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Voorwoord 
Tsjechië: ik was er nog niet eerder geweest.  Als je tenminste dat 
bezoekje van één dag aan Praag vanuit Regensburg zo’n 25 jaar 
geleden niet meerekent. De camping ligt in het noorden van Tsjechië 
in de buurt van Vrchlabi. En dat is al direct het eerste wat opvalt als 
je Tsjechië binnenrijdt: de taal. Je kunt er geen touw aan vastknopen. 
Zelfs het uitspreken vraagt veel acrobatiek van je tong en 
stembanden. Maar als ik terugdenk aan dit kamp is dat eigenlijk hét 
‘minpuntje’ van onze vakantie. En hoe erg is dat eigenlijk als Wytze 
de excursies steeds uitstekend voorbereidt en je met 
zo’n groep geroutineerde kampgangers met gps’n e.d. 
op pad bent? 

De camping ligt aan de voet van het Reuzengebergte. 
Dat klinkt als een indrukwekkend gebergte, maar dat 
is maar waar je het mee vergelijkt. De kam ligt op de 
grens van Polen en Tsjechië en het gebergte is zo’n 40 
km lang en meer dan 20 km breed. Naar Polen vrij 
steil aflopend, naar Tsjechië veel geleidelijker dalend. 
Rond de top was een groot gebied verkeersluw 
gemaakt. Dat betekent de auto op zo’n 700 m hoogte 
parkeren en de rest met de bus of kabelbaan. Een 
uitstekend wandelgebied, op een hoogte van 1200-
1600 meter, dat ook druk bezocht werd door de 
Tsjechen zelf en in mindere mate door de Polen. De hoogste top ligt 
op ca. 1602 m. Goed was te zien dat de natuur er een enorme klap 
heeft gekregen door de luchtvervuiling, maar nu langzamerhand 
door diverse beschermingsmaatregelen en nieuwe aanplant weer 
opnieuw vorm krijgt. 

Het excursieprogramma was door Wytze zo opgezet, dat we 
geleidelijk steeds hoger gingen. De eerste dagen in de buurt van de 
camping en later, toen het ook wat mooier weer werd, een aantal 
excursies naar de kam.  

De Elbe stroomt door Vrchlabi, de camping ligt aan een zijtak, de 
kleine Elbe. Erg leuk, zo met de waterspreeuw in je achtertuin. Voor 
de vogelaars was daarmee ook wel gelijk het hoogtepunt genoemd, 
want verder viel dit gebied vooral op door het geringe aantal en 

soorten vogels. Voor de plantenliefhebbers was er 
meer te genieten. Het was er erg groen met veel 
verschillende soorten. De tweede week toen het wat 
warmer werd, kwamen ook de vlinders te voorschijn.  

Het weer was, net zo als elders in Europa, niet zo 
best. Zeker de eerste week was het te koud om buiten 
te blijven zitten na de choc. De tweede week werd 
het weer wat beter. 

We hadden een kamp met 18 deelnemers, met een 
gevarieerde leeftijdsopbouw. Als voorzitter had ik 
eigenlijk niets te doen. Het liep vanzelf. Dat is 
uiteraard een compliment aan de deelnemers, maar 
betekent ook dat de voorzieningen op de camping 
voldoende waren, met een enthousiaste Nederlandse 

campinghouder. Het was een mooi en gezellig kamp. 

Volkert Bakker 
Voorzitter 
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Het excursiegebied, Reuzengebergte 
Het Reuzengebergte is een puist midden in Europa, gelijk aan de 
Harz in Duitsland en ligt op de grens van Tsjechië en Polen. De 
hoogte varieert tussen 400 en 1602, de Snezka. Het 
Reuzengebergte werd al in 1904 aangewezen als natuurreservaat. 
Pas in 1959 kreeg het Poolse deel en in 1963 het Tsjechische deel 
de UNESCO status.  

Het gebied is 54.969 ha groot en is 
opgedeeld in vier zones. Zone 1 
(geel), het meest kwetsbare deel is 
4.503 ha groot, zone 2 (rood) is 
3.416 ha, zone 3 (groen) is 28.408 
ha en de bufferzone (blauw) is 
18.642 ha.  

Het valt op dat de toeristische 
centra zoals Spindleruv Mlyn en 
Pec pod Snezkou die midden in 
het beschermde gebied liggen, 
enclaves zijn met de status 
bufferzone. Hierdoor kunnen deze steden hun toeristische 
activiteiten verder ontwikkelen. Rond die toeristische centra zijn 
heel wat liften waarmee je gemakkelijk omhoog kunt. Het is dan 
ook een aantrekkelijk wintersport gebied.  

Het Reuzengebergte met de hoogste delen ligt op 
de grens met Polen. De bergen lopen naar Tsjechië 
geleidelijk af. Naar Polen is de afdaling veel steiler. 
In het Tsjechische deel ontspringen diverse 
riviertjes, waarvan de Elbe de bekendste is. Mede 
door de laatste ijstijd (gletsjers) zijn er diepe 

insnijdingen. Hierdoor is er een bijzonder landschap ontstaan van 
bergen en dalen op geringe afstand van elkaar. Via de rivieren is het 
gebied toegankelijk gemaakt. 

Het Reuzengebergte is in vier 
vegetatie-zones 
ingedeeld, te 
weten: sub-
montane zone van 
400 – 800 m (geel), 
montane zone van 
800 – 1200 m 
(lichtgroen), sub-
alpine zone 1200 – 
1450 m (groen) en 
de alpine zone van 
1450 – 1600 m 
(donkergroen). 
Deze indeling is gelijk aan de Alpen, maar de hoogtes 

zijn in het Reuzengebergte veel lager. Zo ligt de boomloze zone, de 
alpine zone, al op 1450 m. In de Alpen is dit op ongeveer 2000 m. 
Dit heeft te maken met het gure klimaat op die hoogte, veel wind, 
regen en sneeuw. Op sommige plekken blijft de sneeuw 180 dagen 
per jaar liggen. In het Reuzengebergte valt afhankelijk van de 

hoogte tussen 800 en 1600 mm regen. De gemiddelde jaar 
temperatuur ligt tussen de 6 en 0oC. 

Het Reuzengebergte is een bosrijk gebied dat hoofdzakelijk 
bestaat uit sparrenbossen. De Fijnspar, Picea abies, is ruim 
vertegenwoordigd. Wat opvalt, is de ondergroei in deze 
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bossen. Deze zijn 
begroeid door 
verschillende 
grassoorten, 
bosbessen, 
heidesoorten en 
andere bosplanten. 
Hierdoor zijn ze 
aantrekkelijker dan 
de Nederlandse 

naaldbossen. In het gebied komen 1300 plantensoorten voor 
en 240 gewervelde dieren (57 zoogdieren en 165 
vogelsoorten). 

Het Reuzengebergte bevat 800 km toeristische wegen en 500 km 
cross-country ski paden. Voor de mountain-biker is het ook een 
zeer aantrekkelijk gebied. Hierdoor is het gebied zeer toeristisch 
wat gelijk de grootste bedreiging is. Op de web-site van het 
Nationale park wordt hiervan ook melding gemaakt. 
Tussen al deze toeristische activiteiten valt voor de 
natuurgenieter genoeg te beleven.  

Naast het Reuzengebergte zijn excursies 
gemaakt in het landbouw gebied. Op de 
akkers wordt hoofdzakelijk graan 
verbouwd. Vanaf de hoge gedeelten heb je 
een mooi overzicht over het gebied. Door 
aanwezigheid van ruigtes is het een 
aantrekkelijk vlindergebied. 

Voor de vogellaar is het gebied geen 
topper. Tijdens de excursies zijn maar 
weinig vogelsoorten gezien. Voor de 
plantenliefhebber is het wel een 

aantrekkelijk gebied. (zie toelichting plantenlijst) 

Verder is er nog een uitstapje gemaakt naar het rotsgebied van 
Adrspach. Dit merkwaardige gebied bestaat uit vele zandsteen 
rotsen waar je omheen wandelt.  

 

Wytze Boersma 
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Excursie overzicht Reuzengebergte 2012 
Maandag 16 juli 

1. rondje ten oosten van de 
camping, Mala Snezka, 6 à 
7 km 

2. rondje ten westen van de 
camping, Okrouhlik, 6 à 7 
km 

 

Dinsdag 17 juli 

Regendag, in de namiddag is er 
nog wel een klein rondje rond de 
camping gemaakt 

 

Woensdag 18 juli 

1. vanuit Lánov omhoog langs Pekelsky, naar Prislova Bd, terug 
naar Horni Lánov, +/- 8 km. ↕ 250m 

2. vanuit Krïzovky Bus, parkeerplaats tussen Vrchlabi en Benecko 
een rondwandeling gemaakt, 7 km, ↕ 150 m 

 

Donderdag 19 juli 

1. naar Zaly, auto’s geparkeerd in Benecko, de rode, groene en 
gele route, 8 km, ↕ 250 m 

2. Cerny Dul, rondwandeling rond de kalksteengroeve.  

 

Vrijdag 20 juli 

1. naar de bron van de Elbe, met auto naar Horni 
Misecky, met bus naar Vrbatova bouda, Mohyla 
Hance a Vrbaty, via een gemakkelijk pad naar de 
bron van de Elbe, rode route weer terug. 

 

Zaterdag 21 juli 

1. naar Divci Kameny, Meisjesrots, met auto naar 
Spindleruv Mlyn, P3, bus naar de Spindler pas, 
wandeling over de kam naar de Meisjesrots. 

 

Zondag 22 juli, een vrije dag. 

 

Maandag 23 juli 

1. Cerna Hora, met auto naar Janske Lazne, met de lift naar 
Cerna Hora, rondwandeling om het hoogveengebied (groene 
route) 

2. korte wandeling bij Martinice, rondwandeling rond het 
meertje, leerpad 
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Dinsdag 24 juli 

1. naar de gletsjerketels, Wielki staw en 
Maly staw, vanaf de Spindler pas, ( za 
21 juli) over de kam naar het oosten 

2. Martinice, zie ma 23 juli, excursie 2 

 

Woensdag 25 juli 

1. van uit Pec pod Snezkou, 
rondwandeling naar Lesni, blauw, 
groen en geel, 8 km ↕ 250 m 

2. rondwandeling ten westen van Horni Lanov, landbouwgebied 
met beekjes 

 

Donderdag 26 juli 

1. Rotsgebied van Adrspach 

 

Vrijdag 27 juli 

1. wandeling langs het stuwmeer bij Spindleruv Mlyn, start 
stuwdam, 8 km ↕ 250 m, groen, blauw groen. 

2. vanuit Kuncice naar uitzichtpunt Pricnice, rondwandeling via 
Horni Kalna 

 

Zaterdag 28 juli 

1. gezamenlijke 
wandeling rond de 
camping, koffiepauze 
bij de kerk van Dolni 
Lánov 
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Sfeerverslagen 
Maandag 16 juli  

(1) rondje ten oosten van de camping, Mala Snezka, 6 à 7 km 

Om half 10 staan we dan voor onze eerste excursie dit kamp, met 
15 personen klaar. 

Herman is excursieleider en vertelt ons hoe de wandeling eruit gaat 
zien. We lopen van de camping af rechtsom, een stukje over de 
asfaltweg. De neiging om bij alle plantjes stil te staan is er al, maar 
Herman maant ons door te lopen tot we veilig bij de eerste afslag 
links zijn. 

De weg loopt slingerend enigszins steil omhoog dus rustig aan want 
de eerste plantjes, insecten en slakken worden al genoteerd.  

We lopen nu boven op de heuvel langs de productielijn met de 
hangende bakken vol stenen. De 
familie Ooms, vooral Tim, is druk 
met het vangen van de vele 
sprinkhanen maar helaas het 
sprinkhanenboek is nog op de 
camping. We proberen dus te 
onthouden welke bijzonderheden de 
sprinkhanen hebben, zodat we ze 
terug op de camping op naam 

kunnen brengen. Wat hoger op de heuvel wordt het wat winderiger 
zodat er wat jasjes aangetrokken worden. Leni schrijft de plantjes 
op en Jan de vogels. Hij doet dit per fiets. We horen de leeuweriken 

met soms 5 tegelijk en ook de Buizerd laat zich zien. En dan is er de 
koffiestop bij het puntdakvormige houten huisje. Daarna rechtsom 

naar de oude start- en landingsbaan. Bovenop zijn er wat mooi 
begroeide landerijen waar al het een en ander vliegt. 

Dan dalen we af naar een strook bos. Daar zien we gekke dikke 
vruchten, dat blijken verderop de nog bloeiende ruige klokjes te 
zijn. Dan slaan we rechtsaf een kleinere weg in en dan begint het te 
regenen met onweer erbij. Dus Jan gaat per fiets snel terug naar de 
camping en wij hullen ons in de regenpakken. Dan komen we om 
ongeveer 13.00 uur bij een soort blokhut en die heeft een aardig 
overstekend dak waar we allemaal onder passen. We besluiten om 
hier ons brood te nuttigen. 

Om half 2 gaan we verder, maar welk pad moeten we hebben? Er is 
in geen velden of wegen een duidelijk pad te vinden. Er wordt op de 
GPS-en gekeken. Verspieders vooruit gestuurd, we lopen dan tegen 
een weiland met grazende koeien aan, dus geen goede optie. Weer 
turen, overleggen en dan vinden Tim en Bram een onduidelijk 
koeienpad in zuidwestelijke 
richting. Het is een wat 
moeilijk begaanbaar pad, 
ook omdat het zo hard heeft 
geregend. Al glibberend en 
klimmend komen we 
uiteindelijk na 15 minuten 
weer in de goede richting 
terecht. 

Volgens mij had Wytze al voorzichtig gezegd dat de weg niet 
helemaal duidelijk was. En ziedaar, gelukkig zijn we om ongeveer 
14.45 uur via de asfaltweg weer terug op de camping. 
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Een verrassend leuke 1e 
wandeling die 10 soorten 
vlinders en 12 soorten insecten 
en vele slakkensoorten en 
leuke planten liet zien. 

Hennie Roode 

 

(2) Rondje ten westen van de camping. Okrouhlik, 6 á 7 km 

Toen de meesten naar het oosten vertrokken, gingen wij naar het 
westen. 

Bruggetje over de kleine Elbe en omhoog langs bloemenweilanden: 
een lange lijst planten/bloemen kunnen noteren en mooi 
vogelgezang, o.a. de geelgors. 

En toeval bestaat niet: in een 
boerenbuitenverblijf hebben 
we de tijd van een regenbui 
goed besteed aan onze lunch. 
Mauk en Wytze namen de 
namen in de botanie door. En 
wat is het fijn om een betere 
te kunnen lenen als je zelf zo 
dom bent om die te vergeten! 

Via de verlaten kerk met wel 
actueel kerkhof van Lanov en 

het winkeltje in de buurt om ca. drie uur weer terug op camping 
Papillon. 

Connie Stumpel 

Woensdag 18 juli 

(1) Vanuit Lanov omhoog langs Pekelsky naar Prislova Bd, terug 
naar Horni Lanov, + 8 km, 250 m hoogteverschil 

We begonnen 
onze tocht droog. 
Helaas begon het 
één minuut later al 
te regenen en die 
regen was er het 
grootste deel van 
de tocht. Toch 
liepen wij dapper 
door onder onze 
paraplu’s. Na een 
tijdje gelopen te 
hebben, vonden 

we dat het nu toch echt wel tijd werd voor een koffiepauze, dus 
gingen we zitten op een paar boomstammen met onze paraplu’s als 
bescherming tegen de regen. 
Wat wij alleen niet wisten 
was dat er twintig meter 

verderop een schuilhut was. 

Naast het pad in het bos vond 
Tim “Japie de sprinkhaan” 
hiervoor liet hij drie andere 
sprinkhanen gaan omdat 
Japie veel groter was. Japie is 
de rest van de wandeling 
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meegegaan op de paraplu, tot we hem opeens kwijt waren, 
maar gelukkig vonden we hem weer terug op Anja’s hoofd! 

Toen namen we de alternatieve route via een koeienwei, nee, 
we waren echt niet verdwaald hoor! En toen nog even een 
flinke afdaling waarna we weer bij de auto’s uitkwamen 

Bram Ooms 

 

(2) Vanuit Krïzovky Bus, parkeerplaats tussen Vrchlabi en 
Benecko een rondwandeling, 7 km, 150 m hoogteverschil 

Met twee auto’s vertrokken we naar onze bestemming, + 14 km van 
de camping. 

Onderweg zagen we de dreigende wolken al, maar we hoopten dat 
ze niet in onze richting zouden gaan. 

Aangekomen ter plekke, begonnen we vol goede moed. Weldra 
zaten we in de mist en even daarna ook in de regen. Gehuld in onze 

poncho’s en regenjacks liepen 
we moedig verder. Helaas werd 
het ook steeds guurder. Jan zag 
het niet meer zitten en ging 
terug. De rest ging verder door 
een prachtig gebiedje, maar 
waar we door de regen toch niet 
echt van genoten. Onder een 
afdakje dronken we onze koffie 

en besloten verder langs de weg te lopen, waar we in de berm toch 
nog veel ontdekten. 

Dankzij een bushokje konden we onze 
lunch ook droog nuttigen. Daarna werd het 
gelukkig wat droger. Toch was iedereen blij 
toen we de auto’s weer zagen. Jan had zijn 
boek nog niet uit!  

Volkert Bakker 

 

Donderdag 19 juli  

(1) naar Zaly, auto’s geparkeerd bij Benecko, de rode, groene en 
gele route. 8 km, 250 m. hoogteverschil 

Na een behoorlijke rit met twee auto’s vonden we onder leiding van 
Wytze de start. Een flink toeristisch traject met veel 
bewegwijzering. 

Wytze hing veel in de berm en de meeste anderen hingen rond. 
Mooie discussies over de vegetatie. De weg vinden ging perfect. 
Koffie bij een toren met historisch bebaarde bewaker en lunch op 
een beeldschone open plek, vlakbij heel kleine paddenstoelen. 

Zon, wind, beetje regen. Trui aan, trui uit. 
Regenjas uit en aan. Toch maar wat 
zonnebrandcrème op gesmeerd. Kortom, 
perfect wandelweer! 

Een hele mooie route waar we op het eind ook 
een indruk kregen van het wintersport 
toerisme: grote hotels, skiliften en 
panoramische vergezichten. 

Connie Stumpel 
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(2) Cerny Dul, rondwandeling rond de kalksteengroeve 

Met tien mensen zijn wij vertrokken. We wilden een rondwandeling 
boven, rond de groeve maken en dat is prima gelukt. De paden 
waren goed te lopen en prima te vinden. De zon scheen heerlijk en 
de temperatuur was aangenaam om te wandelen.  

Na een paar vogels gespot te hebben kregen de planten ook snel 
onze aandacht, we vonden oude bekenden, maar ook weer nieuwe 
soorten, aan Herman werd ook gedacht, want slakken zijn gezocht 
en gevonden. 

De groeve zelf 
hebben we op 
ongeoorloofde wijze 
toch kunnen zien, ja, 
dan hadden ze het 
bord maar niet om 
moeten draaien!! 

Heel ver in de 
diepte zagen we een 
machine steen uit 
de grond bikken, 

ernaast stond een personenauto, daaraan was goed te zien hoe 
diep de put was. Even verder op de weg zagen we een bord staan 
waarop vermeld was dat de groeve er over een jaar 
of drie mee stopt. 

Onze koffiepauze hebben we op een prachtig 
bloemenweitje genoten waar vooral Tim vlinders 
en sprinkhanen heeft gevangen.  

Verder wandelend kregen we zeker tien druppels regen op onze 
hoofden, dus onze lunch hebben we maar onder de bomen 
genuttigd, gelukkig bleef het bij deze paar spetters. 

Om half twee waren we weer bij de auto’s, twee mensen wilden 
toen toch nog graag het andere rondje lopen. De rest is naar huis 
gegaan, het was weer een heerlijke wandeling. 

Corrie Westhuis 

 

Vrijdag 20 juli  

Naar de bron van de Elbe 

In colonne een mooie autorit en 
toen met de bus omhoog. Het was 
koud en we hadden koffie 
verdiend! 

Over een lang lint van een pad 
liepen we over een heuvelrug; op 
de grens van de bomen zagen we minidennen en prachtige 
vergezichten. 

Doel was de bron van de Elbe. We waren niet de enige; het 
monument met het logo van de rivier langs de stadwapens is zeker 

de moeite waard. 

Voor de bron en 500 meter verder waren we even in Polen, 
de KPN werd er helemaal dol van: vijf SMS-en op rij! 
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De wandeling terug 
was veel mooier. 
Een smaller pad 
langs extreme 
rotsformaties waar 
het Reuzengebergte 
zo beroemd om is. 
Ook geregeld 

waterpartijen. Van best wel koud werd het milder en zagen we ook 
wat zon. Terug bij de bushalte een halfuur wachten en toen met de 
hele groep in een propvolle 
bus terug naar de parkeer-
plaats en weer met de auto 
naar huis. 

Het was een heel mooie dag! 

Connie Stumpel 

 

Zaterdag 21 juli   

Naar Divci Kameny, wandeling 
over de kam naar de meisjesrots 

Met de auto naar Spindleruv Mlyn, parking 3 en daar met een 
sprintje, een bus eerder dan gepland, gehaald. We gingen, als we 
het haalden (want de bus terug was 15 of 17 uur!) naar de 
“meisjesrots”, en we hebben het gehaald! 

Bijzondere rotsformaties bovenop de heuvels! En Tim (12 jaar) en 
Bram (16 jaar) zaten er natuurlijk boven op. We lunchten daar met 
prachtig uitzicht voor wie durfden. 

Natuurlijk waren we veel te vroeg terug voor de bus van 15 uur, 
maar de tijd ging snel met terrasje etc.. En toen gingen een aantal 
van ons met de step omlaag, de rest ging met de bus. 

Via de Lidl naar 
de camping 
waar het 
inmiddels 
enorm hard 
regende en dat 

is het 
patroon de 
laatste 
dagen! Zon 
bij het 
ontbijt en 
regen bij het 
diner, en de 
choc??  

Connie Stumpel 

 

Maandag 23 juli  

(1) met de lift naar Cerna Hora, rondwandeling om het 
hoogveengebied (groene route) 

En alweer van mij een verslag over de sfeer. Mooi weer: eindelijk! 

Met de auto naar de gondel omhoog, vlakbij Janske. Heel 
professioneel en op de wintersport ingesteld. Boven was het wel 
druk met toeristen, maar we hadden er geen last van.  
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Prachtige vlinders op 
kruiskruid, vooral de Kleine 
Vos en de Dagpauwoog. 

De moerasweg was waar 
Wytze zich op verheugde: 
wollegras en veenpluis, 

verder kan ik het niet navertellen. 

Prachtige vergezichten zelfs met eeuwige sneeuw. En 
heel veel mieren op de lunchplek maar die verdwenen 
weer. En een weg die wel naar nergens leek te gaan. Geen 

slakkenlol voor Herman, 
wel vlinderpret voor 
Hennie. 

Weinig vogels en in de 
categorie “overige” één geit 
en twee hagedissen. 

En de zon bleef maar 
schijnen, dat was wennen 
en heel erg boffen!! 

Connie Stumpel 

 

(2) Martinice, rondwandeling rond het meertje + leerpad. 

We hadden even moeite de juiste afslag te vinden en waren 
Martinice alweer uit.  Daarna de parkeerplaats snel gevonden en 
aan de wandel was het plan. 

We kwamen niet ver, een Koninginnepage en veel andere vlinders 
fladderden meteen al om ons heen. “Vlindernet!” werd trending 

topic nr. 1!  Maar goede tweede 
werd “Hennie zal wel jaloers 
zijn!” En nr. 3 “Hennie doet dat 
zo!” als de vlinder/libelle van 
het net in het potje moest. Elke 
drie stappen werd een nieuw 
item aangevoerd, Teun bracht 
ze op naam en noteerde. + 100 
meter van de auto dronken we 
koffie, even rust, op de 

overgang van bos, gras en een beekje. 

Waar de meertjes waren was een 
raadsel. We volgden de bosrand, via het bos, lekker in de schaduw 
want de zon werd aardig heet. Een roofvogel hoog in de blauwe 
lucht. Af en toe toeterde een trein. 

Bij een vies meertje lunchten we, de grootste libellen bleven boven 
het water en onvangbaar. Een meneer kwam met een mandje 
paddenstoelen uit het bos, wij gingen weer verder. Tim vond een 
tonderzwam! Toen kwamen we 
eindelijk bij de meertjes en het 
leerpad. Daar kreeg Bram een 
oeverlibel te pakken! 

Er werd gezwommen en gezond; 
tevreden gingen we naar de 
camping. 

Anja Ooms 
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Dinsdag 24 juli  

(1) naar de gletsjerketels Wielki Staw en Maly Staw 

Met een strak blauwe lucht en een behoorlijk windje zochten we 
het met vijf personen nog een keertje hoger op. Om 8.45 uur! 
vertrokken we al in de auto van Marion richting Spindlerov Mlyn.  

Het was een 
gelukkige keuze 
om al op 
parkeerplaats 2 
te parkeren, 
anders was de 
bus, vol, aan 
ons voorbij 
gereden. Nu 
konden we net, 
dankzij Wytze, 
die iets naar 
voren schoof en 
vijf kaartjes 

kocht, op de treeplank mee. Onderweg zagen we heel wat 
taxibusjes die de overige mensen vervoerden. 

Boven gekomen begonnen we om 10 uur de klim om de 
ketelmeertjes te zien. Het was een mooi stenen pad dat het eerste 
stuk stevig klom. 

De uitzichten waren prachtig, maar bloemen hebben we niet veel 
gezien. De vegetatie beperkte zich tot dennen, sparren, grassen, 
twee lijsterbessen en jawel, een nieuwe wolfsklauw. We zagen een 
paar vlinders en ook de vogels waren schaars. We bereikten 

ons doel, bewonderden het uitzicht, bleven ons verbazen over de 
beige nevel en keerden via dezelfde weg terug. 

De bus van 3 uur bood plaats genoeg en om 4 uur begonnen we op 
de camping in de zon te genieten van een welverdiende rust. 

 

(2) Martinice, zwemmeertje 

Met vier auto’s reden we uiterst voorzichtig, diepe kuilen 
vermijdend, een spoortje over totdat we na een 20 min. bij de 
meertjes aankwamen. 

Zoals de familie Ooms al eerder had ontdekt, stikte het er van de 
vlinders die op de rijke flora rond het meertje afkwamen. Hennie 
deed haar uiterste best het record van de Oomsen te verbeteren. 

Enkele mensen doken het meertje in, er werd gevist en gevlinderd 
en ik liep een eindje het bos in waar diverse inboorlingen met 
manden aan de arm 
paddenstoelen verzamelden. 

Opvallend waren de velden 
dalkruid, bosanemonen en 
trientalis (zevenster), mooie 
groepjes bospaardenstaarten en 
zowaar nog een exemplaar van 
stofzaad. 

Al met al een heerlijk ontspannen 
dagje waterpret. 

Jaap Uittien  
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Woensdag 25 juli  

(1) Vanuit Pec pod Snezkou rondwandeling naar Lesni, blauw, 
groen en geel. 8 km, 250 meter hoogteverschil 

Vier mensen die het klimmen en dalen nog niet konden laten 
gingen op weg naar Pec pod Snezkou (uiteindelijk bleken de 
hoogteverschillen groter dan gisteren). 

Het weer was minder stralend dan gisteren, maar heerlijk qua 
temperatuur en de voorspelde regen van 2 uur had een uurtje 
vertraging en kwam pas toen we uitgewandeld waren en stelde 
bovendien weinig voor. 

Om 10 uur bij de start werd ijverig gestudeerd op kaarten en 
bewegwijzering. Toch bleek in de koffiepauze, na een stevige klim, 
dat we ons vergist hadden en volgden we verder plan B. 

De natuur was veel gevarieerder dan gisteren, veel bloemen, 
waaronder nieuwe soorten en gelukkig ook meer vogels, maar 
minder vlinders. Het was een zeer toeristische route met behoorlijk 
wat wandelaars en heel veel hotels/pensions/restaurants. 

Dik tevreden kwamen we terug bij de auto. 

 

(2) rondwandeling ten westen van Horni Lanov, landbouwgebied 
met beekjes 

Deze wandeling met Jaap, Lenie en Marion zal ik niet gauw 
vergeten: het was een wandeling door een landbouwgebiedje 
achter het zweefvliegveld ter hoogte van Horni Lanov en daar 
vlogen ineens heel wat meer soorten vlinders.  

Het leek wel of de zomer voor de insecten nu pas van start was 
gegaan. De bruine 
vuurvlinder vloog met veel 
exemplaren en ik ving het 
Donker pimpernelblauwtje, 
wat voor mij de eerste keer 
was dat ik deze soort zag. Als 
je kijkt in het vlinderboek zie 
je aangegeven dat hij ook 
alleen maar voorkomt in een 
smalle strook die over 
Tsjechië loopt. 

Hennie Roode 
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Donderdag 26 juli 

Adrspach 

We gingen met z’n allen naar Adrspach dat bekend 
staat om zijn enorme rotsen van zandsteen. Het was 
nog wel een uur rijden. Het was er al behoorlijk druk 
met veel Tsjechische en Poolse families. 

Eerst gingen we een klim- en klauterwandeling doen 
rondom het kleine fotogenieke meertje met mooi 
blauwgroen water. Je mocht er niet zwemmen en 
zelfs niet op blote voeten lopen. 

Daarna namen we het 
groene wandelpad wat langzaam langs 
het beekje omhoog ging. De rotsen 
hadden aparte namen als: Oma’s 
leunstoel; Olifantenplein; Kruik; 
Handschoen. We liepen door tot de kleine 
waterval. We gingen op weg naar het 
hoogste meertje en een aantal tot aan de 
grote waterval. 

Tim liep mee met een Duitse groep en bij 
de waterval dacht hij: “Is dit nou een 
grote waterval?”. Toen ging de Duitse gids 

roepen: “Ein, zwei, drei, wir wollen wasser!“ En toen ze dat zo’n vijf 
keer geroepen hadden, kwam er ineens heel veel water naar 
beneden. In het Tsjechisch riepen ze iets met Krkonose (reus) en 
voda (water) of zoiets. Toen gingen we terug naar de kleinste 
waterval en namen we het linkerpad terug. Dat was steil met veel 
trappetjes en een heel mooi uitzicht. 

Op het laatst moesten we nog door een heel smalle kloof die 
het muizenholletje heette. Daarna was het vlak tot aan de 
uitgang waar we koude halve liters naar binnen sloegen, want 
het was een warme dag! 

Trending topic: Kan die groep niet aan 
de kant? 

Leukste moment: Toerist die door een 
hekje zakte. 

Bijzondere bijzonderheid: Boompuist 
en de mensen bij de Tsjechische vlag 
bovenop een rots waren echt en geen 

standbeeld. 

Tim Ooms 

 

Vrijdag 27 juli  

(1) wandeling langs het stuwmeer bij Spindleruv Mlyn, 8 km, 250 
meter hoogteverschil 

Door het benauwd warme weer leek het er wel op dat iedereen 
extra moe was. Wij zijn voor een korte wandeling naar het 
stuwmeer bij Spindleruv Mlyn gegaan. Bij de stuwdam de auto 
geparkeerd en de dam bekeken. Als je wilde kon je aan een kabel 
naar de overkant voor een adrenalineshot. Dit vonden wij niet 
nodig. Wij liepen langs het meer, licht omhoog naar Spindleruv 
Mlyn. In het begin zie je nog iets van het meer, later helemaal niets 
meer. Tijdens de koffie hebben we maar besloten om de lange 
wandeling te maken. We moesten wel meer klimmen, maar 
gelukkig in de schaduw van de bomen. 



verslag KNNV kamp Reuzengebergte Tsjechië 2012  pag. 17 

In het bos vonden we christoffelkruid, boswederik en een heleboel 
bekende planten. Na een klein uurtje zagen we een heel stuk dat 
met grote hekken was afgerasterd, we moesten ook door een grote 
poort. Later zagen we dat dit het jachtgebied was voor “groot wild”. 
Het gebied is vanaf 15 september tot 15 mei gesloten voor publiek. 

Hierna een afdaling langs een mooi begroeide beek. Bij de 
straatweg gingen we weer het bos in en kwamen open veldjes 
tegen. Jammer dat het toen begon te regenen. Bij de stuwdam de 
auto opgezocht om terug te gaan naar de camping na een mooie 
afwisselende wandeling. 

Wytze Boersma 

 

(2) Rondwandeling bij Horni Kalna en 
wandeling meertje bij Martinice 

Een heerlijke temperatuur toen we 
opstonden. Zo’n 22 graden. Snel werd het 
wat benauwd. Wytze en Anneke trokken er 
samen op uit. Om 9.15 uur trokken Jaap, 
Hennie, Herman, Jan, Corrie, Volkert en 
Marja er op uit om bij Dolni Kalna te gaan wandelen. We hebben 
daar een mooi rondje vuilnisbakken gelopen, eindigend bij de 
rijdende bakker. 

Eén auto ging daarna terug naar de camping, Hennie, Volkert en 
Marja gingen door naar de meertjes bij Martinice, waar al eerder 
een wandeling was geweest. 

Het was een leuke wandeling maar hij leverde geen nieuwe 
vondsten op. Omdat de zon al weg was waren er veel minder 
vlinders. Voor Marja waren er wel leuke nieuwe planten. 

 

(3) naar dierentuin Dvur Kralove 

Vandaag gingen we zonder “pappa” op 
weg naar de dierentuin die ons door 
verschillende mensen was aangeraden. 
Ondanks de snikhete autorit zongen de 
kids uit volle borst lekker mee met de 
radio. Bij de kassa bleek dat er meer mensen op dit goede idee 
waren gekomen. Dit zorgde er echter wel voor dat Bram als 16 
jarige en ik zonder studentenpas beiden voor student door konden. 
Dit maakte de 34 graden toch nog een beetje uit te houden. 

Toen we eenmaal binnen waren zagen we de ene na de andere 
bijzondere diersoort. Vooral het luipaard was erg geliefd. We 
fotografeerden er heftig op los, maar het echte hoogtepunt kwam 
pas op het laatst toen we met de auto door de safari reden, waar 
we een luipaard met twee jongen zagen en voor ons gevoel 
eindeloos veel neushoorns. 

Tim voorin de auto, door het loten, tevreden tieners op de 
achterbank en een oplettende moeder achter het stuur, gauw terug 
naar de camping voor de kookopdracht van Marion. Dit was toch 
echt wel een excursie die voor ons een droom was. 

Iris Ooms  
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Recepten gezamenlijke maaltijd             recepten van Marion, allemaal voor 4 personen 

Bloemkoolsalade 
1 kleine bloemkool 
6 ansjovis filets 
6 zwarte olijven 
1 eetlepel citroensap 
1/3 theelepel zwarte peper 
1 theelepel gesneden ui 
Basilicum 
Aalbessen/kappertjes 

Snij de bloemkool in roosjes en kook ze even met zout, 3 minuten. Snij de 
ansjovis fijn en de olijven en vermeng met de andere ingrediënten. Dan 
door de bloemkoolroosjes roeren. Garneren met kappertjes en/of 
aalbessen. 
 

Tomatensalade 
4 gepelde grote tomaten 
Zout, peper, oregano 
Basilicum, bosui,  
olijfolie 2 eetlepels 
2 theelepels azijn/citroensap 
Mozzarella 

Snij de tomaten in plakjes. Meng de volgende ingrediënten en giet dit op 
de tomaten. Laat alles minstens ½ uur staan. 
Bestrooi met de mozzarella. 

 

 

Zalm/tonijn/makreelsalade 
1 blik tonijn/zalm 
6 ansjovis filets 
1 stronk bleekselderie 
zout/peper 
1 gesnipperde ui 
250 gram gekookte witte bonen 

(blik) of aardappelen 
3 eetlepel mayonaise 
1 eetlepel tomaten ketchup 
1 theelepel citroensap 

Snij de vis, selderij in stukjes en roer alle ingrediënten grondig door elkaar. 
Garneren met sla, tomaat, augurk. 

 

Courgettesoep 
1 courgette       1 ui 
teentje knoflook  tijm 
1 liter bouillon (blokje) 1 eetlepel olie  

Snij de ui in stukjes, snipper de knoflook. Fruit deze samen in de olie. Snij 
de courgette in blokjes en fruit even mee. Voeg de bouillon toe en laat 15 
minuten sudderen. Pureer met een staafmixer.  

Als garnering kun je stukjes tomaat, paprika of wortel toevoegen. Lepeltje 
zure room in elk bord is ook lekker. 
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WAARNEMINGEN 

 

Planten in het Reuzengebergte 2012  
De 334 gevonden 
plantensoorten geven een 
aardig beeld van de vegetatie 
in en om het 

Reuzengebergte. Natuurlijk is het maar een beperkt 
overzicht. Tijdens de excursie is er niet geïnventariseerd 
op alle voorkomende plantensoorten. Alleen die soorten 
die we bijzonder of interessant vonden zijn genoteerd. 
De soorten die in Nederland algemeen voorkomen, 
hebben we ook meegenomen. De plantenlijst kan 
eigenlijk in tweeën worden gesplitst. Hierbij gaat het om 
de soorten in het Nationale park en er buiten, het agrarische 
gebied. 

Terugkijkend dan vallen de blauwe soorten het meest op. Bijna bij 
elke excursie zijn de klokjes genoteerd. 
Naast het bekende 
Grasklokje zagen we 
het Weideklokje, 
Kluwenklokje en het 
Akkerklokje. Maar het 
meest viel het Breed 
klokje met zijn grote 
bloemen zowel wit als 
blauw op. De 
Beemdooievaarsbek 

die de slootkanten helemaal blauw kleurde, viel ook op. 

 Naast de blauw gekleurde bloemen van het landbouw gebied 
vonden we Grote pimpernel, Hokjespeul, Groot streepzaad en 
Grote bevernel. Bijzonder is de Gele wasbloem, Cerinthe minor 
die niet in Nederland voorkomt. Het is een soort van centraal 
Europa. Zo ook Chaerophyllum 
aromaticum, een ripzaad uit de 
schermbloemenfamilie waarvan 
het meest westelijke 
verspreidingsgebied gelijk is aan 

de Duits-Tsjechische grens is.  

Een andere leuke soort is Senecio 
hercynicus. Deze lijkt op 
Schaduwkruiskruid, S. nemorensis, 
“Fuchssches, of Fuchsii kruiskruid” 

zoals zij Duitsland wordt genoemd 
en vroeger in Nederland, maar S. 
hercynicus heeft stengelomvattende bladeren en de bladrand is 
onregelmatig getand. 

Het Reuzenbergte kent 4 hoogtezone’s. Hiervan is de hoogste, 
de alpina zone het meest interessant . Vanuit de Alpen kennen 
we de Witte nieswortel, Veratum album.  
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Hier kwamen we de “groene” tegen. 
Het is een ondersoort, subspecie 
lobelianum van de Witte. Wat ook 
bijzonder was is de Poelgentiaan, 
Swertia perennis. Deze 
soort, die op de 
Tsjechische rode lijst 
staat, valt op door zijn 
gevlekte kroonbladen. 
Het Reuzengebergte kent 
ongeveer een 25 tal 
endemische soorten, 
waarvan 20 
havikskruiden. Je moet er 

al een uitgebreide studie van maken om de 
endemische havikskruiden te kunnen herkennen. Ze 
vallen niet op tussen de 104 soorten havikskruiden die 
in de Tsjechische flora, de Klic worden genoemd. De 
bloem, de Zijdeplant-gentiaan die als logo van het 
nationale park staat afgebeeld hebben we wel gezien, maar niet 
bloeiend. Deze bloeit namelijk van eind juli tot midden september. 

Wat heel aardig was: een ontmoeting met een Poolse 
onderzoekster. Wij kwamen haar tegen tijdens de excursie naar de 
gletsjerketels / meertjes. Na een praatje bleek dat ze speciaal keek 
naar Euphrasia minima, een kleine ogentroost uit het 
hooggebergte. Tijdens het gesprek was nog niet duidelijk wat 
precies het doel van het onderzoek was. Thuis wat gegoocheld en 
uit het Pools vertaald werd mij duidelijk dat er een onderzoek is 
tussen de verspreiding en de handhaving van deze soort in het 
Reuzengebergte. (http://opera.krnap.cz/_pdf/47/13Posz.pdf) Deze 

soort die voorkomt op schrale stukken langs de voetpaden wordt 
namelijk bedreigd door de toerist. Ik denk dat deze soort een haat-
liefdes verhouding heeft met de toerist. De 
toeristen zorgen er voor dat overige vegetatie 

niet al te fors ontwikkeld en dat deze 
Alpen-ogentroost hiervan profiteert. 
Het gaat om het evenwicht. Deze 
ontmoeting heeft mij er toe aangezet 
om nog eens goed te kijken naar deze 
lastige soorten. Het onderscheid 
tussen de soorten is maar zeer beperkt 
en je moet planten bekijken die goed 
ontwikkeld zijn.  

Tot slot nog een bijzondere plant: 
Draadrus, Junus filiformis. Deze plant 
kwamen we regelmatig tegen. In volle 
omvang zagen we hem tijdens de excursie naar Cerna Hora 
bij het hoogveen gebied. Het leek wel of daar de Draadrus 

een aparte vegetatie-zone had. We zagen daar een heel duidelijke 
zone tussen het hoogveenmos en het Veenpluis. 

Voor het determineren zijn de volgende flora’s het meest gebruikt: 
• Rothmaler, W, band 3 en 4, Exkursionsflora van 

Duitschland 
• Kubat, K, Klíc ke kvetene Ceske republiky, (de Tsjechische 

flora, is niet te lezen, gebruik als referentie) 
• Blamey, M en Grey-Wilson, C, De geïllustreerde Flora 
• Meijden, R van der, Heukels’ FLORA van Nederland 

Wytze Boersma 



verslag KNNV kamp Reuzengebergte Tsjechië 2012  pag. 21 

Wetenschappelijke naam Nederlandse naam A B C D E F G H I J K Familie 

Huperzia selago Dennenwolfsklauw       X     Wolfsklauwfamilie 

Lycopodium annotinum Stekende wolfsklauw        X   X Wolfsklauwfamilie 

Botrychium lunaria Gelobde maanvaren      X      Addertongfamilie 

Equisetum arvense Heermoes X X          Paardenstaartfamilie 

Equisetum sylvaticum Bospaardenstaart X        X  X Paardenstaartfamilie 

Pteridium aquilinum Adelaarsvaren    X        Adelarsfamilie 

Dryopteris filix-mas Mannetjesvaren   X         Niervarenfamilie 

Blechnum spicant Dubbelloof    X     X X  Dubbellooffamilie 

Asplenium adiantum-nigrum Zwartsteel           X Streepvarenfamilie 

Asplenium trichomanes Steenbreekvaren   X         Streepvarenfamilie 

Phegopteris connectilis Smalle beukvaren    X        Moerasvarenfamilie 

Athyrium filix-femina Wijfjesvaren X  X         Wijfjesvarenfamilie 

Cystopteris fragilis Blaasvaren   X         Wijfjesvarenfamilie 

Gymnocarpium dryopteris Gebogen driehoeksvaren   X         Wijfjesvarenfamilie 

Pinus mugo Bergden      X      Dennenfamilie 

Alisma gramineum Smalle waterweegbree     X       Waterweegbreefamilie 

Paris quadrifolia Eenbes  X   X     X  Eenbesfamilie 

Calamintha grandiflora Grote steentijm     X       Leliefamilie 

Lilium martagon Turkse lelie     X       Leliefamilie 

Veratrum album Witte nieswortel    X        Leliefamilie 

Veratrum album ssp. lobelianum "Groene"nieswortel      X  X    Leliefamilie 

Dactylorhiza fuchsii Bosorchis       X X X   Orchideeënfamilie 

Epipactis atrorubens Bruinrode wespenorchis X    X       Orchideeënfamilie 

Epipactis helleborine Brede wespenorchis X  X X X       Orchideeënfamilie 

Listera ovata Grote keverorchis     X  X X X   Orchideeënfamilie 

Convallaria majalis Lelietje-van-dalen  X          Aspergefamilie 

Maianthemum bifolium Dalkruid X X         X Aspergefamilie 

Polygonatum multiflorum Gewone salomonszegel  X   X       Aspergefamilie 

Polygonatum verticillatum Krans salomonszegel  X   X   X   X Aspergefamilie 

Streptopus amplexifolius       X  X    Aspergefamilie 

Allium vineale Kraailook X           Lookfamilie 

Juncus articulatus Zomprus    X        Russenfamilie 

Juncus effusus Pitrus    X X       Russenfamilie 

Juncus filiformis Draadrus    X   X X X   Russenfamilie 

Juncus squarrosus Trekrus       X X X   Russenfamilie 

Juncus tenuis Tengere rus    X        Russenfamilie 

Luzula luzuloides Witte veldbies    X    X    Russenfamilie 

Luzula luzuloides ssp. rubella "Rode" veldbies      X      Russenfamilie 
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Wetenschappelijke naam Nederlandse naam A B C D E F G H I J K Familie 

Luzula multiflora Veelbloemige veldbies s.l.    X   X     Russenfamilie 

Carex acutiformis Moeraszegge       X     Cypergrassenfamilie 

Carex curta Zompzegge        X    Cypergrassenfamilie 

Carex echinata Sterzegge    X    X    Cypergrassenfamilie 

Carex flacca Zeegroene zegge       X     Cypergrassenfamilie 

Carex nigra Zwarte zegge        X    Cypergrassenfamilie 

Carex ovalis Hazenzegge        X    Cypergrassenfamilie 

Carex pallescens Bleke zegge           X Cypergrassenfamilie 

Carex pilulifera Pilzegge        X   X Cypergrassenfamilie 

Carex rostrata Snavelzegge       X X    Cypergrassenfamilie 

Carex spicata Gewone bermzegge         X  X Cypergrassenfamilie 

Carex sylvatica Boszegge   X         Cypergrassenfamilie 

Carex vesicaria Blaaszegge      X  X    Cypergrassenfamilie 

Eriophorum angustifolium Veenpluis        X X   Cypergrassenfamilie 

Eriophorum vaginatum Eenarig wollegras        X X   Cypergrassenfamilie 

Trichophorum cespitosum ssp.germani Gewone veenbies s.s.      X      Cypergrassenfamilie 

Agrostis canina Moerasstruisgras X X        X  Grassenfamilie 

Agrostis capillaris Gewoon struisgras  X          Grassenfamilie 

Agrostis stolonifera Fioringras       X     Grassenfamilie 

Anthoxanthum odoratum Gewoon reukgras      X      Grassenfamilie 

Calamagrostis epigejos Duinriet X           Grassenfamilie 

Cynosurus cristatus Kamgras  X    X   X   Grassenfamilie 

Dactylis glomerata Kropaar  X          Grassenfamilie 

Deschampsia cespitosa Ruwe smele       X     Grassenfamilie 

Deschampsia flexuosa Bochtige smele  X  X    X    Grassenfamilie 

Deschampsia setacea Moerassmele        X    Grassenfamilie 

Elymus caninus Hondstarwegras X           Grassenfamilie 

Elytrigia repens Kweek  X          Grassenfamilie 

Festuca gigantea Reuzenzwenkgras X  X         Grassenfamilie 

Festuca pratensis Beemdlangbloem        X    Grassenfamilie 

Festuca rubra s.s. Rood zwenkgras s.s.       X     Grassenfamilie 

Lolium perenne Engels raaigras  X          Grassenfamilie 

Melica nutans Knikkend parelgras X X          Grassenfamilie 

Nardus stricta Borstelgras    X  X  X    Grassenfamilie 

Phalaris arundinacea Rietgras         X   Grassenfamilie 

Phleum alpinum       X      Grassenfamilie 

Phleum pratense ssp.pratense Timoteegras s.s.  X          Grassenfamilie 

Trisetum flavescens Goudhaver X           Grassenfamilie 
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Asarum europaem Mansoor   X         Pijpbloemfamilie 

Actaea spicata Christoffelkruid  X X       X  Ranonkelfamilie 

Anemone narcissifolia Narcis-anemoon      X      Ranonkelfamilie 

Anemone nemorosa Bosanemoon  X         X Ranonkelfamilie 

Ranunculus acris Scherpe boterbloem    X    X    Ranonkelfamilie 

Ranunculus peltatus Grote waterranonkel           X Ranonkelfamilie 

Ranunculus platanifolius Witte boterbloem      X      Ranonkelfamilie 

Chelidonium majus Stinkende gouwe X    X       Papaverfamilie 

Fallopia convolvulus Zwaluwtong   X         Duizendknoopfamilie 

Persicaria amphibia Veenwortel X           Duizendknoopfamilie 

Persicaria bistorta Adderwortel      X      Duizendknoopfamilie 

Rumex acetosa Veldzuring X       X    Duizendknoopfamilie 

Rumex alpinus Alpenzuring       X     Duizendknoopfamilie 

Rumex conglomeratus Kluwenzuring  X          Duizendknoopfamilie 

Dianthus deltoides Steenanjer X X  X       X Anjerfamilie 

Lychnis flos-cuculi Echte koekoeksbloem X           Anjerfamilie 

Moehringia trinervia Drienerfmuur          X  Anjerfamilie 

Sagina procumbens Liggende vetmuur    X        Anjerfamilie 

Silene dioica Dagkoekoeksbloem X  X  X   X    Anjerfamilie 

Silene latifolia Avondkoekoeksbloem   X         Anjerfamilie 

Silene vulgaris Blaassilene X X X  X  X     Anjerfamilie 

Silene x hampeana S. dioica x latifolia    X        Anjerfamilie 

Stellaria aquatica Watermuur    X        Anjerfamilie 

Stellaria graminea Grasmuur X X      X  X  Anjerfamilie 

Stellaria nemorum Bosmuur        X    Anjerfamilie 

Stellaria uliginosa Moerasmuur    X      X  Anjerfamilie 

Atriplex prostrata Spiesmelde   X         Amarantenfamilie 

Chenopodium bonus-henricus Brave hendrik    X        Amarantenfamilie 

Sedum acre Muurpeper   X         Vetplantenfamilie 

Sedum telephium Hemelsleutel   X         Vetplantenfamilie 

Geranium pratense Beemdooievaarsbek X X          Ooievaarsbekfamilie 

Geranium robertianum Robertskruid X X X         Ooievaarsbekfamilie 

Geranium sylvaticum Bosooievaarsbek   X      X   Ooievaarsbekfamilie 

Chamerion angustifolium Wilgenroosje X X          Teunisbloemfamilie 

Epilobium alpestre         X    Teunisbloemfamilie 

Epilobium ciliatum Beklierde basterdwederik     X       Teunisbloemfamilie 

Epilobium hirsutum Harig wilgenroosje  X          Teunisbloemfamilie 

Epilobium montanum Bergbasterdwederik   X         Teunisbloemfamilie 



verslag KNNV kamp Reuzengebergte Tsjechië 2012  pag. 24 

Wetenschappelijke naam Nederlandse naam A B C D E F G H I J K Familie 

Epilobium nutans         X   X Teunisbloemfamilie 

Epilobium parviflorum Viltige basterdwederik X           Teunisbloemfamilie 

Epilobium tetragonum Kantige basterdwederik s.l. X    X       Teunisbloemfamilie 

Salix caprea Boswilg   X         Wilgenfamilie 

Salix rosmarinifolia            X Wilgenfamilie 

Viola arvensis Akkerviooltje   X         Viooltjesfamilie 

Viola reichenbachiana Donkersporig bosviooltje           X Viooltjesfamilie 

Viola stagina  X           Viooltjesfamilie 

Euphorbia cyparissias Cipreswolfsmelk X    X      X Wolfsmelkfamilie 

Euphorbia helioscopia Kroontjeskruid X           Wolfsmelkfamilie 

Mercurialis perennis Bosbingelkruid   X         Wolfsmelkfamilie 

Hypericum dubium Kantig hertshooi    X        Hertshooifamilie 

Hypericum maculatum ssp obtusiusculum Kantig hertshooi       X     Hertshooifamilie 

Hypericum perforatum Sint-Janskruid X X X  X       Hertshooifamilie 

Linum catharticum Geelhartje       X X    Vlasfamilie 

Oxalis acetosella Witte klaverzuring X  X         Klaverzuringfamilie 

Anthyllis vulneraria Wondklaver X X X  X   X    Vlinderbloemenfamilie 

Astragalus glycyphyllos Wilde hokjespeul X   X        Vlinderbloemenfamilie 

Lathyrus latifolius Brede lathyrus X           Vlinderbloemenfamilie 

Lathyrus pratensis Veldlathyrus X           Vlinderbloemenfamilie 

Lathyrus tuberosus Aardaker   X         Vlinderbloemenfamilie 

Lathyrus vernus Voorjaarslathyrus   X         Vlinderbloemenfamilie 

Lotus corniculatus Gewone rolklaver s.s. X  X  X       Vlinderbloemenfamilie 

Lotus pedunculatus Moerasrolklaver  X      X    Vlinderbloemenfamilie 

Lupinus polyphyllus Vaste lupine    X       X Vlinderbloemenfamilie 

Medicago lupulina Hopklaver X      X     Vlinderbloemenfamilie 

Melilotus albus Witte honingklaver X X          Vlinderbloemenfamilie 

Melilotus officinalis Citroengele honingklaver X           Vlinderbloemenfamilie 

Securigera varia Bont kroonkruid   X         Vlinderbloemenfamilie 

Trifolium campestre Liggende klaver X    X       Vlinderbloemenfamilie 

Trifolium dubium Kleine klaver X X          Vlinderbloemenfamilie 

Trifolium hybridum Basterdklaver X    X       Vlinderbloemenfamilie 

Trifolium medium Bochtige klaver X           Vlinderbloemenfamilie 

Trifolium pratense Rode klaver X X   X       Vlinderbloemenfamilie 

Trifolium repens Witte klaver X           Vlinderbloemenfamilie 

Vicia cracca Vogelwikke X X X  X   X    Vlinderbloemenfamilie 

Vicia hirsuta Ringelwikke X           Vlinderbloemenfamilie 

Vicia sepium Heggenwikke        X    Vlinderbloemenfamilie 
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Vicia sylvatica Boswikke           X Vlinderbloemenfamilie 

Vicia tetrasperma ssp.tetrasperma Vierzadige wikke s.s. X           Vlinderbloemenfamilie 

Agrimonia eupatoria Gewone agrimonie X           Rozenfamilie 

Alchemilla acutiloba (vulgaris) Spitslobbige vrouwenmantel X X   X       Rozenfamilie 

Filipendula ulmaria Moerasspirea X    X       Rozenfamilie 

Fragaria vesca Bosaardbei X X X         Rozenfamilie 

Geum rivale Knikkend nagelkruid  X          Rozenfamilie 

Geum urbanum Geel nagelkruid   X         Rozenfamilie 

Potentilla anserina Zilverschoon X           Rozenfamilie 

Potentilla argentea Viltganzerik X  X         Rozenfamilie 

Potentilla aurea Goudgele ganzerik      X X     Rozenfamilie 

Potentilla erecta Tormentil X     X  X    Rozenfamilie 

Rosa canina Hondsroos X           Rozenfamilie 

Rubus fruticosus s.l. Gewone braam s.l.  X          Rozenfamilie 

Rubus idaeus Framboos X X X  X   X    Rozenfamilie 

Sanguisorba officinalis Grote pimpernel X X X  X      X Rozenfamilie 

Sorbus chamaemespilus Dwergmeelbes         X   Rozenfamilie 

Ulmus glabra Ruwe iep (Berg iep)         X   Iepenfamilie 

Parietaria officinalis Groot glaskruid X           Brandnetelfamilie 

Urtica dioica Grote brandnetel  X X         Brandnetelfamilie 

Fagus sylvatica Beuk         X   Napjesdragersfamilie 

Betula pendula Ruwe berk   X       X  Berkenfamilie 

Alliaria petiolata Look-zonder-look     X       Kruisbloemenfamilie 

Armoracia rusticana Mierik     X       Kruisbloemenfamilie 

Capsella bursa-pastoris Gewoon herderstasje X           Kruisbloemenfamilie 

Cardamine pratensis Pinksterbloem       X     Kruisbloemenfamilie 

Cardaminopsis halleri        X  X   Kruisbloemenfamilie 

Erysimum cheiranthoides Gewone steenraket   X         Kruisbloemenfamilie 

Hesperis matronalis Damastbloem   X         Kruisbloemenfamilie 

Rorippa amphibia Gele waterkers           X Kruisbloemenfamilie 

Thlaspi arvense Witte krodde X           Kruisbloemenfamilie 

Malva moschata Muskuskaasjeskruid  X X         Kaasjeskruidfamilie 

Impatiens glandulifera Reuzenbalsemien X           Balsemfamilie 

Impatiens noli-tangere Groot springzaad X X X X X     X  Balsemfamilie 

Impatiens parviflora Klein springzaad X X X  X       Balsemfamilie 

Anagallis arvensis ssp.arvensis Rood guichelheil X           Sleutelbloemfamilie 

Lysimachia nemorum Boswederik          X  Sleutelbloemfamilie 

Lysimachia nummularia Penningkruid X X X  X       Sleutelbloemfamilie 
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Lysimachia vulgaris Grote wederik  X          Sleutelbloemfamilie 

Primula veris Gulden sleutelbloem  X          Sleutelbloemfamilie 

Trientalis europaea Zevenster       X X   X Sleutelbloemfamilie 

Calluna vulgaris Struikhei    X    X    Heifamilie 

Empetrum nigrum Kraaihei        X    Heifamilie 

Monotropa hypopitys Stofzaad           X Heifamilie 

Orthilia secunda Eenzijdig wintergroen     X       Heifamilie 

Pyrola minor Klein wintergroen         X   Heifamilie 

Vaccinium myrtillus Blauwe bosbes  X  X  x  X X   Heifamilie 

Vaccinium oxycoccus (microcarpus) Kleine veenbes        X    Heifamilie 

Vaccinium uliginosum Rijsbes      X  X    Heifamilie 

Vaccinium vitis-idaea Rode bosbes    X  X  X X   Heifamilie 

Cerinthe minor Gele wasbloem   X         Ruwbladigenfamilie 

Echium vulgare Slangenkruid   X         Ruwbladigenfamilie 

Myosotis arvensis Akkervergeet-mij-nietje X X          Ruwbladigenfamilie 

Myosotis scorpioides Moerasvergeet-mij-nietje X      X X    Ruwbladigenfamilie 

Symphytum officinale Gewone smeerwortel   X     X    Ruwbladigenfamilie 

Galium aparine Kleefkruid  X          Sterbladigenfamilie 

Galium mollugo Glad walstro X X X X X  X     Sterbladigenfamilie 

Galium odoratum Lievevrouwebedstro   X X        Sterbladigenfamilie 

Galium palustre Moeraswalstro    X        Sterbladigenfamilie 

Galium saxatile Liggend walstro    X        Sterbladigenfamilie 

Gentiana asclepiadea Zijdeplant-gentiaan        X    Gentiaanfamilie 

Swertia perennis Poelgentiaan      X      Gentiaanfamilie 

Convolvulus (Calystegia) sepium Haagwinde X           Windefamilie 

Convolvulus arvensis Akkerwinde X X          Windefamilie 

Convolvulus silvatica Gestreepte winde           X Windefamilie 

Cuscuta europaea Groot warkruid     X      X Windefamilie 

Scrophularia nodosa Knopig helmkruid X X       X   Helmkruidfamilie 

Ajuga reptans Kruipend zenegroen  X       X   Lipbloemenfamilie 

Clinopodium vulgare Borstelkrans X X X         Lipbloemenfamilie 

Galeopsis bifida Gespleten hennepnetel    X        Lipbloemenfamilie 

Galeopsis ladanum Brede raai   X         Lipbloemenfamilie 

Galeopsis tetrahit Gewone hennepnetel X    X     X  Lipbloemenfamilie 

Lycopus europaeus Wolfspoot           X Lipbloemenfamilie 

Mentha aquatica Watermunt    X        Lipbloemenfamilie 

Mentha arvensis Akkermunt  X         X Lipbloemenfamilie 

Mentha pulegium Polei           X Lipbloemenfamilie 
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Origanum vulgare Wilde marjolein  X X         Lipbloemenfamilie 

Prunella grandiflora Grote brunel X           Lipbloemenfamilie 

Prunella vulgaris Gewone brunel  X X  X       Lipbloemenfamilie 

Scutellaria galericulata Blauw glidkruid           X Lipbloemenfamilie 

Stachys palustris Moerasandoorn X           Lipbloemenfamilie 

Stachys sylvatica Bosandoorn X X  X X   X    Lipbloemenfamilie 

Mimulus guttatus Gele maskerbloem       X     Maskerbloemfamilie 

Euphrasia minima        X     Bremraapfamilie 

Euphrasia nemorosa      X    X X  Bremraapfamilie 

Euphrasia officinalis (rostkoviana) Beklierde ogentroost       X  X   Bremraapfamilie 

Euphrasia stricta Stijve ogentroost s.l.    X   X  X   Bremraapfamilie 

Melampyrum pratense Hengel  X  X   X X  X  Bremraapfamilie 

Melampyrum sylvaticum "Boshengel" X  X X X  X   X  Bremraapfamilie 

Rhinanthus pulcher       X      Bremraapfamilie 

Chaenorrhinum minus Kleine leeuwenbek X           Weegbreefamilie 

Digitalis purpurea Gewoon vingerhoedskruid  X  X X       Weegbreefamilie 

Linaria vulgaris Vlasbekje   X         Weegbreefamilie 

Plantago lanceolata Smalle weegbree  X          Weegbreefamilie 

Plantago media Ruige weegbree X    X       Weegbreefamilie 

Veronica beccabunga Beekpunge       X X    Weegbreefamilie 

Veronica chamaedrys Gewone ereprijs X           Weegbreefamilie 

Veronica officinalis Mannetjesereprijs   X   X X     Weegbreefamilie 

Veronica persica Grote ereprijs X           Weegbreefamilie 

Aegopodium podagraria Zevenblad           X Schermbloemenfamilie 

Angelica archangelica Grote engelwortel     X       Schermbloemenfamilie 

Angelica sylvestris Gewone engelwortel X           Schermbloemenfamilie 

Anthriscus sylvestris Fluitenkruid   X         Schermbloemenfamilie 

Carum carvi Echte karwij         X   Schermbloemenfamilie 

Chaerophyllum aromaticum  X X X  X       Schermbloemenfamilie 

Chaerophyllum villarsii         X    Schermbloemenfamilie 

Daucus carota Peen X           Schermbloemenfamilie 

Heracleum sphondylium Gewone berenklauw  X          Schermbloemenfamilie 

Myrrhis odorata Roomse kervel         X   Schermbloemenfamilie 

Pastinaca sativa Pastinaak X           Schermbloemenfamilie 

Pimpinella major Grote bevernel     X      X Schermbloemenfamilie 

Pimpinella saxifraga Kleine bevernel X           Schermbloemenfamilie 

Sanicula europaea Heelkruid  X          Schermbloemenfamilie 

Torilis japonica Heggendoornzaad X           Schermbloemenfamilie 
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Sambucus ebulus Kruidvlier X           Muskuskruidfamilie 

Sambucus nigra Gewone vlier X           Muskuskruidfamilie 

Sambucus racemosa Trosvlier (Bergvlier)   X       X  Muskuskruidfamilie 

Knautia arvensis Beemdkroon X  X  X       Kamperfoeliefamilie 

Succisa pratensis Blauwe knoop  X          Kamperfoeliefamilie 

Valeriana officinalis Echte valeriaan        X    Kamperfoeliefamilie 

Campanula glomerata Kluwenklokje     X      X Klokjesfamilie 

Campanula latifolia Breed klokje X  X  X       Klokjesfamilie 

Campanula patula Weide klokje X  X X X    X X  Klokjesfamilie 

Campanula rapunculoides Akkerklokje X  X         Klokjesfamilie 

Campanula rotundifolia Grasklokje X X X X X  X X X X  Klokjesfamilie 

Campanula scheuchzeri       X      Klokjesfamilie 

Phyteuma spicatum ssp.spicatum Witte rapunzel  X X  X X      Klokjesfamilie 

Achillea millefolium Duizendblad X X   X       Composietenfamilie 

Adenostyles glabra Alpendost      X      Composietenfamilie 

Arctium minus s.l. Gewone klit s.l.  X      X    Composietenfamilie 

Artemisia vulgaris Bijvoet  X   X       Composietenfamilie 

Carduus crispus Kruldistel X         X  Composietenfamilie 

Carduus defloratus s.l. Berooide distel    X        Composietenfamilie 

Carduus personata Maskerdistel        X X   Composietenfamilie 

Centaurea scabiosa Grote centaurie X           Composietenfamilie 

Cicerbita alpina (Lactuca alpinis) Alpensla   X X  X  X X   Composietenfamilie 

Cichorium intybus Wilde cichorei X X          Composietenfamilie 

Cirsium acaule Aarddistel     X       Composietenfamilie 

Cirsium arvense Akkerdistel X           Composietenfamilie 

Cirsium dissectum Spaanse ruiter          X  Composietenfamilie 

Cirsium helenioides Ongelijkbladige distel    X   X X X   Composietenfamilie 

Cirsium oleraceum Moesdistel X X  X X       Composietenfamilie 

Cirsium palustre Kale jonker        X   X Composietenfamilie 

Cirsium vulgare Speerdistel X X          Composietenfamilie 

Crepis biennis Groot streepzaad X  X         Composietenfamilie 

Crepis paludosa Moerasstreepzaad        X    Composietenfamilie 

Crepis tectorum Smal streepzaad X           Composietenfamilie 

Erigeron alpinus Alpenfijnstraal       X     Composietenfamilie 

Erigeron annuus Zomerfijnstraal X X          Composietenfamilie 

Eupatorium cannabinum Koninginnekruid           X Composietenfamilie 

Gnaphalium sylvaticum Bosdroogbloem    X  X   X   Composietenfamilie 

Hieracium alpinum Alpenhavikskruid      X X  X   Composietenfamilie 
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Hieracium angustifolium            X Composietenfamilie 

Hieracium aurantiacum Oranje havikskruid       X X    Composietenfamilie 

Hieracium laevigatum Stijf havikskruid    X X  X     Composietenfamilie 

Hieracium pilosella Muizenoor    X   X     Composietenfamilie 

Hieracium vulgatum s.l. Dicht havikskruid s.l.    X        Composietenfamilie 

Homogyne alpina Alpenhoefblad    X    X    Composietenfamilie 

Hypochaeris radicata Gewoon biggenkruid   X         Composietenfamilie 

Hypochaeris uniflora Eenhoofdig biggenkruid      X      Composietenfamilie 

Jacobaea vulgaris ssp. vulgaris Jakobskruiskruid s.s. X           Composietenfamilie 

Lactuca serriola Kompassla  X          Composietenfamilie 

Lapsana communis Akkerkool  X          Composietenfamilie 

Leontodon saxatilis Kleine leeuwentand           X Composietenfamilie 

Leucanthemum vulgare Gewone margriet X  X   X X X    Composietenfamilie 

Mycelis muralis Muursla X  X         Composietenfamilie 

Onopordum acanthium Wegdistel  X          Composietenfamilie 

Petasites albus Wit hoefblad        X    Composietenfamilie 

Petasites hybridus Groot hoefblad  X          Composietenfamilie 

Prenanthes purpurea Rode bergsla (Hazensla)   X      X   Composietenfamilie 

Senecio hercynicus       X X X    Composietenfamilie 

Senecio ovatus Schaduwkruiskruid X X X X      X  Composietenfamilie 

Senecio sylvaticus Boskruiskruid        X    Composietenfamilie 

Solidago gigantea Late guldenroede X           Composietenfamilie 

Solidago virgaurea Echte guldenroede  X    X      Composietenfamilie 

Sonchus arvensis Akkermelkdistel s.l. X X          Composietenfamilie 

Tanacetum vulgare Boerenwormkruid X X      X    Composietenfamilie 

Taraxacum officinale s.l. Gewone paardenbloem s.l.  X          Composietenfamilie 

Tragopogon pratensis ssp.orientalis Oosterse morgenster  X X  X       Composietenfamilie 

Tragopogon pratensis ssp.pratensis Gele morgenster s.s X           Composietenfamilie 

Tripleurospermum maritimum Reukeloze kamille X           Composietenfamilie 

Tussilago farfara Klein hoefblad  X      X    Composietenfamilie 

              

 
 

 A B C D E F G H I J K  

TOTAAL                                                      soorten 334             
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 Kolom aantal soorten    
 

       

Rond de camping  A 114            

Vanuit Lánov B 84            

Rond Vrchlabi C 73            

Rond Benecko D 51            

Rond Cerny Dul E 57            

Bron van de Elbe F 32            

Spindler pas, Meisjesrots en gletsjerketels G 40            

Cerna hora, vanuit Janske Lazne H 66            

Rond Pec pod Snezkou I 34            

Stuwmeer Spindleruv Mlyn J 20            

Losse waarnemingen K 34            

A B 

C 

D 

E 

G 
F 

H 

J 
I 
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Vogels in het Reuzengebergte 2012 

Excursie datum in juli  
met volgnr 16 1 18 1 18 2 19 1 19 2 21 1 23 1 24 2 25 1 25 2 27 2 

op 
camping 

blauwe reiger 
  

X 
        

X 
zwarte ooievaar 

           
X 

wilde eend 
  

X 
    

X 
   

X 
buizerd X X 

     
X 

 
X 

 
X 

torenvalk X 
      

X 
 

X 
 

X 
boomvalk 

           
X 

oeverloper 
       

X 
    houtduif 

 
X 

        
X 

 turkse tortel 
           

X 
gierzwaluw 

    
X 

  
X 

    draaihals 
           

X 
groene specht 

           
X 

zwarte specht 
       

X 
    grote bonte specht X 

           veldleeuwerik X 
 

X 
         boerenzwaluw X 

 
X 

         huiszwaluw 
       

X X X 
 

X 
witte kwikstaart X X X X X X X X X 

  
X 

waterspreeuw 
           

X 
winterkoning 

  
X X 

        zwarte roodstaart X 
 

X 
 

X 
   

X 
   merel X 

        
X 

 
X 

kramsvogel 
       

X 
   

X 
zanglijster 

           
X 

grote lijster X 
           grasmus 

  
X 

         zwartkop X 
 

X 
 

X 
      

X 
tjiftjaf X 

 
X X 

       
X 

zwarte mees 
      

X 
     koolmees 

     
X X 

    
X 

boomklever 
  

X 
   

X X 
   

X 
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Excursie datum in juli  
met volgnr 16 1 18 1 18 2 19 1 19 2 21 1 23 1 24 2 25 1 25 2 27 2 

op 
camping 

boomkruiper 
  

X 
        

X 
grauwe klauwier 

       
X X 

  
X 

gaai 
 

X 
          ekster 

           
X 

raaf 
     

X 
  

X 
   huismus X X X 

      
X 

 
X 

ringmus 
  

X 
       

X 
 vink X 

 
X 

   
X 

 
X X 

 
X 

europese kanarie 
           

X 
groenling 

         
X 

 
X 

putter X 
      

X 
    roodmus 

           
X 

geelgors X 
 

X 
      

X 
 

X 
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Insecten in het Reuzengebergte 2012 

 
Weer thuis na 6 weken onderweg als alle spullen weer op zijn plek 
staan beginnen we aan de soortenlijsten van het kamp in het 
Reuzengebergte. Het leuke vind ik altijd dat dan de wandelingen die 
we deden weer duidelijk in beeld komen. Vooral als ik in mijn 
opschrijfboekje weer alle leuke soorten tegenkom. Opvallend vind 

ik wel dat we het Landkaartje bijna 
elke dag wel soms met meer dan 
15 per wandeling hebben 
waargenomen.  

Ook het Bruine zandoogje was veel 
aanwezig. De Grote 
weerschijnvlinder is 
natuurlijk een 
mooie vlinder die je 
kan verrassen met 

zijn grote en kleuren. En dan de erebi’s, daar hebben 
we 4 soorten van gezien, zie de insectenlijst. 

Ook bijzonder was dat we in het park in Adrspach de 
eieren van de staafwants in het water vonden. En 
tijdens onze wandeling bij Cerna Hora , het 
hoogveengebied, over het knuppelpad lopend, ik de 
voor mij nieuwe soort de Taigaglanslibel heb waargenomen. Dat 
was een mooi stukje natuur waar ik best wat langer had willen 
rondkijken. 

De wandeling met Jaap, Lenie en Marion, zal ik ook niet gauw 
vergeten het was een wandeling door een landbouwgebiedje achter 

het zweefvliegveld ter hoogte van 
Horni Lanov en daar vlogen ineens 
heel wat meer soorten vlinders. Het 
leek wel of de zomer voor de 
insecten nu pas van start was 
gegaan. De bruine vuurvlinder vloog 
met veel exemplaren en ik ving het 
Donkere pimpernelblauwtje, wat 
voor mij de eerste keer was dat ik 
deze soort zag. Als je kijkt in het vlinderboek zie je aangegeven dat 
hij ook alleen maar voorkomt in een smalle strook die over Tsjechië 

loopt.  

Op onze laatste wandeling van zaterdag 28 
juli in de omgeving kwam ik ze weer tegen. 
Nu ineens heel talrijk op een heel veld met 
de Grote pimpernel. Zo vers dat het leek of 
ze net uit de pop waren gekomen. Leuk om 
te vermelden is dat de eieren tussen de 
bloempjes worden gelegd en de rupsen en 
poppen leven in de mierennesten van de 
rode wegmier. 

En op de camping kwam Anneke mij een vlinderpop brengen die in 
hun tent hing die ze tegenkwam tijdens het opruimen. Ik kwam 
erachter dat het de pop was van het Landkaartje en dat deze 
metaalkleurig is. Het leek wel goudkleurig. Ik heb deze 
meegenomen naar huis en in Zaandam bleek bij het opruimen dat 
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er ineens allemaal vliegende beestjes bij de pop in het doosje zaten. 
Onder de binoculair bleken het een soort sluipwespjes te zijn die 
waarschijnlijk de pop hebben geïnfecteerd.  

Bij Naturalis is 
uitgezocht dat het 
sluipwespjes zijn van de 
familie Chalcididae. 

Zo zie je maar wat je tijdens een KNNV-kamp allemaal  kunt 
tegenkomen in onze mooie natuur op deze planeet. 

Hennie Roode  
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VLINDERS 
Dagvlinders 
zwartsprietdikkopje Thymelicus lineola 
boomblauwtje Celastrina argiolus 
kleine vuurvlinder Lycaena phlaeas 
bruine vuurvlinder Lycaena tityrus 
icarusblauwtje Polyommatus icarus 
koevinkje Aphantopus hyperantus 
bosrandparelmoervlinder Argynnis adippe   
grote parelmoervlinder Argynnis aglaja 
keizersmantel Argynnis paphia 
hooibeestje Coenonympha pamphilus 
bergerebia Erebia epiphron 
dagpauwoog Inachis io 
bruin zandoogje Maniola jurtina 
bont zandoogje Pararge aegeria 
kleine vos Aglais urticae 
grote weerschijnvlinder Apatura iris 
landkaartje Araschnia levana 
rouwmantel Nymphalis antiopa 
gehakkelde aurelia Polygonia c-album 
atalanta Vanessa atalanta 
distelvlinder Vanessa cardui 
koninginnenpage Papilio machaon 
gele luzernevlinder Colias hyale 
citroenvlinder Conepteryx rhamni 
boswitje Leptidea sinapis 
groot koolwitje Pieris brassicae 
klein geaderd witje Pieris napi 
klein koolwitje Pieris rapae 
zomererebia Erebia aethiops 
grote erebia Erebia euryale 
boserebia Erebia ligea 
morgenrood Lycaena virgaureae 
donker pimpernelblauwtje Maculinea nausithous 
woudparelmoervlinder Melitea diamina 
kleine parelmoervlinder Issoria lathonia 
sluipwesp pop landkaartje Chalcididae  
 
Nachtvlinders  
witte tijger (rups)  
gammauil  
vals witje 
breedbandspanner  
bonte bandspanner  
gewone heispanner  

sint jansvlinder   
5 vlek sint jansvlinder 
 
LIBELLEN   
bloedrode heidelibel   
bruinrode heidelibel   
taigaglanslibel   
metaalglanslibel   
grote keizerlibel   
gewone oeverlibel   
vuurjuffer   
bosbeekjuffer ♂ en ♀   
blauwe breedscheenjuffer > 100  
gewone pantserjuffer   
azuurwaterjuffer  
watersnuffel 
 
Overige insecten   
steenhommel koningin   
steenhommel werksters > 100   
boomhommel   
aardhommel   
akkerhommel   
tuinhommel   
schildwants Baracum dolycoris 
bruine randwants Coreus marginatus 
berkenwants Elasmucha grisea 
bruine doornwants Pentatoma rufipes 
grote schaatsenrijder   
eieren staafwants   
struiksprinkhaan   
bramensprinkhaan  
duits propje   
grote groene sabelsprinkhaan 
greppelsprinkhaan (langvleugelig) 
schorpioenvlieg   
hoornaar   
rode wesp   
muskusboktor 
tjsechische boktor Rhagium fasciatum 
gele boktor spec. 
rode smalbok   
hoefblad snuitkever   
mestkever Carabus obsuletus 
bloedcicade   
gouden tor Cetonia aurata  
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kever Oxythyrea funesta  
Slakken in het Reuzengebergte 2012 
 
Familie Ned.naam Wetenschappelijke naam  

Naaktslakken    

Agriolimacidae Kleine akkerslak Deroceras laeve 

Agriolimacidae Gevlekte akkerslak Deroceras reticulatum 

Arionidae Wegslak Arion ater 

Arionidae Zwarte wegslak Arion hortensis 

Arionidae Spaanse wegslak Arion lusitanicus 

Arionidae Bruine wegslak Arion subfuscus 

Boettgerillidae Wormnaaktslak Boettgerilla pallens 

Limacidae Zwarte aardslak Limax cinereoniger 

 

Huisjesslakken    

Carychiidae  Slanke dwergslak Carychium tridentatum 

Clausiliidae Grote clausilia Balea biplicata 

Clausiliidae  Bulgarica cana 

Clausiliidae Vale clausilia Clausilia bidentata 

Clausiliidae  Laciniaria plicata 

Clausiliidae Geribde clausilia Macrogastra lineolata 

Cochlicopidae Glanzende agaathoren Cochlicopa lubrica 

Discidae Boerenknoopje Discus rotundatus 

Enidae Grote torenslak  juv.  Ena montana 

Ellobiidae Slanke dwergslak Carychium tridentatum 

Euconulidae Gladde tolslak Euconulus fulvus 

Helicidae Heesterslak Arianta arbustorum 

Helicidae Witgerande tuinslak Cepaea hortensis 

Helicidae Tuinslak Cepaea nemoralis 

Helicidae Steenbikker Helicigona lapicida 

 

Helicidae Wijngaardslak Helix pomatia 

Helicidae Maskerslak Isognomostoma isognomostoma 

Hygromiidae Bos-loofslak Monachoides incarnatus 

Hygromiidae Haarslak Trichia hispida 

Milacidae Slanke kielnaaktslak Tandonia budapestensis 

Punctidae Dwergpuntje Punctum pygmaeum 

Succineidae Langwerpige barnsteenslak Succinea oblonga 

Succineidae Barnsteenslak Succinea putris 

Valloniidae Scheve jachthorenslak Vallonia excentrica 

Vertiginidae Dwerg-korfslak Vertigo pygmaea 

Vitrinidae Doorschijnende glasslak Vitrina pellucida 

Zonitidae Ammonshorentje Nesovitrea hammonis 

Zonitidae Kelder-glansslak Oxychilus cellarius 

Zonitidae Donkere glimslak Zonitoides nitidus 

 

Zoetwaterslakken    

Lymnaeidae Begroeide poelslak Radix peregra s.s. 

Lymnaeidae  Leverbotslak Galba truncatula 
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Overige waarnemingen in het Reuzengebergte 2012 
 

 

Excursie 

 

18-1 18-2 19-2 23-1 24-2 26-1 

vossendrollen x      

eekhoornsporen x  x    

ree    x x  

hagedissen     x x 

hazelworm  x     

padje      x 

snoek     x  

tonderzwam    x   

boompuist      x 
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pag. 5B bosrandparelmoervlinder 
pag. 9D greppelsprinkhaan 
pag. 11B grote pimpernel 
pag. 13A kleine vos 
pag. 13B dagpauwoog 
pag. 13E bosbeekjuffer 

pag. 14B stofzaad 
pag. 15B donker pimpernelblauwtje 
pag. 19A grasklokje 
pag. 19B grote pimpernel 
pag. 19C weideklokje 
pag. 19D Senecio hercynicus 
pag. 20A groene nieswortel 
pag. 20B poelgentiaan 
pag. 20C Euphrasia minima 
pag. 32A draaihals 
pag. 32B waterspreeuw 
pag. 33A grote weerschijnvlinder 
pag. 33B zomererebia 
pag. 33C grote pimpernel 
pag. 34A en B landkaartje (pop) met 

sluipwespje Chalcididae (A) 
pag. 35A atalanta 
pag. 35B woudparelmoervlinder 
pag. 35C witte tijger (rups) 
pag. 35D schorpioenvlieg 
pag. 35E hoefbladsnuitkever 
pag. 35F muskusboktor 
pag. 36A gewone wegslakken en gewone 

tuinslak 
pag. 36B wijngaardslak 
pag. 37A hazelworm 
pag. 37B pad 
pag. 37C tonderzwam

 


