 
Zwitserse Mittelland, het zuiden van Duitsland en het noorden van 
Oostenrijk vormt) een binnenzee ontstaat.

Deze binnenzee wordt opgevuld met sedimenten uit de afbraak van 
de eerste Alpen. Hierdoor ontstaat het Molassebekken, gevuld met 
Nagelfluh (conglomeraten) en Flysch (zandsteen, kalkzandsteen en 
schalie).

pakketten Helveticum van belang. Dit is kalksteen (Dolomiet) die 
tijdens het krijt gevormd is in de diepe delen van de Thetyszee, ter 
hoogte van de Afrikaanse plaat. Dor de druk van deze plaat wordt 
het Flysch opgedrukt tot bergen.

Bij het begin van de tweede 
Alpiene plooiing wordt het 
Molassebekken opgeheven en 
verder naar het noorden gedrukt. 
De Nagelfluhbergen en de 
Flyschbergen vormen nu voor een 
groot deel de noordrand van de 
Alpen, waarbij de Nagelfluhbergen 
het meest noordelijk liggen.

Over deze pakketten Flysch 
beginnen onder invloed van de 
gebergtevorming en de tektonische 
bewegingen grote pakketten 
gesteenten te naar het noorden 
te verschuiven. Dit gebeurt in 
het hele Alpengebied. Voor het 
Kleinwalsertal zijn vooral de grote Een Flyschberg: Güntlespitze

Een andere plaat die 
over de Flysch naar het 
noorden schuift bestaat 
uit Schrattenkalk. Dit 
zijn kalksedimenten 
uit het Krijt die voor 
het grootste deel 
bestaan uit voor de 
Afrikaanse kust in de 
Thetyszee gevormde 

Schrattenkalk van de Gottesacker
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Toch is het huidige Kleinwalsertal 
niet enkel gevormd door de Alpiene 
plooiingen. Het huidige landschap is 
in de eerste plaats een gevolg van de 
ijstijden. In de laatste miljoen jaar is 
het Kleinwalsertal een aantal malen 
bedekt geweest met een dik pakket 
ijs en gletsjers. Hierdoor is een diep 
stijl dal uitgesleten met aan het eind 
een aantal oude gletsjerkommen, 
bijvoorbeeld het Bärgunttal.
In deze vaak hangende dalen hebben 
rivieren zich ingesneden, waardoor 
deze vaak diep in het dal liggen. Kijk 
bijvoorbeeld naar de Breitach bij 
Riezlern.

Aan het eind van het hangende 
dal dat het Kleinwalsertal is, in het 
gebied waar het overgaat in het dal 

Breitachklamm

van Obertstdorf, heeft de Breitach een diepe kloof uitgesleten in 
de Schrattenkalk. Deze soms 90 meter diepe en twee meter brede 
kloof is de Breitachklamm, een indrukwekkend geologisch en 
landschappelijk verschijnsel.

Zie voor de geologie 
rond de Breitachklamm 
de kaart hiernaast. 
Het Schrattenkalkgebied 
linksboven is de 
Gottesacker.

Alfons Vaessen

Het dolomiet van de Grosser Widderstein
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7. EXCURSIEVERSLAGEN EN OVERIGE IMPRESSIES

Baader Höhenweg
Maandag 21 juni

Na de dag van aankomst gaan we vandaag, de eerste dag van de 
zomer, voor het eerst op stap. In één groep van 15 mensen. Nadat 
het een aantal dagen flink heeft geregend (en gisteren lag er zelfs 
sneeuw), zijn er vandaag momenten dat het droog is. 
We vertrekken om 9.30 uur van de camping en beginnen aan 
de wandeling langs de beek Breitach richting Baad. Er werd 
meteen flink gediscussieerd over planten. Bij Baad hebben we een 
koffiepauze genomen (in een bushokje want verder was het overal 
nat). 
Daarna zijn we via de Höhenweg verder naar boven gegaan. De 
omgeving is fantastisch. Om half twee was er een gelegenheid om 
te lunchen. De sfeer was goed, het was een geslaagde eerste dag.
De totale lengte was 12,5 km; gemiddeld liepen we 1,7 kilometer 
per uur.

Gemsteltal
Dinsdag 22 juni

Een makkelijk klusje, excursieleider zijn van drie deelnemers.
Aardig weer en een rustige klim naar de Gemstelalp. We konden 
toch nog een paar planten benoemen, want de orchideeën en de 
gentianen waren niet te tellen. Als het ons niet lukte een plant op 
naam te brengen, fotografeerde Rob het bloeiende moois, zodat de 

konden kijken. Het water bruiste en schitterde onder ons. Jammer 
genoeg kwam de zon niet echt door en begon het een beetje te 
motregenen.
Bij de Obere Gemstelalpe (1694 meter) hebben we een boterham 
gegeten en nog even van het uitzicht genoten, hoewel mistflarden 
dat bijna onmogelijk maakten. Deze tocht moet zeker ook gemaakt 
worden door de botanici onder ons, al zullen die wel de hele dag 
nodig hebben in plaats van de 4,5 uur die wij eraan gespendeerd 
hebben. Vooral naar beneden hielden we een lekker tempo aan.
Gelukkig hebben we ook nog een aantal vogels kunnen zien; een 
merel vloog zich bijna tegen ons te pletter, dus die konden we niet 
negeren. Een vink heeft ons lang achtervolgd met zijn gezang, een 
zwarte kraai liet zich horen en een waterspreeuw liet zich betrappen 
bij de snelstromende beek. 

Swarzwasserbach & Naturbrücke
Dinsdag 22 juni

We gingen om 9.30 uur met de bus naar halte Ausserriezlern en 
liepen daarna door richting Mahdtalhaus. Spoedig kwamen we langs 
een leuk waterrijk veldje met aan de noordkant de beek diep onder 
ons. Het was een rijkdom aan plantensoorten. Bij de beek hebben 
we ook een aantal waterspreeuwen bewonderd.
Er waren ook nog verschillende schiefferwanden te zien. Een 
denkmal van een Acer pseudoplatanus van zo’n 25 meter bij een 
Waldhaus bij de Kesselschwand. Bij de Naturbrücke stroomde 
de beek over de scheefgestelde lagen verder. Boven is een rond 
molengat te zien (deze zijn soms ontstaan door een kei) en 
verderop zijn er nog meer rond uitgesleten gaten onder de stenen 
brug.

deskundigen zich er later over 
kunnen buigen.
Het is een prachtige omgeving; 
eerst bloeiende weitjes en 
na de Hintere Gemstelhütte 
(1320 meter) ging de weg steil 
omhoog, werd het rotsachtig 
en natter, soms met kabels 
langs het pad, waar we steil 
naar beneden de kloof in 



11

Starzelalpe
Woensdag 23 juni

We vertrokken om 9.15 uur met 11 personen naar de Starzelalpe 
op 1678 meter. Er werd met enthousiasme naar planten gekeken en 
ook vogels en insecten kwamen zeker aan bod.
De groep liep erg uiteen qua bergwandelvermogen. Daarnaast 
bleek de opportuniteit van het fotografiebelang veelal belangrijker 
dan de afspraak met de dagleider. 
Hoogtepunt voor de groep was een valleitje met alpenvetblad 
(een alpine primulavorm), de aanwezige orchideeën en o.a. een 
levendbarende hagedis. De zuiverheid qua afstand levert qua 

vegetatiepatroon.
Vandaag was dit verzopen beeld aardig weg; ook de witte en zwarte 
rapunzel en de witte lathyrus hebben hun kopjes waar nodig weer 
aardig opgericht.
We gingen links het dal omhoog, waar weer veel te zien en te 
fotograferen was. De vlinders, torren en vliegen begonnen weer 
volop te vliegen, dus die lijst is vandaag langer dan we gewend 
waren van de afgelopen dagen.
Na een paar kilometer waren we aan koffie toe in de 
Widdersteinhütte met heerlijke brokuche en verse volle melk. 
Lunchen deden we een eindje boven de Bärgunthütte.
Bijzonder was de Dactylorhiza majalis ssp. majalis (een ondersoort 
van de brede orchis); deze variant met wel 4 cm brede bladeren 
was door mij nog nooit gevonden, maar is hier de norm.

Heubergalpe
Donderdag 24 juni

Met z’n elven met de bus naar Mittelberg VVV. Na uitstappen 
het wandelplan besproken: om 11 uur koffiepauze, om 1 uur 
lunchpauze en tussen half 3 en drie uur terug in Mittelberg.
Om 10 uur aan de wandeling begonnen, een zeer steile eerste 
kilometer door open grasland in de volle zon. Dan volgt een 
kronkelend bergpad omhoog, meestal door een bos, soms in de 
zon. En toen waren we op de Bühlalpe op 1435 meter. Het was 
pas kwart voor 11. Verderop, richting Stutzalpe, een koffiepauze. 
Daarna over een zeer breed, tamelijk vlak pad naar de Stutzalpe op 
1500 meter hoogte. Dit viel tegen; gewoon een berghut met een 
opvallend lelijk dak en met een groot terras.
Terug naar de Bühlalpe. Over het brede pad zonder stijgen of dalen 
naar de Sonna Alp, met onderweg de lunchpauze. (Er stonden zeer 
veel bankjes langs het pad).
Vanaf de Sonna Alp door de alm slingerend naar beneden en zo 
arriveerden we om 14.15 uur weer in Mittelberg. Hier eindigde 
de excursie en ging iedereen op eigen gelegenheid terug naar de 
camping.

Bärguntbach
Donderdag 24 juni

Dit was weer de derde prachtige zonnige dag. Verrassend om te 
zien hoe de planten zich herstellen van de koude periode met 
sneeuw en slagregens. Gisteren zag het plantendek er nog 
verfomfaaid uit; de helft van de bladen met zilveren onderkant 
was omgedraaid en massa’s planten lagen plat. Een bont 

voorbereiding nog wat 
problemen op. De GPS 
geeft aan dat we veel 
meer gelopen hadden 
dan gepland was; al 
was er enige discussie 
of Gerard niet veel op 
en neer heeft gelopen 
in zijn zoektocht naar 
planten. Een kniesoor 
die daar een punt van 
maakt.
Moe maar voldaan 
kwamen we om 16.45 
uur weer thuis.
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Walmendingerhorn
Vrijdag 25 juni

In het Kleinwalsertal zijn er twee mogelijkheden om op een 
gemakkelijke manier rond de 2000 meter te komen. Een is om met 
de kabelbaan vanuit Mittelberg naar de Walmendingerhorn te gaan. 
Die hebben wij vandaag genomen. We zijn met de hele groep naar 
boven gegaan. Niet iedereen vond dat leuk; we stonden namelijk 
opeengepropt in de gondel van kabelbaan. Boven was iedereen 

zouden zijn. Er werd druk naar de verschillende plantensoorten 
gekeken en gefotografeerd. Over een stukje waar een half uur voor 
staat, deden we meer dan een uur.
Voor de hele afdaling stond 4 uur (dus 8 uur voor KNNV’ers), maar 
dit viel achteraf gelukkig mee. De tweede helft ging veel sneller, 
zodat we toch op tijd bij de camping terug waren.
Al met al een mooie wandeling. Wel was de lift naar boven wat 
prijzig (€16,-).

De andere groep (onder aanvoering van Gerard) heeft de lange 
route (route D) naar beneden genomen. Van de Walmendingerhorn 
via de Obere Luchlealpe en de Innere Stierhofalpe zijn we afgedaald 
naar 1678 meter. Nu omhoog naar de Ochsenhofer Scharte op 
1850 meter. Een prachtig uitzicht op Baad en omgeving én op 
het Schwarzwassertal aan de andere kant van de berg. Een steile 
(en even lastige) afdaling naar de Schwarzwasserhütte op 1620 
meter. Een lange afdaling nu naar de Melköde op 1346 meter, maar 
eerst langs een opvallend wit litteken in het berglandschap: een 
nagenoeg onbegroeide, steile V-vormige kloof van een lichtgrijs 
gesteente. Verderop zijn we ook nog langs een hoogveengebied 
gekomen.
Van de Melköde naar de Auenhütte op 1273 meter. Het bleek dat de 
bus net was vertrokken, we zijn daarom binnendoor naar Hirschegg 
gelopen.
In totaal ruim 16 kilometer gewandeld.

Wildenbach
Zaterdag 26 juni

De route ging niet helemaal zoals voorgeschreven, maar dat mocht 
de pret niet drukken. We daalden af naar de beek met zijn mooie 
bermen. Je raad het al: weer drie kwartier kijken en fotograferen 
en pas 300 meter verder. Maar wij vonden dat goed. De slakken 
en vlinders kondigden zich aan. De eerste nieuwe soort werd door 
Hennie gevangen. Het bleek Thor’s parlemoervlinder, die redelijk 
zeldzaam is. Daarna wandelden we de nieuwe brug over naar 

de angst alweer vergeten 
en konden we genieten van 
het mooie uitzicht. Het was 
prachtig helder weer.
Voor de echte top moesten 
we nog 55 meter klimmen. 
Via een breed pad gingen we 
langs een alpentuin. Overal 
waren bordjes bij de planten 
geplaatst. Hierdoor hebben we 
onze plantenlijst goed kunnen 
aanvullen met soorten die we 
al wel eerder hadden gezien 
maar niet definitief konden 
determineren, omdat de 
specifieke ondersoort niet in 
onze boeken terug te vinden 
was.

Via twee verschillende routes 
zijn we naar beneden gelopen 

en een paar van ons zijn weer met de lift naar beneden gegaan.

De ene groep heeft de route via de Obere Lüchlealpe en Starzelalpe 
naar Baad genomen (route C van excursieoverzicht). Langs deze 
weg is de afdaling het minst steil. In de tweede helft van de 
afdaling zat wel een gemeen steil stuk met ongelijke traptreden.
In het begin leek het er niet op dat we op tijd bij de camping 
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Höfle, daarna licht klimmend omhoog. Daar stopten we voor een 
bakje koffie en ontdekten we een pinda en uit een gaatje voor 
onze voeten kwam een nieuwsgierig molletje omhoog. Het tweede 
zoogdier, want eerder langs de beek zagen we al een wezeltje met 
prooi. 
Al klimmend omhoog naar de Wiesalpe kwamen we langs prachtige 
weitjes met veel orchideeën en vlinders. Om half twee aan de lunch 
bij een aardig wijd stukje beek ontdekten we wat nieuwe planten. 
Het was een druk bewandeld pad; volgens Herman leek het wel de 
Kalverstraat.
Na de lunch eerst een stukje dezelfde weg terug, daarna linksom 
naar beneden richting Mittelberg, waar we aan het eind van de 
12 kilometer lange wandeling nog even de laatste boodschappen 
konden doen. Moe en tevreden waren we om 16.15 uur weer terug 
op de camping.

Bärguntbach
Zaterdag 26 juni

Een rustige excursie vandaag. Dat hadden we ook wel nodig na 
de lange wandeling van gisteren. Enthousiast gemaakt door de 
excursieverhalen van eergisteren, vertrokken we met 13 man/
vrouw naar de Bärguntbach.
De aanlooproute richting Baad verliep een stuk sneller dan op 21 
juni, de eerste excursiedag. Toen waren we in Baad al aan de koffie 
toe, nu pas bij de Widdersteinalpe (2 kilometer verderop). 
De aangekondigde plantenweelde liet niets te wensen over, zodat 
het tempo vanwege alle fotosessies toch relatief laag lag. Het pad 
was verder zeer goed begaanbaar, het zonnetje scheen, de vlinders 
fladderden en het water bruiste. Kortom, een ideale dag.
Om 13.00 uur geluncht bij het moerasgebiedje iets voorbij 
de Bärgunthütte. Met een panorama dat zo langzamerhand 
steeds bekender wordt: we zagen het bergstation van de 
Walmendingerhorn, de Bärenkopf en de Kleine Widderstein.
Na de lunch ging iedereen weer op eigen gelegenheid terug naar 
Baad, want de zaterdagboodschappen wachtten.

Widderstein
Maandag 28 juni

We zijn om 9.00 uur vertrokken voor een lange wandeling rond 
de Grote Widderstein. Het eerste deel over een goede weg, 
daarna een steil, stenig pad in kalkgebied tot op de Gemstelpass. 
Vervolgens grotendeels vlak over goede paden tot Hochalppass. 
Enkel voorbij de Widderstein een paar wat lastige passages. Vanaf 
de Hochalppass over een goed pad afdalen tot de Bärgunthütte, 
daarna over een brede weg terug naar Baad. Uiteindelijk hebben we 
ruim 14 kilometer gelopen. De tocht is goed te lopen voor mensen 
met wandelervaring.

Tot de Widderstein een kalkgebied met veel kalkplanten. Voorbij de 
Widderstein flysch afgewisseld met kalk, maar ook steenrijk. 

We startten met zomers weer en waren blij eindelijk wat 
kalkplanten te zien. Veel tijd besteed bij enkele sneeuwvelden 
onderaan de Gemstelpas. Soldanella in overvloed. Voorbij de 
Gemstelpass een prachtig uitzicht over de Hochtannbergpass. 
Voorbij de Widderstein een wat moeilijke passage bij een beekje. 
Het prachtige uitzicht op de Widderstein, dat ons al de hele weg 
bezig hield, vergoed veel. Even verder komen we in Flyschbergen 
met prachtige graslanden. Het gefluit van Alpenmarmotten komt 
ons tegemoet. In de afdaling passeren we enkele beekjes en 
hebben we een mooi uitzicht op Baad. Omdat we boven veel om 
ons heen hebben gekeken, dalen we snel af. Zoals verwacht zijn 
we ondanks de snelle afdaling toch nog te laat voor Nederland-
Slowakije.

Wäldele
Maandag 28 juni

We vertrokken in een groep van 13 personen met de bus naar 
Riezlern (Walserhaus). Besloten werd om een bezoek aan dit 
museum uit te stellen tot na de excursie, zodat iedereen dit op 
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keuze altijd goed, vooral omdat we goed uitkwamen bij de Bruder 
Klauskapel en de waterval. 
De pauzes werden royaal benut, want het was daarboven warm, 
soms (te) heet. Wel ontstond er op een gegeven moment 
een tijdsdruk, omdat een deel van de groep om 16.00 uur de 
voetbalwedstrijd Nederland-Slowakije wilde zien. Zo splitsen er 
eerst drie en daarna nog enkele deelnemers af om op tijd terug op 
de camping te zijn.

Ifenbahn en Gottesacker
Dinsdag 29 juni

De stoeltjeslift omhoog was al een excursie op zich. Verschillende 
bijzondere planten werden onder de kabelbaan gespot en luid 
doorgegeven aan de kampgenoten in de stoeltjes erachter. 

zou liggen om een rondwandeling te maken. Dit bleek zo te 
zijn, waarop we eerst boven geluncht hebben voordat we terug 
gingen. Martha had haar koelkast bij de hand en Edith leerde een 
alpenkauw kunstjes met een deel van haar lunch. Wytze spande 

eigen gelegenheid kon doen. 
Na een steile klim vanuit het 
dal zochten we de weg naar 
Wäldele. Wytze mokte nog 
wat na over een verkeerde 
wegkeuze van hemzelf, maar 
de excursieleider vergaf hem 
dat grootmoedig, want het was 
een prachtige afdaling die voor 
iedereen nieuw was. Dus is de 

De wandeling omhoog 
was prachtig en 
gevarieerd. De koffieplek 
werd door de snelle lopers 
al vroeg gekozen. De 
echte kruipers waren hier 
rond 11 uur ook. 
Vooraf was al duidelijk dat 
bovenop de Gottesacker 
mogelijk te veel sneeuw 

echter de kroon door op een plastic zak 
over de sneeuw naar beneden te glijden.

De durfals zijn over de sneeuw nog iets hoger geklommen en 
de anderen zijn over sneeuwvrije stukken ook nog iets verder 
gegaan. Voor beide groepen was het uitzicht over het karstplateau 
spectaculair.
De terugweg heeft iedereen in eigen tempo afgelegd. We waren 
allemaal op tijd bij de bus. Zelfs Gerard, die helemaal naar beneden 
is gelopen in plaats van met de lift te gaan.

Breitach bij Riezlern
Dinsdag 29 juni

Met de bus naar halte Waldhaus gegaan. Daar 100 meter dalen 
langs het bos en een vlinderweitje. Dan beneden bij de Breitach 
linksom langs de beek richting Riezlern. Open stukken, zon, 
mooie steenwandjes en donkere bosstukken. Rustig op ons gemak 
om ons heenkijkend. Op een groot stenig stuk langs de beek 
vonden we veel leuke planten en vlinders en natuurlijk veel mooie 
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stenen. We kwamen daar ook een leerpad tegen met uitleg over 
de geologie van de omgeving. We eindigden waar de Breitach en 
de Schwarzwasserbach elkaar ontmoeten; we gingen daar weer 
omhoog richting Riezlern, waar we op het pad een ontmoeting 
hadden met een dennenpijlstaart.

Derraköpfle
Donderdag 1 juli

Een mooie rondwandeling door het dal van de Derraköpfle. In het 
begin een breed pad, daarna een steil pad naar de Mittlere Spitalpe, 
waar we wat gedronken hebben. Het gaat daarna vrij steil verder 
naar de Obere Spitalpe. Vandaar vrijwel vlak langs de flank van 
de berg naar de Derrrapass. Hier zijn wel enkele lastige passages. 
Na de Derrapass is het een goed pad, soms vrij steil, dat uitkomt 
op de bredere weg van het eerste deel van de wandeling. In totaal 
600 meter klimmen en dalen. Niet erg moeilijk; een erg leuke 
wandeling. 
Met name de hellingen vanaf de Mittere Spitalpe en zeker na 
de Obere Spitalpe en rond de Derrapass zijn zeer bloem- en 
soortenrijk. Ook daar de afwisseling van kalk en zuurder gesteente.
Een warme dag met af en toe drukkend weer, die eindigde in een 
fikse bui. Die dwong ons tot een ritje met de bus vanaf Baad terug 
naar de camping.

Veen/moerasgebied bij Riezlern
Donderdag 1 juli

Deze tocht bood een zeer veelzijdige wandeling. Onderweg kwamen 
we langs de gebruikelijke hooilandjes. Maar de koffiepauze was 
bij een veen- en moerasgebiedje. Hennie gaf haar pauze al snel 
op om alles te vangen dat fladderde. Zo ving ze onder andere de 
veenbesparlemoervlinder (mede op naam gebracht met hulp van de 
plantenkenners) en werd in een weitje langs de beek de zuidelijke 
bronlibel gespot. 

Kanzelwand
Vrijdag 2 juli

In de bus zaten we zoals altijd verspreid, omdat hij vol liep. Toen 
we uitstapten hoorden twee de roep “KNNV uitstappen!” niet. De 
volgende bushalte was niet ver, maar dit betekende wel extra lopen. 
De cabinelift (we zaten er in groepjes van vier in) gaf een prachtig 
uitzicht, dat beloofde wat voor boven. En die rust en vogelgeluiden 
uit de boomtoppen! 
Boven besloten we in groepjes te gaan. Met vijven naar de top 
van de Kanzelwand, een klim van zo’n 200 meter. Maar wel heel 
mooi. Massaal Soldanella alpina en S. pusilla (een tweebloemige 
kwastjesbloem). Kalkhoudend, maar blijkbaar voldoende zure 

Een hooilandje werd door de 
echte plantenkenners van de 
groep voorbijgelopen; daarmee 
het enige bloeiende exemplaar 
van de gele gentiaan missend!
De lunchpauze had een fijne 
bijkomstigheid: een voetenbad 
voor de vermoeide voeten. Dit 
leverde Bert voldoende inspiratie 
op voor het verjaardagslied 
voor Gerard. Verschillende 
teksten werden meteen vocaal 
uitgeprobeerd.
Via de Naturbrücke (nu bijna 
geen water afvoerend) zijn we 
teruggelopen naar de bushalte.
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omstandigheden voor Soldanella pusilla. 
De plantenrijkdom bleek heel groot met veel nieuwe soorten. 
Uitgelezen fotocomposities met het goede licht erop. Boven op de 
top een prachtig uitzicht. We konden de camping, Bärenkopf en 
Widderstein links ervan en de Walmendingerhorn met Gottesacker 
rechts ervan aan de overkant van het Breitachtal prachtig zien 
liggen. En Sonthofen in Duitsland vermoedelijk. Prachtig.
Het mooiste kwam nog. Een paartje alpenheggenmus met jongen 
diende zich aan op een uitstekende rotspunt vlak onder ons. Zelfs 
dichtbij genoeg voor goed herkenbare foto’s. Het mannetje zong af 
en toe paradijselijk; het hield het midden tussen een heggenmus en 
leeuwerik. 
Ook de afdaling naar de nabijgelegen Gundkopf was de moeite 
waard; nog meer bijzondere planten. 
Dit was een gemakkelijke excursie. Nu naar Nederland-Brazilie 
(2-1, dus Nederland naar de halve finale). Een geweldige sfeer in 
‘ons’ voetbalhonk.

Wildenbach 
Vrijdag 2 juli

Met 8 personen per bus naar Bödmen. Daar de weg richting 
Wiesalpe; een heerlijk pad in de schaduw, langzaam omhoog. Koffie 
gedronken in de schaduw vlak bij de Wildenbach. Daar begonnen 

Tijdens de lunchpauze in de 
schaduw van het bos roept Marloes 
om een potje en vangt ze hiermee 
een levendbarende hagedis. In 
dat bos struinen we wat rond en 
ontdekken daar het eenbloemige 
wintergroen, de koraalwortel en 
de grote keverorchis. Het is in de 
schaduw van dit bos lekker koel 

langzaamaan de vlinders te 
vliegen, hier en daar waren 
gelukkig de alpenweiden 
niet gemaaid. Een kleurig 
geheel om te zien. Bij een 
vochtige plek op de grond 
zagen we wel meer dan 50 
klein geaderde witjes. Voor 
het eerst zagen we ook een 
groot koolwitje. 

(het is vandaag 30 graden; een heel verschil met de dag dat we 
hier aankwamen). We besluiten om niet verder door te lopen maar 
via Höfle de Breitach over te steken en daar bij halte Gemse de 
bus terug te pakken. Op het eind waren we allemaal wel erg moe 
vanwege de warmte.
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8. GEBURTSTAG G.A.M. VERROEN

Tijdens het kamp was Gerard jarig. Dit konden we niet ongemerkt 
laten voorbijgaan, dus hebben we tijdens de excursie naar het 
veengebied bij Riezlern een lied voor hem gemaakt:

Kom mee kamperen allemaal1. 
Met Gerard in Klein Walsertal
Wij vieren feest, het is vandaag
Seinen sovielsten Burtstag
Orchideeën heeft hij lief
Orchideeën liebt er tief
En Marjon is sein Nachtorchies.

Kom mee naar boven, 5 man sterk,2. 
Zijn looppas is zijn handelsmerk
Geen berg te hoog, de Widderstein,
In een groep en soms allein!
Meters hoog, als ’t effe kan,
Meters laag, gaat deze man
En om 8 uur choccen uit de pan.

Zijn leiding is zijn kwaliteit3. 
 In alles stevig voorbereid
 Een mededeling nu en dan
` een uurlang in zijn ban.
 Kort en goed is zijn verhaal
 Kort en goed, nooit ruderaal,
 Man van daad en ferme taal.
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Voor onze slotavond, georganiseerd door Els en Joop, hadden 
we besloten om met z’n allen te gaan eten in een plaatselijk 
restaurant. Op zaterdag 3 juli, de laatste avond voordat de meesten 
van ons weer zouden vertrekken. Duitsland moest voetballen, en 
dat hebben we geweten ook. We werden onderweg al ‘begroet’ door 
enkele mannen met vuvuzela’s. In het restaurant zat een groep 
supporters, waardoor het bij elk doelpunt en zeker na afloop van 
de wedstrijd een lawaai van jewelste was, en wij elkaar nauwelijks 
konden verstaan.
Maar desondanks was het erg gezellig; ook de quiz (bedacht en 
samengesteld door Els en Joop) was een succes, al was het niet 
altijd even makkelijk om te raden wie er werd bedoeld…

1 Houdt lachend allen bij elkaar
2 Pijprokers zijn geen onruststokers
3 Bacchus- en Morpheusliefhebber in hoger sferen
4 Om iets goed in de bus te krijgen, moet je je stok niet uit het 

oog verliezen
5 Kleinduimpje op zevenmijlslaarzen in de Alpen
6 Hij bekokstooft veel meer dan wij weten
7 Na 40 jaar toch ‘Flitterwochenkrankheit’!
8 Romanticus met schimmelkwaliteiten
9 Haar was geen dijk te hoog!
10 Vogelvrij vertellen
11 Voetbalcoach en commentator in staat van wording
12 Deze man speelt al jarenlang met licht en donker
13 Opmerkzame blik en goed gehoor: geef de vogellijst maar door
14 Is detailhandel bloemenbranche iets voor u? Jajaja.
15 Voetbalster, geen kookster
16 Ment man en paard met vaste hand
17 Een florist in hart en nieren zakt als een oude tafel door zijn 

poten

18 Rood-wit-blauw, oranje-blanje-bleu, maar bleu is ze niet
19 Hij beweegt somtijds als zijn hobby
20 Voor drie mannen, levend op grote voet, dat je ze maar droog 

mag houden!

Oplossing:
1Hennie
2Gerard
3Johan
4Martha
5Piet
6Jan
7Anneke
8Bert
9Edith
10Andries
11Rob
12Alfons
13Wil
14Wytze
15Corrie
16Marloes
17Joop
18Els
19Herman
20Ons bestuur

SLOTAVOND9.
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WAARNEMINGEN PLANTEN10.

Korte toelichting op de plantenlijst

Tijdens het kamp in het Kleinwalsertal hebben we in totaal 
390 plantensoorten gevonden. Hoewel er niet volledig is 
geïnventariseerd, krijg je een aardige indruk van de plantenrijkdom 
van het Kleinwalsertal. Wel is getracht om de verschillende 
plantensoorten goed op naam te brengen. Dit heeft af en toe 
wat tijd gekost en mogelijk geleid tot kleine ergernissen en flinke 
discussies, maar het is een mooi resultaat. 

In het overzicht heb ik zoveel mogelijk de excursiegebieden in de 
verschillende kolommen weergegeven. Op die manier worden de 
verschillen in de excursiegebieden duidelijk, zoals: 

de Kanzelwand met zijn alpina flora, −	
de Hoge Ifen met zijn kalkrijke droge helling, −	
de Derraköpfle met de natte / vochtige hellingen, −	
de Widderstein met zijn afwisseling tussen kalkrijke en zure −	
bodem en
de excursies langs de Breitach en de Schwarzwasserbach. −	

Om de plantenrijkdom van een gebied weer te geven, wordt 
meestal naar het aantal orchideeënsoorten gekeken. Volgens mij 
geeft dit echter alleen maar een belevingswaarde weer. 
We hebben 16 verschillende orchideeënsoorten gevonden. De 
Bosorchis kwamen we dagelijks tegen en de Koraalwortel hebben 
we in grote hoeveelheden gezien. Tot onze verrassing hebben we 
ook het Vrouwenschoentje gezien. In de lijst is deze soort, i.v.m. 
bescherming, opgenomen in de kolom ‘overige waarnemingen’. 
Verder valt het op dat we bijna geen soorten uit de geslachten 
Orchis en Ophrys hebben gevonden.

Wat vooral in herinnering blijft, zijn de mooie bloemrijke weilanden, 
meestal vol met Adderwortel, aan het begin van het kamp. Bij 
vertrek waren bijna alle weilanden in de dalen gemaaid.

Voor het op naam brengen van de verschillende plantensoorten is 
gebruik gemaakt van:

Flora Helvetica, Konrad Lauber en Gerhart Wagner, met de −	
Bestimmungsschlüssel van Andre Michel;
Exkursionsflora van Österreich, Wolfgang Adler, Karl Oswald, −	
Raimund Fischer;
Exkursionsflora van Deutschland, Rothmaler, band 3 en 4;−	
Bildatlas der Farn- und Blütenpflanzen Deutschlands, Henning −	
Haeupletr, Thomas Muer;
Bergflora van Europa, Christopher Grey-Wilson, Marjorie Blamay;−	
Heukels’ Flora van Nederland, R. van der Meijden.−	

Wytze
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Lycopodiaceae Wolfsklauwfamilie
Huperzia selago Dennenwolfsklauw X X X
Lycopodium annotinum Stekende wolfsklauw X X
Selaginella selaginoides X
Equisetaceae Paardenstaartfamilie
Equisetum fluviatile Holpijp X
Equisetum palustre Lidrus X X
Equisetum sylvaticum Bospaardenstaart X X X X
Equisetum telmateia Reuzenpaardenstaart X X X
Pteridopsida Varenfamilies
Botrychium lunaria Gelobde maanvaren X
Pteridium aquilinum Adelaarsvaren X
Polypodium vulgare Gewone eikvaren X
Dryopteris filix-mas Mannetjesvaren X X
Polystichum aculeatum Stijve naaldvaren X
Polystichum lonchitis Lansvaren X X X X
Polystichum setiferum Zachte naaldvaren X
Blechnum spicant Dubbelloof X X X X
Asplenium adiantum-nigrum Zwartsteel X
Asplenium viride Groensteel X X X
Oreopteris limbosperma Stippelvaren X
Phegopteris connectilis Smalle beukvaren X X X
Athyrium filix-femina Wijfjesvaren X
Cystopteris fragilis Blaasvaren X
Gymnocarpium dryopteris Gebogen driehoeksvaren X X X X
Gymnocarpium robertianum Rechte driehoeksvaren X
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Pinaceae Dennenfamilie
Picea abies Fijnspar X
Pinus mugo Bergden X X
Juniperus communis ssp nana X
Liliaceae s.l. Leliefamilie
Paris quadrifolia Eenbes X X X X X X
Lilium martagon Turkse lelie X X X
Tofieldia calyculata X X X
Veratrum album Witte nieswortel X X X X
Colchicum autumnale Wilde herfsttijloos X
Orchidaceae Orchideeënfamilie
Cephalanthera longifolia Wit bosvogeltje X
Corallorhiza trifida Koraalwortel X X X
Cypripedium calceolus Vrouweschoentje X
Dactylorhiza (Coeloglossum) viride Groene nachtorchis X X X X X
Dactylorhiza fuchsii Bosorchis X X X X X X X
Dactylorhiza fuchsii ssp transsilvanica “Witte bosorchis” X
Dactylorhiza majalis ssp.majalis Brede orchis s.s. X X X X
Epipactis helleborine Brede wespenorchis X X X
Gymnadenia conopsea Grote muggenorchis X X X X X
Neottia (Listera) ovata Grote keverorchis X X X X X X
Neottia nidus-avis Vogelnestje X X X
Neotinea ustulata Aangebrande orchis X
Nigritella nigra Zwarte vanille-orchis X
Orchis mascula Mannetjesorchis X X X X
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Platanthera montana (chlorantha) Bergnachtorchis X 4x
Pseudorchis albida (Gymnadenia albida) Witte muggenorchis X X X
Traunsteinera globosa Knotsorchis X X X
Asparagaceae s.l. Aspergefamilie
Crocus albiflorus (C. vernus ssp albiflorus) Witte crocus X X X
Convallaria majalis Lelietje-van-dalen X
Maianthemum bifolium Dalkruid X X X X
Polygonatum verticillatum Krans salomonszegel X X X X
Streptopus amplexifolius X X X
Allium schoenoprasum Bieslook X
Juncaceae Russenfamilie
Juncus compressus Platte rus X
Juncus effusus Pitrus X
Juncus filiformis Draadrus X X
Juncus inflexus Zeegroene rus X X
Luzula multiflora Veelbloemige veldbies s.l. X
Luzula pilosa Ruige veldbies X
Luzula sylvatica Grote veldbies X X X
Cyperaceae Cypergrassenfamilie
Blysmus compressus Platte bies X
Carex curta Zompzegge X X
Carex davalliana X
Carex digitata Vingerzegge X X
Carex dioica Tweehuizige zegge X
Carex echinata Sterzegge X X X

Wetenschappelijke naam Nederlandse naam

B
aader H

öhenw
eg (21 juni)

G
em

staltal (22 juni)

S
w

arzw
asserbach &

 N
aturbrucke 

(22 juni)

N
ebenw

asser &
 W

ilderbach 
(23 juni)

S
tarzelalpe (23 juni) +

 
W

alm
endingerhorn (25 juni)

B
ärguntbach (24 +

 26 juni)

H
eubergalpe (24 juni)

W
ildenbach (26 juni +

 2 juli)

W
aldele (28 juni)

W
idderstein (28 juni)

Ifenbahn en G
ottesacker 

(29 juni)

B
reitach bij R

iezlern (29 juni) +
 

B
reitachklam

m
 (30 juni)

D
errakopfle (1 juli)

Veen/m
oerasgebied bij R

iezlern 
(1 juli)

K
anzelw

and ( 2 juli)

O
verige w

aarnem
ingen



23

Carex ferruginea X
Carex firma “Posterzegge” X
Carex flacca Zeegroene zegge X X X X
Carex flava Gele zegge X X X
Carex nigra Zwarte zegge X X X
Carex oederi ssp.oedocarpa Geelgroene zegge X
Carex ovalis Hazenzegge X
Carex pallescens Bleke zegge X
Carex panicea Blauwe zegge X
Carex paniculata Pluimzegge X X X X
Carex pendula Hangende zegge X
Carex pilulifera Pilzegge X X
Carex pulicaris Vlozegge X X X X X
Carex remota IJle zegge X
Carex rostrata Snavelzegge X
Carex sylvatica Boszegge X X
Eriophorum angustifolium Veenpluis X X
Eriophorum latifolium Breed wollegras X X
Eriophorum scheuchzeri X
Scirpus sylvaticus Bosbies X X
Trichophorum (Eriophorum) alpinum X
Trichophorum cespitosum ssp.germani Gewone veenbies s.s. X
Poaceae Grassenfamilie
Briza media Bevertjes X
Bromopsis ramosa ssp. benekenii Bosdravik X
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Cynosurus cristatus Kamgras X X X
Deschampsia cespitosa Ruwe smele X
Festuca pratensis Beemdlangbloem X X X
Glyceria fluitans Mannagras X
Glyceria notata Stomp vlotgras X X
Melica nutans Knikkend parelgras X X X
Melica uniflora Eenbloemig parelgras X
Milium effusum Bosgierstgras X
Nardus stricta Borstelgras X X
Phleum alpinum X X
Poa alpina X
Poa bulbosa Knolbeemdgras X
Poa nemoralis Schaduwgras X
Puccinellia distans ssp.distans Stomp kweldergras s.s. X
Sesleria albicans (S. caerulea) Blauwgras X X
Trisetum flavescens Goudhaver X
Aristolochiaceae + Berberidaceae Pijpbloemfamilie + Berberisfamilie
Asarum europaem Mansoor X
Berberis vulgaris Zuurbes X
Ranunculaceae Ranonkelfamilie
Aconitum vulparia Gele monnikskap X X X X
Actaea spicata Christoffelkruid X
Anemone narcissifolia Narcis-anemoon X X X X X X X
Anemone nemorosa Bosanemoon X X
Aquilegia atrata Donkere akelei X
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Aquilegia vulgaris Wilde akelei X X
Caltha palustris ssp.palustris Gewone dotterbloem X X X
Pulsatilla alpina ssp. alpina Alpenanemoon “Witte bloem” X X X
Ranunculus aconitifolius Monnikskap (Witte) - boterbloem X X
Ranunculus alpestris Alpenboterbloem X X X
Ranunculus keupferi X
Ranunculus lanuginosus Wollige boterbloem X
Ranunculus montanus Bergboterbloem X X
Ranunculus platanifolius Witte boterbloem X
Ranunculus pyrenaeus Pyreneese boterbloem X
Thalictrum aquilegifolium Akelei ruit X X X X X X X
Trollius europaeus Trollius X X X X
Polygonaceae Duizendknoopfamilie
Persicaria bistorta Adderwortel X X
Polygonum viviparum Levendbarende duizendknoop X X X X
Rumex alpestris Bergzuring X
Rumex alpinus Alpenzuring X X
Rumex scutatus Spaanse zuring X X X
Caryophyllaceae Anjerfamilie
Cerastium fontanum ssp.vulgare Gewone hoornbloem X
Gypsophila muralis Gipskruid X
Gypsophila repens Kruipend gipskruid X
Minuartia verna Zinkveldmuur X
Moerhringia ciliata X
Moehringia muscosa X X
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Sagina procumbens Liggende vetmuur X
Silene acaulis Stengelloze silene X
Silene dioica Dagkoekoeksbloem X X X
Silene vulgaris Blaassilene X X X
Stellaria nemorum Bosmuur X X
Santalaceae + Saxifragaceae Sandelhoutfamilie + Steenbreekfamilie
Thesium alpinum Alpenbergvlas X X
Chrysosplenium alternifolium Verspreidbladig goudveil X
Saxifraga aizoides Gele bergsteenbreek X
Saxifraga hirculus Bokjessteenbreek X
Saxifraga paniculata Altijdgroene steenbreek X X X X
Saxifraga rotundifolia Rondbladige steenbreek X X X
Saxifraga stellaris Stersteenbreek X X X
Geraniaceae + Onagraceae Ooievaarsbekfamilie + 

Teunisbloemfamilie
Geranium sylvaticum Bosooievaarsbek X X X
Circaea alpina Alpenheksenkruid X X
Epilobium alpestre X
Epilobium montanum Bergbasterdwederik X X
Epilobium parviflorum Viltige basterdwederik X
Epilobium tetragonum Kantige basterdwederik s.l. X
Parnassia palustris Parnassia X
Salicaceae Wilgenfamilie
Salix caprea Boswilg X
Salix eleagnos X
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Salix purpurea Bittere wilg X
Salix repens Kruipwilg X
Salix serpyllifolia X
Salix viminalis Katwilg X
Violaceae Viooltjesfamilie
Viola biflora Tweebloemig viooltje X X X
Viola hirta Ruig viooltje X X
Viola reichenbachiana Donkersporig bosviooltje X
Viola riviniana Bleeksporig bosviooltje X X X
Euphorbiaceae + Hypericaceae Wolfsmelkfamilie + Hertshooifamilie
Mercurialis perennis Bosbingelkruid X
Hypericum dubium Kantig hertshooi X
Hypericum humifusum Liggend hertshooi X
Hypericum tetrapterum Gevleugeld hertshooi X
Linaceae Vlasfamilie
Linum alpina Alpenleeuwenbekje X
Linum catharticum Geelhartje X X
Fabaceae Vlinderbloemenfamilie
Anthyllis vulneraria Wondklaver X X X
Anthyllis vulneraria ssp vallesiaca X X
Anthyllis vulneraria ssp vulneraria X
Astragalus alpinus X
Astragalus glycyphyllos Wilde hokjespeul X
Hippocrepis comosa Paardenhoef klaver X X X X X
Hippocrepis emerus Struikpaardenhoefklaver X

Wetenschappelijke naam Nederlandse naam

B
aader H

öhenw
eg (21 juni)

G
em

staltal (22 juni)

S
w

arzw
asserbach &

 N
aturbrucke 

(22 juni)

N
ebenw

asser &
 W

ilderbach 
(23 juni)

S
tarzelalpe (23 juni) +

 
W

alm
endingerhorn (25 juni)

B
ärguntbach (24 +

 26 juni)

H
eubergalpe (24 juni)

W
ildenbach (26 juni +

 2 juli)

W
aldele (28 juni)

W
idderstein (28 juni)

Ifenbahn en G
ottesacker 

(29 juni)

B
reitach bij R

iezlern (29 juni) +
 

B
reitachklam

m
 (30 juni)

D
errakopfle (1 juli)

Veen/m
oerasgebied bij R

iezlern 
(1 juli)

K
anzelw

and ( 2 juli)

O
verige w

aarnem
ingen



28

Lathyrus aphaca Naakte lathyrus X
Lathyrus laevigatus (L. occidentalis) X
Lathyrus pratensis Veldlathyrus X X
Lotus alpinus Alpenrolklaver X
Lotus corniculatus Gewone rolklaver s.s. X X X
Medicago lupulina Hopklaver X X
Onobrychis montana Bergesparcette X X
Onobrychis viciifolia Esparcette X X
Trifolium badium Bruine klaver X X
Trifolium medium Bochtige klaver X
Trifolium pratense Rode klaver X X
Trifolium repens Witte klaver X
Vicia cracca Vogelwikke X
Vicia sepium Heggenwikke X X
Vicia sylvatica Boswikke X
Polygalaceae Vleugeltjesbloemfamilie
Polygala alpina Bergvleugeltjesbloem X X X
Polygala amarella (amara) Bittere vleugeltjesbloem X X
Polygala chamaebuxus Buxusvleugeltjesbloem X X X
Polygala vulgaris Gewone vleugeltjesbloem X X
Rosaceae Rozenfamilie
Alchemilla alpina agg. X X X
Alchemilla flabellata X
Alchemilla nitida X X
Alchemilla xanthochlora Geelgroene vrouwenmantel X X
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Aruncus dioicus Geitenbaard X X X
Dryas octopetala Zilverwortel X X X X
Filipendula ulmaria Moerasspirea X
Fragaria vesca Bosaardbei X
Geum montanum Bergnagelkruid X X X
Geum rivale Knikkend nagelkruid X X X X
Potentilla aurea Goudgele ganzerik X
Potentilla erecta Tormentil X X X
Potentilla verna Voorjaarsganzerik X X
Rosa glauca Roodbladige roos X
Rosa pendulina Alpenhaagroos “Doornloze roos” X X X X
Rosa pimpinellifolia Duinroosje X X
Sanguisorba minor Kleine pimpernel X X
Sorbus chamaemespilus Dwergmeelbes X X
Ulmaceae + Betulaceae Iepenfamilie + Berkenfamilie
Ulmus glabra Ruwe iep (Bergiep) X
Alnus viridus Groene els X X X
Juglans regia Okkernoot (Walnoot) X
Brassicaceae Kruisbloemenfamilie
Arabis alpina ssp. alpina X X
Arabis glabra Torenkruid X
Arabis hirsuta Ruige scheefkelk X
Barbarea vulgaris Gewoon barbarakruid X
Biscutella laevigata Glad brilkruid X X X
Cardamine amara Bittere veldkers X X
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Cardamine impatiens Springzaadveldkers X X X
Cardamine pratensis Pinksterbloem X
Pritzelago alpina s.l. (Hutchisa alpina) Alpengemkers X X
Sisymbrium orio Brede raket X
Cistaceae Zonneroosjesfamilie
Helianthemum alpestre Alpen zonneroosje X
Helianthemum nummularium Geel zonneroosje X X X
Thymelaeaceae + Sapindaceae Peperboompjesfamilie + Zeepboomfamilie
Daphne alpina Alpenpeperboompje X
Daphne laureola Zwart peperboompje X
Daphne striata X X
Acer pseudoplatanus Gewone esdoorn X
Primulaceae Sleutelbloemfamilie
Androsace obtusifolia Stombladig mansschild X
Androsace septentrionalis Noorse mansschild X
Lysimachia nemorum Boswederik X X X
Primula auricula Aurikel X X X
Primula elatior Slanke sleutelbloem X X
Primula farinosa Melige primula X X X X X
Primula veris Gulden sleutelbloem X X
Soldanella alpina Alpenkwastjesbloem X X X X X
Soldanella pusilla Kleine kwastjesbloem X X
Ericaceae Heifamilie
Arcostaphylos uva-ursi Berendruif X
Erica carnea (E. herbacea) Sneeuwhei X X
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Moneses uniflora Eenbloemig wintergroen X X
Orthilia secunda Eenzijdig wintergroen X
Oxycoccus palustris Kleine veenbes X
Pyrola minor Klein wintergroen X X X
Pyrola rotundifolia Rond wintergroen X X
Rhododendron ferrugineum Roestbladig alpenroosje X X X
Rhododendron hirsutum Borstelig alpenroosje X X X
Vaccinium myrtillus Blauwe bosbes X X X X X
Vaccinium uliginosum Rijsbes X
Vaccinium vitis-idaea Rode bosbes X X X
Boraginaceae Ruwbladigenfamilie
Cerinthe glabra Wasbloem X X X X
Myosotis alpestris Alpenvergeet-mij-nietje X
Myosotis laxa Zompvergeet-mij-nietje X
Myosotis nemorosa X
Rubiaceae Sterbladigenfamilie
Galium mollugo Glad walstro X X
Galium rotundifolium X
Galium uliginosum Ruw walstro X
Gentianaceae Gentiaanfamilie
Gentiana acaulis Stengelloze gentiaan X X X
Gentiana asclepiadea Zijdeplant-gentiaan X X
Gentiana clusii Grootbloemige gentiaan X X X
Gentiana lutea Gele gentiaan X X X
Gentiana punctata Gestippelde gentiaan X X
Gentiana purpurea Purpergentiaan X
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Gentiana verna Voorjaarsgentiaan X X X X X X
Globulariaceae Kogelbloemfamilie
Globularia cordifolia Hartbladige kogelbloem X X
Globularia nudicaulis X X X X X
Lamiaceae Lipbloemenfamilie
Ajuga genevensis “Harig Zenegroen” X X
Clinopodium acinos (Acinos arvensis) Kleine steentijm X
Clinopodium menthifolium Bergsteentijm X X X
Lamiastrum galeobdolon Gele dovenetel X X
Lamium maculatum Gevlekte dovenetel X
Mentha arvensis Akkermunt X
Mentha longifolia Hertsmunt X
Prunella vulgaris Gewone brunel X
Salvia glutinosa Kleverige salie X
Salvia verticillata Kranssalie X
Stachys alpina Alpenandoorn X
Stachys recta Bergandoorn X
Stachys sylvatica Bosandoorn X
Thymus alpigenus X X
Thymus pulegioides Grote tijm X X
Phrymaceae Maskerbloemfamilie
Mimulus guttatus Gele maskerbloem X
Tozzia alpina Alpenbekje X X X
Orobanchaceae Bremraapfamilie
Bartsia alpina Alpenhelm X X X X
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Euphrasia hirtella X
Euphrasia stricta Stijve ogentroost s.l. X X X
Lathraea squamaria Bleke schubwortel X X
Melampyrum sylvaticum “Boshengel” X X X X
Orobanche elatior (O.major) Centauriebremraap X
Orobanche flava X
Orobanche reticulata X
Pedicularis foliosa Pluimkartelblad X X X
Pedicularis palustris Moeraskartelblad X X
Pedicularis recutita X X X
Rhinanthus alectorolophus Harige ratelaar X X X X X
Plantaginaceae Weegbreefamilie
Linaria alpina (s.l) Alpenleeuwenbek X X
Plantago alpina Alpenweegbree X X
Plantago maritima Zeeweegbree X
Plantago media Ruige weegbree X X X
Veronica alpina Alpenereprijs X
Veronica beccabunga Beekpunge X X X X
Veronica bellidioides Madeliefereprijs X
Veronica chamaedrys Gewone ereprijs X X X
Veronica officinalis Mannetjesereprijs X
Veronica serpyllifolia Tijmereprijs X X
Veronica urticifolia Netelereprijs X X X
Lentibulariaceae Blaasjeskruidfamilie
Pinguicula alpina Alpenvetblad X X X
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Pinguicula vulgaris Vetblad X X X X X X
Apiaceae Schermbloemenfamilie
Angelica sylvestris Gewone engelwortel X X X
Anthriscus nitida X
Astrantia major “Zeeuws knoopje” X X X X X X
Carum carvi Echte karwij X
Chaerophyllum hirsutum Borstelig ribzaad X
Chaerophyllum vilarsii X
Laserpitium latifolium Breedbladig laserkruid X
Ligusticum mutellinoides X? X X
Peucedanum ostruthium Meesterwortel X
Pimpinella major Grote bevernel X
Pimpinella saxifraga Kleine bevernel X X
Sanicula europaea Heelkruid X
Adoxaceae Muskuskruidfamilie
Sambucus racemosa Trosvlier (Bergvlier) X
Viburnum opulus Gelderse roos X
Caprifoliaceae Kamperfoeliefamilie
Knautia arvensis Beemdkroon X X X X
Knautia dipsacifolia Bergknautia X
Lonicera alpigena X
Lonicera xylosteum Rode kamperfoelie X X
Scabiosa columbaria Duifkruid X
Valeriana dioica Kleine valeriaan X X X X X
Valeriana montana Bergvaleriaan X X X
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Valeriana officinalis Echte valeriaan X X
Valeriana pratensis X
Valeriana tripteris Drieblad valeriaan X X
Campanulaceae Klokjesfamilie
Campanula barbata Harig klokje X
Campanula cochlearifolia (C. pusilla) Elfenvingerhoedje X
Campanula patula Weide klokje X
Campanula rotundifolia Grasklokje X
Phyteuma nigra Zwarte rapunzel X X
Phyteuma orbiculare Bolrapunzel X X X X X
Phyteuma spicatum ssp.nigrum Zwartblauwe rapunzel X
Phyteuma spicatum ssp.spicatum Witte rapunzel X X X X X X
Asteraceae Composietenfamilie
Achillea macrophylla X
Adenostyles alliariae Grote alpendost X X X X X
Antennaria dioica Rozenkransje X X X
Aposeris foetida “Stinkende bossla” X
Arnica montana Valkruid X X
Aster bellidiastrum Alpenmadelief X X X
Buphthalmum salicifolium Smalbladig koeienoog X X
Carduus defloratus s.l. Berooide distel X X X X X
Carduus defloratus ssp defloratus X
Carduus defloratus ssp. carlinifolius X
Carduus personata Maskerdistel X X X X
Carlina acaulis Zilverdistel X
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Centaurea jacea Knoopkruid X X
Centaurea montana Bergcentaurie X X X X
Cicerbita alpina (Lactuca alpinis) Alpensla X X X X X X X
Cirsium oleraceum Moesdistel X X X X
Cirsium palustre Kale jonker X X
Cirsium spinosissimun X X
Cirsium vulgare Speerdistel X
Crepis aurea Goudgeel streepzaad X X X
Crepis biennis Groot streepzaad X X
Crepis paludosa Moerasstreepzaad X
Crepis pyrenaica (C. blattarioides) X
Doronicum pardalianches Hartbladzonnebloem X
Erigeron alpinus Alpenfijnstraal X
Gnaphalium supinum X
Hieracium amplexicaule Stengelomvattend havikskruid X X X
Hieracium aurantiacum Oranje havikskruid X
Hieracium murorum Muurhavikskruid X X
Hieracium pilosella Muizenoor X X X
Homogyne alpina Alpenhoefblad X X
Hypochaeris uniflora Eenhoofdig biggenkruid X
Leontodon hispidus Ruige leeuwentand X
Leucanthemum adustum X
Mycelis muralis Muursla X
Petasites albus Wit hoefblad X X
Petasites paradoxes (niveus) Sneeuwhoefblad X
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Prenanthes purpurea Rode bergsla (Hazensla) X X
Senecio aquaticus Waterkruiskruid X
Senecio cordatus (S. alpinus) Alpenkruiskruid X X
Senecio doronicum Gemzenkruiskruid X
Taraxacum officinale s.l. Gewone paardenbloem s.l. X
Tragopogon pratensis ssp.orientalis Oosterse morgenster X X
Tragopogon pratensis ssp.pratensis Gele morgenster s.s X X
Tussilago farfara Klein hoefblad X

totaal aantal soorten 391 81 33 91 42 70 54 35 20 48 45 57 51 46 45 44 39
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WAARNEMINGEN INSECTEN11.
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Dagvlinders

Dikkopjes Hesperiidae
Groot spikkeldikkopje Pyrgus alveus X
Bruin dikkopje Erynnis tages X X X X
Bont dikkopje Carterocephalus palaemon X X X X X X X X X
Geelsprietdikkopje Thymelicus sylvestris X
Groot dikkopje Ochlodes venata X X X
Grote pages Papilionidae
Koninginnepage Papilio machaon X
Apollovlinder Parnassius apollo X X
Witjes Pieridae
Groot koolwitje Pieris brassicae X X
Groot geaderd witje Aporia crataegi X X X X
Klein koolwitje Pieris rapae X
Berg geaderd witje Pieris bryoniae X X X X X X X X X X X
Klein geaderd witje Pieris napi X X X X X X X X X X
Oranjetip Anthocharis cardamines X X X X X X X X X X X
Oranje luzernevlinder Colias croceus X X
Gele luzernevlinder Colias hyale X
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Boswitje Leptidea sinapis X X X X X X X
Kleine pages Theclinae
Groentje Callophrys rubi X
Vuurvlinders Lycaninae
Rode vuurvlinder Lycaena hippothoe X X
Blauwtjes Polyommatinae
Boomblauwtje Celastrina argiolus X
Dwergblauwtje Cupido minimus X X X X X X X X X X
Tijmblauwtje Maculinea arion X X
Bloemenblauwtje Glaucopsyche alexis X
Bruin blauwtje Aricia agestis X X
Klaverblauwtje Polyommatus semiargus X X
Alpenblauwtje Plebeius orbitulus X X X
Icarusblauwtje Polyommatus icarus X
Aurelia’s Nymphalidae
Atalanta Vanessa atalanta X X X X X X X
Kleine vos Aglais urticae X X X X X X X X X X X X X X
Grote parelmoervlinder Argynnis aglaja X
Herdersparelmoervlinder Boloria pales X
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Veenbesparelmoervlinder Boloria aquilonaris X
Titania’s parelmoervlinder Bolaria titania X
Zilvervlek Bolaria euphrosyne X X X
Thor’s parelmoervlinder Bolaria thore X X
Woudparelmoervlinder Melitaea diamina X X X X X X
Bosparelmoervlinder Melitaea athalia X X X X X
Dwergparelmoervlinder Melitaea asteria X
Bontoogerebia Erebia oeme X
Donkere erebia Erebia meolans X X X X
Koevinkje Aphantopus hyperanthus X X X X
Hooibeestje Coenonympha pamphilus X
Bont zandoogje Pararge aegeria X X X X X
Rotsvlinder Lasiommata maera X X X X X X X
Kleine rotsvlinder Lasommata petropolitana X

Nachtvlinders en micro’s
Brandnetelmotje X
Bruine daguil Euclidia glyphica X X
Dennenpijlstaart Sphinx pinastri X
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Geoogde bandspanner Xanthorhoe montanata X
Grote beer Arctia caja X X
Speerpuntspanner Rheumaptera hastata X
Witte grijsbandspanner Cabera pusaria X
Zwart beertje Atolmis rubricollis x

Lamspillis marginata X
Zygena loti X

Libellen
Vuurjuffer Pyrrhosoma nymphula X X
Zuidelijke bronlibel Cordulegaster bidentata X
Venglazenmaker Aeshna juncea X

Tweevleugeligen
Bosbijvlieg Eristalis horticola X X X
Witte reus Volucella pellucens X X
Kleine bijvlieg Eristalis arbustorum X
Snorzweefvlieg Episyrphus balteatus X
Bessenzweefvlieg Syrphus ribesii X
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Hommelreus Volucella bombylans X
Snuitvlieg Rhingia campestris X X X
Langpootmug Tipula maxima X
Halvemaanzweefvlieg Scaeva pyrastri X X X

Vliesvleugeligen
Akkerhommel Bombus pascuorum X X
Houtsluipwesp X
Aardhommel Bombus terrestris X X
Steenhommel Bombus lapidarius X X X X
Reuzenhoutsluipwesp Rhyssa persuasora X
Rode koekeoekshommel Bombus rupestris X

Kevers
Elzenhaantje Agelastica alni X
Hoefbladsnuitkever X
Groene schildpadkever Cassida rubiginosa X
Rozenkever Phyllopertha horticola X X X
Donker soldaatje Cantharis fusca X X X
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Groene zandloopkever Cicindela campestris X
Wortelboktor Spondylis buprestoides X
Westeuropese dennenboktor Monochamus galloprovincialis X X
Bronzen zandloopkever Cicindela hybrida X
Penseelkever Trichius zonatus X X

Hoplia farinosa X X X X X X
Stenocorus cursor X

Diverse insecten
Gewone gaasvlieg Chrysopa perla X X
Bloedcicade Cercopis vulnerata X
Graswants Stenodoma laevigatum X
Steenvlieg X
Schaatsenrijder Gerris lacustris X
Schorpioenvlieg Panorpa communis X
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WAARNEMINGEN VOGELS12.
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Duiven Columbidae
Houtduif Columba palumbus x
Gierzwaluwen Apodidae
Gierzwaluw Apus apus x x x x x x x x x
Gorzen Emberizidae
Geelgors Emberiza citrinella x
Heggenmussen Prunellidae
Alpenheggenmus Prunella collaris x
Heggenmus Prunella modularis x x
Koekoeken Cuculidae
Koekoek Cuculus canorus x x x x
Kraaiachtigen Corvidae
Raaf Corvus corax x x x x x x x x x x x
Bonte Kraai Corvus cornix x
Zwarte Kraai Corvus corone x x x x x x x x x x x x x x x
Kauw Corvus monedula x
Gaai Garrulus glandarius x x
Notenkraker Nucifraga caryocatactes x x
Ekster Pica pica x x x x
Alpenkauw Phyrrhocorax Graculus x x
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Vliegenvangers Muscicapidae
Roodborst Erithacus rubecula x x x x x x x x x x
Rode Rotslijster Monticola saxatilis x
Zwarte Roodstaart Phoenicurus ochruros x x x x x x x x x x x
Lijsters Turdidae
Merel Turdus merula x x x x x x x x x x x
Zanglijster Turdus philomelos x x x x x x x
Kramsvogel Turdus pilaris x x x x x x x x x x x x x x x
Grote Lijster Turdus viscivorus x
Mezen Paridae
Zwarte Mees Parus ater x x x x x
Pimpelmees Parus caeruleus x
Koolmees Parus major x x x x x x x x
Mussen & Sneeuwvinken Passeridae
Sneeuwvink Montifringilla nivalis x
Huismus Passer domesticus x x x x x x x x x x x x
Kwikstaarten & Piepers Motacillidae
Oeverpieper Anthus petrosus x
Graspieper Anthus pratensis x
Waterpieper Anthus spinoletta x x x x
Boompieper Anthus trivialis x x
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Witte Kwikstaart Motacilla alba x x x x x x x x x x x x x
Grote Gele Kwikstaart Motacilla cinerea x x x x x x
Gele Kwikstaart Motacilla flava x
Roofvogels
Havik Accipiter gentilis ?
Steenarend Aquila chrysaetos x
Buizerd Buteo buteo x x x x x x x x
Torenvalk Falco tinnunculus x x
Vinkachtigen Fringillidae
Sijs Carduelis spinus x
Kneu Carduelis cannabina x
Putter Carduelis carduelis x x
Groenling Chloris chloris x x x x x x x x
Goudvink Pyrrhula pyrrhula x x x
Europese Kanarie Serinus serinus x x x
Vink Fringilla coelebs x x x x x x x x x x x x x x x
Spechten Picidae
Grote Bonte Specht Dendrocopos major x x
Staartmezen Aegithalidae
Staartmees Aegithalos caudatus x x x
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Vliegenvangers Muscicapidae
Grauwe Vliegenvanger Muscicapa striata x
Waterspreeuwen Cinclidae
Waterspreeuw Cinclus cinclus x x x x x x x x
Winterkoningen Troglodytidae
Winterkoning Troglodytes troglodytes x x x x x x x
Zangvogels
Spotvogel Hippolais icterina x
Tjiftjaf Phylloscopus collybita x x x x x x x x x
Vuurgoudhaantje Regulus ignicapillus x
Goudhaantje Regulus regulus x x
Zwartkop Sylvia atricapilla x x x x x x x x x x
Tuinfluiter Sylvia borin x x
Zwaluwen Hirundinidae
Huiszwaluw Delichon urbica x x x
Boerenzwaluw Hirundo rustica x x x x x x x
Zwanen, Ganzen & Eenden Anatidae
Wilde Eend Anas platyrhynchos x
Krooneend Netta rufina x
Grote Zaagbek Mergus merganser x
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WAARNEMINGEN SLAKKEN13.

Bij het nakijken van mijn foto’s kwamen de herinneringen weer naar 
boven. Eerst wist ik niet goed wat ik over slakken vertellen moest, 
maar door de foto’s weet ik het weer.

Tijdens de eerste excursie zijn er veel heesterslakken waargenomen, 
vooral op de planten langs het pad. Ook waren er heel veel 
wegslaken (de gewone wegslak en de spaanse wegslak). Deze 
laatste is een slak uit het zuiden die europa aan het veroveren is.

Het haarslakje is in Nederland een algemeen voorkomend slakje, 
maar van deze familie zijn meerdere vormen gevonden op de 
zoektochten naar slakken. Bijvoorbeeld de hoge haarslak, de ruige 
haarslak en het gewone haarslakje.

Het is ook altijd leuk om parende slakken te zien; dat is dan ook 
verscheidene keren gebeurd. Zo zagen we de gewone wegslak, de 
wijngaardslak en de Spaanse wegslak in een innige omhelzing voor 

het nageslacht zorgen tijdens een 
gezamenlijke bevruchting.

Ook waren we getuigen van 
het leggen van eitjes door de 
wijngaardslak die een gat in de grond 
maakt of een gat zoek, waar hij/zij 
dan de eitjes in legt waarbij de kop 
van de slak in het gat zit. (Het is 
natuurlijk de vrouwelijke kant van de 
slak).

Ook is van de wijngaardslak gezien dat de slak zijn huisje kan 
herstellen. We zagen een slak die beschadigd was aan de mondrand. 
Over de beschadiging had de slak een vlies gemaakt, zodat hij tijd 
had om zijn huis te herstellen en hij ondertussen niet zou uitdrogen.

Van Bert kreeg ik een foto toegestuurd van een naaktslak die 
aan een muis zat te snuffelen of te eten. Slakken eten van alles, 
bijvoorbeeld paddenstoelen, algen op bomen en half verteerd blad, 
maar ook de groene delen van planten.

Voor de goede waarnemers was op het asfaltpad op de camping te 
zien dat naaktslakken goed moeten oppassen dat ze niet uitdrogen 
in de zon. Als de slak in de koele vochtige nacht op stap gaat om 
eten te zoeken gaat dat prima, want dan kan hij voldoende vocht 
opnemen waar hij zijn slijm mee maakt om te kunnen kruipen. Maar 
als hij te laat is om beschutting te zoeken voor de zon, droogt de 
slak uit en sterft hij door verdroging.

Zo zijn er vele soorten slakken waargenomen tijdens de kampperiode 
in Kleinwalsertal, veel huisjesslakken, 8 naaktslakken en 1 
zoetwaterslak.

Doordat er naar het zoeken van slakken veel boomstammen en 
stenen omgedraaid werden, zijn er ook andere dieren gevonden, 
zoals de alpenwatersalamander en de vuurbuikpad (wat als een 
bijzondere waarneming wordt gezien). Er zijn verder veel kevers en 
andere insecten die op of in de bodem leven gezien en genoteerd.

Al met al weer een bijzondere vakantie met vele leuke waarnemingen 
van de flora en fauna in een hele aparte omgeving.

Herman Roode
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Naaktslakken

Agriolimacidae Akkerslakken
Deroceras laeve Kleine akkerslak
Deroceras reticulatum Gevlekte akkerslak
Deroceras sturanyi Oostelijke akkerslak
Arion ater Wegslak

Arionidae Wegslakken
Arion hortensis Zwarte wegslak
Arion lusitanicus Spaanse wegslak
Arion subfuscus Bruine wegslak

Limacidae Aardslakken
Lehmannia marginata Bos-aardslak

Huisjesslakken

Bradybaenidae Struikslakken
Fruticola fruticum Struikslak

Carychiidae Dwergslakken
Carychium tridentatum Slanke dwergslak
Balea biplicata Grote clausilia
Clausilia cruciata (scherp geribde clausilia)
Clausilia pumila
Cochlodina orthostoma
Macrogastra attenuata Geribde clausilia
Macrogastra tumida
Macrogastra ventricosa Buikige clausilia

Cochlicopidae Agaathorens
Cochlicopa lubrica Glanzende agaathoren
Cochlicopa lubricella Slanke agaathoren

Discidae Discusslakken
Discus rotundatus Boerenknoopje

Enidae Torenslakken
Ena montana Grote torenslak

Euconulidae Tolslakken
Euconulus fulvus Gladde tolslak

Ferusacciidae
Cecilioides acicula Blindslak

Helicidae Tuinslakken
Arianta arbustorum Heesterslak
Cepaea hortensis Witgerande tuinslak
Helix pomatia Wijngaardslak
Isognomostoma isognomostoma Maskerslak
Perforatella umbrosa (loofbos-loofslak)
Trichia edentula (hoge haarslak)

Hygromiidae Loofslakken/Haarslakken
Monachoides incarnatus Bos-loofslak
Trichia hispida Haarslak
Trichia villosa (Ruige haarslak)
Helicodonta obvoluta Opgerolde tandslak

Pyramidulidae Rotstollen
Pyramidula rupestris Rotstol

Succineidae Barnsteenslakken
Succinea putris Barnsteenslak

Valloniidae Jachthorenslakken
Vallonia pulchella Fraaie jachthorenslak



50

Vitrinidae Glasslakken
Vitrina pellucida Doorschijnende glasslak

Zonitidae Glimslakken/Glansslakken
Aegopinella nitens Brede blinkslak
Oxychilus cellarius Kelder-glansslak
Vitrea crystallina Kristalslak 
Zonitoides nitidus Donkere glimslak

Zoetwaterslakken

Lymnaeidae Poelslakken
Galba truncatula Leverbotslak
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WAARNEMINGEN PADDENSTOELEN14.

Hieronder een lijst(je) van soorten paddenstoelen die we tijdens 
het kamp in het Kleinwalsertal gezien hebben. Uiteraard waren 
de omstandigheden na eerst de koude periode en gevolgd door 
een veel warmere, bepaald niet ideaal voor een opmars van het 
schimmelrijk. 
Niet alle namen in de lijst duiden op een soort, omdat de 
kenmerken vaak onvoldoende aanwezig waren. Zo kwam Piet met 
een champignon en later een stuifzwam, waaraan geen soortnaam 
gegeven kon worden. Toch heb ik ze vermeld, omdat het genus 
goed herkenbaar was. 
De fotocollage geeft een indruk van een aantal van de genoemde 
soorten; ze zijn in de lijst onderstreept. De opdracht voor jullie: 
Welke naam hoort bij welke foto?

1 Roodgerande houtzwam
2 Sparreplaatjeshoutzwam
3 Kleine breedplaatmycena
4 Bloedweizwam of gewone boomwrat (ook blotebilletjeszwam)
5 Waaiertje
6 Wimperzwam
7 Vlekplaat
8 Stobbezwam
9 Zwavelzwam
10 Paardehaartaailing
11 Kussenvormige houtzwam
12 Echte tonderzwam
13 Porfierboleet
14 Champignon
15 Stuifzwam
16 Bekerzwam
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OVERIGE WAARNEMINGEN15.
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Zoogdieren
Edelhert Cervus elaphus X X X
Alpenmarmot Marmota marmota X
Spitsmuis X
Bosmuis Apodemus sylvaticus X X
Gems Rupicapra rupicapra X X X X
Eekhoorn Sciurus vulgaris X X X X
Wezel Mustela nivalis X
Mol Talpa europaea X
Vos Vulpes vulpes X

Amfibieën
Bruine kikker Rana temporaria X X X X
Alpenlandsalamander Salamandra atra X X X
Alpenwatersalamander Ichthyosaura alpestris X

Reptielen
Levendbarende hagedis Zootoca vivipara X X X
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