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Voorwoord 
 
Zoals elke zomer gaan de vogels naar het noorden en de meeste vakantiegangers naar het zuiden. Een 
groep KNNVers gaat de vogels achterna naar het noorden en komt in een prachtig gebied waar op dat 
moment de natuur op zijn mooist is. 
2011 is een lemmingjaar, dus trokken de KNNVers ‘s ochtends vroeg het veld in om ‘s avonds moe en 
voldaan terug bij hun tentje te komen. Als lemmingen trekken ze van Einundalen naar Dovrefjell om 
vervolgens via Fokstumyra en Rondane terug te keren. Al grazend langs mooie korstmossen en planten. 
Andere keken meer naar het sprookjesachtige landschap, zoogdieren of vogels. 
Sommige deelnemers zochten wat meer het avontuur. De een vind het al spannend om op lekke 
bergschoenen een rivier te doorwaden terwijl een ander zijn leven riskeert om een gewei uit het moeras 
te redden. Andere KNNVers vonden dat nog niet spannend genoeg en wilde een muskusos stier diep in 
de ogen kijken of onder een brug gaan hangen boven een wild stromende rivier. Alles is gelukkig goed 
afgelopen. 
Ik denk dat we terug kunnen kijken op een zeer geslaagd KNNV kamp. Iedereen heeft zo zijn 
herinneringen aan de bevers, hermelijnen, giervalken en de flora. En dan het landschap, 
adembenemend zo mooi. 
Beste KNNVers ik heb genoten van de mooie natuur in Dalholen maar ook van jullie. Zonder jullie 
bijdrage zou het nooit zo’n leuk kamp zijn geworden. 
Bedankt en tot volgend KNNV kamp. 
 
Rick van Kesteren, voorzitter. 
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Deelnemerslijst 
 
Els Baars Leiderdorp 
Volkert Bakker Ermelo, verslag 
Marja Bakker–van den Berg Ermelo 
Jort Bosman Wageningen 
Noortje Dekkers Utrecht 
Anneloes ter Horst Obdam, excursieregelaar 
Rick van Kesteren Nieuwegein, voorzitter 
Loek van der Lans Brielle, administrateur 
Ellen Doedens Bemmel 
Jan Cees Nauta Drachten 
Annie Nauta–van Dijk Drachten 
Carin Nauta Drachten 
Marianne Selderbeek Birkenland (Noorwegen) 
Astrid Tilstra Diemen 
 
 
 
Kamplocatie 
 
Fjellsyn Camping 
2585 Dalholen 
Noorwegen 
 
 
 
 
 
Sfeerverslag 
 
“Zo ga je met je vriend naar Noorwegen om een trektocht te maken, zo maak je opeens deel uit van een 
waar ‘biologen-kamp’. Mijn eerste les: je hebt kruipers en stampers. De kruipers bewegen zich op 
handen en knieën uur door de natuur voort om geen detail te missen, terwijl de stampers het minder 
nauw nemen. Deze snellen toch al gauw met wel een kilometer per uur door het landschap. Voor mij zijn 
de uitgelaten uitroepen als ‘kijk hier’, ‘oh, wat prachtig’, de verwonderde blikken bij weer een ander mos, 
en de sneller kloppende harten bij een gevonden uitwerpsel een geheel nieuwe ervaring. Ook heb ik 
nooit eerder een groep natuurliefhebbers zo fanatiek een groot uitgevallen hamster zien opjagen. Een 
traumatische ervaring voor dat beestje sluit ik niet uit. Veel nieuwe indrukken dus en veel leuk nieuws te 
leren, maar bovenal een observatie an sich.” 
Dat schreef Noortje over haar kennismaking met ons KNNV-kamp. 
Het was een klein kampje met 14 deelnemers. Noortje was één van de deelnemers, die op het laatste 
moment waren meegegaan of min of meer per ongeluk bij het kamp terecht waren gekomen. Anderzijds 
waren we in het begin wel ongerust, toen onze oudste (boven de 80) deelnemer niet kwam opdagen. We 
hoorden van zijn dochter dat hij nog wel in Noorwegen was aangekomen, maar blijkbaar had hij ergens 
tussen Larvik en Folldal de goede afslag gemist. Gelukkig hoorden we een dag voor het vertrek, dat hij 
veilig terug was gekeerd in Nederland. 
Het was dus een knus kampje. Waarbij de deelnemers, ondanks de grote verschillen in leeftijd, intensief 
met elkaar optrokken. En elkaar hielpen, zoals toen de tent van Anneloes niet bestand bleek tegen die 
enorme plensbui van 20 mm in een half uur. 
 
Noorwegen was voor ons meer het land van de landschappen dan van de bijzondere waarnemingen. 
Het landschap is betoverend mooi door het witte tapijt van rendiermos onder de groene bomen. Je zakt 
er in weg en het zorgt voor volmaakte stilte.  
Een natuurvakantie vol verrassingen, schreef Els: “De muskusossen als minimammoets, de cavia’s, die 
lemmingen waren. De schitterende wijdse grootsheid van het Rondane-land, de nietigheid van ons 
mensen en de schitterende bloemen- en korstmossenpracht, miniparadijzen. Verrassend ook de KNNV-
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tradities, met de determinatieboekjes, de km die 3 uur duurt, het opjagen van dieren voor foto’s, lang 
turen naar vogels.” 
 
Het was het jaar van de lemmingen. Eens in de zeven jaar is er een explosie van de beestjes en dat 
troffen wij dit jaar. Het gevolg was dat je ze overal tegenkwam. Toch wel erg leuk. Andere 
bijzonderheden waar wij aan zullen terugdenken als we aan dit kamp denken? De al eerder genoemde 
muskusossen en de lemmingen. Maar ook: 
 
o de enorme verscheidenheid aan korstmossen, 
o een gewone eekhoorn, die steeds over het hek 

achter de tenten rende, 
o de kraanvogels in het weiland achter de camping, 

die best veel geluid maakten, 
o de vele muggen met wie wij het kampterrein 

deelden, maar waar je gelukkig alleen maar 
tijdens de schemering last van had, 

o de echte Noorse broodjes met worst bij het 
kampvuur, 

o de vele elanden, die zich lieten zien, 
 
 

o de vele stangen van rendiergeweien, die we 
hebben gevonden, 

o die enorme plensbui, die de tent van Anneloes 
onder water zette en de convo letterlijk 
veranderde in een veilige haven, 

o de goudplevieren, die zo zielig stonden te 
roepen, 

o de pannenkoeken met rendiervlees, 
o de rode ster van de blauwborst in Noorwegen, 
o het hermelijntje, dat in het muurtje van keien 

heen en weer rende, 
o en de waterspitsmuis, die voor onze voeten 

voorbij zwom. 
 
Het land straalt veel rust uit. Dat blijkt ook uit het rijgedrag. De wegen zijn er ook naar. De hoofdwegen 
gaan nog wel, maar bij veel zijwegen bestaat het wegdek uit zand en stenen. Een heel bijzondere 
ervaring trof de fam. Nauta tijdens een ritje. Rijdend over een klein binnenweggetje zag Jan Cees in de 
berm een gat. Even wat verder de weg opsturen. Het gat is niet groot, het lijkt door opdooi te zijn 
ontstaan. Lichtjes het stuur naar links en dan klouk! Dat is vreemd als de weg vlak is en je het gat op en 
halve meter passeert. Toen hij uitstapte en keek bleek het gat te zijn veranderd in een bomkrater, één 
meter in doorsnee en anderhalve meter diep. Het spoor van de wielen, dan 20 cm niets, daarna ging het 
spoor weer verder. Twee dagen later was het gat er niet meer. De weg was over de volle breedte open 
gegraven tot ca twee meter diep en er stroomde nu een riviertje. Zoiets noem je het oog van de naald. 
 
Een kamp ook, waar de schaduw overheen hing van die ongelooflijke moordpartij op de socialistische 
jongeren door Breivik. Op vakantie in een land waar je de taal niet spreekt, hoor je slechts flarden van 
het nieuws. Het was net gebeurd, toen wij in Noorwegen aankwamen, en we merkten dat het een 
enorme indruk had gemaakt op de Noren.  
 
Alles bij elkaar een bijzondere vakantie, die ik niet graag gemist zou hebben. 
 
Volkert Bakker 
 
 

 
Kraanvogels                                                  Foto Rick 
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Rendier (Rangifer tarandus) 
 
In het gebied Rond Dalholen komt een van de laatste 
populaties voor van het Bering rendier. Dit is het 
originele wilde rendier dat vroeger in heel noord 
Europa voorkwam. Ze zijn 185-220 cm lang en 105-
120 cm hoog. Ze wegen 70-150 kg en hebben ronde 
brede hoeven om niet weg te zakken in sneeuw of 
moeras. De poten maken een knikkend geluid bij het 
lopen. Hun vacht heeft een hoge isolatie, zodat ze 
temperaturen van - 45°C kunnen overleven. De 
bloedvaten in de neus zijn zo fijn vertakt dat er een 
minimaal warmteverlies is bij het inademen van de 
koude lucht. 
‘s Zomers leven de dieren graag wat hoger in de bergen, het is er koeler en door de wind hebben ze 
minder last van de muggen. Ze eten dan (korst)mossen, grassen, twijgen en kruiden. 
September en oktober is de bronsttijd voor het rendier. De mannetjes vechten niet met hun gewei maar 
staan op de achterpoten en slaan met de voorpoten. De draagtijd is 33 weken en het kalf wordt in april 
geboren en 2-5 maanden gezoogd. 
Rendieren zijn de enige hertachtigen waar de vrouwtjes ook een gewei hebben. De opbouw van het 
gewei gebeurt in het voorjaar. Het gewei wordt in november-december afgeworpen. Alleen drachtige 
vrouwtjes houden hun gewei tot na het afkalveren. Hiermee sparen ze energie die voor de ‘aanmaak’ 
van het kalf nodig is. 
Vooral jonge dieren worden door vos, wolf en veelvraat gegeten. Op volwassen dieren wordt door 
mensen gejaagd. De mannetjes kunnen 12 jaar oud worden en de vrouwtjes 18. 
 
 
Muskusos (Ovibos mosschatus ) 
 
Tijdens ons KNNV kamp in Dalholen zijn we meerdere keren muskusossen tegengekomen. 
Muskusossen hebben na de ijstijd nog in Noorwegen geleefd. Uiteindelijk zijn ze verdwenen uit 
Noorwegen en leefden ze alleen op Groenland en in Alaska. In 1932 zijn ze voor het eerst 
geherintroduceerd. Tijdens de tweede wereldoorlog zijn ze uitgeroeid. In 1950 zijn 20 dieren uit 
Groenland gehaald en uitgezet in Dovrefjell. Deze groep is uitgegroeid tot een populatie van 200-250 
dieren in 2011.Vanuit Dovrefjell zijn dieren ontsnapt naar oa. Zweden. 

Muskusossen lijken op een flinke koe maar zijn nauwer 
verwant aan geiten. Het zijn gedrongen langharige dieren 
met een hoge schoft. De schouderhoogte is 130-165 cm. 
Op de rug zit een lichte vlek (zadel). Ze wegen tussen de 
225-500 kg en kunnen snelheden behalen van 60 km/uur. 
Ze kunnen temperaturen van – 50 °C doorstaan. 
De dieren leven ’s zomers in kudden van 10-12 dieren, ’s 
winters in grotere kudden. De stieren leven solitair. Alleen in 
de bronstperiode (juli-sept) zoeken ze de koeien op. De 
stieren vechten om de koeien door de kopplaten tegen 
elkaar te stoten. Ze zwerven rond op zoek naar kruiden, 
wilgen, mossen en korstmossen.  
In het voorjaar (april – mei) daalt de kudde af naar de lagere 
delen. Hier werpen ze de kalveren (draagtijd 8-9 maanden) 
en doen zich te goed aan het verse blad van berk en wilg.  

In deze periode kun je ze dicht bij de E6 vinden. In mei – juni ruien ze hun ondervacht, de lange 
bovenvacht behouden ze. 
Omdat de populatie in Noorwegen geen natuurlijke vijanden heeft blijft de populatie groeien. Er wordt 
ondertussen overlegd of de jacht op muskusossen moet worden toegestaan. Voorlopig is er nog 
onvoldoende draagkracht voor. De jacht op de natuurlijke vijanden (wolf en beer) blijft nog gehandhaafd. 
Natuurontwikkeling staat in Noorwegen nog in de kinderschoenen. 
 
 

Rendier                                                   Foto Carin 

 

Muskusos                                        Foto Carin 
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Berglemming (Lemmus lemmus) 
 
Tijdens diverse excursies hebben we onderweg veel 
lemmingen gezien. Lemmingen behoren tot de 
knaagdieren. Het zijn roodbruin met zwart gekleurde 
dieren, 70-155 mm lang met een korte staart. Ze 
leven bij voorkeur op open droge plaatsen op de 
toendra en in de bergen van Scandinavië. 
Lemmingen trekken in de herfst bergopwaarts waar 
ze de winter overleven in holen onder de sneeuw. ’s 
Zomers leven ze in gangen onder de grond in de 
lagere regio’s. Je hebt dus een voorjaars- en een 
najaarstrek.  
Meestal verplaatsen de dieren zich individueel, op bevroren meren lopen ze in een rechte lijn naar de 
overkant, zich oriënterend op de donkere oever. Bij mist vindt er geen trek plaats. In 2011 is er een piek 
in het aantal lemmingen dit herhaalt zich elke 7 jaar. Dit jaar en het opvolgende zie je dan ook meer 
predatoren (roofvogels en marterachtigen) dan andere jaren. Lemmingen voeden zich met 
(korst)mossen, grassen en kruiden. 
Lemmingen plegen niet massaal zelfmoord zoals vaak word gezegd. Deze mythe komt uit een Walt 
Disney film waar dieren bewust over de rand van een klif zijn gedreven. 
 
Rick van Kesteren 
 
 
Excursielijst 
 
27 juli 
02 Wandeling Natursti Grimsbu, ¾ - 1 dag, 9 deelnemers. 

Richting Folldal, weg vervolgen naar Grimbu, dan rechts over de brug naar Stormoegga. Dan 
bordjes blijven volgen tot de 3e parkeerplaats Stormoegga, bij een skischans. Daar begint de 
wandeling (bewegwijzerd). Foldertje ophalen bij de camping van Grimbu. Daar staat de route in 
beschreven met 11 punten/bezienswaardigheden. 
De openingswandeling met een gezellige groep. Voor de wandeling heb je het foldertje nodig. Het 
pad is gemakkelijk en er is veel te zien met voldoende afwisseling voor een wandeling van ca 10 
km., waar je ongeveer 6 uur voor moet uittrekken (inclusief 2 pauzes). De meest geschikte 
rustplaatsen zijn bij nr 5 bij een uitzichtpunt en bij nr 11 bij een meertje en zeepsteengroeve, toilet 
aanwezig. 
Korstmossen bewonderd, dieren weinig te zien. Bloemen: enkele soorten specifiek voor dit deel van 
Scandinavië. Een prima wandeling voor de eerste dag. 

 
28 juli 
03 Omgeving Nysaetra ‘kruipen’, ½ dag, 5 deelnemers 

Linksaf vanaf de camping. Tegenover het pijltje naar Borkhus links af. Aldoor rechts aanhouden     
tot P. 
Het uitgangspunt: kruipexcursie gaf de mogelijkheid heerlijk van het landschap te genieten. Wat 
betreft vlinders waren er niet veel soorten. Libellen vlogen er niet, wel was het landschappelijk erg 
mooi. 

 
04 Wandeling vanaf Nysaetra pad richting Grimsdalshytta, 1 dag, 8 deelnemers 

Camping links af. Na ongeveer 3 km linksaf (verharde zandweg, tegenover afslag Borkhus, die 
rechtsaf gaat). Doorrijden tot het eind bij 2 groene huisjes. De verwachte slagbomen stonden open. 
Maar omdat er nergens te zien was of en hoe we moesten betalen zijn we zo doorgereden tot het 
eind.  
Na een valse start (we waren na 5 min. al de weg kwijt) genoten we toch nog even van de piek, die 
we bereikten vlakbij de huisjes. Prachtig uitzicht over het dal en de bergen achter ons. De 2e poging 
was raak en hebben we ons pad gevonden. Redelijk gemakkelijk te belopen. De uitzichten met 
korstmos bedekte toppen blijven imponeren. 
Het is een echt lemmingjaar. Eens in de zeven jaar bereikt de populatie een top en dat troffen we 
dus. Wel werden we gewaarschuwd voor de lemmingenpest, waardoor het gevaarlijk is uit beekjes te 

 
Lemming                                               Foto Volkert 
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drinken. We kwamen eerst wat resten van oude lemmingen tegen, maar wat later liepen ze voor 
onze voeten. Ook op de terugweg was het weer raak. 
We hebben ca 6 km gewandeld, bij een beekje 
gelunched en daarna langs het beekje omhoog 
gelopen. Erg leuk om zo te slenteren, bloemetjes 
te bekijken, vogels, etc. 
We hadden geluk met ’t weer. Op de heenweg af 
en toe een plu, maar over het algemeen zonnig. 
Een geslaagde dag. 

 
29 juli 
05 Autotocht door Einundalen, 1 dag,  

10 deelnemers. 
Vanaf de camping links. Na 500 m rechts: begin 
tolweg (creditcard). 
Mooi route per auto (50 km). Regelmatig 
uitstappen om planten, dieren en landschap te 
bewonderen. Topper. 

 
30 juli 
06 Beklimming van de Snøhetta, hele dag. 8 deelnemers. 

 
 
 
Naar de E6, even links en dan direct rechts naar 
Snøheim. Tolweg naar de parkeerplaats. Let op: bij 
de start van de wandeling bij de hut direct langs het 
meer. Rechtsom is veel moeilijker ivm oversteek 
riviertje. Verder niet goed opgelet, waardoor we de 
zuidzijde van de Snøhetta zijn gaan beklimmen. 
Lastige klim met veel rotsblokken. We hebben de top 
dan ook niet gehaald. Neemt niet weg, dat het een 
schitterende tocht werd. 
 
 
 

07 Kruipexcursie onder de Snøhetta richting Reinheim, ¾ dag, 5 deelnemers. 
Eerst naar Hjerkin, daar linksaf, direct rechts het militaire oefenterrein op. Tolweg. De auto moet je 
aan de kant van de weg parkeren. 
Prachtig uitzicht op de bergen en de sneeuwvelden. Het zonnetje scheen heerlijk. We bewonderden 
allerlei alpineplantjes en fotografeerden om het leven. Op een gegeven moment zagen we een 
lemming en even later nog één. Aangezien er veel lemming keutels lagen, hebben we daar stilletjes 
zitten wachten. En ja hoor, daar kwamen ze. Ze liepen zelfs langs je voeten. Een prachtig gezicht. Ik 
vond dit de topper van de dag. Na ons broodje zijn we nog een stuk doorgewandeld, gesprongen 
van steen naar steen en gekropen. Ook de sneeuwvelden werden bezocht. Op de terugweg hebben 
we nog 2 maal een muskusos gespot. Een excursie op een toplocatie. 

 
31 juli 
08 Fokstumyra, 1 dag, 12 deelnemers 

Vanaf camping richting E6. Dan richting Dombos. Een vlakke wandeling, gedeeltelijk over vlonders. 
De wandeling is linksom gelopen. GPS Coördinaten: N62°07’09 / E009°16’51. 
Het terrein was erg nat. Zelfs enkele vlonders stonden een paar cm onder water. Het was prachtig 
weer. Vanaf de parkeerplaats liepen we naar het tunneltje onder de spoorbaan. Dan linksom. Amper 
aangekomen op de vlonders ontwaart Rick elanden. Vier volwassen mannen met een imposant 
gewei. Even daarna een vrouwtje met een jong. Na de elanden hebben we koffie gedronken bij een 
oude fundering. Hier is de zilveren maan waargenomen.  
De uitzichttoren biedt een prachtig uitzicht over het gebied. De waarnemingen vielen tegen. Een 
vrouwtjes kiekendief was het hoogtepunt. Na de uitzichttoren liepen we over een lange vlonder naar 
een eiland tussen twee moerassen. We hadden veel muggen verwacht in dit gebied, maar dat was 
te verwaarlozen. 

 
Foto Volkert 

 
Foto Astrid 
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Na de lunch een mooi, maar vermoeiend stuk door zeer drassig terrein. Halverwege op een 
heuveltje zagen we nog kraanvogels en opnieuw een enkele eland. 
Op de terugweg nog gestopt op een parkeerplaats vlak voor de kruising van de E6 met de weg langs 
de camping (N62°13’35 / E009°31’03., waar regelmatig muskusossen zijn waar te nemen. Dat geluk 
hadden we niet. 

 
1 augustus 
09 Wandeling Kongevegen + botanische tuin. ¾ 

dag, 6 deelnemers. 
Start bij het kerkje van Hjerkin. Eindpunt de 2e P 
na de slagboom, ca 10 km rechts de E6 op. Eerst 
regelen dat er zowel bij begin- als eindpunt een 
auto staat. 
Het pad kent in het begin een flinke stijging (ca 
200-250m) en voert daarna in één lang recht pad 
naar de P-plaats. Dat klinkt saai, maar was het 
totaal niet door de verschillen in de begroeiing en 
het prachtige uitzicht. 
Daarna hebben we een bezoek gebracht aan de 
botanische tuin Kongvold Fjehtstue ca 2 km 
verder de E6 op. Veel soorten, schitterend 
gelegen tegen een bergwand. 
Tot slot naar het aangrenzende 
bezoekerscentrum. 
 

10 Hjerkinsholen + botanische tuin, ¼ dag, 2 deelnemers 
Weg 29, naar omgeving Hjerkinnshohen. Ca 50 m omhoog vanaf P. 

 
2 augustus 
11 Bevers, 2 uur, 4 deelnemers 

 
 
Op de vrije zondag ’s avonds bij zonsondergang naar 
de bevers gegaan. In het gebied van wandeling 02, 
maar nu de auto geparkeerd op de 2e P.  
Rick had vooraf al veel sporen gezien. Dat klopte. 
Langs het riviertje zaten drie bevers op ons te 
wachten. Zo af en toe gleden ze in het water, 
zwommen tegen de stroom in, maar bleven op 
dezelfde hoogte. We konden ze uitstekend zien. Net 
als de vele muggen. 
Op de terugweg een overstekende eland. 
 
 

3 augustus 
12 Huttentocht naar Reinheim, 2 dagen, 3 deelnemers 

Start de P-plaats Kongsvold. Oversteken naar route Reinheim. Heenweg, na 1e flinke klim, 
gemakkelijk te lopen.Overal water, mooi weer. Meertje goed om te zwemmen. Hut prima, water 
gekookt in verband met de hazenpest. In de hut is eten te koop (blik en droog voer), maar duur. Er 
zijn 2 gasstelletjes om te koken. Pannen, borden bestek, mokken e.d. zijn aanwezig. Ook dekbed. 
Meenemen: lakenzak, kussensloop. Volle poepdoos, wassen in de beek. Goede bedden, binnen erg 
warm. Betalen alleen met creditcard. 
We hielden de rivier aan de linkerhand. Prachtige vergezichten, wijds landschap. Al snel na de 
eerste klim naar boven op 30 m afstand een muskusos op ons pad. Daarna nog 3. Op de heenweg 
nog 4 groepjes muskusossen dichtbij en verder weg. 

 
13 Dovrefjell vanaf Grønbakken, 1 dag, 9 deelnemers 

Camping linksaf. Op de E6 rechtsaf. Auto geparkeerd. Even langs de E6 naar pad gelopen aan de 
linkerkant van de weg. Vandaar het gebied in. In het begin lastig in verband met het oversteken van 
kleine riviertjes. Muskusossen goed kunnen zien. Zelfs voor ons op het pad. Totaal zo’n 17 stuks. 

 
Foto Carin 

 
Goudplevier                                       Foto Rick 
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4 augustus 
12 Huttentocht 2e dag 

De terugweg opnieuw de rivier aan de 
linkerhand. Over de beek volg bord richting 
Snowhetta en daarna snel richting Brønbakke. 
Meer klimmen, meer stenen. In het begin 4 
volwassen en 4 jonge muskusossen vlakbij, 
dreigend en wij op Eskern, zij op ons pad. 
Ook daar twee rendieren. Later op sneeuwveld in 
de verte 2 rendieren. 
Erg mooie tocht. 
Let op: op de terugweg is de weg na het 
bruggetje erg moeilijk te vinden, wij zijn dwars 
door het veld gegaan en hebben flink omgelopen. 
 

14 Vassaga (waterzaagmolen) + meanders Folla + Tangsaetri, ¾ dag, 11 deelnemers 
Richting Folldal. Net voorbij Folldal afslag naar Vassaga, een oude zaagmolen. Niet meer in gebruik 
en behoorlijk in verval. Iets van de oude techniek konden we nog reproduceren.Daarna nog een 
stukje verder gereden, naar een stuk waar de Folla vroeger meanderde. 
Opnieuw verder gereden, terug naar de weg en verder na Folldal rechts naar Tangsetra. Een gebied 
met een aantal meertjes. Na afloop is een deel van de groep verder gereden naar de 
speksteengroeve, die al eerder was bezocht bij excursie 02. De rest van de groep is naar Folldal 
gegaan voor de boodschappen en een bezoek aan de mijn en het bezoekerscentrum. 
Al met al een wat tegenvallende excursie.  

 
5 augustus 
15 Grimsdalen, 1 dag, 10 deelnemers. 

Bij Folldal de 27 op richting Atnabruja. Dan rechtsaf naar Grimsdalen. Tolweg. 
De eerste stop maakten we vlak bij de plaats waar de Grimsa door een kloof stroomde, niet ver van 
de weg af. We reden eerst door een bosgebied. De kloof is bij een open stuk. 
De tweede stop bij Tollevshaugen. Klein dorpje voor boeren in de zomertijd. Een uitgezette 
wandeling van 3,5 km gaf een beeld van de historie, de leefomstandigheden en de omgeving. 
Daarna nog verder het dal in gereden. We kregen steeds meer het idee tussen echte bergen in te 
rijden. Bij Verkenssaetri gekeerd en zelfde weg terug. 
Bij de camping van Grimsdalhutta een wandeling gemaakt van 2,8 km. Goed aangegeven. 
 

6 augustus 
16 Doralsaeter 

Vanaf de camping rechts naar Folldal. Daar rechts de 27 op. Bij bord Doralseter rechtsaf. Tolweg. 
Helemaal uitrijden tot bij de hut. 
Mooi berg landschap met spitsere toppen dan elders 

 
7 augustus 
19 Amotsdalen 

Vanuit het kamp naar Hjerkin. Dan de E6 richting Opdal. Na ca 35 km Amotsdalen. Na een paar km 
begint een tolweg, die eindigt op een P-plaats. 
Vandaar het dal in. Vrijwel vlak. Een smal dal en erg groen. Een vergelijking met Zwitserland 
Oostenrijk werd gemaakt. Leuke resultaten voor planten en zoogdieren. Opnieuw vrijwel geen 
vogels, hoewel in verhouding met andere dagen ….. 
 

20 Tverfjellet tekenen 
Naar Hjerkin. E6 oversteken, en dan direct rechts. Voor tolpunt links (Tverfjellet) pijlen volgen. Aan ’t 
eind parkeren. Pad omhooglopen, prachtig uitkijkpunt. 

 
8 augustus 
21 Einundalen, ¾ dag, 2 groepjes van 2 personen 

Herhaling van 05. Relatief veel vogels gezien. 
 
 

 
Foto Astrid 
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Plantenlijst 
 
Latijnse naam:   Nederlandse naam of omschrijving: Excursie terrein: 
 

 Lycopodiaceae   Wolfsklauwfamilie 
Selaginella selaginoides      2 
Diphasiastrum complanatum      2 
Lycopidium annotinum  Stekende wolfklauw   2 
Lycopodium clavatum      2 
 

 Ophioglossaceae  Addertongfamilie 
Botrychium lunaria   Maanvaren   k/3/8 
 

 Polypodiaceae   Eikvarenfamilie 
Polypodium vulgare   Eikvaren    19 
 

 Pinaceae    Dennenfamilie 
Pinus sylvestris       k/2 
 

 Cuppresseae   Cipresfamilie 
Juniperus communis    Jeneverbes   2 
 

 Liliaceae   Leliefamilie 
Tofieldia pusilla   Moerasbieslelie   5/9 
 

 Orchidaceae   Orchideeënfamilie 
Coeloglossum viride   Groene nachtorchis   2 
 

 Asparagaceae   Aspergefamilie 
Maianthemum bifolium  Dalkruid    19 
 

 Sparganiaceae   Egelskopfamilie 
Sparganium natans   Kleine egelskop   14 
 

 Cyperaceae   Cypresgrassenfamilie 
Carex nigra   Zwarte zegge   3 
Eriophorum angustifolium  Veenpluis    4/5/6/7 
Eriophorum vaginatum  Wollegras    4 
 

 Ranunculaceae.   Ranonkelfamilie 
Ranunculus glacialis   Gletscherranonkel   6 
Aconitum regalis   Ridderspoor   19 
Aconitum septentrionale  Noorse blauwe monnikskap  2/9 
Ranunculus acris   Scherpe boterbloem   2 
Thalictrum alphinum   ‘Varentjesblad ruit’   3/9 
 

 Papaveraceae   Papaverfamilie 
Papaver croceum   Siberische papaver   k 
 

 Tamaricaceae   Tamariskfamilie    
Myricaria germanica       k 
 

 Polygonaceae.    Duizendknoopfamilie 
Polygonum crispus   Veldzuring   3 
Polygonum viviparum  ‘Levendbarende’ duizendknoop 2/7/8/9 
Oxyria digyna   ‘Fjellzuring’   2/7/9 
 

 Caryophyllaceae.  Anjerfamilie 
Cerastium alpinum   Alpine hoornbloem   5/7 
Lychnis alpina   Alpenpekanjer   4/5/7 
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Sagina nivalis       5 
Silene flos-cuculi   Echte koekoeksbloem  8 
Silene acaulis   ‘Kussensilene’/stengelloze S  5/7/9/13 
Silene dioica   Dagkoekoeksbloem   5/9/19 
Silene vulgaris   Blaassilene   9/19 
Stellaria humifusa?  
 

 Saxifragaceae.    Steenbreekfamilie 
Saxifraga aizoides       k/2/9 
Saxifraga oppostifolia      13 
Saxifraga stellaris   Stersteenbreek  
 

 Crassulaceae   Vetplantenfamilie 
Sedum roseum   Rozenwortel   13 
 

 Geraniaceae   Ooievaarsbekfamilie 
Geranium sylvaticum      2/5/9 
 

 Onagraceae.    Teunisbloemfamilie 
Chamerion angustifolium  Wilgenroosje   2/16/19 
 

 Parnassiaceae   Parnassiafamilie 
Parnassia palustris.    Parnassia    k/2/8/9/13 
 

 Salicaceae    Wilgenfamilie 
Salix herba cea   Kruidwilg    5/7 
Salix polaris       7 
Salix  repens    Kruipwilg    2/7 
Salix reticulata   Netnervige wilg   2 
 

 Violaceae   Viooltjesfamilie 
Viola biflora   Tweebloemig vioooltje  5 
 

 Fabaceae   Vlinderbloemenfamilie 
Astragalus alpinus   Alpine hokjespeul   k/3/9 
Astragalus norvegica  ‘Noorse hokjespeul’   k/3 
Lotus corniculatus   Gewone rolklaver   19 
Trifolium pratense   Rode klaver   2 
Trifolium repens   Witte klaver   3 
Vicia cracca   Vogelwikke   8 
 

 Rosaceae   Rozenfamilie 
Alchemilla  spec.   Vrouwenmantel   k/2/9/19 
Alchemilla alpina   Alpine vrouwenmantel  16/19 
Comarum palustre   Wateraardbei   8 
Dryas octopetala       15 
Filipendula ulmaria   Moerasspirea   2/8/9 
Fragaria vesca   Bosaardbei   19 
Geum rivale   Knikkend nagelkruid   8 
Geum urbanum   Geel nagelkruid   8 
Potentilla intermedia   Middelste ganzerik   3 
Rubus spec.   Braam spec   19 
Rubus chamaemorus  ‘Molte’, ‘Bergframboos’  5/8 
Sibbaldia procumbens  Deelblaadjes met 3 puntjes  5/9 
 

 Urticaceae   Brandnetelfamilie 
Urtica dioica   Grote brandnetel   8/19 
 

 Betulaceae    Berkenfamilie 
Betula nana     Dwergberk   2 
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 Brassicaceae   Kruisbloemenfamilie 

Arabis alpina       7 
Capsella busa-pastoris  Herderstasje   19 
Cardamine belledifolia      5 
 

 Cornaceae   Kornoeljefamilie 
Cornus suecica   Zweedse kornoelje   19 
 

 Polimoniaceae   Vlambloemfamilie 
Polemonium caeruleum  Jakobsladder   k/8 
 

 Primulaceae   Sleutelbloemfamilie 
Trientalis europea   Zevenster    5/13 
 

 Ericaceae    Heidefamilie 
Arctostaphylos alpinus  Alpine beredruif   2/9 
Arctostaphylos uva-ursi  Beredruif    2/5 
Calluna vulgaris   Struikheide   2 
Cassiope hypoidec   Mosheide    7 
Empetrum nigrum   Kraaiheide   3 
Loiseleuria proccumbens      3/7/16 
Phylodoce caerulea   Blauw immergroen   5/7/9 
Pyrola minor   Klein wintergroen   4 
Pyrola norvegica   ‘Noors wintergroen’   3 
Pyrola rotundifolia   Rondbladig wintergroen  2/9 
Vaccinium vitis-idaea  Rode bosbes    2 
Vaccinium  uliginosum  Rijsbes    3 
Vaccinium myrtillus   Blauwe bosbes   2 
 

 Diapensiaceae 
Diapensia lapponica   Kussentjes met witte bloemen  7 
 

 Rubiaceae   Sterbladigenfamilie    
Galium boreale   Noors walstro   k/8/9/19 
Galium palustre   Moeraswalstro   8 
Galium uliginosum   Ruw walstro   8/9 
 

 Gentianaceae   Gentiaanfamilie 
 
Gentianella amarella  Slanke gentiaan   k/9 
Gentianella campestris  Veldgentiaan   k/2/9/13/15 
Gentiana nivalis   ‘Sneeuwgentiaan’   3/9/13 
Gentianella tenella       k/13 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Scrophulariaceae   Helmkruidfamilie 
Bartsia         3/8/9 

 
Karelscepter                                     Foto Volkert Gentianella campestris                   Foto Astrid 
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Pedicularis spec.    Kartelblad spec.   3 
Pedicularis foliosa ?   Geel kartelblad   4 
Pedicularis palustris   Moeraskartelblad   8/9 
Pedicuralis sceptrum-carolinum   Karelscepter   5 
 

 Lamiaceae   Lipbloemenfamilie 
Galeopsis tetrahit   Gewone hennepnetel  19 
Galeopsis speciosa   Dauwnetel   19 
Prunella vulgaris   Brunel    19 
 

 Orobanchaceae  Bremraapfamilie 
Euphrasia stricta   Stijve ogentroost   2/9 
Melampyrum pratense  Hengel    9 
Melampyrum sylvaticum  Boshengel   2 
Rhinanthus major   Grote ratelaar   9 
Rhinanthus minor   Kleine ratelaar   k/2 
 

 Plantaginaceae   Weegbreefamilie 
Linaria vulgaris   Vlasbekje    19 
Plantago media   Ruige weegbree   9/19 
Veronica alpina       5 
Veronica officinalis   Mannetjesereprijs   19 
 

 Lentibulariaceae  Blaasjeskruidfamilie 
Pinguicula vulgaris   Vetblad    k/2/9/13/19 
Utricularia vulgaris   Groot blaasjeskruid   8 
 

 Apiaceae   Schermbloemenfamilie 
Angelica sylvestris   Gewone engelwortel   8 
Pimpinella major   Grote bevernel   9 
 

 Caprifoliaceae   Kamperfoeliefamilie 
Valeriana officinalis   Echte valeriaan   8/19 
Linnaea borealis   Linnaeusklokje   2/19 
Knautia arvensis   Beemdkroon   9/19 
 

 Campanulaceae  Klokjesfamilie 
Campanula rotundifolia  Grasklokje   2/9 
 

 Menyanthaceae  Watergentiaanfamilie 
Menyanthes trifoliata  Waterdrieblad   8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Asteraceae   Compositenfamilie 
Achillea millefolium   Duizendblad    3/9 

 
Echte guldenroede       Foto Rick  

Artemisia norvegica                             Foto Rick 
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Achillea ptarmica   Wilde bertram   9 
Antennaria dioca   Rozenkransje   2/9 
Artemisia norvegica       5 
Erigeron uniflorum   Eenbloemige fijnstraal  4/9 
Erigeron acer ssp politus      9/13 
Gnaphalium supina   Dwergdroogbloem   7 
Gnaphamium norvegicum  Noorse droogbloem   13 
Hieracium alpinum       2 
Hieracium alpina ssp: devresveve     7 
Hieracium alpina sssp fjellsveve     7 
Leucanthemum vulgare  Gewone margriet   9/19 
Matricaria discodea   Schijfkamille   19 
Solidago virgaurea   Echte guldenroede   9 
Saussurea alpina       k/8/9 
Tanacetum vulgare   Boerenwormkruid   19 
Taraxacum officinale  Paardenbloem   9  

Opmerkingen bij de plantenlijst 
Het aantal planten dat we hebben gevonden is niet ontzettend groot (voor een plantenlijst) enerzijds 
omdat er geen echte planten-specialisten aanwezig waren, anderzijds omdat veel soorten al over hun 
bloei heen waren door het warme weer in het voorjaar. Andere jaren waren er in dezelfde periode bijv. 
diverse soorten kartelbladen in bloei te zien, nu nauwelijks. 
Veel soorten kwamen elke keer weer terug en zijn dan niet meer elke keer opgeschreven, vooral rijsbes, 
rode- en blauwe bosbes, dwergberk, struikheide en beredruif waren bijna overal aanwezig, ook als ze 
niet op de lijst met nummer vermeld zijn. 
De nummers achter de planten corresponderen met de nummers van de excursies, ‘k’ betekent rondom 
het kamp. Een vraagteken betekent dat de naam waarschijnlijk niet juist is, niet iedereen had altijd de 
juiste boeken bij de hand, maar het zal vast wel een soort zijn geweest die daar op lijkt. 
De volgorde van de plantenfamilies is zoveel mogelijk in overeenstemming met de nieuwe inzichten 
gedaan zoals gevolgd in de Heukels-flora; binnen de families staan de planten alfabetisch. 
 
Els Baars, Anneloes ter Horst 
 

 
Vogellijst 
 
 
 
 
 
 
 
 
 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Parelduiker    x                 
Blauwe reiger        x             
Wilde zwaan       x              
Smient                    x 
Wintertaling                    x 
Wilde eend    x       x  x        
Krooneend                     
Toppereend                    x 
Grote Zeeëend    x         x       x 
Brilduiker                    x 
Middelste Zaakbek    x                x 

Witte kwikstaart                                     Foto Volkert 
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Blauwe Kiekendief      x x x            x 
Ruigpootbuizerd     x      x          
Steenarend            x      x   
Torenvalk      x        x    x  x 
Smelleken  x   x               x 
Giervalk     x   x   x        x  
Moerassneeuwhoen                   x  
Kraanvogel       x              
Bontbekplevier     x                
Goudplevier   x x  x  x            x 
Tureluur   x x   x             x 
Witgatje    x                 
Bosruiter              X       
Oeverloper              x      x 
Stormmeeuw   x x x  x x    x        x 
Holenduif       x              
Houtduif     x   x             
Gierzwaluw        x             
Strandleeuwerik      x               
Huiszwaluw        x      x x   x   
Graspieper   x  x   x    x  x x     x 
Witte kwikstaart x   x    x     x x    x   
Waterspreeuw x   x        x   x   x   
Roodborst        x             
Roodsterblauwborst   x           x       
Gekraagde Roodstaart    x   x x             
Tapuit   x  x   x       x     x 
Merel                  x   
Kramsvogel        x    x  x    x  x 
Koperwiek x      x x             
Fitis x   x    x      x x     x 
Matkop x      x x      x    x   
Koolmees x            x     x   
Bruinkopmees x                    
Klapekster              x       
Vlaamse Gaai       X              
Taigagaai x                    
Ekster     x  x x    x      x   
Bonte kraai        x    x  x    x  x 
Raaf x  x  x                
Huismus    x                x 
Vink x      x              
Keep              x       
Sijs                  x   
Barmsijs  x     x              
Kruisbek x                    
Goudvink                  x   
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Korstmossen 
 
Toen ik hier elf jaar geleden voor het eerst kwam, was ik nog maar net een beetje begonnen met 
korstmossen. Ik vond deze omgeving overweldigend en dat Folldal-kamp heeft me het finale duwtje 
gegeven om me met (macro) korstmossen bezig te houden. 
Ik was bang dat het me een tweede keer zou tegenvallen, maar nee, het is nog even paradijselijk op 
korstmos-gebied. 
Ik ben niet heel erg fanatiek bezig geweest, er zullen nog heel wat meer soorten hebben gestaan, die 
voor mij te moeilijk zijn. 
Een soort die ik erg leuk vond om te vinden was Cladonia stygia, in het Noors Svartfotreinlav, een 
rendiermos dat onderaan donker is; waarschijnlijk heb ik er altijd overheen gekeken, ik ontdekte hem in 
de botanische tuin. 
 
De soorten die ik dit kamp op naam heb gebracht zijn: 
 
Latijnse naam Nederlandse naam Zweedse naam Noorse naam Subs 2000
Alectoria nigriscans  Upprätt tagellav Jervskjegg T  
Alectoria ochroleuca  Fjälltagellav Rabbeskjegg T X 
Alectoria sarmentosa  Garnlav Gubbeskjeg E  
Bryocaulon divergens  Spärrlav Fjelltagg T  
Bryoria fuscensens Bruin paardenhaarmos Manlav Mørkskjegg E X 
Cetraria chlorophylla  Brämlav Vanlig kruslav T  
Cetraria cucullata  Strutlav Gulskjerpe T X 
Cetraria islandica IJslands mos Islandslav Islandslav T X 
Cetraria juniperina  Enlav Einerlav E X 
Cetraria nivalis  Snölav Gulskinn T X 
Cetraria pinastri Geel boerenkoolmos Granlav Gullroselav E X 
Cladina arbuscula Gebogen rendiermos Gulvit renlav Lys reinlav T  
Cladina rangiferina Echt rendiermos Grå renlav Grå reinlav T X 
Cladina stellaris Kerstukjes-rendiermos Fönsterlav Kvitkrull T X 
Cladonia amaurocraea  Stor pigglav Begerpigglav T  
Cladonia borealis Plomp bekermos  Pulverrødtopp T X 
Cladonia coccifera Rood bekermos Kochenillav Grynrødbeger T X 
Cladonia fimbriata Kopjes-bekermos Naggbägerlav Melbeger T X 
Cladonia pyxidata  Trattlav Kornbrunbeger T  
Cladonia stygia   Svartfotreinlav T  
Cladonia subulata Kronkelheidestaartje Hornbägerlav Hornlav T  
Cladonia sulphurina Geel bekermos Trasig pöslav Fausklav T X 
Ephebe lanata  Trädlav  L  
Haematomna ventosum  Vindlav  L X 
Hypogymnia physodes Gewoon schormos Blåslav Vanlig kvistlav E X 
Icmadophila ericatrea  Vitmosslav  T X 
Lecidea lithophila  Rostskivlav  L  
Nephroma arctica  Norrlandslav Storvrenge T X 
Parmelia sulcata Gewoon schildmos Skrynkellav  E  
Peltigera aphtosa  Torsklav Grønnever T X 
Peltigera malacea  Matt viltlav Mattnever T  
Peltigera rufescens Klein leermos Krusig filtlav Brunnever T  
Pertusaria dactylina  Fingerlik porlav  L  
Phaeophyscia endococcina  Klippkranslav Rødmarglav E  
Rhizocarpon geographica Gewoon landkaartmos Kartlav  L X 
Solorina crocea  Saffranslav Safranlav T X 
Sphaerophobus fragilis  Sprödlav Grå korellav L  
Stereocaulon pasquale Korrelloof Påskrislav Vanlig saltlav T X 
Thamnolia vermiculata  Masklav Makklav T X 
Umbilicaria cylindrica Navelmos Strållav Frynseskjold L  
Umbilicaria hyperborea Navelmos Nordlig navellav Vanlig navellav L  
Umbilicaria polyphylla Navelmos Glatt navellav Glatt navellav L  
Usnea sublfloridana Gewoon baardmos Kort skägglav Pyggstry E  
Xanthoparmelia centrifuga  Vinterlav  L  
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Xanthoparmelia incurva  Krumlav  L  
Xanthoria elegans Rood dooiermos Praktlav Raudberglav L  
Gebruikte boeken: 
Moberg/ Holmåsen: Lavar, en fälthandbok 
Krog/ Østhagen/ Tønsberg: Lavflora, Norske busk- og bladlav 
Van Herk/ Aptroot: Veldgids Korstmossen 
 
Ik heb de Zweedse en Noorse naam (voor zover ik die kan achterhalen, dat geldt ook voor de 
Nederlandse) erbij gezet, omdat ze vaak een idee geven van hoe het korstmos eruit ziet. 
 
Subs staat voor substraat, de ondergrond waar ze op groeien: T = terrestrisch (op de bodem), E = 
epifitisch (op bomen/ struiken), L = lithophiel (op stenen) 
 
2000: de soorten die ik in het vorige Folldal-kamp op naam heb gebracht. Ik had toen minder goede 
boeken, waardoor ik sommige soorten een andere naam gegeven zal hebben. 
 
 

 
Cetraria nivalis, Bryocaulon divergens en Thamnolia vermicularis 

 
Anneloes ter Horst 
 
 
Waarnemingen rond het kamp 
 
In de directe omgeving van ons kampeerterrein was ook veel leuks te zien, zelfs op het terrein zelf 
groeiden leuke plantjes en korstmossen. 
Bij de volgende lijsten zijn de waarnemingen meegenomen tot aan de overkant van de Folla, in de buurt 
van de brug. 
 
Planten: 
Latijnse naam Nederlandse naam 
Alchemilla spec Vrouwenmantel 
Astragalus alpinus Alpine hokjespeul 
Astragalus norvegicus Noorse hokjespeul 
Botrichium boreale Maanvaren 
Galium boreale Noors walstro 
Gentianella amarella Slanke gentiaan 
Gentianella campestris Veldgentiaan 
Gentianella tenella  
Myricaria germanica  
Papaver croceum Siberische papaver 
Parnassia palustris Parnassia 
Pinguicula vulgaris Vetblad 
Pinus sylvestris  
Polemonium caeruleum Jacobsladder 
Rhinanthus minor Kleine ratelaar 
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Sausurea alpina  
Saxifraga aizoides  
 
Erg leuk om aan te treffen vond ik de Myricaria germanica, van de Tamarisk-familie; bij Tamarisk denk ik 
aan zuidelijker landen, maar deze soort groeit noordelijker op grindige oevers. De enige andere keer dat 
ik hem tegenkwam was  in het vorige Folldal-kamp, maar op een andere plek, waar we dit keer niet zijn 
geweest. De gentianella’s kwamen alle drie op ons terrein zelf voor. 
 
Korstmossen: 
Latijnse naam Nederlandse naam 
Cetraria islandica IJslands mos 
Cetraria nivalis  
Cetraria cucullata  
Cetraria pinastri  
Cetraria juniperina  
Bryoria fuscensens Bruin paardenhaarmos 
Thamnolia vermicularis  
Cladina stellaris Kerststukjes rendiermos 
Stereocaulon paschale Korrelloof 
Cladonia coccifera Rood bekermos 
Cladonia sulphurina Geel bekermos 
Alectoria ochroleuca  
 
Vogels: 
Latijnse naam Nederlandse naam 
Ardea cinerea Blauwe reiger 
Grus grus Kraanvogel 
Vanellus vanellus Kievit 
Apus apus Gierzwaluw 
Parus montanus Matkop 
Sitta europaea Boomklever 
Pica pica Ekster 
Corvus cornix Bonte kraai 
Carduelis spinus Sijs 
Motacilla alba Witte kwikstaart 
 
Wat een vreugde gaven ‘onze’ 11 kraanvogels, zowel foeragerend/ rustend bij de rivier, als overvliegend. 
 
Zoogdieren: 
Latijnse naam  Nederlandse naam 
Cervus elaphus Edelhert 
Lemnus lemnus Lemming 
Sciurus vulgaris Eekhoorn 
 
Insecten: 
Latijnse naam Nederlandse naam 
Boloria aquilonaris Veenbesparelmoervlinder 
Colostygia olivata Groene bergspanner 
Ectobius lapponicus Noordse kakkerlak 
Lucaena phlaeas Kleine vuurvlinder 
Plebejus orbitulus Alpen blauwtje 
Saperda spec Boktor spec 

 
Anneloes ter Horst
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Zoogdieren 
 
Waterspitsmuis Neomys fodiens. Z. 
Sneeuwhaas. Lepus timidus. S. 
Eekhoorn. Sciurus vulgaris. Z. 
Noordse woelmuis. Microtus oeconomus. Z. 
Berglemming. Lemmus lemmus. Z. 
Bever. Castor fiber. Z. 
Wezel. Mustela nivalis. Z. 
Hermelijn. Mustela erminea. Z. 
Amerikaanse nerts. Neovison vison. Z. 
Boommarter. Martes martes. S. 
Veelvraat. Gulo gulo. S. 
Vos. Vulpes vulpes. S. 
Edelhert. Cervus elaphus. Z. 
Ree. Capreolus capreolus. Z. 
Eland. Alces alces. Z. 
Rendier. Rangifer tarandus Z. 
Muskusos. Ovibos Moschatus. Z. 
                                                Z.= Zichtwaarneming. 
  S.= Sporen. 
 
Rick van Kesteren. 
 
 
Waterdieren 
 
Bij Tangsaetri: 
Cyclops 
Daphnia 
Larve van waterjuffer 
Limnephilus nigricens 
Muggenlarven 
Buikzwemmer 
Watermijt 
 
Bij Vassaga: 
Rana temporaria 
 
 
Marianne Selderbeek 
 
 
 
Amfibieën en reptielen 
 
Bruine kikker  Rana temporaria. 
Adder   Vipera berus. 
 
 
Rick van Kesteren  

 
Adder                                                                            Foto Volkert 

 
Hermelijn                                          Foto Volkert 
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Dagvlinders, nachtvlinder, libellen en andere insecten 
 
Dagvlinders Rhopalocera 
Aurelia’s Nymphalidae 

Boserebia Erebia Ligea 
Hooibeestje Coenonympha Pamphilus 
Kleine Vos Aglais urticae 
Ringoogparelmoervlinder Boloria Eunomia 
Zilveren maan Boloria selene 

Blauwtjes Lycaenidae 
Alpenblauwtje Plebeius Orbitulus 
Heideblauwtje Plebejus argus 
Kleine Vuurvlinder Lycaena phlaeas 

Witjes Pieridae 
Veengeeltje Colias palaeno 

  
Nachtvlinders Heterocera 
Uilen  Noctuidae 

Gamma uil (pistooltje) Autographa gamma 
Spanners Geometridae 

- Carsia Sororiata 
  

Libellen Odonata 
Juffers Zygoptera 
Waterjuffers Coenagrionidae 

Watersnuffel Enallagma Cyathigerum 
Echte libellen Anisoptera 
Glazenmakers Aeshnidea 

Azuurglazenmaker Aeshna Juncea 
Bruine glazenmaker Aeshna Grandis 

Korenbouten Libellulidae 
Zwarte Heidelibel Sympetrum danae 

  
Andere geleedpotigen  

Boktor (spec.)  
Noordse kakkerlak Ectobius Lapponicus 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Carin Nauta 
 

 
Foto Carin 

 
Foto Carin 

 
Foto Carin 


