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Inleiding 
Toen mij een keer gevraagd werd om een verslag van een KNNV kampeerkamp te schrijven was 

mijn wedervraag: die lijsten, met hun Latijnse namen, wordt dat eigenlijk wel ergens voor gebruikt 

bijvoorbeeld als studiemateriaal? Het antwoord was, inclusief schouderophaling, nee eigenlijk niet. 

Voor wie schrijf je dan zoiets? Ten eerste is het leerzaam en prettig om de ervaringen van zo’n 

kamp vast te leggen. Je schrijft het dus voor jezelf. Ten tweede wordt het wel degelijk gelezen zoals 

in dit geval waarbij dankbaar gebruik is gemaakt van twee eerdere verslagen over het gebied rond 

Ettenheim, namelijk die van 2009 en 2012. De camping is hetzelfde evenals bijna elke excursie. En 

terecht, de bezochte gebieden, Taubergiessen, Kaiserstuhl, visvijvers en de holle wegen rond 

Ettenheim en niet te vergeten de bijeneters en de vleermuizen zijn een bezoek meer den waard. 

In het verslag van 2012 is uitgebreid ingegaan op de geologie van het gebied. Een uitstekend 

verhaal van Leny Huitzing. Dat gaan we in ons verslag niet herhalen. Hetzelfde geldt voor het 

interessante essay van Gerard Harteveld over de Aangebrande orchis (Neotinea ustulata). 

Wel worden in dit verslag voor zover mogelijk foto’s, die door Rick zijn gemaakt, van de 

waargenomen orchissen per excursieonderdeel getoond. 

Wellicht komt er een dag dat standaard tijdens de excursies elke waarneming direct met de 

locatiegegevens in een centrale database, zoals waarneming.nl, worden opgeslagen. Apps hiervoor 

bestaan al en een enkeling maakt daar al gebruik van. Een punt van aandacht voor het KNNV 

bestuur? 

Deelnemerslijst: 
Gerard en Marion 

Gijsbert en Peti 

Jacques 

Piet 

Rick 

Rinus en Ina 

Suze 

Tieke 

 

Meest duurzame deelnemers: 

Jacques; ging vanuit Nederland heen en terug op de fiets 

Tieke en Suze; kwamen met het openbaar vervoer (trein). 

 

 

Kampbestuur:  

Voorzitter:     Gerard 

Admin:   Peti 

Excursieregelaar:  Gijsbert 

 

Foto’s: Gijsbert, Peti, Rick (o.a. orchideeën), Rinus. 

Redactie verslag: Rinus. 
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Voorwoord van de Voorzitter 
Voor mij als voorzitter was dit een gemakkelijk kamp: met in totaal 11 deelnemers was dit een klein 

kamp en omdat er maar weinig auto’s beschikbaar waren was er slechts één excursie per dag, die 

bovendien in de nabije omgeving van onze camping te Ettenheim plaatsvond. Dat betekende ook 

dat de ‘choc’ kort gehouden kon worden. Echte natuurspecialisten waren er maar weinig, zodat ook 

op dit punt er geen uitputtende discussies plaatsvonden waarbij je als voorzitter moet ingrijpen om 

het nog voor iedereen leuk te houden. Al met al een redelijk homogene groep mensen die het 

onderling snel over alles en nog wat eens waren. En dat kwam de sfeer in dit kamp zeer ten goede. 

 

Maar het belangrijkst waren de uitgezette excursies: een grote variatie in terreintypen en 

landschapselementen en qua lengte zodanig dat we tijdig terug waren op de camping om daar nog 

een en ander in de boeken op te kunnen zoeken of gewoon van het mooie weer te genieten. 

Hoogtepunten waren wel de excursies onder leiding van deskundigen uit de plaatselijke 

natuurbeweging, zoals de Holle-wegen-wandeling-met-uitleg, de boeiende Vleermuisexcursie en als 

topper de vaartocht over een Rijnstrang in het natuurgebied Taubergiessen. Dit alles geregeld door 

onze goed voorbereide excursieregelaars Gijsbert en Peti. 

 

Natuurlijk zijn er weer veel waarnemingen gedaan, maar meestal kwam dat neer op de schouders 

van één persoon, zoals bij de planten, de vogels en de vlinders. Heel bijzonder vond ik zelf de 

binnenkomst van de Bijeneters, meer dan dertig rondvliegende en uitrustende vogels die met het 

blote oog zelfs goed te zien waren. 

 

Kortom, een zeer geslaagd kamp. 

Gerard. 

 

 

 

 
Bijeneters 
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Excursieprogramma 
Vanwege de beperkte groepsgrootte is gekozen voor één excursie per dag. 

 
Datum mei 2018 Excursie 

  

9 Aankomst 

10 Geen, vanwege regen 

11 Route* 11/12, Stadthalden Ettemheimweiler visvijvers 

12 Taubergiessen Atzelkopf bij veer Rhinau 

13 Route* 9/10, Fischteigweg en Saure Matten 

14 Holle wegen rond Ettenheim met Thomas Ullrich van NABU 

15 Route* 5/7, Limbach, Kahlenberg en Bienenfresserweg. 

16 Kaiserstuhl Limberg 

16 Kaiserstuhl Lilienthal arboretum 

17 Oerbos Münchweier 

17 Vleermuizen excursie Ettenheim met NABU gids 

18 Boottocht Tabergiessen 

19 Vrije dag 

20 Route* 17, Dörlinbacher Grund 

21 Vertrek 

  

Opmerking (*) Route bij benadering volgens "Naturerlebniswege rund um 
Ettenheim" te verkrijgen bij de VVV. 

 

Rijn en het Zwarte Woud 
 

Het landschap rond Ettenheim zie je het beste als je op de Heubergturm gaat staan. Helaas was deze 

wegens onderhoudswerkzaamheden gesloten. In het westen valt de Bovenrijnse Laagvlakte op die 

als een langgerekte, brede goot van noord naar zuid het landschap doorsnijdt . Je hoort de 

drukbereden A5, ziet parallel daaraan de spoorweg en daarachter het Europapark bij Rust. Even 

verder moet de Rijn stromen maar die is niet te zien. 

 De Bovenrijnse Laagvlakte wordt in het westen begrensd door de hoge, nu deels nog 

besneeuwde heuvels van de Vogezen. In het noordwesten zie je met een beetje geluk de 

kathedraal van Straatsburg. Je blik draait vervolgens door noord naar oost. 

 Op de overgang van de Bovenrijnse Laagvlakte naar de lage heuvels van het voorgebergte 

liggen steden en dorpen: in het noorden zie je de torenflats van Lahr en, dichterbij, de huizen 

van Ettenheim met in het midden de markante kerk. 

 Rondom de uitzichttoren ligt op lage heuvels een kleinschalig landschap van smalle 

wijnbouwterrassen afgewisseld door kleine percelen van hoogstamboomgaarden. Ettenheim 

blijkt in een zijdal te liggen dat loodrecht op de Bovenrijnse Laagvlakte staat. Enkele 

kilometers naar het oosten zie je in datzelfde zijdal de huizen van Münchweiler en 

Ettenheimmünster waar de kerken bovenuit torenen. Daar gaat het terrassenlandschap van 

wijngaarden en boomgaarden geleidelijk over in gemengd bos. 

 Daarachter, in het oosten, zien we de hoge heuvels van het Zwarte Woud. In het zuidoosten 

zie je de hoogste heuvel: de Feldberg van bijna 1500 m. Westelijk daarvan ligt – in de 

Bovenrijnse Laagvlakte – het Kaiserstuhlcomplex.  

Zie verder het verslag van 2012 van Leny Heutzing. 
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Camping en omgeving 

 

 

 

 

 
Wij bezetten 2 x 4 standaard campingplaatsen op het voorste deel van de camping. De groep was te 

klein voor een plaats op één van de terrassen verderop, waarbij we in een kring hadden 

kunnen/willen staan. 

  
Omgeving van de camping Omgeving van de camping 
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Ettenheim Sankt-Bartholomäus-Kirche 

 

 

 

Verslagen van de excursies 
’s Avonds kwamen we bijeen om de ervaringen van die dag uit te wisselen en de plannen voor de 

volgende dag te bespreken. Een kleine KNNV-convotent 

was niet beschikbaar. Echter een oude bungalowtent, 

meegebracht door één van de deelnemers, heeft uitstekend 

dienst gedaan als convo. We pasten er met zijn allen ruim 

in bij wat slechtere weersomstandigheden. 

De traditionele chok ontbrak uiteraard niet. 
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Excursie 11 mei Route 11/12, Stadthalden Ettemheimweiler visvijvers. 

Sfeerverslag 11 mei 2018  

Route 12/11, aangepast op advies van NABU. 

 

Weer: zonnig, temperatuur rond 25°C 

 

Gisteren was een regenachtige dag en kon er niet geëxcurseerd worden. Gijsbert had toen maar 

afgesproken met een boswachter om enkele excursies voor te bereiden. Dat kwam goed uit, 

zodoende kon hij de voor vandaag beoogde route op zijn advies aanpassen o.a. vanwege de kans om 

bijeneters te kunnen waarnemen. 

 

We verlaten de camping via een achteruitgang die uitkomt op een waterbekkensysteem dat dient 

voor de opvang van hoog water ter voorkoming van overstromingen. 

 

  
Eén van de vele maatregelen tegen 

wateroverlast. 

Rietaanplant i.v.m. watermanagement 

 

We werden verrast door een mooi landschap van zacht glooiende heuvels met akkers, weiden en 

terrassen met veelal oude hoogstam boomgaarden. Op een enkele akker verbouwt men asperges. 

Rick zag een veldkrekel en het lukte hem om het beestje te vangen in een monsterbuisje. Een 

prachtig exemplaar! Hij liet hem natuurlijk weer vrij nadat we deze vangst bewonderd en 

gefotografeerd hadden. 
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Veldkrekel 

 

De route voerde ons langs rustige wandelpaden en diepe holle wegen overgroeit met hoge, voluit in 

de bloei staande bomen (o.a. Robinia), waarin het zacht gonsde van de insecten. 

De steile wanden van de holle wegen zaten vol gaten van insecten, zoals solitaire bijen, die daar hun 

eieren in leggen. Dit vormt een aantrekkelijke omgeving voor allerlei vogels, zoals de specht en de 

koolmees, die hier foerageren. De bijeneter vangt bijen in de vlucht en is maar door enkelen van ons  

gezien. We hebben een rode wouw gezien en diverse ander vogels, zowel gezien als gehoord zoals 

waarschijnlijk de grijskopspecht. 

 

  
Rode wouw Grijskopspecht 
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Rinus zag in de berm een gegraven gat met daarin een prent. Hij vond dat wel opmerkelijk, maar 

besteedde er verder geen aandacht aan. Later bleek dat Rick dit ook gezien had en terloops meldde 

dat dit een latrine van de das is. Dit alles zeer tot teleurstelling van Gijsbert die dit gemist had. 

Daarom: als je wat waarneemt; dit direct melden aan de overige groepsleden! 

Over prenten gesproken; aan de groepsleden om opheldering 

gevraagd over een zwart dingetje op een blad. Niemand wist het. 

Thuis maar eens op internet gekeken. Waarschijnlijk is het een 

prent van de rups van de ligusterpijlstaart (niet opgenomen in 

insectenlijst). 

http://www.bertpijs.nl/blog/archives/tag/keutel 

 

 

 

 

 

 

Een paar meter verder vond Rick een ingang van een dassenburcht en krassporen van de 

dassenpoten tegen de wand van de holle weg. 

 

 
Rick bij de dassenburcht 

 

 

In KNNV tempo, geen plantje overslaand, ging het verder tot we bij twee meertjes (Teichen) 

kwamen, waar libellen rond vlogen o.a. het mannetje van de platbuik met zijn lichtblauwe achterlijf. 

http://www.bertpijs.nl/blog/archives/tag/keutel
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Rinus heeft hier zijn planktonnet uitgeworpen. Dit levert een levendige vangst op met veel 

watervlooien en cyclops, die hij later nader gaat bekijken met behulp van een microscoop, in de 

hoop ook andere microfauna te kunnen waarnemen. 

Daarna ging het weer richting camping waar iedere deelnemer kon terugkijken op een geslaagde 

dag. 

Rinus 

 

Excursie 12 mei Taubergiessen Atzelkopf bij veer Rhinau 

 

Aantal deelnemers: 10 

Vervoer: auto en benenwagen 

Dagexcursieleider: Rick van Kesteren 

 

Een zonovergoten dag. 

De deelnemers hadden er zin in en iedereen was op tijd gereed om te vertrekken. Maar eerst 

moesten nog de briefjes voor het noteren van de waarnemingen worden verdeeld! De vrijwilligers 

stonden natuurlijk te dringen en Rick, de excursieleider van vandaag, kon maar met moeite een 

keuze maken. Ik was de “gelukkige” voor het sfeerverslag. 

Verdeeld over drie auto’s gingen we op weg naar onze bestemming Taubergiessen, een prachtig 

natuurgebied langs de Rijn. Bij aankomst bezochten we eerst het bezoekerscentrum van Nabu (de 

Duitse Natuurorganisatie). Daarna gingen we op pad onder de bezielende leiding van Rick. 
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Het was prachtig weer en de dijkhelling stond vol bloemen, de blijdschap en het enthousiasme van 

de KNNV-ers kende geen grenzen. Bij de orchideeën ging bijna iedereen door de knieën (om een 

foto te maken). 

Gelukkig waren er wat kenners onder ons en 

anderen die graag  wilden leren. Een uitwisseling 

van kennis der natuur, daar staat onze vereniging 

tenslotte voor. 

Rick - een ”geboren“ leider -  wist ons op het 

rechte pad te houden (het pad onderaan de dijk 

langs de rivier). Hij gaf bij een heerlijk plekje aan 

het water het teken voor de koffiepauze. Later 

lunchten we op een schaduwrijk plekje waar veel 

weidebeekjuffers aandacht vroegen en kregen. 

Precies op de afgesproken tijd (haha) gingen we 

weer verder. Rick hield het tempo er goed in, we 

vorderden met 0,6 km per uur en iedereen liep te 

genieten, want er was voor een ieder genoeg te 

zien. Tegen het einde van de middag mochten we 

van onze excursieleider precies 5 minuten een 

drinkpauze houden. Na de pauze werd het tempo 

iets versneld en liepen we warm en een beetje 

moe terug naar de auto’s. 

Het was een volmaakte dag vol natuurschoon, 

gezelligheid en vriendschap, tja als er meer 

KNNV-ers waren in de wereld zou de mensheid 

gelukkiger zijn. 

Marion. 

 

  
Weidebeekjuffer ♂ Bosbeekjuffer ♀ 

 

Rinus ontdekte langs de dijk een geval van (volgens Jacques) viviparie op beemdkroon. Viviparie is 

het verschijnsel waarbij zaden kiemen terwijl ze nog op de moederplant zitten. Zoeken op internet 

levert diverse voorbeelden op van dit fenomeen, onder andere op aardbeien en in tomaten. 
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Viviparie op beemdkroon 

 

 

 
Langs de dijk van de Rijn 
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Orchideeën 

 

   
Hondskruid Hommelorchis Soldaatje 

 

   
Hommelorchis Poppenorchis Bokkenorchis 
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Excursie 13 mei Route 9/10, Fischteigweg en Saure Matten. 

 

Excursieleider: Gerard 

Deelnemers 11. 

Duur 5 uur. Vervoer erheen: fiets of auto. 

Planten, vogels, amfibieën. 

Waardering 7 

Route naar het gebied. 

 

De afstand van het kampeerterrein naar de startparkeerplaats was 1,5 km. 

Er was verwarring over wat nu de afgesproken startplek was. Dit misverstand was waarschijnlijk al 

ontstaan bij de uitleg over de startplek. De mobiele telefoon bood uitkomst. 

 

 

 
 

De wandeling voert door een beekdal, dat al sinds eeuwen als viskwekerij diende. Het was in de 20e 

eeuw in onbruik geraakt, maar niet vernield. Nu is het weer in gebruik en de gekweekte vissen 

worden verkocht. Deels om uit te zetten in andere gebieden, deels voor consumptie. 

Er is een Naturlehrpfad met informatieborden. Die geven uitleg over het gebruik van mest in de  
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winter op de dijken van de visvijvers en over 

natuurvriendelijk beheer van de 

hoogstamboomgaarden enz. er om heen, zodat 

de dieren èn de mens er wel bij varen. In 

Nederland lijkt het wel altijd strijd tussen 

natuur en commercie. Misschien is er in 

Duitsland ook veel onenigheid. Voor het 

moment denk je echter: Zo kan het misschien 

ook. 

Overigens komt het geld voor de plannen voor 

het natuurbeheer van "Europa" als subsidie 

voor achtergestelde gebieden, zo lees ik op de 

achterkant van een bord op de terugweg. 

Op het internet kun je het vinden:  

Maßnahmen- und Entwicklungsplan Ländlicher Raum 2014-2020 (MEPL III) 

 

en http://www.landschaftsplege-rieger.de 

 

We wandelden door een miezerregentje. Dit gaf het dal wel sfeer. Vogels waren meer te horen dan 

te zien, hoewel we toch wel weer een paar andere soorten zagen. 

Bij de planten vielen de bremrapen op. Die groeiden in de berm en op de akker. Later bleek dat ze 

toch allemaal van dezelfde soort waren. De walstrobremraap. 

 

 
Klaver rondom de bremraap. Echter geen klavervreter, maar toch een 

walstrobremraap. 

http://www.landschaftsplege-rieger.de/
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De beloofde amfibieën zaten goed verstopt. 

Het tweede deel van de wandeling ging door het stuk beekdal waar geen vijvers in waren gegraven. 

Het maakte een heel natuurlijke indruk met ongemaaid gras, riet en allerlei bomen. De 

hoogstamfruitbomen zaten vol met jonge peertjes. 

Kortom, een mooi gebied waar veel te zien is. Hopelijk pakken de plannen voor het verder herstel 

goed uit. 

Tieke 

 

Orchideeën 

 

  
Aangebrande orchis Spinnenorchis 

 

 

Excursie 14 mei Holle wegen rond Ettenheim met Thomas Ullrich van NABU. 

 

 

Sfeerverslag. 

Na een regenachtige nacht was het ’s ochtends droog en minder koud dan de vorige dag. Om 9 uur 

stond iedereen klaar voor de holle wegen excursie. Onze gids kwam op de fiets en na wederzijdse 

begroeting liep hij de aanlooproute van de excursie tot Ettenheim zo snel, dat sommigen van ons dit 

stuk graag per fiets hadden afgelegd. 

   
Verzamelen bij Thomas Holle weg Fossiele slakenhuizen in de 

löss 



 

Ettenheim 2018 
  

 

 18 

Vlak bij de kerk werd het interessant. We zagen een groot rupsje nooit genoeg van zandsteen. 

Daarna kwamen we bij het begin van de holle weg en het looptempo daalde aanzienlijk. De gids 

vertelde over het ontstaan van deze oude verbindingswegen tussen de dorpen. Cultuur, geschiedenis, 

geologie, planten, bomen en vogels kwamen onderweg aan bod. In de wanden van löss 

bijeengehouden door kalk zagen we de gaten van bijeneters, spechten en insecten. De begroeiing 

van deze hoge wanden kent veel variatie, want bovenaan de wand is het droog en warm terwijl het 

onderaan vochtig en voedselrijk is. 

Op de uitzichtpunten zagen we goed hoe mooi het kleinschalige landschap hier is met al die smalle 

terrassen. We hebben veel bijzonderheden waargenomen. Helaas waren de bijeneters nog niet 

teruggekomen bij hun wand. 

De gids vertelde ook over de bedreigingen van deze holle wegen. Robinia’s, geplant voor de imkers, 

verrijken de grond zodat de kalk verdwijnt en de wand sneller erodeert. Wegenbouw, de aanleg van 

leidingen en het verbouwen van maïs leiden ook tot meer erosie. 

Maar ik wil niet in mineur eindigen, want wij hebben echt genoten van alles wat we gezien en 

gehoord hebben. Dankzij de inzet van mensen zoals onze gids blijven deze holle wegen en dit 

terrassenlandschap hopelijk nog lang bestaan. 

Suze. 

 

In de annex van dit verslag leest u meer over het gebied rond Ettenheim in een door Thomas ter 

beschikking gestelde uitgave van de Nabu (met permissie). Daarin komen de z.g. Lösskindel ter 

sprake. Dat zijn stenen die in de Löss zijn gevormd door een proces van oplossen en vervolgens 

neerslaan van kalk, waardoor een min of meer gelaagde structuur ontstaat. Thomas laat er één zien 

die we mogen meenemen. Thuis gekomen zaagt Rinus de steen door midden om te kijken hoe hij er 

van binnen uit ziet. Na glad slijpen met fijn schuurpapier valt het resultaat tegen. Binnenin de steen 

is de gelaagdheid van de kalkafzettingen niet te zien (in feite zie je maar twee lagen), terwijl je de 

gelaagdheid aan de buitenkant duidelijk kunt zien. Ook een half uurtje in de schoonmaakazijn, met 

het doel een eventuele laagstructuur beter zichtbaar te maken, brengt geen verbetering op het 

zaagvlak aan het licht. Wat opvalt, bij de behandeling met azijn, is dat de (CO2) gasbelletjes alleen 

ontstaan aan het buitenoppervlak en in de spleten van de steen. Niet op het zaagvlak. 

 

  
Doorgezaagde Lösskindel Na behandeling met azijnzuur 
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Excursie 15 mei Route 5/7, Limbach, Kahlenberg en Bienenfresserweg 
 

Vandaag lopen we een achtje rond de uitzichttoren Heuberg. Via kronkelende weggetjes door de 

wijngaarden komen we bij de uitkijktoren. De uitkijktoren blijkt gesloten, door het nevelige weer 

missen we daar niet veel aan. Al vogelend en botaniserend wordt het vanzelf tijd voor een 

koffiepauze. Vanaf een bankje zien we bijeneters boven de bloeiende Robinia’s vliegen. 

De route wordt vervolgd tot vlak bij de auto. Daar besluit Gijsbert om even terug naar de camping 

te gaan om zijn verrekijker op te halen. Jacques en Tieke lopen door naar de volgende parkeerplaat, 

Terwijl Suze, Piet en Rick met de auto naar de volgende parkeerplaats rijden waar iedereen weer 

samen gaat komen. We rijden naar de parkeerplaats midden in de natuur met een restaurant erbij. Er 

staan asperges op het menu. 

Na een heerlijke lunch, begeleid door de wielewaal en groene specht, nog steeds geen andere 

deelnemers. We bekijken nog even de spreeuwenkolonie in de oude platanen. En nog geen spoor 

van de anderen. Nu begint het toch wel vervelend te worden. Uiteindelijk maar eens gebeld. We 

moeten naar een andere parkeerplaats,een vage aanwijzing waar dat is. In ieder geval buiten de 

kaart. De smalle bochtige weg uitrijden tot een golfveld en daar zie je vanzelf de vele bijeneters met 

onze deelnemers. Ja, duidelijk toch. 

Gedrieën de aanwijzingen opgevolgd, boven op de berg een “bekend”blauw jack.(dachten we) Naar 

boven gescheurd en………verkeerde jack. Weer naar beneden over het golfveld zigzaggend tussen 

de rondvliegende golfballen door. Bij de slagboom wuiven we vrolijk naar de verbijsterde portier. 

Schijnbaar is het niet de gewoonte om met de auto over de green te rijden. 

Op de verharde weg besluiten we maar door te rijden naar de camping. Dieptepunt: 66% van de 

deelnemers kwijt. 

Rick 

 

  
Bijeneters Bijeneters 
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Excursie 16 mei ochtend Kaiserstuhl Limberg 

Sfeerverslag 

We werden wakker met het vertrouwde getik van de regen op het dak. Dus om 9 uur overleg over of 

we wel/niet/hoe laat we op excursie zouden gaan. Besloten werd om zoals afgesproken per auto 

naar Sasbach am Kaiserstuhl te vertrekken. Daar was het gelukkig droog en dus starten we met het 

lehrpfad in Limburg am Rhein. Dat was in het begin flink klimmen naar een ruïne. Dit was eens een 

imposante burcht, maar daar was nu niet veel meer van over. De burcht voor het eerst vermeld in 

1215 is tot ongeveer 1700 bewoond geweest. Aan het eind van W.O. 2 is de toen nog grote ruïne, 

vanwege de strategische ligging aan de Rijn door geallieerd artillerievuur ingestort. Het hellingbos 

is heel gevarieerd met veel onderbegroeiing en met mooie uitzichtpunten naar en over de Rijn. Een 

hoogtepunt was de loodrechte helling van een steengroeve met 2 jonge oehoes in een soort kooinest. 

Het laatste stuk van de route ging in gezwinde pas omdat voor de middag een andere excursie 

gepland was. Geluncht werd op bankjes met uitzicht op de Rijn. 

Suze 

 

 
Uitzicht vanaf Limberg 

 

Excursie 16 mei middag Kaiserstuhl Lilienthal arboretum 

Vervolgens met de auto naar Liliental bij Ihringen. Daar ligt een prachtig heel groot arboretum met 

o.a. orchideeënweitjes. Hier zagen we veel orchideeën, ook soorten die we nog niet eerder gezien 

hadden. Helaas begon het na zonneschijn hard te regenen, zodat we snel onder paraplu’s terug 

liepen en het restaurant indoken. Terwijl het buiten hoosde, smaakten de consumpties extra lekker. 

We hadden weer genoten van de excursies en hadden het gevoel: hier willen we nog wel eens 

terugkomen. 

Suze. 
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Orchideeën 

 

   
Grote keverorchis ? ….. bosvogeltje 

 

 

 
Welriekende nachtorchis 
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Excursie 17 mei overdag Route 14, Oerbos Münchweier. 

 

De zon was vandaag helaas niet te zien maar dat weerhield ons er niet van op tijd te vertrekken voor 

een excursie naar het bos te Münchweier. Wie een fiets had ging fietsen en de anderen werden zeer 

luxe met de auto gebracht. Bij het afgesproken parkeerterrein waar iedereen voor de verandering 

tegelijk arriveerde, werd  de auto geparkeerd en de fiets aan een paal geketend. 

Onder leiding van Rinus die op zijn beurt werd bijgestaan door Peti en hun beider Garmins sloegen 

we de bosweg in die aardig omhoog liep, zodat we omkijkend een prachtig uitzicht hadden op het 

nevelige dal. Met de zon er op zou het nog mooier zijn geweest. 

Het werd een stevige klim en weldra liepen we met ons hoofd in de wolken, waaruit even later 

stevige buien vielen. In het bos hing een heel bijzondere soms unheimische sfeer door de 

nevelslierten en het geritsel van vallende druppels. 

Een paarsige schallebijter (loopkever) belandde in een glazen 

potje zodat we hem allemaal goed konden bekijken; omdat hij 

het duidelijk niet eens was met deze eenzame opsluiting - het 

glas besloeg helemaal - werd hij weer gauw vrijgelaten. 

 

De regen kwam inmiddels met bakken uit de hemel dus hulden 

alle wandelaars zich in kleurige regenkleding. Peti zat zoals 

gebruikelijk achter insecten aan; gehuld in haar blauwe poncho 

had ze zelf wel iets weg van een vlinder, een blauwtje spec. 

Er waren nauwelijks insecten te vinden, die waren aan het 

schuilen voor de regen. Rinus was zeer geconcentreerd op zoek naar slijmzwammen en zijn gezicht  

straalde gewoon toen hij op een stronkje de bloedweizwam (in de 

volksmond de blote billetjeszwam) vond. Later vonden we nog een 

gele korstzwam en enkele oude niet meer op naam te brengen 

verregende zwammen. Een oranje wegslak wilde de weg oversteken 

maar door het vele regenwater was er een geweldige stroming ontstaan 

in de geulen langs de weg. De slak raakte te water en dreigde te 

verdrinken, maar hij kon zich nog net op tijd vastklampen aan een 

afgevallen tak. Gelukkig was Rick in de buurt, die maakte eerst een 

mooie foto en redde toen de 

drenkeling die opgelucht zijn weg 

vervolgde. 

Gijsbert liet zich door de regen niet uit het veld slaan; hij hoorde 

en zag regelmatig vogels. Op een gegeven ogenblik zag hij in een 

kale boom een Grijskopspecht zitten, deze stond al heel lang op 

zijn verlanglijstje dus eerst geloofde ik hem niet, maar de vogel 

liet zich door de hele groep bewonderen en als ten minste twee 

KNNV-ers iets waarnemen dan weet je  zeker DIT IS DE GRIJSKOPSPECHT. Plantenmensen 

bogen zich ondanks de regen over de vele planten en die verdwenen soms opeens in de zak van 

Jacques, want het was veel te nat om ze daar ter plaatse op naam te brengen. 

Door alle nattigheid besloot een deel van de groep om de koffiepauze maar over te slaan. Anderen 

trokken zich nergens iets van aan en genoten onverstoorbaar - soms op de onmogelijkste plekjes  

van het bruine vocht. We gingen nog gezellig op de foto bij een zwijnenvoederplaats en een Duitse 

meneer liet ons later  zien hoe zo`n voederplaats wordt bevoorraad. Of hij blij was met onze 

belangstelling waag ik te betwijfelen. 

Ondanks het minder fraaie weer was de stemming opperbest, er werd veel gelachen en gezellig 

gepraat. Zo gezellig dat we op een gegeven ogenblik een door struiken en bomen overwoekerd 
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zijpad voorbij liepen, maar gelukkig was Rinus, onze dagexcursieleider, dankzij zijn Garmin alert 

en keerden wij op onze schreden terug. Het pad zag er steil, glibberig en ontoegankelijk uit maar  

Gijsbert was op alles voorbereid: met zijn snoeischaar ging hij voorop en  knipte ons een weg naar 

beneden door het oerbos. 

Ondertussen was het droog geworden en  de regenkleding kon weer uit,  opeens waren we weer een 

groene natuurgroep. De insecten kwamen te voorschijn, een duizendpoot wilde uit wandelen gaan 

maar toen hij ons zag maakte hij zich uit de voeten. De vogels waren ook blij dat het niet meer 

regende en lieten steeds meer van zich horen. We zagen ook leuke en bijzondere planten. Zelf werd 

ik heel blij van de witte Rapunzel en de Boszegge. De mist trok op uit het dal en ons pad liep tussen 

de weilanden door naar beneden en op aanwijzing van Rinus liepen we probleemloos terug naar de 

parkeerplaats. 

Het was een gezellige en leerzame excursie ondanks de regen. 

Marion. 

 

 

 

 
Witte rapunzel 

 

 

Excursie 17 mei avond Vleermuizen excursie Ettenheim met NABU gids. 

Vanavond hebben we een vleermuis excursie. Stipt om 20:45 komt onze NABU gids op de fiets aan. 

Eerst verteld hij wat we vanavond gaan doen, achtergrond over vleermuizen, bescherming en een 

demonstratie van verschillende batdetectoren die over de groep verdeeld worden. Daarna gaan we 

op stap. 

Bij de brug naar het voetbalveld blijft hij staan. In de duiker van de brug huist een kolonie 

watervleermuizen. Een uur voor het uitvliegen, verzorgen ze hun vacht. Ze maken dan geluiden die 

wij kunnen horen als we pal voor de duiker gaan staan. We geloven het graag, niemand heeft zin in 

natte voeten. 

Er zwemt er een beverrat in het riviertje die zich goed laat bekijken. 
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Verderop vliegen tussen de boomrijen 

dwergvleermuizen. Door ze te zien en de 

batdetectoren krijg je een goed beeld van hun jacht 

techniek. Duidelijk is te horen dat de 

echolokalisatie versneld zodra ze een prooi 

signaleren.  

We lopen door naar de stad met restanten van een 

meubel fabriek. In de droogkamer huist een 

kraamkolonie van zo”n 350 vale vleermuizen. Dit 

is een officieel vleermuisreservaat. Ook vindt er 

wetenschappelijk onderzoek plaats naar deze 

vleermuizen. In de kraamkolonie worden in juni de 

jongen geboren. Als de vrouwtjes in slechte 

conditie zijn kunnen ze de eisprong uitstellen. 

Als het goed donker wordt gaan we naar de uitvliegopening. Een korte blik naar binnen laat 

honderden vleermuizen op een kluitje zien. Als het licht gedoofd is wachten we rustig af. Al gauw 

verlaat de eerste vale vleermuis de slaapplek om te gaan jagen. Al gauw vliegen er meer uit die we 

als silhouetten tegen de lucht zien. Fantastisch! 

10 jaar geleden zaten hier nog 800 vleermuizen. Intussen is de stand lager geworden tot ongeveer 

300 dieren. Men verwacht dat de dieren naar andere locaties zijn vertrokken. Vleermuizen kunnen 

grote afstanden afleggen. Ooit vloog een vale vleermuis van Kiev naar Ettenheim. 

In deze 10 jaar is de landbouw in de streek grootschaliger en er is meer maïs aangeplant. 

 

 
Schaalvergroting landbouw 

 

De insecten populatie heeft daar ernstig onder te lijden. Dit is zorgwekkend maar alleen in Europees 

verband op te lossen. 

Hierna liepen we weer door donker 

Ettenheim terug naar de camping. 
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Excursie 18 mei Boottocht Tabergiessen. 

 

  
In de boot onder leiding van een gids  

 

 

Orchideeën 

 

  
Hondskruid Spiegelorchis Ophrys sp. 
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Excursie 20 mei Route 17, Dörlinbacher Grund 

 

  
 

De laatste dag stond nog een korte wandeling, iets verder weg, op het programma. Dus allemaal de 

auto in, we rijden door het dal om 6 km verder bij een beekje te starten. Hier is een waterbekken 

gebouwd om het regenwater dat tegenwoordig met plensbuien naar beneden komt in toom te  

  
Waterbescherming inloop Uitloop 

 

houden, zodat men in Ettenheim droge voeten houdt. Er zijn meerdere maatregelen genomen, zo 

bevindt zich naast de camping een sluis. Hier kan men een deel  van het land tussen Münchweier en 

Ettenheim onder water zetten bij een dreigende overstroming van het stadje. Wij wandelden rustig 

langs het beekje, dat tussen 2 heuvels door loopt, en dus heel helder en schoon water bevat. Na 1,5 

km komen we bij een bruggetje en keren we via het pad aan de andere kant van het beekje terug. 

We genieten van de vele bloemen in het veld en naast het pad. Hele gewone zoals de echte 

koekoeksbloem, scherpe boterbloem, margrieten, adelaarsvaren en fluitenkruid. Maar ook nieuwe 

zoals, zompvergeet-me-nietje, bosaardbei, witte rapunzel, weide klokje, egelboterbloem, bitterzoet, 

moerasmuur, bospaardenstaart en enkele orchideeën, de brede. Deze laatste tot vreugde van Gerard. 

Jacques ontdekt ook een aantal nieuwe soorten zeggen en zuring. Insecten zien we ook zoals, rode 

bosmieren, een mestkever, hommels, bijen, soldaatjes, fraaie schijnboktor (al eerder waargenomen), 

enkele naaktslakken, een  gewone sprietspin en horen een aantal veel voorkomende bosvogels. Ook 

het weer werkt mee, zodat iedereen met volle teugen nog heeft kunnen genieten van de niet al te 
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lange wandeling. We moeten tenslotte nog inpakken vanmiddag. Het is alweer de laatste 

excursiedag, en iedereen kan tevreden naar huis. 

Peti 

 

 

Orchidee 

 

 
? 

 

 

Gezamenlijke maaltijd 
De hele groep is ter afsluiting van het kamp bijeengekomen . 

Eerst werden Peti, Gijsbert en Gerard door Marjon met een dankbetuiging toegesproken als 

erkentelijkheid voor de goede organisatie en het organiseren van de excursies van het kamp. 

Daarna zijn we naar een Grieks restaurant gegaan. Gijsbert had een tafel buiten op het terras 

gereserveerd met uitzicht op het gebouw van het gymnasium met het doel de vlucht van 

alpengierzwaluwen te kunnen observeren wanneer ze hun nest opzoeken in het gymnasium. Bij het 

reserveren had hij dat aan de ober uitgelegd. Echter de man had geen notie van de bedoelingen van 

Gijsbert en dirigeerde ons naar een andere plaats. Na enige aandringen en uitleg van Gijsbert kwam 

het toch nog goed. De ober was blij dat hij weer iets nieuws had geleerd en zo dichtbij huis. Het 

werd een diner met verrekijker en fototoestel naast het bord (van Gijsbert). Niet alleen de 

alpengierzwaluw, maar ook de kramsvogel werd, tussen de hoofdmaaltijd en het dessert, gespot op 

de nok van een nabijgelegen dak. 

 

  
Alpengierzwaluw Kramsvogel 
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Afscheidsmaaltijd. Dit is het gebouw van het gymnasium 

 

Waarnemingen 
Van de vet gedrukte namen is een foto opgenomen in het verslag. 

Planten 

 

 Datum mei:  11 12 13 14 15 16 17 18 20 

Acer campestre Spaanse aak   X  X     

Acer platanoides esdoorn, Noorse         X  

Aceras anthropophorum orchis, Poppen-  X    X    

Achillea millefolium Duizendblad  X   X     

Aegopodium podagraria Zevenblad X         

Aesculus hippocastanum paardenkastanje, Witte      X     

Agrostis stolonifera Fioringras        X  

Ajuga reptans zenegroen, Kruipend  X X X X X     

Alliaria petiolata Look-zonder-look X         

Allium ursinum look, Das-  X      X  

Allium vineale look, Kraai-     X     

Alopecurus pratensis vossenstaart, Grote  X         

Anacamptis pyramidalis Hondskruid  X    X    

Angelica sylvestris engelwortel, Gewone          X 

Anisantha madritrensis dravik, Spaanse  X        

Anisantha sterilis dravik, IJle  X X   X     

Anthoxanthum odoratum reukgras, Gewoon  X X     X   

Anthyllis vulneraria Wondklaver  X      X  

Aquilegia vulgaris akelei, Wilde   X    X    

Arabis hirsuta subsp. hirsuta scheefkelk, Ruige   X    X    
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 Datum mei:  11 12 13 14 15 16 17 18 20 

Arctium lappa klit, Grote       X    

Arrhenatherum elatius Glanshaver     X     

Artemisia vulgaris Bijvoet    X X     

Arum italicum aronskelk, Italiaanse    X       

Arum maculatum aronskelk, Gevlekte   X        

Asparagus officinalis subsp. 
officinalis Asperge X         

Asplenium ruta-muraria Muurvaren    X      

Asplenium trichomanes Steenbreekvaren X   X      

Athyrium filix-femina Wijfjesvaren       X   

Barbarea vulgaris barbarakruid, Gewoon  X         

Bellis perennis Madeliefje   X     X  

Bidens frondosa tandzaad, Zwart   X         

Blechnum spicant Dubbelloof       X   

Brachypodium sylvaticum kortsteel, Bos-  X   X     

Briza media Bevertjes  X    X  X  

Bromus hordeaceus dravik, Zachte  X    X     

Bryonia dioica Heggenrank X    X     

Callitriche s.l. Sterrenkroos, s.l. X         

Calluna vulgaris Struikhei       X   

Campanula patula klokje, Weide-         X 

Capsella bursa-pastoris Herderstasje X X   X     

Cardamine impatiens veldkers, Springzaad-  X        

Carex acuta zegge, Scherpe   X        

Carex acutiformis zegge, Moeras-   X       

Carex crawfordii zegge, IJle hazen-         X 

Carex digitata zegge, Vinger-    X      

Carex echinata zegge, Ster-      X   X 

Carex flacca zegge, Zeegroene         X  

Carex flava zegge, Gele        X  X  

Carex hirta zegge, Ruige   X X       

Carex nigra zegge, Zwarte          X 

Carex ovalis zegge, Hazen-         X 

Carex pallescens zegge, Bleke          X 

Carex panicea zegge, Blauwe        X  X 

Carex paniculata zegge, Pluim-        X  

Carex pendula zegge, Hangende   X  X  X X   

Carex remota zegge, IJle        X   

Carex riparia zegge, Oever-       X   

Carex rostrata zegge, Snavel-         X 

Carex spicata zegge, Gewone berm-   X       

Carex sylvatica zegge, Bos-  X  X  X X   

Centaurea jacea Knoopkruid  X        

Cephalanthera damasonium bosvogeltje, Bleek       X    

Cephalanthera longifolia bosvogeltje, Wit       X    

Cerastium arvense hoornbloem, Akker- X    X     

Cerastium fontanum subsp. 
vulgare hoornbloem, Gewone  X         

chaerophyllum aureum ribzaad, Gouden         X 

Chelidonium majus Stinkende gouwe X    X     

Chenopodium album ganzenvoet, Mel-  X        



 

Ettenheim 2018 
  

 

 30 

 Datum mei:  11 12 13 14 15 16 17 18 20 

Cirsium arvense distel, Akker-     X     

Cirsium palustre Kale jonker          X 

Cirsium vulgare distel, Speer-   X  X     

Clematis vitalba Bosrank  X        

Clinopodium vulgare Borstelkrans   X       

Colchicum autumnale Herfsttijloos X       X  

Convallaria majalis Lelietje-van-dalen  X    X    

Convolvulus arvensis winde, Akker-  X        

Convolvulus sepium winde, Haag-   X       

Corylus avellana Hazelaar   X  X     

Crepis biennis streepzaad, Groot  X X X       

Cynosurus cristatus Kamgras       X   

Dactylis glomerata Kropaar X    X     

Dactylorhiza majalis subsp. 
majalis orchis, Brede          X 

Daucus carota Peen  X   X     

Dianthus carthusianorum anjer, Karthuizer   X      X  

Digitalis purpurea Vingerhoedskruid         X 

Dryopteris dilatata stekelvaren, Brede  X         

Dryopteris filix-mas Mannetjesvaren X    X     

Elodea nuttallii waterpest, Smalle         X  

Epilobium hirsutum wilgenroosje, Harig   X        

Epipactis helleborine orchis, Brede wespen- X         

Equisetum arvense Heermoes X    X     

Equisetum hyemale Schaafstro  X      X  

Equisetum palustre Lidrus  X        

Equisetum sylvaticum paardenstaart, Bos-       X   

Equisetum telmateia paardenstaart, Reuzen- X  X  X     

Erigeron annuus fijnstraal, Zomer-    X X     

Erophila verna Vroegeling X         

Euonymus europaeus kardinaalsmuts, Wilde    X       

Eupatorium cannabinum Koninginnenkruid       X    

Euphorbia amygdaloides wolfsmelk, Amandel-  X        

Euphorbia cyparissias wolfsmelk, Cipres-  X X X X     

Euphorbia esula Heksenmelk  X   X X    

Euphorbia helioscopia Kroontjeskruid  X      X  

Euphorbia lathyrus wolfsmelk, Kruisbladige     X      

Euphorbia seguieriana wolfsmelk, Zand-        X  

Euphorbia stricta wolfsmelk, Stijve       X    

Festuca pratensis Beemdlangbloem X         

Festuca rubra zwenkgras, Rood      X     

Filipendula ulmaria Moerasspirea         X 

Filipendula vulgaris Knolspirea        X  

Fragaria vesca aardbei, Bos-         X 

Fumaria officinalis duivenkervel, Gewone   X        

Galium aparine Kleefkruid  X   X     

Galium mollugo walstro, Glad  X X   X     

Galium odoratum Lievevrouwebedstro       X   

Geranium dissectum 
ooievaarsbek, 
Slipbladige  X  X  X     

Geranium molle ooievaarsbek, Zachte    X       
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 Datum mei:  11 12 13 14 15 16 17 18 20 

Geranium pyrenaicum ooievaarsbek, Berm- X    X     

Geranium robertianum Robertskruid  X   X     

Geranium rotundifolium ooievaarsbek, Ronde  X         

Geranium sanguineum ooievaarsbek, Bloed      X    

Geum urbanum nagelkruid, Geel  X    X     

Glechoma hederacea Hondsdraf X X        

Glyceria fluitans Mannagras     X     

Gymnadenia conopsea orchis, Grote muggen-  X        

Hedera helix Klimop     X     

Helianthemum nummularium zonneroosje, Geel   X        

Helleborus foetidus nieskruid, Stinkend       X    

Heracleum sphondylium berenklauw, Gewone      X     

Herniaria glabra breukkruid, Kaal  X         

Hesperis matronalis Damastbloem X         

Hieracium murorum havikskruid, Muur-       X    

Himantoglossum hircinum orchis, Bokken-  X    X    

Hippocrepis comosa Paardenhoefklaver  X   X   X  

Hippuris vulgaris Lidsteng        X  

Holcus lanatus witbol, Gestreepte  X    X     

Hypericum perforatum Sint-Janskruid  X      X  

Hypochaeris radicata biggenkruid, Gewoon    X       

Ilex aquifolium Hulst       X    

Impatiens glandulifera Reuzenbalsemien  X        

Iris pseudacorus lis, Gele  X X      X  

Isatis tinctoria Wede  X        

Juncus conglomeratus Biezenknoppen  X     X   

Kickxia elatine leeuwenbek, Spies- X         

Knautia arvensis Beemdkroon X X      X  

Koeleria pyramidata fakkelgras, Breed         X  

Lactuca serriola Kompassla X    X     

Lamiastrum galeobdolon 
‘Florentinum’ dovenetel, Bonte gele   X        

Lamium album dovenetel, Witte    X  X     

Lamium maculatum s. str. dovenetel, Gevlekte  X    X     

Lapsana communis Akkerkool   X       

Lathyrus linifolius lathyrus, Knol-       X   

Lathyrus pratensis lathyrus, Veld-  X X  X     

Lavandula angustifolia Lavendel X         

Leucanthemum vulgare margriet, Gewone   X   X     

Linum catharticum Geelhartje  X        

Listera ovata orchis, Grote kever- X     X    

Lolium perenne raaigras, Engels  X       X  

Lotus corniculatus var. 
corniculatus rolklaver, Gewone   X        

Luzula luzuloides veldbies, Witte        X   

Luzula pilosa veldbies, Ruige        X   

Lychnis flos-cuculi koekoeksbloem, Echte        X   

Lycopus europaeus Wolfspoot  X        

Lysimachia nemorum wederik, Bos-       X   

Lysimachia vulgaris wederik, Grote          X 

Matricaria discoidea kamille, Schijf- X         
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 Datum mei:  11 12 13 14 15 16 17 18 20 

Medicago lupulina Hopklaver X X   X     

Medicago sativa Luzerne    X      

Melampyrum arvense weit, Wilde       X    

Melica uniflora parelgras, Eenbloemig  X X    X X   

Mentha aquatica munt, Water-   X       

Mentha rotundifolia (x) munt, Wollige    X       

Moehringia trinervia muur, Drienerf-         X 

Myosotis laxa subsp. 
cespitosa 

vergeet-mij-nietje, 
Zomp         X 

Myosotis scorpioides 
Vergeet-mij-nietje, 
Moeras-  X      X  

Myosoton aquatica Watermuur  X     X   

Neottia nidus-avis Vogelnestje      X    

Nuphar lutea Gele plomp        X  

Onobrychis viciifolia Esparcette X X X       

Ophrys apifera orchis, Bijen-       X X  

Ophrys holoserica orchis, Hommel-  X    X    

Ophrys sphegodes orchis, Spinnen-  X        

Orchis militaris Soldaatje  X    X    

Orchis purpurea orchis, Purper-      X    

Orchis ustulata orchis, Aangebrande   X    X    

Ornithogalum umbellatum vogelmelk, Gewone  X X        

Orobanche caryophyllacea bremraap, Walstro- X X X  X     

Orobanche lutea bremraap, Rode         X  

Oxalis fontana klaverzuring, Stijve          X 

Papaver rhoeas klaproos, Grote  X    X     

Paris quadrifolia Eenbes  X    X  X  

Persicaria bistorta Adderwortel         X 

Phacelia tanacetifolia Phacelia X         

Phragmites australis Riet X X   X     

Phyteuma spicatum subsp. 
spicatum rapunzel, Witte        X  X 

Plantago lanceolata weegbree, Smalle   X   X     

Plantago major subsp. major weegbree, Grote   X   X     

Plantago media weegbree, Ruige  X X   X     

Platanthera bifolia 
orchis, Welriekende 
nacht-      X    

Poa annua Straatgras   X       

Poa pratensis beemdgras, Veld- X         

Poa trivialis beemdgras, Ruw  X    X     

Polygala vulgaris 
vleugeltjesbloem, 
Gewone   X    X    

Polygonatum multiflorum 
salomonszegel, 
Gewone      X X    

Polypodium vulgare eikvaren, Gewone     X      

Polystichum aculeatum naaldvaren, Stijve     X      

Potentilla anserina Zilverschoon X         

Potentilla reptans Vijfvingerkruid X    X     

Potentilla sterilis ganzerik, Aardbei- X         

Pteridium aquilinum Adelaarsvaren       X   

Quercus petraea eik, Winter-       X   

Quercus robur eik, Zomer-  X        
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 Datum mei:  11 12 13 14 15 16 17 18 20 

Ranunculus acris boterbloem, Scherpe  X X   X     

Ranunculus bulbosus boterbloem, Knol-  X        

Ranunculus flammula boterbloem, Egel-         X 

Ranunculus fluitans 
waterranonkel, 
Vlottende         X  

Ranunculus repens boterbloem, Kruipende  X         

Raphanus raphanistrum Knopherik X         

Reseda lutea reseda, Wilde   X        

Rhinanthus alectorolophus ratelaar, Harige  X X    X  X  

Rhinanthus minor ratelaar, Kleine  X X   X   X  

Rhus typhina Azijnboom   X  X     

Robinia pseudoacacia Robinia    X X     

Rorippa amphibia waterkers, Gele   X        

Rumex acetosa zuring, Veld- X X       X 

Rumex acetosella zuring, Schapen-         X 

Rumex conglomeratus zuring, Kluwen-         X 

Rumex crispus zuring, Krul-  X       X 

Rumex obtusifolius zuring, Ridder- X        X 

Ruta graveolens Wijnruit     X     

Sagina apetala subsp. erecta vetmuur, Uitstaande  X         

Salvia pratensis salie, Veld- X X   X   X  

Sanguisorba minor subsp. 
minor pimpernel, Kleine   X   X     

Sanguisorba officinalis pimpernel, Grote          X 

Sanicula europaea Heelkruid       X    

Scirpus sylvaticus bies, Bos-         X 

Scrophularia canina helmkruid, Honds-  X        

Scrophularia nodosa helmkruid, Knopig  X X     X    

Sedum album vetkruid, Wit   X        

Sedum telephium Hemelsleutel X         

Senecio jacobaea kruiskruid, Jakobs  X      X  

Serratula tinctoria Zaagblad        X  

Silene latifolia subsp. alba 
koekoeksbloem, 
Avond- X X   X     

Silene nutans silene, Nacht- X X   X     

Sinapis arvensis Herik  X        

Solanum dulcamara Bitterzoet         X 

Solidago canadensis 
guldenroede, 
Canadese    X  X     

Sonchus asper melkdistel, Gekroesde    X       

Sonchus oleraceus melkdistel, Gewone   X        

Stachys recta andoorn, Berg-       X   

Stachys sylvatica andoorn, Bos-  X        

Stellaria holostea muur, Grote       X    

Stellaria uliginosa muur, Moeras-         X 

Symphytum officinale smeerwortel, Gewone  X X   X     

Tanacetum vulgare Boerenwormkruid X    X     

Taraxacum officinale Paardenbloem X    X     

Teucrium scorodonia salie, Valse        X   

Thlaspi arvense krodde, Witte   X        

Tilia platyphyllos linde, Zomer-     X     
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 Datum mei:  11 12 13 14 15 16 17 18 20 

Tragopogon dubius morgenster, Bleke   X        

Tragopogon pratensis subsp. 
pratensis morgenster, Gele   X        

Trifolium arvense Hazenpootje    X      

Trifolium campestre klaver, Liggende   X      X  

Trifolium dubium klaver, Kleine    X       

Trifolium incarnatum klaver, Inkarnaat X  X       

Trifolium montanum klaver, Berg-        X  

Trifolium pratense klaver, Rode  X X   X     

Trifolium repens klaver, Witte   X   X     

Typha latifolia lisdodde, Grote    X  X     

Ulmus minor iep, Gladde       X    

Urtica dioica brandnetel, Grote   X   X     

Valeriana officinalis valeriaan, Echte  X    X     

Valerianella locusta Veldsla     X     

Veronica chamaedrys ereprijs, Gewone   X        

Veronica officinalis ereprijs, Mannetjes-       X   

Veronica persica ereprijs, Grote  X         

Viburnum lantana sneeuwbal, Wollige      X     

Vicia cracca wikke, Vogel-   X       

Vicia sativa subsp. segetalis wikke, Vergeten  X         

Vicia sepium wikke, Heggen- X    X     

Vinca minor maagdenpalm, Kleine       X    

Viscum album Maretak  X        

 

Totaal 266 plantensoorten, exclusief 17 orchideeënsoorten. 

 

In navolging van het verslag van 2012, hierbij een aanvulling op de tabel Orchideeënwaarnemingen 

Ettenheim: 

 

Soorten orchideeën waargenomen in Ettenheim e.o.  2009 2012 2018 

 26-4/2-5 29-4/4-5 9-5/21-5 

Aceras anthropophorum Poppenorchis - - v 

Anacamptis morio  Harlekijn  v v  

Anacamptis pyramidalis Honskruid - - v 

Cephalanthers 

damasomium 

Bleek bosvogeltje - - v 

Cephalanthers longifolia  Wit bosvogeltje  v v v 

Dactylorhiza incarnata  Vleeskleurige orchis  v -  

Dactylorhiza majalis  Brede orchis  v v v 

Epipactis helleborine  Brede wespenorchis  v - v 

Gymnadenia conopsea Grote muggenorchis - - v 

Himantoglossum hircinum  Bokkenorchis  v - v 

Neottia nidus-avis  Vogelnestorchis  v - v 

Neottia ovata 

Listera ovata  

Grote keverorchis  v v v 

Neotinea ustulata  

Orchis ustulata 

Aangebrande orchis  v v v 

Ophrys apifera Bijenorchis   v 
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Soorten orchideeën waargenomen in Ettenheim e.o.  2009 2012 2018 

 26-4/2-5 29-4/4-5 9-5/21-5 

Ophrys holoserica  Hommelorchis  v v v 

Ophrys sphegodes  Spinnenorchis  v v v 

Ophrys araneola  Vroege spinnenorchis  v -  

Orchis mascula  Mannetjesorchis  v -  

Orchis militaris  Soldaatje  v v v 

Orchis purpurea  Purperorchis  v - v 

Orchis simia  Aapjesorchis  v v  

Platanthera bifolia Welriekende nachtorchis - - v 

Totaal aantal soorten  16 9 17 
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Dodaars x x  x      x    3 

Fuut x  x           1 

Aalscholver x  x x  x x   x    5 

Blauwe reiger x x x x     x x    5 

Ooievaar x x   x     x    3 

Knobbelzwaan x   x   x   x    3 

Canadese gans x         x    1 

Nijlgans x x            1 

Wilde eend x x x x      x    4 

Kuifeend x   x      x    2 

Wespendief x    x         1 
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Excursies Ettenheim 
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Zwarte wouw x    x x        2 

Rode wouw x x   x         2 

Havik  x         x    1 

Sperwer x x            1 

Buizerd  x x  x x x x   x    6 

Torenvalk x x x  x x        4 

Fazant x x  x      x    3 

Waterhoen x   x          1 

Meerkoet x x x x      x    4 

Kleine plevier x            1 

Geelpootmeeuw x  x           1 

Visdief x   x   x       2 

Houtduif x x x x x  x x x x    8 

Turkse tortel x x  x x    x x    5 

Zomertortel x    x         1 

Koekoek x x x x x x  x  x    7 

Oehoe x      x       1 

Gierzwaluw x x          x 2 

Alpengierzwaluw x           x 1 

IJsvogel   x            1 

Bijeneter x x    x        2 

Draaihals x    x     x    2 

Grijskopspecht x x       x     2 

Groene specht x    x x        2 

Grote bonte specht x     x   x x    3 

Veldleeuwerik x             0 
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Excursies Ettenheim 
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Oeverzwaluw x     x        1 

Boerenzwaluw x x  x  x x   x    5 

Huiszwaluw x x  x      x  x 4 

Boompieper x  x   x  x      3 

Grote gele kwikstaart x             0 

Witte kwikstaart x x  x  x    x x   5 

Winterkoning x     x x  x x x   5 

Heggemus x             0 

Roodborst x      x  x     2 

Nachtegaal x  x           1 

Zwarte roodstaart x x  x x x   x x  x 7 

Gekraagde roodstaart x    x         1 

Roodborsttapuit x x            1 

Merel x x x  x x x x x x x x 10 

Kramsvogel x x          x 2 

Zanglijster x    x  x x   x   4 

Bosrietzanger x  x  x         2 

Kleine karekiet x   x  x    x    3 

Spotvogel x       x      1 

Grasmus x x  x x x        4 

Tuinfluiter x   x          1 

Zwartkop x x x x x x x x x x x   10 

Tjiftjaf x  x x   x x x     5 

Fitis x   x     x     2 

Pimpelmees x   x x   x      3 

Koolmees x x x x x x x x x x    9 
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Excursies Ettenheim 
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Boomklever x       x x  x   3 

Boomkruiper x      x       1 

Wielewaal x  x  x x x x  x    6 

Grauwe klauwier x    x    x x    3 

Gaai x   x x         2 

Ekster x x  x x x   x x    6 

Kauw x    x         1 

Roek x x            1 

Zwarte kraai x x x x x x x  x x  x 9 

Spreeuw x x x x x x x   x    7 

Huismus x x  x x x   x x    6 

Vink x x x  x x x x x x x   9 

Europese kanarie x             0 

Groenling x x   x x    x    4 

Putter x x    x        2 

Kneu x   x          1 

Barmsijs x     x        1 

Geelgors x   x x x        3 

Cirlgors x   x                   1 

Totaal waargenomen 82 36 21 33 32 29 19 13 19 34 7 7 82 
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Buizerd Europese kanarie Grauwe klauwier 

 

   
Groenling Grote gele kwikstaart Kleine plevier Charadrius 

dubius 

 

   
Oehoes Oeverzwaluw Torenvalk 

 

  
Roek Zwartkop 
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Zoogdieren 

 

Nederlands Latijn Opmerking 

Mol. Talpa europaea. Sporen. 

Water vleermuis. Myotis daubentonii. Batdetector. 

Vale vleermuis. Myotis myotis. Zicht waarneming,Batdetector. 

Dwerg vleermuis. Pipistrellus pipistrellus. Zicht ,batdetector. 

Haas. Lepus europaeus. Zicht waarneming. 

Beverrat. Myocastor coypus. Zicht waarneming. 

Bever. Castor fiber. Sporen. 

Das. Meles Meles.  Sporen. 

Vos. Vulpes vulpes. Sporen. 

Wild Zwijn. Sus scrofa. Sporen. 

Ree. Capreolus capreolus. Zicht waarneming 

 

 

Amfibieën en reptielen 
Nederlands Latijn 

Poelkikker Rana lessonae 

Zandhagedis Lacerta agilis 

 

 
Zandhagedissen 
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Landmollusken 

 

Nederlands Latijn 

Opgerolde tandslak. Helicodonta obvoluta obvoluta 

Zwartgerande tuinslak. Cepaea nemoralis. 

Wijngaardslak. Helix pomatia. 

Bruine wegslak. Arion fuscus. 

Oranjebuine wegslak Arion subfuscus. 

 

 
Opgerolde tandslak (behaard jong exemplaar) 

 

Vissen 

 
Nederlands Latijn 

Snoek Esox lucius 

Wind Leucicus idus 
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Insecten en andere geleedpotigen 

Top vijf insecten 

 

1. Vele blauwtjes, die allemaal midden op het pad rond de stront zaten. Vooral het adonis blauwtje man is erg mooi van kleur. Ook het vrouwtje 

bruin/oranje is opvallend. 

2. Bos- en weidebeekjuffers, mannen en vrouwen. Omdat er zo veel zaten zag je ook de vrouwtjes. Ze hebben een mooie metaalglans over hun 

lijf. 

3. Fraaie schijnboktor is een opvallende vertoning met zijn dikke bovenbenen (laatste paar). Diverse malen gezien. 

4. De veldkrekel heeft een aparte tekening op zijn vleugels als ze opgevouwen zitten. Op de camping hoorde je hem regelmatig. 

5. Grote fopwesp, heeft een mooie tekening over zijn hele lijf. Het geel steekt af tegen de zwarte ondergrond. 

 

 

 

Nederlandse naam Wetenschappelijke naam  Nederlandse naam Wetenschappelijke naam 

     

Ephemeroptera Haften of eendagsvliegen  Neuroptera Netvleugeligen 

Eendagsvlieg onbekend Ephemeroptera indet.  ….. Gaasvlieg  Chrysopa spec. 

         

Odonata Libellen  Mecoptera Schorpioenvliegen 

Bosbeekjuffer Calopteryx virgo  Gewone schorpioenvlieg  Panorpa communis 

Weidebeekjuffer, man + vrouw Calopteryx splendens      

Watersnuffel, vrouw Enallagma cyathigerum  Lepidoptera vlinders 

Azuur waterjuffer Coenagrion puella  Groot koolwitje, blad met eitjes  Pieris brassicae 

Variabele waterjuffer Coenagrion puichellum  Oranjetipje Anthocharis cardamines 

Bruine korenbout Libellula fulva  Oranje luzernevlinder en rups Colias croceus 

Platbuik, man Libelluta depressa  Citroenvlinder Gonepteryx rhamni 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Calopteryx_virgo
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Nederlandse naam Wetenschappelijke naam  Nederlandse naam Wetenschappelijke naam 

     Hooibeestje en rups Coenonympha pamphilus 

Orthoptera Rechtvleugeligen  Bontzandoogje Pararge aegeria 

Veldkrekel  Gryllus campestris  Distelvlinder, rups Vanessa cardui 

Sabelsprinkhaan, juveniel Tettigonia spec.  Adonisblauwtje (vr.bruine bovenkant) Papilio bellargus 

     Icarusblauwtje (vr, bruine bovenkant) Polyommatus icarus 

Dermaptera Huidvleugeligen  Blauwtje spec. Lycaenidae 

Gewone oorworm Forficula auricularia  Aardbeivlinder  Pyrgus malvae 

     Bruin dikkopje Erynnis tages 

Hemiptera 
Halfvleugeligen of 

snavelinsekten  Spinsel van Wilgenstippelmot Yponomenta Econymella 

Kaneelwants Corizus hyoscyami  Rietvink en rups Philudora potatoria 

Vuurwants, verwante Pyrrhocoris apterus  Bruine daguil Euclidia glyphica 

Bessenschildwants Dolycoris baccarum  Spanner, wit Scopula spec. 

Berkenkielwants Elasmostethus interstinctus  Klaverspanner Chiasmia clathrata 

Duikerwantsen, nimfen    Gewone heispanner Ematurga atomaria 

Grote schaatsenrijder Aquarius paludum    

Bloedcicade Cercopis vulnerata    

Zwarte bonenluis Aphis fabae Scorpoli    

       

     

Nederlandse naam Wetenschappelijke naam  Nederlandse naam Wetenschappelijke naam 

       

Coleoptera Kevers  Diptera Tweevleugeligen 

Bolle schallebijter Carabus convexus  Gewone dansmug Chironomus plumosus 

Gewone kortnek kever Nebria brevicollis  Kool- of Groentelangpootmug Tipula oleracea 

Groene bladsnuitkever (blauwachtig) Phyllobius pomaceus  Grote fopwesp Chrysotoxum cautum 

Groene bladsnuitkever (helder Phyllobius virideaeris  Dambordvlieg of grauwe vleesvlieg Sarcophaga carnaria 
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Nederlandse naam Wetenschappelijke naam  Nederlandse naam Wetenschappelijke naam 
groen) 

Zwart soldaatje Cantharis rustica  Huisvlieg Musca domestica 

Korte smalboktor Pachytodes cerambyciformis  Groene Keizervlieg Lucilia caesar 

Muskusboktor Aromia moschata      

Rouwende gouden tor Oxythyrea funesta  Hymenoptera Vliesvleugeligen 

Viervlekbrandnetelsnuitkever Nedyus quadrimaculatus  Gewone wesp Vespula vulgaris 

Kniptor Agriotes gallicus  Duitse wesp Vespula germanica 

Fraaie schijnboktor, vrouwtje Oedemera nobilis  Hoornaar Vespa crabro 

Gewone mestkever Geotrupes stercorarius  Behaarde rode bosmier Formica rufa 

Klein vliegend hert  Dorcus parallelipipedus  Kale bosmier Formica polyctena 

Roodtipbasterdweekschild     Honingbij Apis mellifera 

of Roodvlekweekkever Malachius bipustulatus  Aardhommel  Bombus terrestris 

Fraaie schijnboktor, man Oedemera nobilis  ….. Zijdebij Colletes spec. 

Groene schijnboktor Oedemera virescens      

Roodkopvuurkever Pyrochroa serraticornis  Araneae Spinnen 

Meikever  Melolontha melolontha  Trechterspin of Tunnelwebspin Hexathele 

Rozen- of Johanneskever Phylloperta horticola  Gewone sprietspin Tibellus oblongus 

Stinkende kortschildkever Ocypus olens  Groene jachtspin Micrommata  virescens 

Bladhaantje onbekend Chrysomelia spec.      

   Chilopoda Duizendpoten 

   Duizendpoot (steenlopers) Lithobius spec. 

 

 

 

 

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Hexathele
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Bont zandoogje Berken(kiel)schildwants  Behaarde rode bosmier Fraaie schijnboktor 

 

   
Adonisblauwtjes Grote fopwesp Watersnuffel ♀ 
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Rozenkever Bloedcicade Groene bladsnuitkever Dambordvlieg 

 

 

    
Klaverspanner Rouwende goudentor Bessenschild wants Muskus boktor 
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Rups rietvink Stinkende kortschildkever Groene bladsnuitkever 

 

   
Blauwtjes Korte smalboktor Adonisblauwtje 
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Melken van de bladluizen 

 

 

Plankton 

Met behulp van een planktonnet zijn waterdiertjes verzameld. 

 

Boottocht Taubergiessen 

Vanwege de stroming veel slik in het net. 

 

  
Kiezelalgen Schaalamoebe 
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Taubergiessen Atzelkopf bij veer Rhinau 

In een strang van de Rijn zagen we dichtbij de oever een heleboel waterwantsen over de bodem 

lopen. Heel druk in de weer met ……? Na enige moeite had ik er één in een potje gevangen en na 

terugkomst op de camping onder de microscoop bekeken en gefotografeerd. 

Welke soort het is, is moeilijk te bepalen. Het kan een nimf of imago zijn. 

 

  
Waterwants Watervlo Scapholeberis mucronata 

 

Dörlinbacher Grund 

Bruine drap van een smal stroompje langs de kant van de weg. 

Je zou niet verwachten dat dat zoveel moois bevat. Zowaar nog sieralgen! 

 

   
Schaalamoebe Sieralg Sieralg 

 

   
Kiezelalg Goudalg Zonnedier 
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Vergelijking met vorige kampen in Ettenheim 

Het aantal waarnemingen is sterk afhankelijk van de expertisesamenstelling van de groep. Er kan 

geen conclusie worden getrokken met betrekking tot toe- of afname van soorten. 

 

Aantal soorten 

2009 2012 2018 

26-4/2-5 29-4/4-5 9-5/21-5 

Planten excl. orchideeën 305 198 266 

Orchideeën 16 9 17 

Vogels 98 92 82 

Insecten incl. rupsen/spinsels 45 127 82 

    

Aantal excursiedagen 6 6 9 

Aantal deelnemers 36 38 11 

 

 

 

====================================== 
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Toegift 
We hebben tijdens de excursie in Ettenheim enkele vleermuizen in het duister voorbij zien “flitsen”. 

Het was ondoenlijk om ze te fotograferen. Het lijkt mij daarom passend om af te sluiten met een 

tekening van deze wezentjes zoals Ernst Haeckel die zag en natekende. De waargenomen soorten 

zitten er helaas niet bij. Deze tekening komt uit Haeckel’s boek “Kunstformen der Natur” 

uitgegeven door www.BioLib.de met de vermelding: 
Dieses Buch wurde von www.BioLib.de produziert. 
Es steht unter dem Schutz der GNU Free Document License. Weitergabe und Kopieren sind 
ausdrücklich erwünscht. 

Een aanrader om dit boek in pdf vorm te downloaden en te bekijken. De website is trouwens ook 

interessant om kennis van te nemen. 

 

 
 

http://www.biolib.de/


 

Ettenheim 2018 
  

 

 52 

 

Tot ziens 
Bewoner van Taubergiessen 
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Hohlwege in der Ettenheimer Vorbergzone
Begehbare Geschichte, erlebbare Geologie und Naturoasen in einem

Von Thomas Ullricb

HobIwege sind eine spannende Erschein-
ung in den Lössgebieten der Vorbergzone
und am Schwarzwal dran cl. Sie finden
sich meist zwischen den in diesem Land-
schaftsteil eingebetteten Ortschaften.
Hohlwege sind unbeabsichtigt entstan-
den. Es sind alte Wege, die sich durch Be-
nutzung des Menschen langsam, oft über
Jahrhunderte in den Löss eingetieft
haben. Der Mensch lockerte mit seinen
Wagenrädern und den Hufen der Zug-
tiere den weichen Untergrund, der dann
über ein vorhandenes Cefäl le aus den
sanften Hügeln der Vorbergzone bei Re-
gen bergab gespült wurde. Im Laufe der
Zeit wird so ein Hohlweg in die Land-
schaft hinein modelliert.

Ein Hohlweg ist Teil des heutigen und
Zeugnis des historisch gewachsenen We-
genetzes. Ebenfalls stellt er ein Naher-
holungsgebiet mit angenehm klimati-
sehen Wirkungen dar. Spaziergänger und
Radfahrer erleben ihn feuchtkühl im
Sommer und windgeschützt im Winter.
Darüber hinaus ist er ein geologischer
Aufschluss, der einen Blick in unsere
jüngere Erdgeschichte der Eiszeiten er-
möglicht. Und schlussendlich ist ein
Hohlweg mit seinen verschiedenen Struk-
turen ein wichtiger Lebensraum und
Rückzugsgebiet vieler Tier- und Pilan-
zenarten.

Aufn. Hajo Gorny

Der mit 1500 m längste Hohlweg der Region. Die beeindruckende
Kahlenberggassesüdlich der Altstadt von Ettenheim
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Ein besonderer "Hohler Weg" um-
schließt den Besucher, der sich vom Et-
tenheimer Friedhof aus nach Süden wen-
det und die "Kahlenberggassefl hinauf-
wandert. Man kann hier in die ältesten
erlebbaren Kulturspuren unserer Region
eintauchen. Dieser Hohlweg ist die bis-
torisehe Ortsverbindung zwischen Her-
bolzheim und Ettenheim. Er könnte sei-
nen Ursprung aber bereits vor den Orts-
gründungen haben. Die Kahlenberggasse
dient bis heute als Pilgerweg zur Kapelle
auf dem Kahlenberg. Nach sanftem
Anstieg auf 1,5 km Länge ist es ein er-

hebendes Gefühl aus der Gasse aufzu-
tauchen und den sich öffnenden Blick in
die um liegende Landschaft zu genießen,
der vom nahen Heubergturm noch ver-
bessert werden kann.

Hohlwege in unserer Region

Das Heimatgefühl ist eng mit dem je-
weiligen Landschaftsbild verknüpft. Der
eindrückliche Grabenbruch des Oberrhe-
ingrabens unterscheidet die Region sehr
von anderen schönen Landesteilen.
Bäche, Wälder und Wiesen gibt es in

Aufn. Landesamt für Ceoinformation und Landentwicklung Baden- Württemberg

Topographische Karte mit den wichtigsten, tieferen Hohlwegen (schwarz markiert].
Inmitten von Lössgebieten finden sich die Hohlwege oft sternförmig um die Ort-
schaften. Das ist heute insbesondere um Ettenheimweiler zu erkennen. Einige tie-
fere Hohlwege sind als Ortsverbindungswege auszumachen: Zwischen Ettenheim
und Herbolzheim [Kahlenberggasse], Altdorf und Schmieheim, Altdorf und Wall-
burg, Ettenheim und Ettenheimweiler, Ettenheirnweiler und Münchwcier, Etten-
heimweiler und Herbolzheim und teilweise zwischen Ettenheimweiler und
Tntschfclden. Der Hohlweg Ettcnhcimweilcr-Broggingen ist durch den Ausbau der

K 5346 überbaut worden.
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ähnlicher Weise oft auch andernorts.
Sicher sind Kirchen, Kapellen, Gebäude,
Straßen, Plätze, Alleen und deren spe-
zielle Kombinationen eindeutig der Hei-
mat zuzuordnen. Und dazu gibt es viel-
leicht unverkennbare, gar einzigartige
Elemente? So mit Gedanken beschäftigt
kann man die heimatliche Umgehung
im Frühjahr erwandern und plötzlich
wird es schattig und kühler - man kann
gar frösteln! Man blickt nach oben zu
den Böschungskanten. dort wo die Sonne
wärmt. Der Weg führt durch einen
Hohlweg.

Geologie,

Voraussetzung für die Entstehung eines
Hohlweges ist ein erodierbarer Unter-
grund. In unserer Region ist das der Löss.
Löss ist ein "Eiszeitprodukt". Es ist von
Gletschern staubfein zermahlenes
Alpengestein, das das Wasser des Rheins
in die Rheinebene transportierte, dort
ablagerte und das bei Trockenzeiten und
Niedrigwasser dann durch den auch
damals vorherrschenden Südwestwind
aus den Schotterfluren der weiten Ebene
herausgeblasen wurde und in den Vor-
bergen des Schwarzwaldrandes sich bis
zu 30 Meter hoch ablagerte. Durch
diesen Prozess der Windverlagerung
entsteht ein Sedimentgestein. Aktuell
kann man solche Lössanwehungen im
nördlichen Himalaya begutachten, wo in
der Wüste Gobi diese Prozesse heute
stattfinden. Im Raum Ettenheim bedeck-
en die Lössanwchungen Muschelkalk-
und Jurabruchschollen sowie den
Buntsandstein am Schwarzwaldrand und
sorgen für ein weiches, leicht hügeliges
Relief, das die Vorbergzone als eigenen
Landschaftsteil auszeichnet. Durch Nie-
derschlag wurde der in den Anwehungcn

enthaltene Kalk gelöst, der anschließend
die lockeren Einzelkörner verband und
verfestige, womit das Lössgestein ent-
stand. Der Löss erhält damit Standfes-
tigkeit, wird aber nie so hart wie ein Er-
gussgestein oder die bei uns verbreiteten
älteren Jurakalksteine und der Buntsand-
stein.

In den hohen Lösswänden mancher Gas-
se sind stellenweise braune, waagerechte
Bänder bzw. Schichten erkennbar. Es
sind Zeugen von Bodenbildungsprozes-
sen, die in den Zwischeneiszeiten ein-
setzten. Jeder Kaltzeit folgte eine Warm-
zeit, die auch eine höhere Vegetations-
entwicklung mit sich brachte. Einher
folgten bodenbildende Prozesse wie Ver-
lehmung und Entkalkung der Oberbö-
den. Eine danach folgende Kaltzeit
brachte neue Rohlössanwehungen, wel-
che die zwischenzeitlich entstandenen
verbraunten Böden überdeckten. Heute
sind diese Warmzeiten in hohen Löss-
wänden als Zwischenhorizonte zu er-
kennen.

Ein weiteres interessantes Phänomen
sind die "Lösskindel", im Volksmund
auch "ErmnäImchen" oder "Bergtnännli"
genannt, die regelmäßig in Schichten
unter den fossilen Bodenhorizonten ge-
funden werden können. Es handelt sich
um knollig geformte Kalkgebilde. Kalk
wurde von einsickerndem Nieder-
schlagswasser aus oberen Bodenschich-
ten gelöst und in tieferen Bereichen in
Form unregelmäßiger rundlich-wulstiger
Knollen, den Lösskindeln, wieder aus-
geschieden. Heute kommen diese durch
Oberbodenabtrag oder an Löss- Steilwän-
den zum Vorschein und finden sich
manchmal als Elemente der Garten-
gestaltung wieder.
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Manchmal kann man im Löss, besonders häufig in den jüngsten, oberen Schichten der
Würmeiszeit, die hellweißen Gehäuse kleiner Schnecken finden. Sie lebten hier in der
eiszeitlichen Kältesteppe. Funde, deren Alter zwischen 10.000 lind bis zu mehreren

100.000 Jahren betragen.

Entstehung der Hohlwege

Noch bis Mitte des letzten Jahrhunderts
waren Pferdegespanne auf unbefestigten
Wegen in der Feldflur das gängige
Verkehrsmittel. Die Talböden zwischen
Münchweier und Ettenheim, Altdorf
und Schmieheim oder in manchem
kleinen Seitentälchen waren feucht-
nasse Riede, die kaum zu befahren
waren. Die Namensgebungen wie I/Er-
lenried", I/Mittelried", "Rittenbruch",
"Altdorfcr Ried" und die heute dort
noch vorfindbaren Nutzungen lassen
daran keinen Zweifel. Für den Verkehr
zwischen den Ortschaften wurden daher
die Lösshügel überfahren. Die Wagen-
räder und Pferdehufe vieler Bauerngene-
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rationen haben den verfestigten Löss so
gelockert, dass er mit Hilfe des Regens
ausgewaschen und wieder Richtung
Rhein transportiert wurde. Es dauert
Jahrhunderte, bis sich ein Hohlweg tief
eingegraben hat und dann den Charakter
einer Gasse erhält. Die Eintiefungs-
geschwindigkeit ist abhängig vom Ge-
fälle und der Benutzungshäufigkeit. Die
Hohlwege waren aber wegen mangelnder
Befestigung und damit verbundener
Rutschgefahr, insbesondere bei Nässe
und schwerer Ladung, nicht besonders
belie.bt. Zudem ist die schmale Weg-
führung auch heutzutage noch ein Pro-
blem für den Gegenverkehr. Tiefere,
lange, meist mit geringerem Gefälle
(Steigung um 3 bis 4 %) ausgebildete

c=== __ u



Hohlwege weisen eine ältere Geschichte
auf. Erschließungswege in die Feldflur
sind eher als kurze und oft auch steile
Hohlwege ausgebildet. Je nach Situation
können imposante Hohlwege in kurzer
Zeit entstehen. Meist aber konnten sich
die Wege nur durch lange, über Jahrhun-
derte währende Nutzung über 10 mund
mehr in den Untergrund hineinfressen.
Der verstorbene Historiker Hubert Ke-
witz recherchierte nach einer Anfrage
von mir 1996 zur Kahlenberggasse: Nach
seiner schriftlichen Auskunft wird der
Weg in historischen Verzeichnissen von
1325/30 bereits .bim alten wege" genannt,
172] dann naltweg gaß", Der Namen
.Kahlenbetg Gaß" taucht erst später
auf. Abschließend meinte Hubert KEwrTZ
in seiner schriftlichen Mitteilung:
"Stattliche rund 1000 Jahre dürfen wir
für den Weg wohl ansetzen ",
Die geringe Quellenlage im Falle der
Hohlwege erschwert jede Recherche. Da
sich Hohlwege langsam, zum Teil über
Jahrhunderte entwickelten und zum
bäuerlichen Alltag gehörten, fanden sie
nie hohe Beachtung - auch nur selten in
Historikerkreisen, obwohl diese Wege zu
den ältesten erlebbaren Kulturspuren in
unserer Heimat zählen. Betrachtet man
die Dimensionen und Strukturen der
Kahlenberggasse. so kann man von einer
deutlich längeren Geschichte des Weges
ausgehen. Sie stellt einen Teil der direk-
ten Ortsverbindung zwischen Her-
bolzheim und Ettenheim dar und dürfte
mindestens mit den jeweiligen Orts-
gründungen ihren Ursprung besitzen.
Lössgebiete zählen zu den Altsiedelge-
bieten der europäischen Kulturgeschich-
te. Einige jungsteinzeitliche Funde ver-
teilt über die gesamte Region belegen
dies (GERBIGund DEHN in Landes-
denkmalamt Band 5 und 28/2, LFU 1987;
NÜRLING 19921. Vor bereits 6.000 Jahren

war für die sesshaft werdenden Men-
schen der Löss leicht bearbeitbar, worin
ein Hauptgrund der frühen Besiedlung
liegt. Kelten hatten dann bereits größere
Siedlungen in der Region. Verschiedene
Kleinfunde aus der Bronzezeit und
schließlich das hedeutende Fürstengrab
aus der Hallstattzeit U1l1 620 v. Chr. in
Kappellegen nahe, dass sich in Mahlherg
ein Fürstensitz befand ILANDESDENK-
MALAMTDauerausstellung im Colomhi-
schlösschen Freiburg. DEHN1993, Fund-
berichte Band 17/2, 28/2). Zur land-
wirtschaftlichen Nutzung kam in der
Region noch der Bergbau hinzu: Die Kel-
ten nutzten nachweislich die Erzvor-
kommen am Kahlenberg/Rötelberg
(SCHULTE-FISCHEDICK1998J. Im Nord-
schwarzwald ist bei Neuenbürg sogar
eine große keltische Siedlung wegen den
dortigen Erzvorkommen bekannt gewor-
den ILD, RP Stuttgart 20071. Der Bergbau
und die Eisenverhüttung wurden hier
dann von den Römern fortgesetzt. Aus-
gerechnet der Fund eines verfüllten
römischen Hohlwegs in Tutschfelden
(LANDE~DENKMALAMTHand 12; S. 566-574),
wo zudem auch Eisenschlacken gefun-
den wurden, belegt nicht nur die
Erznutzung. sondern aueh das Vorkom-
men von Hohlwegen bereits zur rörni-
sehen Zeit. In größerem Maßstab wurde
dann im Frühmittelalter das Erz des
Kahlenbergs in der Umgebung verhüttet
(GASSMANN2005J.
Hohlwege sind - nüchtern betrachtet -
Erosionsspuren in der Landschaft. Im
Falle der Kahlenberggasse dürften nach
grober heutiger Berechnung mindestens
50.000 m3 Lössgestein (aus der gut 1.500
m langen Gasse bei durchschnittlich
4% iger Steigung] erodiert und abge-
schwemmt worden sein. Nicht einge-
rechnet sind die veränderten, zum Teil
abgetragenen Oberkanten der Gasse,
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oder so mancher Kubikmeter, der aufge-
füllt wurde. Geht man von einem Alter
von 2.000 Jahren aus, müssten seit der
Römerzeit täglich über 130 kg Lössaus-
trag erfolgt sein. Bei solchen Massen und
den derzeit schon genutzten Erzvorkorn-
men am Kahlenberg ist es gut denkbar,
dass der Weg sich bereits zur Römerzeit
oder gar in der vorrömischen Eisenzeit
einzutiefen begann. Es ist gut möglich,
dass die Kahlenberggasse ein Verbin-

dungs weg zwischen den Erzvorkommen
am Kahlenberg und der geographisch
günstigen Ertenbachtalenge, mit den
dort nächstgelegenen Wasservorkorn-
men, beziehungsweise zur Siedlung in
Altdarf war. In mehreren Artikeln des
Landesdenkmalamtes wird vermutet,
dass die römische Besiedlung der Region
deutlich umfangreicher war: "Das Aus-
maß der Ausbeutung von Boden-
schätzen in römischer Zeit ist hier 110ch

Aufn. Landesamt für Ceoinfurmation Lind Landesentwicklung Badcn-Württcrnbcrg.

Das digitale Geländemodell 1 : 50.000 zeigt den gleichen Ausschnitt wie die
topografische Karte (S. 46) mit dem Ettenbachtal als Zentrum. Gut erkennhar sind
die wegen des lockeren Löss weich wirkenden und wegen dessen leichter Erodier-
barkeit von Terrassen durchsetzten Hügel der Vorbergzone. Viele Hohlwege sind als
lineare Einschnitte sehr gut zu erkennen, insbesondere bei einem Vergleich zum
Bild 2. Bei genauerer Betrachtung sind die heutigen Siedlungsgebiete. der Damm des
Rückhaltebeckens im Erlenried [Bildrnitte], die Rebflurbereinigung "Hörelt" nord-
westlich Münehweier, die quadratischen Teiche im Filmersbach in der Bildmitte
oben, oder der Verlauf der Bundesstraße 3 links oben im Bild, gut zu finden.

50



sehr wenig untersucht" (FlNGERLlNet a1./
LANDESDEl'·HLMALAMT 1987). Ein Grund
liegt darin, dass die meisten römischen
Siedlungsspuren am Rand der Vor-
bergzone durch die Erosion der Lössland-
schaft unter' dicken Schwemmlöss-
auflagen "vergraben" sind. So liegen die
römischen Spuren in der Rheinebene im
Schnitt 1,5 m tief (AssKAMP,KOKABJ,
W,lliL in LD Fundberichte Band 12: Das
römische Brandgrab bei Altdorf) . Am
Rand oder in der Vorbergzone liegt der
römische Schutthorizont bereits 1 m
unter der Sohle des heutigen Bachbettes
in Altdorf und damit über 2,5 m tief. (M.
SCHiVUTT zitiert Herrn GEPPERTin LD
Fundherichte Band 19/2 S. 101-1101.
Nach den umfangreichen Gräberfunden
beim Bau der Altdorfer Kirche (KEWTTZ

19751kann durchaus eine größere römi-
sche Handwerkeransiedlung. wo Eisen-
produkte im Mittelpunkt gestanden
haben könnten, vermutet werden.
Stellenweise finden sich auch Hohlwege
im Wald oberhalb von Wallburg und
Münchweier soweit dort Löss noch auf-
liegt. Die dortige Entstehung ist mit
Holz- und Steinbruch nutzung in Zusam-
menhang zu bringen. Durch das starke
Gefälle am Schwarzwaldrand und die
schweren Lasten können dort Hohlwege
auf unbefestigtcn Wegen schneller
entstehen.
Die Namensgebung der IIAltwickgassell,
die sich zwischen Altdorf und Etten-
heim nach Osten richtet, lässt Fragen of-
fen. IIAltwick" bedeutet im Alemanni-
schen so viel wie "Alte Siedlung". Die
Tiefe und Form der Gasse deuten eben-
falls auf einen sehr alten Weg hin, allein
wohin dieser Weg führte ist offen. Eine
zugehörige Siedlung ist aus dem Gebiet
nicht bekannt und eine Weiterführung
des Weges bis Wallburg ist weniger
wahrscheinlich.

Orte der Angst und der Gefahren?

lIDluch diese hohle Gasse muss er kom-
men" - vielen ein wohl bekanntes Zitat.
So beschreibt Friedrich Schiller den Ort
des möglichen Attentats von Wilhelm
Tell auf den habsburgischen Landvogt
Gessler im Jahre 1307 (Friedrich
SCIIILLER,Wilhelrn Tell, 4. Aufzug, 3.
Auftritt). Befindet man sich in der Sohle
eines tiefen Hohlweges, so kann man
sich gut vorstellen, dass solche Stellen
der ideale Hinterhalt für Überfälle Z11

historischen Zeiten waren, so auch von
Wilhe1m Tell genutzt. Heute kann der
Wanderer sich aber getrost auf die Natur-
wunder im Hohlweg konzentrieren und
das ausgleichende Klima in diesen his-
torischen Gefilden genießen.
Solche hohlen Stellen weisen uns aber
tatsächlich auf eine besondere Gefahr
hin, die in Lössgebieten immer gegen-
wärtig ist: Die Gefahr der Bodenerosion
mit a11 ihren Nachteilen wie Ccwäs-
serverschlammung, Verlust der Acker-
fruchtbarkeit nsw. Unsere historische
Kulturlandschaft hat sich mit ihren
Kleinterrassen, den vielen Randstruk-
turen und Graswegen mit nur leichten
Steigungen (2 bis 5 %) optimal an die ge-
ologischen Rahmenbedingungen ange-
passt. So eine erosionsfreie. nachhalti-
gcre Bewirtschaftung hatten die Römer
begonnen, in die lössbedeckten Hänge
kleine, meist nur schmale Terrassen, mit
niedrigen Fc1drainen zu formen. Damit
blieben die natürlichen Geländeformen
und damit einer der wichtigsten land-
schaftsbildenden Faktoren weitgehend
erhalten.

Bodenerosion gab es mit der acker-
baulichen Nutzung von Lössgebieten
schon immer. Flächige Bodenverluste
von mehreren Metern auf den Hügeln
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i\ufn. Hain Gorny

Die Römer begannen mit ocr Anlage von Kleinterrassen. Sie sind die optimale Anpassung zur
nachhaltigen Bewirtschaftung an hügelige Lösslandschaften. Frühjahrseindruck der histori-

schen Kulturlandschaft westlich der Altstadt von Ettenheim.

der Vorbergzone sind die Regel [Scno'rr-
MÜLLER 1961 in WOLFjHASSLER 1993). Der
abgetragene Boden lagerte sich vor-
wiegend als Schwemmlöss in den Tal-
lagen und der Rheinebene ab. Es gibt
sogar Berichte aus dem Kraichgau von
großen, plötzlichen Schwcmrnlösskata-
strophen noch vor der Römerzeit. Durch
falsche Landbewirtschaftung der Kelten
wurden ganze Siedlungen in der Nähe
von Bruchsal schlagartig 11 begraben"
(BADISCHE NEUESTE NACHICHTEN vom 20.
August 1992 in WOLF/HASSLER 1993). Je
nach Lage von historischen Siedlungen
wurden diese abgedeckt, so wie die römi-
schen Siedlungsspuren in Altdorf (oder
sogar durch jüngere Erosion heute wie-
der freigelegt KUTTNEN 2007 in LD Fund-
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berichten Band 29 S. 533-558). Stärkere
Lössabschwemmurigen in unserer Re-
gion sind in jüngerer Zeit wieder ver-
mehrt zu beobachten. In größerem Aus-
maß in Zusammenhang mit dem Mais-
anbau, der in den letzten Jahren auch die
Vorbergzonenhügcl flächig erobert hat.

Biotopbedeutung

Es ist verwunderlich, dass unsere
Hoh lwege ihren gesetzlichen Schutz
nicht als kulturhistorische Dokumente -
zumindest als Bodendenkmal - sondern
wegen ihrer Bedeutung als wichtiges
Rückzugsgebiet für die heimische Tier-
und Pflanzenwelt erhielten. Alle Hohl-
wege sind durch das Landesnaturschutz-



gesetz geschützte Biotope und stehen
unter dem allgemeinem Schutz des § 32
i6) soweit sie mindestens 1 m tief sind
und eine Böschungsneigung von min-
destens 45C erreichen: "Alle Handlun-
gen, die zu einer Zesstotung oder erbe-
blichen oder nachhaltigen Beeinträchti-
gung der besonders geschiitzten Biotope
führen können, sind verboten ".
In der Tat sind Hohlwege Naturoasen.
Ein Biotoptyp. in dem sich viele ver-
schiedene Nischen finden, die eine Viel-
zahl von Pflanzen und Tieren beherber-
gen. Sie sind ein attraktives Bcobach-
tungagebiet für den Naturliebhaber. Die
Artenvielfalt in einem Hohlweg ist vor
allem durch die verschiedenartigen
Strukturen und die Klimaunterschiede
bedingt. Von den sonnenexponierten.
trockenwarmen Oberkanten bis hin-
unter zur feuchtkühlen Hohlwegsohle
findet sich ein breiter Klima- und Nähr-

stoffgradient, der eine ebenso breite
Vegetation mit sich bringen kann. Von
Arten der Halhtroekenrasen bis zum Wald-
bodenfarn, von der Moos- und Flechten-
gesellschaft bis zu der Nasswiesen-Seggen
reicht das Spektrum. Hinzu kommen Son-
derstrukturen wie freie Lössstellen. -wändc
oder Gebüschsäume mit speziellen Art-
vorkommen. Ausführliche Beschreibungen
zur Artenvielfalt sind im Buch über
Hohlwege der damaligen Landesanstalt für
Umweltschutz (WOLFjHASSLER 1993) zu
finden mit Artikeln von M. und D. HAss-
LER, M. BRAUN, R. WOLF, P. KUNZ, D.
BAUMGÄRTNER, G. SCHMlD und B. BAIER.

Auffällig sind hierzulande einige Vogel-
arten, die ihre Bruthöhlen in senkrechte
Lösswände graben: So brütet der Eisvo-
gel in einem Hohlweg bei Ettenheirn-
weiler, der Bienenfresser in Hohlwegen
von Ettenheirn, Altdorf und Ettenheim-
weiler. In der Kahlenberggasse sind noch

Aufn. Thonras Ullrich

Detailausschnitt einer Lösssteilwand. die von einer Vielzahl VOll Insekten
bewohnt wird.
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Das kühlere Klima der Hohlwegsohle schätzt auch das Waldbrettspiel.
Der Tagfalter ist regelmäßig, insbesondere im Mai, Juli und August in den
Hohlgassen anzutreffen. Einzelne Palter verteidigen dabei ihre Sonnen-
plätze gegen Artgenossen, wobei oft heftige Kämpfe zweier Falter be-

obachtet werden können. Auin. Thornas Ul lrich

Schatten- und feuchtigkeitsliebende Pflanzen finden sich gerne an der
Hohlwegsohle. Hier in der "Altwickgasse" der immergrüne Dornige
Schildfarn [Polystichurn aculcatum), Die Art wird auf der "Roten Liste"

geführt.
S4



die Spuren einer Uferschwalbenkolonie
zu sehen, die noch um 1980 Bestand hat-
te. Fast immer findet sich ein reicher In-
sektenreichturn. Löss- oder Pelzbienen
und. Grahwespen sind an Sonnen be-
schienenen Lössbereichen zu beobach-
ten, wo diese ihre Brutstätten anlegen
oder mindestens eine Wärmeinsel finden.

Hohlwege: Schicksal, heutige Nutzung

Der gesetzliche Naturschutz hilft den
Hohlweg-Naturoasen oft herzlich wenig.
Mal ist der Schutzstatus nicht bekannt
oder die Erheblichkelt von Baumaßnah-
men wird von den eingriffsgenehmigen-
den Verwaltungen unterschätzt oder
nicht als solche wahrgenommen.
Mit höherem Verkehrsaufkommen ver-
schwanden oft die Hohlwege, schon
alleine weil ein Gegenverkehr dort
kaum möglich ist. Hohlwege werden als
Hindernisse für die moderne, durch
Croßmaschincn geprägte Landwirtschaft
wahrgenommen. Die an die erosionsge-
fährdete Geologie angepasste kleinräu-
mige Landschaftsstruktur, mit vielen
kleinen Rainen und vielen für die Groß-
agrartechnik zu kleinen Terrassen, ist
nach wie vor durch Zerstörung über
Flurbereinigungen und Rebumlegungen
gefährdet. Andererseits steht die Nut-
zungsaufgabe mit Verwilderung und Ver-
waldung der historischen Kulturland-
schaft der Vorbergzone gegenüber. Noch
heute sind Auffüllungen von Hohlwegen
- auch mit Müll und Bauschutt -
regelmäßig zu beobachten, wenn auch
/I 11ur" in kleinen Schritten. Nachteilig
für die Hohlwege ist das Teeren der
Sohle, da das Kleinklima verändert und
die Ablaufgeschwindigkeit des Regen-
wassers erhöht wird. Verschiedene jün-
gere Baumagnahmen wirkten sich nega-
tiv auf die Cestalt der hiesigen Hohl-

wege aus: Bei Baumaßnahmen unter an-
derem in der Altwiekgasse (Wasser-
leitung, Auffüllung 1994), bei Wallburg
(komplette Auffüllung 1996), Böschungs-
eingriffe Weilerberghohlweg (2003) und
zuletzt bei Baumaßnahmen an der Kah-
lenberggasse (unnötiger Böschungsahtrag
an zwei Stellen 2008j, musste seitens
eines Naturschutzverhandes der Weg
über die Presse (www.nabu-ettenheim.
dejAktivitätcnjBiotope/Hohlwege in un-
serer Region) beschritten werden, um
den Biotopen, dem historischen Erbe
und der Allgemeinheit zu Ihren Recht zu
verhelfen, was aber regelmäßig nur
eingeschränkt gelingt. Die vorbildliche
Verlegung einer Gasleitung 1996 durch
die Ettenheim und Ettenheimweiler
verbindenden Hohlwege mittels Klein-
bagger ist die Ausnahme. Ganz selten
kommt ein Hohlweg in den JlGenuss"
einer Sanierung, so wie das Vorzeige-
heispiel bei der Manenkapelle in Kip-
penheim. Die Bezirksstelle für Natur-
schutz Karlsruhe konnte Anfang der
1990er Jahre sogar ein ganzes Hohlweg-
sanierungsprogramm im Kraichgau auf
die Beine stellen.

Erhalt und Pflege

In der heutigen Landschaft ist es für den
Erhalt der Hohlwege sehr zielführend,
eine Einbahnstraßennutzung festzule-
gen. Ansonsten werden bei Verkehrs-
manövern die Böschungsfüße ange-
fahren, W;:lS die Erosion erhöht und be-
schleunigt. Die Anlage von Wegen und
das Befahren oder Bebauen der Hohlwe-
goberkanten sollte schon aus Sieher-
heitsgründen nicht erfolgen, da Lössah-
hrüche jederzeit auftreten können. Um
das besondere Klima zu erhalten darf
keine Befestigung der Sohle mit Teer
oder Beton erfolgen. Genauso wenig wie
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unnatürliche Wasserzuleitungen in den
Hoh lwcg, die ebenfalls die natürliche
Erosion zum echten Problem aufhauen
können. Das abschnittsweise "Auf-den-
Stock-setzen" der Hecken und Räume ist
die sinnvollste Grün- und Gehölzpflege
für einen Hohlweg. An den Huhlwegob-
erkanten sollten bevorzugt Gebüsche
wie die landschaftstypischen Weiß- und
Schwarzdorne oder Hartriegel belassen

werden. Größere Bäume an den Ober-
kanten sorgen für schnellere Erosion
durch Wurzelabsprengung oder Wind-
wurf. Die häufig anzutreffenden Robi-
nien sollten entfernt werden, da sie
ebenfalls die Erosion der Hohlwege,
durch Lösslockerung mittels Nährstoff-
anreicherung im Wurzelraum. bcschleu-
nigen.

Auln, Thonras Ullrich

Wohltuend ist ein Spaziergang in der Sommerzeit. Feuchtkühl,
mit einem Spiel aus Licht und Schatten an heißen Sommertagen,

kann man der Hitze leicht entgehen.
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Wintereindruck vom naturnahen Hohlweg zwischen Pfaffenbach und Marhach.
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