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 Het Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano is gelegen in de provincie Campanië in Zuid-

Italië en behoort tot het UNESCO-werelderfgoed, vanwege cultuur en natuur. De Apennijnen, 

met als hoogste top de Monte Cervati (1899 mtr), bestaan hier uit karstgebergte met veel 

(deels onderaardse) riviertjes, dolines en grotten. De bekendste grot is die van Pertosa. 

Floristisch hoogtepunt is de Valle delle Orchidee. Deze reis werd speciaal voor de KNNV 

samengesteld door “Wandelenitalië”, www.wandelenitalie.nl. Wij werden ter plaatse begeleid 

door gidsen van de G.E.T. (Gruppo Excursionistico Trekking Vallo di Diano), Giancarlo, Vincenzo 

en Adèle. Daarbij vergezeld door een tolk, Madeleine. We verbleven de eerste dagen aan de 

kust bij Bosco in een hotel. Daarna verplaatsten we ons naar Padula waar de groep in twee 

agriturismo’s verbleef:  Il Castagneto en Tre Santi. 

http://www.wandelenitalie.nl/
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Dag 1: zaterdag 25 april  

Vliegen naar Napels, vervoer per taxibus naar het Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano. 

Verblijf  in een klein hotel aan de kust bij Bosco, San Giovanni a Piro. 

Dag 2: zondag 26 april  

Wandeling langs de kust bij Scario. 

Dag 3: maandag 27 april 

Wandeling naar Monte Bulgheria (hoogte 1224 m). 

Dag 4: dinsdag 28 april 

Busrit naar Maratea. ’s Middags WWF-oase in Morigerati. 

Dag 5: woensdag 29 april 

Wandeling naar het waterverdwijnpunt van Vallivona, de bronnen van de rivier de Bussento en de 

vallei Vallone dell’Inferno; vervoer per taxibus naar boerderijen in Vallo di Diano. 

Dag 6: donderdag 30 april 

Bezoek aan het historische stadje Buccino. Daarna ‘toeristische speleologie’ in de 

druipsteengrotten van Pertosa. 

Dag 7: vrijdag 1 mei 

Karstgebergte van de Monti Alburni: wandeling rotspunt Il Figliolo. 

Dag 8: zaterdag 2 mei 

Rustdag met eventueel bezoek aan het Kartuizer klooster van Padula en wandeling in de omgeving. 

Dag 9: zondag 3 mei 

Karstgebergte van de Monti Alburni: wandeling naar Cocuzzo delle Puglie en San Rufo. 

Dag 10: maandag 4 mei 

Wandeling langs de kust van Marina di Camerota naar baai van Porto Infreschi met  boottocht 

langs de kust naar de haven van Marina di Camerota . daarba bezoek aan het verlaten 

middeleeuwse dorp San Severino di Centola.  

Dag 11: dinsdag 5 mei - Valle delle Orchidee, en 

Dag 12: woensdag 6 mei 

Valle delle Orchidee met ‘s middags bezoek aan het ‘museum van Oude kruiden’ en aan het 

historische centrum van het middeleeuwse dorp Teggiano. 

Dag 13: donderdag 7 mei 

Wandeling naar de top van de Monte Cervati (1899m) langs dolines 

Dag 14: vrijdag 8 mei 

Bezoek aan de opgravingen van Paestum; vervoer per taxibus naar het vliegveld van Napels voor 

terugvlucht. 
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Dagverslagen 
 

Verslag van zaterdag 25 april 2009, reisdag  - Wybrich  

Om 10.15 uur worden we bij de incheckbalie van Transavia verwacht, het vliegtuig vertrekt om 12.40 

uur en de aankomst in Napels is vlg. de planning 15.00 uur. 

Ikzelf vertrek om 9.00 uur uit Heiloo en ben om 9.47 uur op Schiphol, bij de incheckbalie tref ik alleen 

Mikkel en even later ook Joke aan, de rest blijkt bij wat tafeltjes te zitten vermengd met SNP gangers. 

Jeanne voegt zich als laatste bij ons en dan checken we in. Alles blijkt prima geregeld en om 12.10 

gaan we aan boord. Het wordt een voorspoedige vlucht over de Veluwe, De Alpen, Venetië naar 

Napels. In Napels staat ons bestelde busje niet direct klaar en daarom eerst naar een  terrasje waar ik 

mijn eerste Italiaanse "birra" drink. Na 20 min. kunnen we toch in ons busje stappen en met wat 

gepuzzel krijgen we ook alle bagage erin. Door verpauperde buitenwijken rijden we Napels uit, we 

zien de Vesuvius in de verte liggen. Het wordt nog een lange rit met 1 stop bij een pompstation. 

Hoe verder van Napels hoe aantrekkelijker het landschap. Bloeiende acacia's en zuidelijker de rose-

paarse Judasboom. De eerste orchideeën worden in de berm gespot, buffelfarms voor de mozzarella 

en aan de westkant zo nu en dan prachtige vergezichten over zee.   

Het weer: licht bewolkt en 21 gr. C., een prima begin van de vakantie.  

 

Om 19.00 uur bereiken we Bosco, een dorp dat hoog ligt en waar je in de verte zicht op zee hebt. We 

worden welkom geheten met een glas vruchtensap vermengd met asti spumante (mousserende 

witte wijn) en wat hapjes o.a. gebrande hazelnoten en olijven. Na de kamerindeling (geen zicht op 

zee) volgt om 19.45 de kennismaking met de 3 gidsen: Vincenzo met Adèle en Giancarlo. 

Ons eerste Italiaanse diner -we hebben trek- bestaat uit hartige hapjes met brood, 2 soorten pasta, 

sla met vlees en frites en als dessert cake/taart, we drinken er wijn en water bij. Na het diner vertelt 

Giancarlo, aan de hand van een kaart, over het gebied. Een busje met chauffeur, een tolk en 3 gidsen 

staan tot onze beschikking, ze hebben ervaring met wandelgroepen, hoe zal dat de komende dagen 

met KNNV-gangers gaan? 

Margriet stelt het voorstelrondje nog even uit naar de volgende dag maar de taakverdeling ivm met 

het reisverslag wordt wel even bepaald. Na het eten schrijf ik dit verslag van de eerste dag.                                                                                                                    
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Zondag 26 april 2009 – de dag van de weitjes! - Joke 

We krijgen een Italiaans ontbijt: een croissantje met vulling (soort van pudding). We vertrekken om 

9.00 uur voor een inloopwandeling. Niet de steile afdaling van dag 1 uit het programma gelukkig. Die 

heb ik 5 jaar geleden met de SNP gedaan en heb me daar vreselijk op stukgelopen. 

We stappen uit in Scario. Margriet (grote) wijst ons op boogtakmos dat in Nederland  niet voorkomt. 

Vrijwel direct stuiten wij op een boomgaard met allerlei verrukkelijke orchideeën, zoals de harlekijn 

(orchis morio), hondskruid (pyramidalis)  tongorchissen (linqua), spinnenorhis (ophrys sphegodes), de 

kuifhyacint, etc. etc. 

 

Mijn reisgenoten zijn niet uit de boomgaard te krijgen. Heel 

langzaam en genietend lopen wij omhoog langs zee. Onze 

gidsen weten niet wat ze met ons aanmoeten maar 

berusten in hun lot en wachten, wachten. 

Ik ontmoet een prachtige smaragdhagedis en zet een 

hoornaar op de foto. 

Om 13.00 uur zijn we bij een druipsteengrot aan zee en 

eten daar ons lunchpakketje op. We zijn stil van al het 

nieuwe en het mooie. Nadat we weer doorlopen zien we 

een steeneik met mooie zwammen aan de voet, 

zwaardlelies, heel veel smaragdhagedissen, aardbeibomen 

en de azuurblauwe Middellandse zee beukt op de rotskust 

onder ons. Ook mooie grassen en de steekwinde zien we. 

Het wordt een beetje heiig en drukkend. Ook de 

aapjesorchis (orchis simia) komen we nu tegen.  

Margriet heeft ons de hele dag een lekker ijsje voorgehouden, maar ’t wil nog niet erg lukken. Het 

strandje met zwemmogelijkheid uit het programma blijkt een kale rotsige kalkplek zonder zand te 

zijn. 

                                                            
Maar aan het eind van de wandeling bereiken wij de haven van Scario en drinken daar wat en eten 

het beloofde heerlijk ijsje. We zijn om 17.00 uur terug in het hotel. Er wordt nog een weitje boven 

het slaapadres van Margriet en Madelene ontdekt met tientallen vlinderorchissen, aapjesorchissen 

en ook nog poppenorchissen (Aceras anthropophorum). Margriet (de kleine) loopt te jubelen van 

geluk. Het is al bijna donker als we aanschuiven aan de avondmaaltijd en schuiven het voorstelrondje 

nog even voor ons uit naar de volgende dag. 
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Maandag 27 april;  beklimming van de Bulgheria (1224m) –  Peter 

 Bulgheria is de naam van de mooie en indrukwekkende rots recht achter ons hotel. 

Romeo, de eigenaar, beklimt hem zelf ook wel eens in de avond, om een everzwijn te schieten.  

De buit wordt dan vervolgens met behulp van o.a. zijn zoon naar beneden gebracht en voorgezet aan 

zijn gasten. 

 De beklimming begon met mooi weer.Een witte bosvogel zat ons op te wachten aan de rand van de 

eerste beklimming gevolgd door mooie Pauciflora orchideeën. 

    

      
Vincenzo en Adele, ondergetekende, Madeleine, Joke, Wijbrich en Dick bereikten als eersten de top. 

Daar stond San Francesco d'Assisi ons op te wachten.  

Na een paar foto's zijn we gaan lunchen op een rustig plekje uit de wind.  

Tot onze verbazing kwamen toen Magriet, de reisleidster, en Mikkel ook de top op lopen. Foto's 

werden er weer gemaakt, maar dit keer leek het meer op een huwelijksaanzoek door Mikkel. Annie, 

Emanuel en Maaike bereikten daarna ook nog de top. Gezamenlijk zijn we weer naar beneden 

gelopen wat echter nog niet zo makkelijk bleek. Op de afdaling kwam Wijbrich ten val en blesseerde 

haar bril. Een vriendelijke opticien in Scario verloste haar van een verdraaide kijk op de wereld. 

Op de terugweg kwamen we nog een orchidee tegen die (op)gemerkt was door Gea. 

De grote vraag was of ze wel of niet bevlekt was ontvangen. God mag het weten .... 

  

Maar waar was Martien gebleven?? Met zijn ''Sherlock-Holmes-achtige'' speurwijze was hij van het 

juiste pad gedwaald en niet meer terug te vinden. Hij hield iedereen in zijn greep tot op het eind van 

de dag. Bij terugkomst werd er een briefje achter de ruitenwisser gevonden dat zei dat hij al om 

12.30 terug was om in een bar met een biertje zijn dorst te lessen... 

 Maaike was vandaag nog niet jarig, want ze werd vergeten door de bus. De volgende dag is dat weer 

ruimschoots goedgemaakt. 
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Dinsdag 28 april 2009 – Maratea en WWF-Oase bij Morigerati -  Roy  

 

     
                

Vandaag zijn we gegaan naar Marathea naar een Christusbeeld met uitzicht over de baai van 

Policastro en de stad. Zelfs hier vonden we enkele orchideeën. Er kwam een onweersbui aan, toen 

snel afgedaald met de bus naar de koffie in het dorpscentrum waar Margriet trakteerde op koffie en 

koek wegens de geboorte van haar kleinzoon. 

 

Daarna gingen we lunchen-

picknicken aan zee met brood 

met gegrilde groenten en fruit, 

alles met een “huiswijntje” 

afgesloten.  

 

 

 

 

 

Daarna reden we naar Morigerati naar een gebied de “Oasis” van het 

Wereldnatuurfonds, naar de Bussento-rivier met karstverschijnselen. 

Eerst afdalen in een vallei met watervallen en een voormalige 

watermolen. Erg groen; veel acanthus, waternavel en orchissen. Heel 

veel mossen en baardmossen; het leek wel een tropisch regenwoud. De 

Bussento kwam hier – na ca 6 km lang ondergronds gestroomd te 

hebben – via een grot weer bovengronds. Toen we met zaklantaarns 

deze grot in gingen, vlogen de vleermuizen ons om de oren. Daarna 

voorzichtig terug want vanwege de regen was het pad glibberig 

geworden. Op de terugweg gingen met naar het dorpje Scario aan de 

kust om een Italiaans ijsje te eten. Daarna gingen we naar het hotel in 

Bosco terug, waar we de verjaardag van Maaike vierden met een 

visdiner en taart met kaars met champagne toe. Al met al een geweldige dag! 
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Woensdag 29 april 2009: Bosco-Vallivona-Padula  -  Martien  

 

Om ongeveer 8.30 verlieten we ons hotel in het mooie plaatsje Bosco om koers te zetten richting 

Padula, waar we de rest van de vakantie  zouden overnachten. 

 

In de buurt van Sanza bracht het busje ons naar het beginpunt van 

de afdaling van ongeveer 300 mtr.met een gemiddelde 

moeilijkheidsgraad.  

De wandeling begon op de “Colle del Pero” ofwel “Heuvel van de 

Perenboom”.  

Bij het begin van de wandeling werden onze schoenen bekeken en 

aan Jan werden laarzen uitgereikt. 

Een poosje later, bij het verdwijnpunt 

van Vallivona, werd duidelijk waar de 

laarzen voor dienden.Ook wisten we 

toen waarom Madeleine dinsdag een 

lijst liet rondgaan met het verzoek je 

schoenmaat op te geven. 

Aanvankelijk dacht ik dat er een spel 

of een of andere quiz op het 

programma stond voor een 

regenachtig uurtje. Helaas bleek de 

belangstelling om natte schoenen en 

voeten te halen nihil, zelfs Jan waagde zich met laarzen er niet aan. 

Tijdens de verdere afdaling hebben we zonder verdere kleerscheuren een paar moeilijke 

hindernissen genomen met het oversteken van het beekje. 

Ook hebben we verschillende nieuwe soorten op de lijst kunnen toevoegen,zoals Asperula taurina, 

Ophrys biscutella, Ophrys sphegodes ssp garganica en Dactylorhiza sambucina.Een leuke vondst was 

ook de Kleine stinkzwam ( Mutinus caninus ). Voor de vlinders was het te koud en te nat. 

In zijn geheel genomen een fijne wandeling met verschillende interessante aspecten en nu en dan 

lichte regenval die de pret niet mocht drukken. 

Na afloop werden we keurig op tijd  opgepikt door ons busje dat ons vervolgens naar de nieuwe 

onderkomens bracht. 

Het grootste gedeelte van de groep werd ondergebracht bij “Il 

Castagneto”. 

 Jeanne, Wybrich, Jan en ondergetekende logeerden op het 

Agriturismo “Tre Santi” . 

Bij aankomst werden we meteen getrakteerd op de zang van de 

Nachtegaal en het typische geluid van de Hop in de verte. 

Jan wist me te vertellen wie de drie heiligen waren n.l. : De HH. 

Bruno, Lorenzo en Michaël. 

Tegen acht uur werden we opgehaald om het diner gezamenlijk te 

gebruiken ten huize van “Il Castagneto” 

Het diner was voortreffelijk en rond 10 uur gingen we met zijn vieren 

“huiswaarts”. Al met al weer een mooie dag. 
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Donderdag 30 april 2009; Buccino en de grotten van Pertosa - Mikkel 

 

Om 7:30 ontbijt, geroosterd brood met jam en koekjes. Het regent een beetje als we om 8:30 

worden op gehaald door “ons” busje (we hebben elke dag een andere bus, met vandaag een 

chauffeuse).  We hebben een rit van ongeveer 1 h naar Boccino waar we een rondleiding krijgen door 

het oude stadshart. We worden op een pleintje voor een kerk afgezet en de twee gidsen, mooie 

dames voor zien van grote zonnebrillen, staan ons al op te wachten. De zon is weer doorgebroken ! 

Een rondleiding door het oude stadje leidt via steile straatjes en stegen langs soms vervallen huizen 

en half ingestorte gebouwen. Dit is meestal (nog?) niet herstelde schade van de grote aardbeving uit 

1980. 

 

    
 Buccino - “stoffige” mozaiken      -  “ezel”parkeerplaats voor mensen die schulden moesten afbetalen     -       “wasdag” 

  

We horen dat veel mensen niet zijn terug gekeerd naar de oude stad en de voorkeur gaven  aan de 

nieuwe wijk in het dal. Deze aardbeving heeft door zijn schade ook oude resten van vroegere 

bewoning bloot gelegd. We zien resten van romeinse muren door een speciale glazen vloer 2m onder 

ons liggen. We bewegen ons heel voorzichtig, stel je voor...  Dan kan Dick het niet langer aanzien en 

begint een deel van het glas schoon te poetsen, iets dat al lang niet lijkt te zijn gebeurd! Ook krijgen 

we nog delen van mozaïek vloeren te zien. Het gaat verder door de kronkel straatjes en we belanden 

bij de ruïne van een groot kasteel uitgevoerd in witte kalksteen. Hier zijn de herstelwerkzaamheden 

nog in volle gang. Een groot muren en toren complex kijkt uit over het dal. De geschiedenis gaat 

terug tot de Romeinen, en alle opvolgers hebben hun aandeel in het huidige bouwwerk gehad, ook 

de Anjou's die hier hebben geheerst.  Via een grot waar een heremiet zou hebben verbleven gaan we 

naar leuk barretje, en dat werd tijd het begon weer te betrekken. Na een het choco waar in je lepel 

recht op bleef staan gingen we naar de bus, het regent nu weer. 

 

         
Buccino - bovenplein    kasteelruïne   onderweg Orchis purpurea!!.... 
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  . 
Foto’s van een orchideeënveldje onderweg 

We gaan naar Grotto del Angelo We arriveren net op tijd om nog een tafel te confisqueren voor dat 

er twee schoolbussen leeglopen en het zelfde doen. Weer een piek fijn verzorgde picknick van 

Vincenzo's moeder. Na deze lunch splitst de groep zich, een deel gaat wandelen in de buurt, een 

ander deel maakt zich op voor een bezoek aan grotten van Angelo, de toeristische route. Peter, Roy, 

Wijbrich, Madeleine en ik gaan voor de speleo-route onder leiding van Vincenzo die ook grottengids 

blijkt te zijn. Als uitrusting krijgen we een overall, laarzen, een gordel en een helm. De verlichting 

bestaat uit een carbidlamp en een batterijen-lamp als back-up. De carbid lamp bestaat uit een 

acetyleen generator - een bus met blokken carbid in water met ventiel, verbonden door een slang 

met de brander voorop de helm. Hier zit ook her ontsteek mechanisme. Dan vertrekt het groepje 

naar de ingang van de grot waar we ook de andere grotgangers ontmoeten en er eerst een stuk met 

de boot wordt afgelegd onder luid opera geschal van de gondeliers. Aan het eind stapt iedereen uit 

en  splitsen we weer, wij ontsteken onze lampen en volgen Vincenzo naar een test stuk van de grot. 

                    
 Speleologie door Mikkel, Wybrich, Peter, Madeleine en Roy  begeleid door onze gids Vincenzo 

We passeren allen moeiteloos en zijn waardig bevonden om ook de rest van het parkoers af te 

leggen. Zo'n vlam op je hoofd geeft best veel licht, maar het blijft oppassen, je steekt zo jezelf of een 

ander in de fik. We passeren mooie druipstenen, kandelaars en gordijnen, vleermuizen vliegen om 

ons heen. We klauteren en glibberen langs klei en slib putten, die laarzen zijn niet voor niets! Ook 

zien we de blinde grottengarnaal een frummeltje van 5 mm. Als test doen we alle lampen uit en 

genieten we van de totale stilte in de duisternis af en toe verstoort door een vallende druppel. Dan 

naderen we het eind en sluiten af met de spectaculaire “brievenbus”, hier kan je alleen door heen als 

je je hoofd naar links draait, je voet vooruit zet, je schouder draait en dan even door je knieën zakt en 

zo voort schuifelt en uitkijken dat je niet je hand brand.  Au! te laat, tja dat schijnt er bij te horen... 

Dan komen we in het ''nu verlaten'' toeristische deel van de grot en wandelen we onderwijl 

genietend naar de uitgang. Het felle licht is weer even wennen ook al is het bewolkt en regent het. 

Bij het verkleden komen we een verlaten duivels masker tegen en proberen we Roy en Madeleine te 

laten schrikken, Roy heeft stalen zenuwen, maar Madeleine slaakt een kreet! Gelukt. 
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Dan vertrekken we weer naar ons verblijf in Padula waar ons weer 

een mooi viergangendiner wacht: antipasti , pasta's, een 

vleesgerecht met bijgerechten en een heerlijk toetje bestaande uit 

diverse fruit. Bij het natafelen verschijnt weer een selectie 

likeuren. Zo eindigt dan weer een diverse en perfecte dag. 

 

 

 

Speleoverslag van Roy – 30 april 2009 

Vandaag wakker geworden met de roep van een HOP (vogel), gestart met een busrit naar Buccino – 

alwaar we door twee gidsen werden rondgeleid – met interessante vondsten uit de romeinse tijd en 

met een oude burcht. Later kregen we de mogelijkheid om een karstrivier met grottenstelsel bij 

Pertosa te bekijken. De bezichtigen van de grot bestond uit een rondvaart met een “handgetrokken” 

boot. Twee man sterk trokken de “flak” door de grotten, al zingend gingen we scheeps. Ik en nog een 

paar hadden gekozen voor een speleologische rondleiding. Hiervoor kregen we een speciaal pak, 

kaplaarzen en een carbidlamp plus tankje uitgereikt. Na enige ontstekingspogingen lukte het onze 

gids Vincenzo mijn “vlammetje” te ontsteken waarna wij als een soort mijnwerkers het 

schemerdonker van de grotten ingingen. Na diverse klimpartijen en met pret om elkaars 

“vlammetjes” gingen we door het grottenstelsel waar vleermuizen ons vergezelden. Toen we bijna 

aan het eind van de excursie waren in de laatste ruimte zie de gids dar er drie uitgangen waren. De 

keuze viel op de zg. “brievenbus”, dwz verticaal kruip-door-sluip-door door een hele nauwe spleet! 

De gids vertelde dat hier zelfs de operazanger Pavarotti doorheen kon, incl. zijn beroemde zakdoek! 

In de grot leefde ook een garnalensoort; een witachtig dier dat net als de Olm altijd in het duister 

leeft. Al met al een middag met veel plezier om elkaar’s pak met carbidvlammetje en oh ja: aan het 

eind niet vergeten het gaskraantje dicht te doen, want daar is het daglicht alweer!! 
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Vrijdag 1 mei 2009: wandeling in de Monti Alburni, vanaf astronomisch observatorium (1060 m.) 

naar de rotspunt Figliolo (1290 m.) – Dick  

 
 

We stappen om 8.30 uur weer in het busje, dat ons via een prachtige tocht brengt naar de Monte 

Alburni, een bergflank gelegen in de noord-oostelijke richting ten opzichte van onze verblijfplaats. 

Halverwege de rit stapt Jan Modderaar in de bus, hij is een orchideeënliefhebber die ook op dit 

moment het gebied van de Vallo di Diano bezoekt en graag een dag met ons mee wil wandelen. We 

passeren op 800 meter het dorpje Petina, dat bekend is vanwege haar aardbeien en de vele 

kastanjebomen. De plaats dankt haar naam aan de enorme zilverspar die er vroeger gestaan heeft. 

Maar nu staan de weiden vol met orchideeën en vanachter de ramen van het busje zien we de 

prachtigste hellingen aan ons voorbij gaan. Gelukkig wordt een stop ingelast en als een stel 

uitgelaten kinderen bestormen we het weitje. We zien verschillende soorten orchids: provincialis en 

purpurea, veel mascula. 

Na enige tijd heeft Margriet met veel moeite haar reisgenoten weer in het busje verzameld en de reis 

wordt voortgezet, we gaan steeds hoger, 

We zien prachtige oude kastanjebomen die in het najaar de wilde kastanjes opleveren. De enorme 

beuken in de vallei hebben mooi fris groen blad en als we op een hoogte van 1060 m. zijn 

aangekomen, worden we uitgeladen en onze wandeling kan beginnen, op weg  naar de rotspunt 

Figliolo op zo’n 1290 m. hoogte. 

Voor de meesten is deze rotspunt helemaal nog niet belangrijk, we zien in de vallei prachtige 

primula’s, geelsterren en holwortels in allerlei pasteltinten. We vinden prachtige Dactylorhiza 

Flavescens  en Orchis Provincialis. 

Tussen de perenbomen door, die helaas nog niet in bloei waren, lopen we door de vallei. We 

stoppen bij een kleine waterpoel waar volgens de gids Giancarlos een hagedis wordt gezien. Er 

ontstaat een levendige discussie bij deze waarneming, enkelen bestrijden dat dit een hagedis is, 

maar het is ook geen vis, want iemand ziet pootjes, het is ook eigenlijk geen salamander maar wat 

zou het dan wel zijn?  Het besluit wordt genomen dat het dan toch maar een salamander is. Helaas 

laat het dier zich te kort zien om te fotograferen. Vermoedelijk schrikt het van al die camera’s die op 

hem gericht waren. 

De narcissen staan ook hier nog in volle bloei maar helemaal enthousiast worden we als er een 

tweede soort narcis ontdekt wordt: de kleinere soort Narcissus Tazetta. 
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Het kastvormig gebergte is erg geërodeerd en in het bos groeien prachtige mossen, waarvan de 

namen ons door de mossenkenners worden meegedeeld,  o.a. lobaria,, een soort leermos dat in 

grote vlakken op de stammen van de oude beukenbomen groeit.  Helemaal enthousiast worden 

sommigen bij het vinden van een bloeiend laurierpeperboompje. 

Nadat de lunch is gebruikt, met weer opnieuw een heerlijke verrassing van mama Vincensio, gaat de 

wandeling verder door een prachtig groen bos met veel soorten mossen op de geërodeerde 

rotsblokken, maar we worden tot spoed aangemaand door Giancarlos, want het is volgens hem nog 

lang lopen. We komen uiteindelijk bij een aantal hoog uitstekende rotsblokken, waar uitgebreid de 

tijd genomen wordt voor de klimgeiten uit onze groep. De meesten klimmen omhoog om van het 

uitzicht vanaf de eerste rots te genieten, maar Madeleine, Peter en Mikkel gaan nog verder: ze gaan 

helemaal tot bovenaan toe en wandelen daar over de kam van de bovenste rots, Il Figliolo, 1290 m. 

hoog  Het waren onze echte bikkels, maar Madeleine deelde later mee dat ze toch niet naar beneden 

durfde kijken toen ze boven op het randje stond... 

Aan het eind van de wandeling kunnen we vanaf boven een doline bekijken.  

Een doline komt voor in gebieden waar kalksteen aan de oppervlakte ligt en ontstaat door erosie. 

Het zinkgat is eens gevormd doordat het oppervlak is ingestort door een onderliggende grot. We 

kunnen duidelijk zien dat in de komvormige uitholling de waterstroom voor ons gevoel eigenlijk de 

‘verkeerde’ kant opstroomt en zijn weg vervolgt in het gebergte. 

 

Tegen 16.30 uur arriveren we bij het busje en  gevraagd wordt om toch nog even stoppen in Petina, 

want daar is volgens Madeleine daar het lekkerste Gelatti  van de hele streek te koop, zelfs boleten-

ijs!  En inderdaad, het was heerlijk, maar de paddestoelenijs wordt toch maar  niet geprobeerd. 

Buiten stond nog een oud Fiatje en in de kofferbak liggen wel 30 morieljes, die voor consumptie 

geplukt zijn in het bos. Vol trots laat de eigenaar ze zien en een heel mooi 

exemplaar wordt nog even op verzoek van onze fotografen in het gras 

gezet.  

Tegen 19.00 komen we aan bij onze verblijfplaats en het schema ‘ om de 

beurt douchen ‘ blijkt nu goed te werken, de 8 bewoners van ons rijtje 

huisjes kunnen om 20.00 uur opgefrist aan de tafel bij Tina genieten van 

een heerlijke Italiaanse maaltijd. 
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Zaterdag 2 mei - PADULA: CERTOSA DI SAN LORENZO - door Jan 

 

Te voet naar de vlakbij de Agricultra Tre Santi gelegen Certosa di San Lorenzo, die al dan niet onder 

leiding van een gids bekeken kon worden. 

 

In deze Certosa (van het Frans Chartreuse, de plaats waar het eerste klooster van de kartuizers 

gesticht werd door de H.Bruno in 1084) werden omstreeks 1300 hoogadellijke monniken 

ondergebracht, die een aantal eeuwen aan dit enorme complex hebben gebouwd. Tot meerdere eer 

en glorie van God, maar zeker ook van de stichter Tomasso Sanseverino. Hij lag er als standbeeld op 

zijn graf, met een enorme bobbel op zijn broek, een echte mannetjesputter dus. Deze stichtingen 

waren prestigeprojecten van de adel. Maar ook om de angst voor de naderende dood te bezweren 

na een leven vol gewelddadigheid. Bovendien bood het gelegenheid om jongere zonen, die geen 

recht hadden op de opvolging, in onder te brengen. Een kerkelijke (of militaire) carrière kon 

voorkomen dat de erfgenamen elkaar in de haren vlogen. Dat dit klooster juist hier gesticht werd in 

de Valle di Diano had als bijkomend voordeel dat onder leiding van de monniken een begin gemaakt 

kon worden met de drooglegging van de moerassen in de vallei. 

 
Vierentwintig monniken hadden rond een grote binnenhof ieder hun eigen cel, of beter gezegd hun 

eigen appartement, met privé tuintje. Zij leefden er in grote afzondering, maar bepaald niet 

armoedig. Het eigenlijke werk werd gedaan door de lekenbroeders in het voorste deel van het 

klooster. We zagen er onder andere de keuken met de enorme open schoorsteen boven het fornuis. 

Het moet een rokerige bedoening zijn geweest. 

Rond 1800 werd ook dit deel van Europa bezet door de troepen van Napoleon. De monniken werden 

verjaagd en de abdij raakte in verval. De aanzienlijke rijkdommen en kunstschatten werden geroofd 

en doken later hier en daar op in musea. Pas in de jaren tachtig van de 20ste eeuw werd met de 

restauratie begonnen. Nu staat de Certosa op de werelderfgoedlijst van de UNESCO. Met de grotten 

van Pertosa is het een van de weinige toeristische trekpleisters van deze uithoek van Italië. Ze zullen 

het dus moeten hebben van wandelaars en natuurliefhebbers. 
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Na de middag splitste het gezelschap zich op. De ‘echte’ wandelaars trokken met een lunchpakketje 

de berg op achter Agricultura La Castagneta. Daar werd onder andere de bokkenorchis gezien, één 

exemplaar in bloei en als ik het goed heb ook de enige keer dat we deze orchis te zien kregen. Boven 

op de berg lagen de overblijfselen van Consilinum, de oude Romeinse nederzetting in deze streek. 

   
De anderen verkenden het stadje Padula. Voornaamste trekpleister: het museumpje gewijd aan Joe 

Petrosino, een politieman die in New York zijn sporen verdiende in de strijd tegen de maffia, en in 

Padula geboren was. Verder had Padula niet zo heel veel te bieden: veel leegstaande huizen, 

vervallen, soms met een bordje Te Koop. Al eeuwenlang is dit een van de armste gebieden van Italië. 

Nauwelijks industrie of andere bedrijvigheid, veel half afgebouwde huizen. Of toerisme een uitkomst 

is? We zagen heel wat tot Agricultura verbouwde landgoederen en boerderijen, maar op mijn kamer 

hing een prijslijst van de kamer tegen de deur, waaruit ik kon opmaken dat het hoogseizoen slechts 

één maand duurt (augustus).  

Gelukkig genoeg zon zodat er op het terras van Tre Santi 

gepicknickt kon worden. Aan een echte tafel en op echte stoelen. 

Helaas werden onze bekertjes wijn getroffen door enkele 

windvlagen zodat ons prachtige gebloemde tafelkleed niet geheel 

onbevlekt uit de strijd kwam. Uit de verhalen bleek dat vooral de 

make-up van de uitbaatster van de groentewinkel in Padula indruk 

had gemaakt. Haar aardbeien en meloen smaakten overigens 

voortreffelijk. 

 

Tegen acht uur verzamelden we ons weer in de grote eetzaal van La 

Castagneta. Daar had Giancarlo voor een verrassing gezorgd: er 

verschenen vier muzikanten die ons trakteerden op een aantal nummers uit de authentieke 

volksmuziek van deze streek. Opvallend het schrille fluitje dat door een oude baas met passie 

bespeeld werd. Tijdens een sigaret buiten vertelde de doedelzakspeler dat het moeilijk was voor hem 

een opvolger te vinden. Het was dansmuziek, bestemd voor bruiloften en partijen. Dus moesten (was 

dat vóór of na de limoncello?) de tafels en stoelen aan de 

kant en konden de beentjes van de vloer. De vier van Tre 

Santi werden naar huis gebracht, maar op La Castagneta 

bleef het nog lang onrustig. 

 

Nog iets vergeten? Jazeker! De hop (It. upupa)  hadden we al 

een aantal keren gehoord, maar vandaag liet hij zich ook 

zien. In de grote kloostertuin opzij van de Certosa.  
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Zaterdag, 2 mei 2009, vrije dag, naar eigen inzicht in te vullen – door Gea  

Bezoek aan het Kartuizer klooster en een wandeling in de directe omgeving van de oude stad Padula.  

Het heerlijkste van een vrije dag in de vakantie is, dat we niet op een bepaalde tijd bij het busje 

verwacht worden: we mogen deze ochtend gewoon uitslapen. Maar hiervoor zijn we natuurlijk niet 

naar Italië gekomen, we gaan toch maar vroeg uit de veren en op normale tijd zitten we aan het 

ontbijt en genieten van de heerlijke zelfgemaakte vijgenjam van Tina. 

We gaan met de groep het klooster van Padula bezoeken, sommigen kiezen er voor om door  de gids 

rondgeleid te worden, ik kies er voor om met een ander groepje zo maar wat rond te dwalen door dit 

kolossale Kartuizer complex uit de 15e eeuw.  Als we  door de kloostertuinen wandelen,horen we het 

kenmerkende geluid van een hop en na enig speuren zien we de prachtige vogel bovenin de boom 

zitten.  

Na enige tijd besluiten we om te vertrekken, de groene heuvels van de hooggelegen landerijen 

lokken ons, en  we verlaten de anderen van de groep die eerst het dorp Padula gaan verkennen. 

We hebben een route van de gids Giancarlos gekregen en we besluiten om langs het kerkhof bij het 

kleine riviertje omhoog te gaan. We lunchen op een mooi plekje bij een olijfboomgaard en al gauw 

worden daar weer de eerste orchideeën ontdekt door Atte. 

Annie en Manuel zien prachtige bloemen en grassen die ze direct gaan determineren of mee nemen 

om ’s avonds verder uit te zoeken. 

Maaike stort zich op de mossen, Margriet ziet ook veel moois, o.a. geel zenegroen wat door  Gea op 

foto wordt gezet. Dick en Roy lopen verkennend vooruit. 

Zo komen we bovenop de hooggelegen landerijen, hier genieten we van het geweldige uitzicht op 

Padula, met haar mooie klokkentoren, we kijken van boven naar het grote klooster waar we ’s 

morgens geweest zijn, maar botanisch is het voor ons niet interessant. We mopperen een klein 

beetje op Giancarlos, die ons toegezegd had dat het een route was met veel orchideeën. 

Annie en Manuel besluiten terug te lopen naar het riviertje en vandaar verder omhoog te gaan, de 

anderen gaan gewoon verder afdalen om misschien nog even Padula in te gaan op zoek naar en 

gelanteria. Een ijsje gaat er altijd wel in.  

Maar nog net zijn we verder of  Dick en Roy ontdekken op de veldjes naast het pad de eerste 

orchideeën, een aantal prachtige dieppaarse purperorchissen  (Orchis Purpurea). Er was zelfs een 

exemplaar die wel zo’n 60 cm hoog was, de bloem kwam tot 

halverwege de broekspijp van Dick.  

     

De aapjesorchissen die er bij in de buurt stonden, waren 

bevrucht door hun grote buurman en er groeiden talrijke  

hybriden van de purpurea x simia, kolossale aapjesorchissen 

met de purperen kleur van de purpurea.  

  Een veldje verder zien we talrijke pauciflora’s, heerlijk om in 

alle rust hier te dwalen en de prachtige exemplaren te kunnen 

fotograferen. 
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Toen we weer terug gingen, lopend langs liefelijke 

hellingen en oude olijfboomgaarden, langs oude eiken 

richting het kerkhof, ontdekte Atte plotseling in het 

veldje naast het kronkelige pad een lange witte pluim 

omhoog: het zou toch niet.... ja, warempel, kom op 

jongens, daar staat de Bokken! 

Vol enthousiasme trokken we het veldje in en ja hoor, 

we telden talrijke bokkenorchissen. Roy ging bijna uit z’n 

dak bij het zien van zoveel moois en noemde het de 

bokkenwei. Helaas waren de bloemen nog niet in bloei, 

maar dat zal niet lang meer duren. Enthousiast lopen we 

daarna verder en we besluiten dat we hier de laatste 

dag van de reis zeker weer naar toe moeten gaan. 

Iedereen van de groep zou dit gezien moeten hebben. 

 

Maar als we bijna bij weer onze agritourisme terug zijn, 

zien we bij een oud huis aan de kant van de weg nog een Bokken!  

N og een bokkenwei, wel 10 Himantoglossums,  er staat hier één in volledige bloei en de andere 

exemplaren komen ook al uit. Geweldig, we klimmen het muurtje omhoog en bewonderen dit 

prachtige exemplaar. Hoe is het mogelijk, die morgen zijn we met de groep aan de overkant er langs 

gelopen en niemand heeft het gezien. Er groeien ook nog een aantal poppen en aapjes, een rijk 

veldje nog geen 10 minuten lopen van ons verblijf. 

Deze vondst  van de bokkenorchis is een prachtige afsluiting van een geweldige dag.  
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Zondag 3 mei - Monte Alburni  –  Maaike  

 

Vanuit ongeveer Pozzale over Monte Puglie naar de weg naar San Rufo, waar we door de bus worden 

opgehaald. Door de onvoorspelbare weerssituatie doen we de hoge top niet.  

Op de heenweg stop bij een prachtige wei met Orchis mascula , Orchis provincialis en Bellevalia. 

   

Daarna door een wei die er aanvankelijk nogal door de paarden kaalgegeten uitziet, maar er staat 

wel, voor het eerst Orcis lactea, verder morio sambucina pauciflora en Narcissen poetica en tazetta. 

Als aardige afwisseling tussen al het groen de grijze viltige blaadjes van Cerastium. Aan de andere 

kant van de berg zagen we Romulea, crocusachtig en voor het eerst  een vreemd gekleurde Orchidee, 

rose met geel, die waarschijndelijk een kruising is tussen 

mascula en sambucina.   

 

 

De lunchbroden waren vandaag wat klein, maar we hadden 

twee Italiaanse lifters mee met smakelijke koekjes. Dan tussen 

prikstruik en op modderweg met buitje naar een mooie vallei 

met een verlaten huisje en auto.  

 

 

 

   

        

 

Op de zijkant van de weg staan nog Ophryssen. Om 3 uur is de bus er al en gaan we naar het dorpje 

San Rufo. 

In onze Agri blijkt een partij aan de gang, zodat we niet in de eetzaal kunnen om te determineren en 

op de kamer blijven tot het avondeten in de lokale Pizzeria.  
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Maandag 4 mei – Marina di Camerota en San Severino - Jeanne  
Vanuit Marina di Camerota zou het twee uur wandelen zijn naar de kust. Daar doen we uiteraard 

heel wat langer over want er is zo veel te zien. Bij een karkas van een oud schip begint zo’n beetje 

onze wandeling. Omdat het zonnig weer is zien we direct al weer de fraai getekende 

Ruïnehagedissen zuid Italiaanse vorm, volgens de Veldgids Amfibieën en reptielen van Stumpel en 

Strijbosch (KNNV). We kuieren langs olijfgaarden met een enorme hoeveelheid Orobanches.   

          
Het is zonnig en er vliegen veel vlinders, waaronder Konings- en Koninginnepages. Op bloemen zien 

we krabspinnen in de aanslag met hun voorpoten wijd gespreid. In een boomtop zit een 

roodkopklauwier op de uitkijk. Nu en dan zijn de fraaie vergezichten op zee te zien.  

Daar gaan we straks een boottocht maken. Op onze lunchplek bij een drinkbak voor vee zijn we Dick 

kwijt, maar hij is al snel weer van de partij. Hij was iets te ver doorgelopen. Na de lunch ploeteren we 

weer ijverig verder, het is weer stijgen en dalen. Bij de kust aangekomen is de vrijwel uitgebloeide 

endemische Primula te bewonderen. 

           
Tijdens het wachten op de boot gaan Margriet, Madeleine en Peter zwemmen in het heldere 

zeewater. We worden verdeeld over twee bootjes en doen onze schoenen uit om door het water de 

bootjes te bereiken. Al varend bezoeken we openingen in de rotspartijen waar met fantasie namen 

aan gegeven zijn naar hun vorm. Zo doen we o.a. de “Blauwe grot” aan, de “Madonna” en de 

“Stierenkop”. 

 Weer aan land hebben we even tijd om op een terrasje 

iets te nuttigen. Daarna vervolgen we onze route en 

stoppen bij een alleraardigst middeleeuws stadje hoog 

boven op een berg. Onze bus negeert een teken 

“doodlopende weg” en we stoppen waar je echt niet 

verder mag. Via heel wat trappen bereiken we het 

ruïnestadje en dat is genieten. Onderweg naar ons 

onderkomen zien we een mooie volledige regenboog.  

Het was weer een bijzonder geslaagde dag. 
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Dinsdag, 5 mei 2009 - Valle delle Orchidee- eerste bezoek, het gebied ten zuiden van Sassano - Gea 

        
Vandaag gaan we naar de Valle delle Orchidee, de vallei van de orchideeën bij Sassano.  

Om 7.30 uur is het geluid van de wielewaal al te horen en het belooft weer een prachtige dag te 

worden. 

Om 8.30 uur kan de groep instappen in het busje, vervolgens worden Martien, Jan, Jeanne en 

Wijbrich opgehaald bij hun logeeradres en de tocht gaat vanaf Padula weer omhoog het gebergte in.  

Onderweg klinken diverse malen de oohh’s en de aahh’s bij het zien van de kleurige weiden en 

berghellinkjes. Stoppen! Stoppen! Gelukkig, de bus stopt een keer en als een stel enthousiastelingen 

rennen we op al het moois af. Het lijkt wel een stel kleuters die op een schoolreisje naar de ballenbak 

mag. We zien een Ophrys Tenthredinifera (volgens Atte), een  Simia Grandiflora (aapjes met een ..). 

Een bijzondere vlinder-orchis die het volgens onze deskundigen ook al weer met “een andere soort 

gedaan heeft.”  

                
Foto’s:  Orchis simia   Orchis quadripunctata         Orchis quadripunctata forma alba 

Na enige tijd moeten we helaas weer in de bus en Margriet probeert met veel moeite haar mensen 

weer te verzamelen. Op een volgend veldje zien we o.a. een Orchis Pauciflora, een Orchis 

Quadripunctata (vierpuntjesorchis). Het is als nieuwkomer van een KNNV reis wel even wennen, 

want de Latijnse namen worden gebruikt alsof de sprekers jaren Latijnse les hebben gehad. Maar al 

gauw doet iedereen mee en ook ik en mijn reisgenoot spreken over Simia Grandiflora, Morio 

Papionatia, Morio Albiflora, een Dactylorhiza Sambucina, we zien ze allemaal in grote hoeveelheden. 

Er wordt zelfs een orchidee gevonden die “niet in het systeem past”, welke wonderlijke combinatie 

van soorten zal dit zijn? Vanavond zal dit uiteraard nauwkeurig gedetermineerd moeten worden.  

Op een bepaalde plek mogen we opnieuw de bus verlaten, de keuze kan gemaakt worden om 

gewoon rustig door te lopen over de weg naar een bepaalde plaats waar het busje ook uiteindelijk 

weer zal komen, of heerlijk over en door  de berghellingen te dwalen op zoek naar al het moois dat 
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hier groeit. Ik besluit tot het laatste, ik loop een eindje omhoog en vind daar een prachtig exemplaar 

van een Orchis Lutea, niemand heeft deze nog ontdekt en in alle rust kan ik een mooie foto maken.  

Even verderop wordt ik geroepen te komen kijken, want er wordt een “rode pop” gevonden. Dit 

blijkt de Bergonii te zijn, dat is een Aceras Anthropophorum x Simia, in gewoon Nederlands is dat een 

Poppenorchis x Aapjesorchis.  

   
Foto’s: Aceras bergonii  hazelworm    Ophrys apifera 

Annie komt melden dat ze “een joekel van een slang”  heeft gezien, een zwart/bruin exemplaar van 

wel 60 cm. lang. Je zult maar net op je buik liggen om juist op die plek de mooiste orchidee te 

fotograferen. Iemand komt melden dat er een hele grote aap ergens staat, het lijkt wel een Orang 

Oetang! Waarschijnlijk zal dit een combinatie van een Aapjesorchis en een Purpurea zijn. 

Ik zie aan de kant in de berm een mooie hazelworm liggen en het blijkt een geweldig fotomodel te 

zijn, want de foto van dit dier is erg mooi geworden. Aan de andere kant van de weg staan Apenijnse 

zonneroosjes in volle bloei, en zo lopen we langzamerhand naar de plaats waar we de snelle lopers 

weer ontmoeten. De lunch wordt gebruikt op een veldje dat vol staat met Vlierorchissen. Prachtig, 

het wordt soms zelfs moeilijk om een plekje te vinden waar we niets zullen plat maken.... 

In de glazen pot van de moeder van Vincenzo zit opnieuw iets heerlijks en de Italiaanse worst, de 

tomaten en de kaas gaan er wel weer in.  

We zoeken nog een klein poosje verder, er wordt nog een witte Quadripunctata gevonden, een paar 

mooie rode Vlierorchissen, een hybride van Mascula x Pauciflora, een Mannetjesorchis met een Gele 

Karstorchis. De aanwezigheid van allerlei soorten is hier massaal. 

Omdat er 2 avonden niet gedetermineerd kon worden door het dansfeestje met de Romeinen en het 

etentje buiten de deur, wordt nu het besluit genomen dat we deze middag niet te laat weer thuis 

zullen zijn.  

Op de terug weg wordt nog even een korte stop gemaakt voor degen die de Hybride Pauciflora x  

Quadripunctata nog niet gezien hebben, maar daarna gaan we terug naar onze Agriturismo. Gelukkig 

dat we op tijd terug zijn gegaan, want onderweg barst een hevige onweersbui los. In de stromende 

regen rijden we naar huis en de chauffeur is zo vriendelijk om ons helemaal tot ons huis te rijden. 

Peter laat zich afzetten voor een bezoekje bij de truffelman, een dorpsbewoner die samen met zijn 

hondjes in de bossen naar truffels zoekt en deze bij ons te koop aan biedt. 

Het determineren kan beginnen voor sommigen, weer anderen zoeken een andere hobby en gaan 

onderzoek doen in hun eigen dromenland. 

 

Het was opnieuw een geweldige dag, volgens gids Giancarlo hebben we 34 soorten geteld, Atte is 

iets kritischer of bescheidener en komt op 28 soorten. Ook een prima resultaat voor een paar uurtjes 

wandelen.  
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Woensdag, 6 mei - De tweede dag naar de Valle delle Orchidee- Margriet  

    
De zon schijnt! en de schoolbus staat klaar. Er zijn te weinig zitplaatsen. Bij het inschikken kom je op 

de naad tussen twee stoelen terecht. Dat inspireert Roy tot de naam jumpseat. Een schoot zit beter.  

We rijden een heel eind naar ”boven” en worden na een mooie rit tenslotte gedropt in een prachtig 

landschap.  

Omdat de bladeren van de bomen nog moeten ontluiken overheerst 

het grijs-stenige karakter van de bergen. We waaieren uit en 

beklauteren de hellingen. De schoolbus  zal ons om drie uur weer 

oppikken.         

Giancarlo slaat ons meteen met allerlei onbekende orchideeënnamen 

om de oren. Veel bastaards. Grappig dat je alleen al door een andere 

uitspraak van het latijn de communicatie belemmert. 

Spreek Cephalantera uit op zijn hollands en de Italiaan denkt met een 

onbekende bosvogel te maken te hebben. 

  

Het gepuzzel met kruisingen en ondersoorten is om simpel van te 

worden. Laten we dat maar aan Atte overlaten. We struinen verder 

om van het landschap te genieten. Dan…… de heldere zang van de wielewaal. 

 

We picknicken op een heuse picknickplaats met bankjes, nabij een drinkplaats voor een kudde 

muzikale koeien. We vallen letterlijk aan; vooral op de weckfles met gegrilde aubergine. 

 “Vicenzo, het recept alsjeblieft!”. Olie, een beetje azijn, knoflook, heel fijn geknipte peterselie, 

origano en munt. Giet dit mengsel over de in plakjes gegrilde worteltjes en melanzano. Groenten 

goed aandrukken en saus bijgieten tot ze onder staan. In goed gesteriliseerde glazen pot bewaren.  

                       
 

Even verderop tegen een glooiing in het beukenbos is een groeiplaats van eenbes(Paris quadrifolia) 

ontdekt. Vele honderden exemplaren, nog in knop; met christoffelkruid (Actaea) ertussen.  
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Na een mooie wandeling brengt de schoolbus ons naar Teggiano, een leuk historisch plaatsje. Naar 

verluidt is er een stoffig kruidenmuseumpje te bezoeken. Is er een stoffenmuseum?, vraagt Joke, dan 

wil ik ook wel mee. Zes mensen bezoeken het kruidenmuseum, waarvan vooral de enthousiaste 

eigenaresse bewondering wekt.  

 

   
Foto’s:    Teggiano 

De rest stort zich in de historie. Er zijn een stuk of negen kerken en een museum met Romeinse 

vondsten. De kerk van San Marco is de meest sobere uit de 14de eeuw. Hij is gesloten. 

 

Dichtbij de bar, waar Margriet op koffie tracteert staat een 

kerk uit 1472 met drie prachtig gebeeldhouwde marmeren 

graven en preekstoel. Het  interieur van de kerk is door de  

eeuwen heen een mengsel van allerlei stijlen geworden.  

 We slenteren nieuwsgierig over pleinen en door  nauwe, 

steile, straatjes het dorp door. De hoofdstraat wordt  

geflankeerd door in vorm gesnoeide laurierbomen om het 

geheel wat allure te geven.  

 

Wat opvalt is dat er geen enkel aardig winkeltje is en de kaartenverkoopster in de boekhandel heeft 

een humeur als een donderwolk. Heel on-italiaans. Ons verblijf in Teggiano zou aan kracht gewonnen 

hebben als we ons likkebaardend hadden kunnen verdringen voor een ijsbar. Dick is immers de 

ongekroonde ijskoning. 

’s  Avonds gaan we uit eten in de “berghut” achter ons huis. Een flinke klim, maar voor de luiaards 

rijdt Vicenzo taxi. Vooral vanaf het kleine kamertje heb je een prachtig panorama op het landschap. 

Na een staaltje onvervalste Italiaanse keuken gaat het bergafwaarts naar huis, in romantisch 

maanlicht, begeleid door de parelende zang van de nachtegaal. Met tranen in de ogen…. 

minutenlang doodstil…… staan luisteren……. naar de ontroerend mooie zang. 
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Verslag donderdag 7 mei, Monte Cervati – Wybrich  

Dit wordt onze laatste dag in Cilento en de dag waarop de 

groep zich in de meeste subgroepjes opsplitst. Jan gaat op 

eigen houtje naar Padula en de rest gaat met de bus richting 

Sassano waar Giancarlo erbijkomt. Wat het programma 

betreft zijn er verschillende mogelijkheden : 4 pers. kiezen 

voor de orchideeënweitjes, de rest gaat langs een bruisende 

beek omhoog het beukenbos in, op het hoogste weitje 

aangekomen blijven 2 pers. hier zonnen, de rest gaat 

omhoog richting top van de Monte Cervati (1998 m) maar 2 

pers haken eerder af, zij lunchen bij de eerste hut, en gaan daarna terug. Mikkel, Peter, Emanuel, 

Annie en Joke gaan richting top en Joke heeft hier een verslagje van gemaakt  ( zie verder in de 

tekst).  

Ik zelf ben met de groep tot het hoogste weitje gegaan en hier kregen we een kleine excursie rond 

een gravittoni, dit is een reeks van dolines achter elkaar. 

Deze gravittoni was 3 km. lang en - op het punt waar wij 

stonden- 80 meter diep. In een diepe kloof zagen we de 

sneeuw liggen. Je kon via een aangegeven route  beneden 

komen en dat hebben we gedaan zodat ook wij even met 

sneeuwballen hebben kunnen gooien. Langs een natuurlijk 

gevormde boog 

gingen we weer 

omhoog, naar 

het weitje en 

hier splitsten de wegen. Jeanne en ik hebben heerlijk 

langs stromend water in de zon gelegen en we zijn om 

14.00 uur weer naar beneden gegaan.  

De bus zou hier om 15.00 uur weer zijn om mensen op te 

pikken en naar de orchideeënweitjes te brengen. Met z'n 

vieren reden we mee en werden we bij de weitjes 

afgezet. De orchideeën weelde was hier overweldigend! Het werd een herhaling van  vele 

orchideeën die we al hadden gezien maar nu in nog grotere aantallen. 

De bus laat wat op zich wachten en we lopen de weg verder uit. Om 16.45 komt de bus ons achterop 

en stappen we in en om ongeveer 17.00 uur rijden we ook het resterende kwartet achterop zodat ze 

in kunnen stappen. Zelfs Atte doet de uitspraak dat hij nu even geen orchidee meer hoeft te zien!  

s'Avonds als wij bij Castagneto aankomen is er bezoek, het blijkt de auteur van het orchideeënboek 

Dhr.Di Novella. Madeleine hoeft nauwelijks te tolken bij de 

discussie die ontstaat, de orchideeënnamen vliegen over 

tafel. Daarna smaakt het uitgebreide 4-gangendiner weer 

heerlijk afgesloten door de 2 flessen mousserende wijn van 

Giancarlo. 

 Atte bedankt Margriet voor haar inzet en geeft een attentie, 

Margriet en Giancarlo nemen daarna het woord en met een 

glaasje grappa wordt het diner afgerond. 
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Donderdag 7 mei 2009 – een verslag van het onderdeel dat Wybrich niet heeft gelopen, door Joke. 

 

 

Groep 2 splitst zich nu weer in een groep die 

langzaam weer naar beneden gaat en een 

groep die verder omhoog gaat. De wandeling 

gaat weer verder door beukenbossen. We zien 

taylla dentaria heptaphyllos, een 7-bladig 

gevederde tandwortel en op het weitje boven 

veel scilla’s en krokussen. Weer gaan 2 

mensen naar beneden en de rest gaat door.  

 

    

 

Al heel snel komen we in de sneeuw terecht. ’t Is wel papsneeuw en door de stijging loopt het zwaar. 

Maar de moeite wordt beloond door een prachtig uitzicht over het omliggende gebied.  

Bovenaan (op 1838 meter) lunchen we en gaan er een paar mensen terug en de rest loopt nog door 

naar de kapel van Madonna della Neve. 

Jaarlijks wordt vanuit het dorp een bedevaart georganiseerd. Jonge mannen lopen met het 

madonnabeeld naar boven. Zij tonen hun devotie door heel hard met haar de berg op te lopen. 

Bovenaan nemen de vrouwen madonna over en lopen op blote voeten met haar naar de Kapel. Dit 

evenement vindt plaats op 26 juli van elk jaar. Madonna blijft in totaal 8 dagen boven in de kapel en 

gaat op 5 augustus weer naar beneden naar de kerk in het dorp. 

Bovenin treffen we prachtige gele hongerbloempjes.  

 

        
 

We gaan weer naar beneden, een stuk gemakkelijker, lekker glijden in de sneeuw. We nemen foto’s 

van elkaar. Het laatste stuk moeten we waken voor uitglijden door de dikke pakketten 

beukenbladeren en afgevallen takken die op de grond liggen (door de sneeuwval afgeknapt van de 

bomen). We zijn om 16.30 uur bij de auto. 

Op het laatste moment onderaan vinden we nog een ander soort primula (de primula auricula). 
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Vrijdag 8 mei – bezoek aan Paestum en terugreis - Jan  

Vroeg op omdat we voor ons vertrek naar Nederland nog een bezoekje wilden brengen aan Paestum. 

Rond acht uur reed ons busje voor (inclusief telefonerende chauffeur Nino) en kon er ingeladen 

worden. Vaarwel Padula, vaarwel La Castagneta en, even later ook, vaarwel Tre Santi, het was ons 

een genoegen! Afscheid ook van Vincenzo en Adele en wat verderop stond Giancarlo langs de weg 

voor een laatste groet en een laatste bacio. 

Rond tien uur waren we in Paestum. Groter kan de tegenstelling haast niet zijn dan tussen deze 

culturele (en toeristische) topper van Italië en de verstilde landschappen en uitgestorven stadjes van 

de Cilento en de Valle di Diano, waar we de afgelopen veertien dagen hadden verbleven. Langs de 

talloze souvenirwinkeltjes vonden we de bar met terras en trokken ons plan. De meesten kozen voor 

een wandeling over het opgravingterrein van de oude stad Poseidonia, enkelen doken het museum 

in. 

 
 

Poseidonia, gesticht in de 7e eeuw v. Chr. door Grieken die in dit zuidelijke deel van Italië zoveel 

kolonisten vestigden dat het hele gebied Groot Griekenland werd genoemd. Het moet voor de zeelui 

die langs de kust voeren een letterlijk ontzag-wekkende aanblik zijn geweest als ze na het ronden van 

de kaap de vlakte zagen met deze stad met hoog boven de huizen uit de drie majestueuze tempels. 

En wonderlijk genoeg staan ze nog steeds goeddeels overeind, want ook dit is aardbevingsgebied. 

Bovendien hadden latere bewoners vaak de neiging de oude Griekse en Romeinse gebouwen te 

gebruiken als steengroeven, die zonder al te veel inspanning bouwmateriaal leverden.  

Poseidonia, gewijd aan de Griekse god van de zee Poseidon, kende zijn grootste bloei in de 6e en 5e 

eeuw v. Chr. Dat is ook de tijd waarin de tempels gebouwd werden. Twee zijn er gewijd aan Hera, 

koningin van de goden, één aan Ceres, godin van de vruchtbaarheid. De stad moet dus rijk zijn 

geweest, waarschijnlijk een centrum van de handel met de binnenlanden. In de 3e eeuw v. Chr. komt 

de stad in handen van de Romeinen, die er Romeinse burgers vestigden. Uit die tijd dateert de naam 

Paestum. Het werd een onbetekenend provincieplaatsje, overvleugeld door het veel gunstiger 

gelegen Napels (ook een oorspronkelijk Griekse stad). 

In de Middeleeuwen werd de stad verlaten (8e-9e eeuw n. Chr.). De weinige inwoners vluchtten naar 

de binnenlanden, waar ze veiliger waren voor de voortdurende aanvallen van Saraceense zeerovers. 

Tussen haakjes, ook Padula schijnt op deze manier ontstaan te zijn. Waarschijnlijk ook een rol heeft 
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gespeeld dat de rivier de Sele steeds vaker buiten zijn oevers trad. Het moeras dat zo ontstond was 

een broedplaats voor de malariamug. 

Pas in de 18e eeuw kwam de stad weer tevoorschijn, tijdens de aanleg van het weggetje waarover wij 

gelopen hebben, en werd voorzichtig met de opgravingen begonnen. Nu is het een van die weinige 

plaatsen waar je je nog een beetje een voorstelling kunt maken van hoe die oude tempels 

eruitgezien hebben. 

Een beetje, want eigenlijk waren deze tempels bont beschilderd. Maar van de Griekse schilderkunst 

is nauwelijks iets bewaard gebleven. Behalve … hier in Paestum. In de omgeving zijn talloze 

grafkamers gevonden, waarvan de muren en plafonds bedekt waren met fresco’s. De beroemdste 

afbeelding is die van het duikertje (Il Tuffatore). Ook als je niet in het museum was heb je hem niet 

kunnen missen, want hij was in talloze varianten, ook als asbak of op een T-shirt , verkrijgbaar bij de 

winkeltjes. Het is een heel eenvoudige schildering van een jongeman die de duikplank al verlaten 

heeft en door de lucht zweeft op weg naar het water. Naar men vermoedt een symbool van de 

overgang van het leven naar het onbekende van de dood. 

 

 
 

Om half twaalf was iedereen terug bij het busje en werden we in het gelid opgesteld voor de 

groepsfoto. Ik vind dat we er pront opstaan. Die mag dus in het fotoalbum. 

 

Royaal op tijd kwamen we aan op het vliegveld van Napels, het inchecken was nog niet eens 

begonnen. Dat verliep overigens vlot. Ook het passeren van de douane leverde nauwelijks 

problemen op. Atte en Jan moesten op hun sokken door het poortje, en Emanuel, die een mes aan 

boord wilde smokkelen, werd feilloos uit de rij gehaald. Weg mes. Hulde aan de Italiaanse douane. 

Precies op tijd vertrok ons vliegtuig, precies op tijd kwamen we aan op Schiphol. Europa lag onder 

een dik wolkendek, zodat deze keer de Alpen niet te zien waren. We kwamen meteen in de drukte 

terecht bij de bagagebanden. Hier en daar, voor zover we elkaar nog tegenkwamen, werden wat 

handen geschud, trein, bus of taxi werden opgezocht en … dat was het dan. 

 

 

Zelf zat ik om half tien in Nijmegen te nippen aan een glaasje limoncello. Hoe snel je gewend raakt 

aan bepaalde dingen … 

 

Annie liet weten dat haar koffer (met al haar floraboeken), die niet mee was gekomen uit Napels, 

daags erna door de koeriersdienst bij haar thuis was afgeleverd. Zij zond mij ook het gedichtje dat 

Hendrik Marsman maakte na zijn bezoek aan Paestum.  
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Voor de liefhebbers, tot besluit: 

 

PAESTUM 

De zuilen zijn vluchtig verguld.  

een oeroud zwijgen heeft zich opgericht  

uit de getijden der vergankelijkheid.  

en onberoerd staat dit verweerd geweld  

boven de wirwar en het gekrioel  

der mierennesten, en het zichzelf  

verdelgend menselijk gewoel.  

geen bloem, geen schaduw zijn gebleven  

gelijk zij waren op de eerste dag  

en elke nacht een ander firmament  

vol nieuwe sterren, boven het onveranderd regiment,  

de gouden trouw der zuilen;  

onaangedaan, en onaandoenlijk voor het huilen  

van de hartstocht en haar hoog getij.  

Dertig eeuwen dreven in een regen voorbij. 

Hendrik Marsman 
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Geologie 

Een korte geologische ontstaansgeschiedenis van Italië en de Apennijnen  

door Mikkel Suijker 

 

Italië ligt op de rand van het continent Eurazië waarvan de huidige zuidrand van het Europese deel 

wordt gevormd door de Middellandse en de Zwarte zee. 

Voordat de Middellandse zee werd gevormd was er de Tethys zee die ontstond tijdens het opbreken 

van  Pangea in oa de Laurasie plaat en de Gondwana  plaat tijdens een proces van plaattektoniek zo'n  

200 miljoen jaar geleden. Later splits de Laurasie plaat in de Noord Amerika plaat en de Eurazië plaat, 

de Gondwana plaat splitst in Zuid Amerika plaat en de Afrika plaat, waarna deze migreren naar de 

huidige locaties. 

De Afrika plaat botst nu tegen de zuidrand van de Eurazië plaat, en schuift er op sommige plaatsen 

zelfs onder (subductiezones). Dit heeft de jongste (laatste) gebergte vorming in Europa veroorzaakt, 

de Pyreneeën, de Alpen, de Apennijnen, en Karpaten. Het smeltende van plaatsten in de seductie 

zone veroorzaakt het huidige vulkanisme in de regio (door het opstijgen van lichte gesmolten 

plaatdelen). 

Italië is een geval apart. De plaatrand van Afrika steekt als een vinger uit in de plaat van Eurazië (zie 

afbeelding) en Italië ligt precies langs en op de linker vinger-rand waar de Afrika plaat gedeeltelijk 

duwt (Alpen) en verdwijnt onder Eurazië, en veroorzaakt ook nu nog veel aardbevingen. Dit gebied 

bestaat uit een zeer gecompliceerd complex geheel waar men ook nu nog veel onderzoek aan doet, 

en waar theorievorming nog vol op bezig is. 

 

figuur 1 
figuur 2 
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De Apennijnen (behalve in Calabrië) worden voornamelijk gevormd door zeebodems afgezet in het 

Trias, Jura, Krijt, Eoceen en Mioceen. In het zuiden (oa Cilento) bestaan de sedimenten gevormd  

gedurende het Trias tot midden Eoceen voornamelijk uit kalksteen, de sedimenten werden afgezet   

op een  rustige inklinkende zeebodem. In het laatste deel van het Eoceen begon de plooiing die de 

huidige keten heeft doen ontstaan. De bodem rees, de zee werd ondiep, de afzettingen veranderde 

in conglomeraten en leistenen, de vulkaan uitbarstingen begonnen en de huidige plooiingen en 

opheffingen van de Apennijnen werden gevormd. De gelaagdhied van deze oude zeebodems is nog 

goed te zien bij de gelaagde randen van verschillende toppen zoals van de Bulgaria. 

Deze geologische verhandeling is een versimpeling van de huidige geologische theorieën en 

beschrijft zeer selectief een aantal processen rond de vorming van het huidige Italië en heeft 

geenszins de bedoeling volledig te zijn, maar meer de bedoeling een algemene indruk te krijgen van 

de geologische ontstaansgeschiedenis. 

        

figuur 4       figuur 5 

Bronnen:  

Understanding Earth 2e ed Frank Press, Raymond Siever 1997 Freeman New York; 

Wikipedia, Pangea , Laurasie, Plate tectonics, Apennines (english website); www.gfz-potsdam.de voor 

meer over plaatbewegingen. 

 

Karst 
 Met de term karst worden alle verschijnselen bedoeld die te maken hebben met de oplossing van 
kalksteen in water. 
Karst doet zich voor in streken waar kalksteen aan de oppervlakte ligt en wordt aangetast door de 
chemische verwering door de zure eigenschappen van regenwater.  

Karstrivier  
 

 

http://www.gfz-potsdam.de/
http://nl.wikipedia.org/wiki/Kalksteen
http://nl.wikipedia.org/wiki/Bestand:Verdwijngat.png
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Doline 
Een doline (van het Sloveense en Kroatische dolina, "dal") is een komvormige put die kan voorkomen 
in landschappen gekenmerkt door karst. Een doline is een van de meest voorkomende vormen van 
een zinkgat.  
Ontstaan 
Een doline komt voor in gebieden waar kalksteen aan de oppervlakte ligt en ontstaat wanneer deze 
steenlaag door de werking van zure regen (chemische verwering) wordt aangetast. Er zijn twee 
manieren waarop een doline kan ontstaan: ofwel door een plaatselijke sterke verwering aan het 
oppervlak, ofwel door de (gedeeltelijke) instorting van een onderliggende grot (zie hiervoor ook aven 
en cenote). Dolines kunnen tot tientallen meters groot worden. Wanneer meerdere aangrenzende 
dolines in elkaar overgaan, spreekt men van een karstdal. 
 

 
  
Karstbron 
Een karstbron, ook wel resurgentie, resurgentiebron of vauclusebron genoemd, is een bron waar 
een rivier na een ondergrondse loop weer aan de oppervlakte komt. 
Dit fenomeen komt vooral voor in kalksteengebieden, zoals in de Famenne in België of op de causses 
in Frankrijk. Het water verdwijnt eerst in de grond via kleine openingen (karstpijpen) of via 
verdwijngaten (pertes) om via één of meer ondergrondse wegen terug aan de oppervlakte te komen. 
Dikwijls zal slechts een deel van de rivier ondergronds gaan stromen, en blijft de bovengrondse loop 
eveneens bestaan; soms komen daarbij de bovengrondse en ondergrondse loop na de resurgentie 
weer bij elkaar, zoals bij de Lesse. In andere gevallen verdwijnt de bovengrondse loop volledig en 
blijft enkel een droge vallei over. 
Het water van een resurgentiebron is meestal niet drinkbaar omdat de kalksteen geen filterend 
vermogen heeft en vervuild water gewoon doorlaat. 
Een karstrivier is een deel van een rivier dat onder de grond ligt. De plekken waar de rivier in de 
grond gaat noemt met een verdwijngat. 
 
Info: Wikipedia 

 
 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Sloveens
http://nl.wikipedia.org/wiki/Kroatisch
http://nl.wikipedia.org/wiki/Karst
http://nl.wikipedia.org/wiki/Zinkgat
http://nl.wikipedia.org/wiki/Grot
http://nl.wikipedia.org/wiki/Aven
http://nl.wikipedia.org/wiki/Cenote
http://nl.wikipedia.org/wiki/Bron_(water)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Kalksteen
http://nl.wikipedia.org/wiki/Famenne
http://nl.wikipedia.org/wiki/Belgi%C3%AB
http://nl.wikipedia.org/wiki/Causses
http://nl.wikipedia.org/wiki/Frankrijk
http://nl.wikipedia.org/wiki/Karstpijp
http://nl.wikipedia.org/wiki/Verdwijngat
http://nl.wikipedia.org/wiki/Lesse
http://nl.wikipedia.org/wiki/Rivier
http://nl.wikipedia.org/wiki/Verdwijngat
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Waarnemingen 
 
Lijst van de orchideeën gevonden tijdens de Cilentoreis – Atte van den Berg 

 

Soortnamen 

 De naamgeving is volgens het Kompendium der Europäischen Orchideen (1). De naamgeving van het 

tijdens de reis gebruikte Orchideen Europas mit angrenzenden Gebieten van Baumann, Künkele en 

Lorenz (2) (BKL) komt hiermee overeen. Onder synoniemen staat de naam volgens Delforge (3). (D). 

Het boek Atlante Iconografico delle Orchidee Selvatiche van Nicole di Novella (4) (Nd )dat de 

orchideeënflora van het gebied toont, geeft een aantal ondersoorten, die of in de andere boeken 

niet genoemd worden voor dit gedeelte van Italië of in het geheel niet worden vermeld. 

Een en ander zorgt voor een lange lijst met voetnoten. Dit geeft aan hoe moeilijk het is om tot een 

eenduidige naam te komen. 

In elk geval hebben wij 45 taxa (soorten en ondersoorten) met zekerheid kunnen vaststellen en nog 

zo’n 12 die niet voorkomen in BKL en D. 

Dit gevoegd bij de lijst van 11 hybriden maakte deze reis op orchideeëngebied bijzonder interessant. 

 

Volledigheid 

Daar de bloeiperiode van orchideeën loopt van februari tot in het najaar zal het duidelijk zijn dat wij 

slechts een gedeelte van de orchideeënrijkdom van dit gebied hebben kunnen ontdekken. 

Verder wil ik alle deelnemers bedanken voor hun medewerking bij het speuren naar de orchideeën 

met hun grote en kleinere verschillen in voorkomen en het mij hierop attent maken. 

 

Codering 

De codering onder de data geeft bij benadering de talrijkheid aan. 

e= enkele ( 1-10 ), s= verscheidene ( 11-20 ), v= veel ( 21-100), m= massaal ( > 100 ). 

 

Opmerkingen (Voetnoten) 

Ad 2  Delforge zegt omtrent de kleur van de bloemen van Anacamptis pyramidalis dat ze 

waarschijnlijk evolutionair van weinig betekenis zijn. 

 De twee variëteiten volgens NdN heb ik niet vermeld, hoewel we ze vermoedelijk wel 

waargenomen hebben. 

Ad 3  D.noemt B.robertiana Himantoglossum robertianum. 

Ad 6 BKL achten D.flavescens identiek aan D.sambucina. Dit doet Kreuz ook in zijn Compendium 

 der Europäischen Orchideen. D. noemt D.flavescens uit Anatolië! NdN vermeldt hem wel. Ik 

heb hem op gezag  van Giancarlo Priante hier opgenomen. 

Ad 6a  Beide kleurvarianten van D.sambucina zijn gevonden. De rode (Adam) beduidend minder dan 

de gele ( Eva ). Ook de roze tussenvorm is  gevonden en wel op 7 mei en wordt D.sambucina 

subsp. zimmermannii genoemd. 

Ad 6b  D.latifolia wordt door BKL synoniem geacht met D.sambucina. Dit doet Kreuz ook, maar D. 

acht deze soort synoniem aan D.majalis, onze Meiorchis! 

Ad 6b1  De ondersoort filanensis wordt alleen genoemd door NdN. 

Ad 6b2  De ondersoort saxanensis wordt alleen genoemd door NdN. 

Ad 7 De bloemen van  deze Limodorums waren nog niet goed open. Ik kon de spoor niet duidelijk 

zien. Het is dus mogelijk dat het L.trabutianum is (NdN noemt hem vermoedelijk abusievelijk 

tributianum). 
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Ad 12 NdN noemt van O.apifera een paar ondersoorten, zoals O.apifera subsp. bicolor, die ik niet 

heb waargenomen. 

Ad 13 BKL & D noemen deze soort O.candica subsp.candica resp.alleen O.candica. D. synonimiseert 

hem met O.fuciflora subsp.candica. 

Ad 15 NdN noemt hem O.pollinensis. 

Ad 16 NdN noemt deze soort O. holoserica subsp. chestermanii. 

Ad 17 NdN noemt O. apulica niet voor dit gebied. 

Ad 20 D.heeft deze ondersoort opgewaardeerd tot O.lutea. 

Ad 21 O.garganica is een endeem voor Zuid-Italië. D geeft onder de synoniemen: O. sphegodes 

garganica, O. garganica en O. Incubacea subs. garganica. NdN noemt hem O.garganica subsp. 

passionis. 

Ad 22  O.sphegodes. De naamgeving is ook hier onduidelijk. BKL noemen de Spinnenorchis 

O.sphegodes subsp. sphegodes. D. noemt hem  alleen O.sphegodes, maar vermeldt als 

synoniem O.crucigera ( Jacquin ), terwijl NdN hem O.sphegodes subsp. crucigera noemt.  

Ad 23  O.sphegodes subsp.majellensis is bij D. O.majellensis, maar bij NdN weer subsp. majellensis. 

Het is een endeem. 

Ad 25 Deze ondersoort van O.sphegodes wordt alleen door NdN genoemd en Giancarlo Priante 

benoemde hem zo.. 

Ad 28 Orchis lactea. NdN noemt een aantal ondersoorten, die m.i. eerder kleurvarianten zijn. Zowel 

BKL als D vermelden  geen ondersoorten. 

Ad 30 O.mascula subsp. albiflora. Zowel BKL als D vermelden deze ondersoort niet. Volgens NdN is 

het een endeem. 

Ad 31 O.mascula cervatii  Zowel BKL als D vermelden deze ondersoort niet. Volgens NdN is het een 

endeem. 

Ad 32 O. mascula laxifloraeformis. D noemt hem O.langei en geeft als synoniem O. mascula subsp. 

laxifloriformis. NdN noemt hem O.mascula subsp.laxiformis (Ndi Nov et filii). Ik kan niet 

beoordelen of dit een en hetzelfde subsp. betreft. 

Ad 34 Bij D alleen O.morio en bij NdN weer O.morio subsp. morio. 

Ad 35 O.morio subsp.albiflora hoort volgens D gewoon onder O.morio. De witte kleurvariant komt 

volgens D frequent voor. Bij NdN is het een ondersoort. 

Ad 37 Ook hier is NdN de enige die dit een ondersoort noemt. 

Ad 39 D noemt hem O.papilonacea subsp. grandiflora, evenals NdN. Ik vind de lip van de bloemen 

duidelijk veel smaller dan die van O. papilonacea subsp.grandiflora, zoals ik die ken uit de 

Provence.  Ik ben het dus met BKL eens ). 

Ad 40 Evenals bij 41 is NdN de enige die dit een ondersoort noemt. 

Ad 42 NdN noemt ook O.pauciflora subsp.carmelitana. Deze m.i. kleurvariant is door ons wel 

waargenomen. 

Ad 45 NdN noemt ook hier weer een paar ondersoorten, die wij misschien gezien hebben. 

Ad 47 NdN noemt de variëteit albiflora voor dit gebied. De beide andere werken niet. 

Literatuur: 

1  Kompendium der Europäischen Orchideen, C.A.J.Kreuz. Landgraaf 2004; 

2  Orchideen Europas mit angrenzenden Gebieten, H.Baumann, S.Künkele & R.Lorenz, Eugen 

Ulmer KG, Stuttgart, 2006; 

3  Guide des Orchidées d’Europe, d’Afrique du Nord et du Pr.-Or., P.Delforge, Lausanne, 1994; 

3a  Orchids of Europe, North Africa and the Middle East, P.Delforge, London. 2006; 

4   Atlante Iconigrafico delle Orchidee Selvatiche, N Di Novella, Sassano.
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 Lijst van 
Orchideeën         25 26 27 28 28 29 30 01 02 03 04 05 05 06 06 06 07 

                  vm nm             vm vdo vm 2 3   

        Synoniem                                     

  Genus species subsp. Delforge NdN                                   

                         Aceras     Orchis Orchis e                                 

1   anthropophorum   anthropophora anthropophora   e   e   e s   e v   s v v v s m 

  Anacamptis                                           

2   pyramidalis   id   v e     e           v             

  Barlia                                           

3   robertiana   H.robertianum B.robertiana             e                     

  Cephalanthera                                           

4   longifolia   id id   e       s   e s       e v s   v 

  Coeloglossum                                            

5   viride longibracteatum id id                   s               

  Dactylorhiza                                           

6     flavescens                    e         ? ? ?     

6a   sambucina sambucina                v   e   v     m v v s m 

6b1   latifolia      filanensis                e                   

6b2         saxanensis                          e         

  Himantoglossum                                           

7   hircinum   id id                 v                 

  Limodorum                                           

8   abortivum       e                               e 

  Listera                                            

9   ovata   id id                         e   e   e 

  Neotinia                                            

10   maculata   id id     e       s                     

  Neottia                                           

11   nidus-avis   id id           e                       

  Ophrys                                           

12   apifera   id   e                   e             

13   candica candica candica  hol.candica            e                       

14   crabonifera crabonifera crabonifera                               e   e 

15   crabonifera pollinensis biscutella pollinensis           v       e   e     v     

16   chestermanii   id hol.chestermanii                             e     
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             25 26 27 28 28 29 30 01 02 03 04 05 05 06 06 06 07 

  Genus species subsp. Delforge NdN       vm nm             vm vdo vm 2 3   

  Ophrys                                           

17   holoseria apulica apulica                               e     

18   holoserica gracilis gracilis hol.gracilis           e                       

19   incubacea incubacea id id                                 s 

20   lutea lutea   lutea lutea                         s v   v   

21   passionis garganica garganica)             e                       

22   sphegodes   sphegodes crucigera        e                           

23   sphegodes majellensis   id                   e               

24   sphegodes sphegodes     e     e     e     e               

25   sphegodes     specularis* e                 e               

26   tenthtredinifera   id id v                               e 

  Orchis                                           

27   italica   id id e s     e e v s e   s e           

28   lactea   id                     v     e         

29   mascula mascula id             e   e e v     v v v s m 

30         mascula albiflora                                  e 

31         cervatii                                  e 

32   mascula laxifloraeformis langei laxiformis                          e         

33   laxiflora   id id             v     v               

34   morio morio     s e   e e s e e   v   v m v v v m 

35         albiflora                          e       e 

36   morio  albanica id id                         e         

37         grandiflora                          e   e   e 

38   papilionacea papilonacea     v e         s     v   v s v v s m 

39     expansa         e                     e     v 

39a         nivea  e                                 

39b         grandiflora alba                              e     

40   pauciflora   id       s e   s     e v     m v v v m 

41   picta       e                                 

42   provincialis   id id             v v s v       v v   m 

43   purpurea purpurea id id            e v v v v               

44   quadripunctata   id id v e   e   s           v e v s s v 

44a         subsp.albiflora                        e           

45   simia       s         v     s s   s m v v s v 
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  Genus species subsp. Delforge NdN 25 26 27 28 28 29 30 01 02 03 04 05 05 06 06 06 07 

                  vm nm             vm vdo vm 2 3   

  Orchis                                           

46   tridentata                 e e         e           

47   ustulata                                 e       

                                              

  Platanthera                                           

48    montana   chlorantha chlorantha                 s                 

  Serapias                                           

49   lingua lingua     v       e           e             

50   parviflora                   v       e             

51   strictiflora       e                                 

 
 
 
 

 
 Lijst van hybriden       25 26 27 28 28 29 30 01 02 03 04 05 05 06 06 06 07 

                vm nm             vm vdo vm 2 3   

  
subsp. Delforge NdN                                   

      
  

                                  

1 O.morio x papilonacea     O xgennari   e               e   e e e e   e 

2 A.anthropoforum x O.italica     O xbivonae             e           e   e     

3 A.anthropoforum x O.simia                               e       e 

4 O.mascula x O.pauciflora     O.xcolemannii                         e         

5 O.mascula x O.provincialis                                       e 

6 O.purpurea x O.simia     O xeuroflavia                 e                 

7 O.purpurea x O.italica                       e                 

8 O.papilonacea x O.simia                             e           

9 O.simia x A.anthropophorm     O.x bergonii                         s e     e 

10 O.pauciflora x O.quadripunctata     O.xpseudoanatolica                         e         

11 O.morio x A.pyramidalis             e                           
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O.xbergonii (O.simia X A.anthropophorum)   Dactylorhiza sambucina          Orchis provincialis 

 

 

              
O. papilionacea                 O. xgennari (O.morio X O.papilionacea)  O.morio (lichte kleurvariant) 

 

 

             
O. xcolemannii (O.mascula X O.pauciflora)   O.xpseudoanatolica (O.pauc. X O.quadrip.) O.quadripunctata ssp. albiflora 
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Ophrys tenthredinifera      Ophrys lutea    

 

             
Ophrys crabonifera ssp. pollinensis (O.biscutella)      Ophrys holoserica ssp. Chestermannii  Ophrys holoserica ssp apulica 

 

 

                              
Ophrys sphegodes              Ophrys apifera  



KNNV-reis Cilento en Vallo di Diano 2009   3  

Vogellijst Cilento  -  Margriet Maan 

Rode wouw 

Buizerd 

Eleonora,s valk 

Geelpootmeeuw 

Zomertortel 

Koekoek 

Steenuil 

Gierzwaluw 

Hop 

Bijeneter 

Groene specht 

Boerenzwaluw 

Huiszwaluw 

Waterpieper 

Boompieper 

Witte kwikstaart 

Winterkoning 

Roodborst 

Nachtegaal 

Zwarte roodstaart 

Blonde tapuit 

Zanglijster 

Merel 

Tuinfluiter 

Zwartkop 

Grasmus 

Cetti,s zanger 

Tjiftjaf 

Zwarte mees 

Boomkruiper 

Roodkopklauwier 

Ekster 

Gaai 

Bonte kraai 

Raaf 

Wielewaal 

Huismus 

Ringmus 

Vink 

Putter 

Europese kanarie 

Grauwe gors 

 

Lit. : ANWB Vogelgids van Europa 
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Vlinders & insecten 

Vlindersoortenlijst Italië, namen volgens EIS 2007 –  
door Jeanne Kuijper-Nannenga en Martien Schevers 

 
Papilionidae - PAGES  Iphiclides podalirius  Koningspage 
    Papilio machaon  Koninginnepage 
    Zerynthia polyxena   Zuidelijke pijpbloemvlinder 
 
Pieridae - WITJES & luzernevlinders  
    Gonepteryx rhamni  Citroenvlinder  of Cleopatra?  
    Leptidea sinapis   Boswitje  
    Anthocharis cardamines  Oranjetip 
 
Nymphalidae - SCHOENLAPPERS en verwanten & ZANDOOGJES 
    Lasiommata megera Argusvlinder   
    Pararge aegeria  Bont zandoogje 
    Polygonia c-album Gehakkelde aurelia 
    Nymphalis polychloros Grote vos  
    Coenonympha pampilus Hooibeestje 
    Euphydryas aurinia  Moerasparelmoervlinder 
    Vanessa cardui  Distelvlinder 
    Vanessa atalan ta Atalanta 
  
Lycaenidae - kleine pages & vuurvlinders & BLAUWTJES 
    Glaucopsyche alexis Bloemenblauwtje 
    Callophrys rubi  Groentje 
             Polyommatus icarus ♀  Icarusblauwtje  
 
Hesperidae - DIKKOPJES Pyrgus malvae   Aardbeivlinder 
 
Sphingydae - PIJLSTAARTEN macro-nacht 
    Hyles livornica   Gestreepte pijlstaart 
 
Arctiidae - BEERVLINDERS Phragmatobia fuliginosa  Kleine beer  
    Amata phegea   Phegeavlinder (ook wel melkdrupje genoemd) 
 
Noctuidae - UILEN macro-nacht  Heliothis peltigera Vlekdaguil 
    Minucia lunaris  Grijs weeskind  
 
Geometridae - SPANNERS Timandra comae  Lieveling 
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Paddenstoelen in Cilento  

Door  Atte van den Berg 

De indeling van de lijst is in grote lijnen gelijk aan die welke door Ger van Zanen is opgesteld voor de 

reizen naar Val sinestra en Tsiertschen en die door mij is gebruikt voor de K.N.N.V.-reizen naar de 

Luberon, Waltensburg, Jena , het Lechtal en Val d’Aosta. 

 

Soortnamen 

Zowel de wetenschappelijke naam als de Nederlandse naam zijn grotendeels ontleend aan het 

Overzicht van de paddestoelen in Nederland ( 1 ). Bovendien staat bij de Nederlandse naam het 

codenummer, waaronder de soort geregistreerd staat. Staat de soort in de Rode Lijst ( 2 ) dan is dit 

eveneens vermeld. 

 

Over de volledigheid  en de betrouwbaarheid 

De lijst kan natuurlijk nooit volledig zijn daar we slechts een korte periode in Cilento waren. De 

meeste determinaties zijn velddeterminaties, d.w.z. de naam is op grond van mijn ervaring gedaan 

met behulp van Pareys Buch der Pilze. (3). 

Ik wil de deelnemers bedanken voor het mij op de hoogte stellen van hun diverse vondsten. 

 

Literatuur 

1 Overzicht van de paddestoelen in Nederland, Arnolds, E. Kuyper, Th.W. & Noordeloos, M.E.. 

Ned.Myg.Ver.    Wijster, 1995. ( Voor aanvullingen hierop: zie: www.mycologen.nl. ); 

2 Basisrapport Rode Lijst Paddenstoelen, Arnolds, E. & Veerkamp, M. Ned. Myc.Ver,Utrecht, 2008; 

3  Pareys Buch der Pilze, Bon, M. Hamburg und Berlin. 

 

  26 27 28 29 30 01 03 05 06 07 

 Agaricales- Plaatjeszwammen           

1 Agrocybe            

 Bolbitius titubans ( Bull: Fr. ) FR 

= vitellinus. Dooiergele mestzwam 

008070 

    x      

 Calocybe gambosa  ( Fr.: Fr. ) Sing. 

Voorjaarspronkridder 012050 

      x   x 

 Coprinus comatus ( Müll. ; Fr. ) Pers. 

Geschubde inktzwam 026130 

      x    

 Coprinus micaceus  ( Bull. : Fr. ) Fr 

Gewone glimmerinktzwam 

         x 

 Collybia dryophila sl 

Eikebladzwammetje 

   x x x     

 Entoloma clypeatum ( L. ) Kumm. 

Harde voorjaarsatijnzwam 040200 

        x  

 Paneolus acuminatus  ( Schaeff. ) Quél. 

Spitse vlekplaat 101019 

      x x   

http://www.mycologen.nl/
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  26 27 28 29 30 01 03 05 06 07 

 Paneolus fimiputris ( Bull. Fr, ) Quél. 

Geringde vlekplaat 004020 

     x  x  x 

 Paneolus sphinctrinus ( Fr. ) Quél.. 

Franje vlekplaat 101010 

     x x  x  

 Pholiotina aporos Kits v.Wav. 

Voorjaarsbreeksteeltje 110020 

   x       

 Psathyrella candolleana ( Fr.; Fr. ) Maire 

Bleke franjehoed 116070 

     x     

 Psilocybe semiglobata  ( Batsch : Fr. )  

Noordel. Kleefsteelstropharia 134130 

 x        x 

 Cf Russula delica Fr. 

Witte russula 126.33.9 

x          

 Aphylloporales-Plaatjesloze  Vlies- 

zwammen ( Buisjeszwammen  , etc. ) 

          

 Polyporus brumalis (Pers.:Fr. ) Fr.. 

Winterhoutzwam 382030 

  x   x x    

 Polyporus ciliatus  Fr.Fr. 

Voorjaarshoutzwam 

    x      

 Schizophyllum commune Fr.: Fr. 

Waaiertje 128010 

x   x       

 Stereum hirsutum ( Willd.: Fr. ) Pers. 

Gele korstzwam 409020 

x   x       

 Trametes versicolor  ( L.:Fr. ) Pilat. 

Gewoon elfenbankje 417070 

   x       

 Gasteromycetes-Buikzwammen           

 Calvatia utriformis ( Bull.:Pers. ) Jaap 

Ruitjesbovist 20402.0 

  x x      x 

 Mutinus  elegans ( mont. ) E. 

Spitse stinkzwam 219030 

   x       

 Ascomycotina-Zakjeszwammen           

 Helvella acetabulum ( L.: Fr. ) Quél. 

Bokaalkluifzwam 614010 

   x       

 Hypoxylon serpens sl 

Grijze kogelkorstzwam 626090 

     x     

 Morchella esculenta  ( L. : Fr. ) Pers. 

Gewone morielje 647020 KW 

      x x  x 

 Morchella semilibera DC.: Fr. 

Kapjesmorielje 641010 KW 

        x  

 Peziza sepiatra Cooke 

Kleine brandplekbekerzwam 662270 

   x x      

 



KNNV-reis Cilento en Vallo di Diano 2009   1  

Planten in Cilento 
Verantwoording en literatuurlijst bij de plantenlijst -  Annie Vos & Emanuel Kneepkens 

  

De plantenlijst is als volgt tot stand gekomen. 

Van de plantensoorten, die in het veld op habitus herkend zijn, zijn de namen genoteerd. Vaak wordt 

ter controle nog in het veld naar details gekeken om kenmerken te checken. Bij twijfel wordt, 

wanneer daar tijd voor is, ter plekke gedetermineerd met behulp van Rothmaler of wordt Grey-

Wilson/Blamey geraadpleegd (zie lit.), of wordt materiaal meegenomen.  

Van een enkel exemplaar worden verschillende detailfoto’s gemaakt. Dezelfde avond wordt het 

meegenomen materiaal gedetermineerd of worden de foto’s bestudeerd en krijgt de plant een 

naam. Blijkt er onvoldoende of slecht materiaal meegenomen te zijn, dan wordt er geen naam 

genoteerd, maar wordt later opnieuw materiaal verzameld om tot een verantwoorde determinatie te 

komen.  

Een aantal keren is het ontbreken van een goede Italiaanse flora als een gemis ervaren. Misschien 

een suggestie voor de KNNV om een kleine reisbibliotheek op te zetten voor die gebieden waarvan 

de doorsnee KNNV-er geen goede flora bezit.  

Wanneer een plantensoort ook voorkomt in Nederland dan krijgt de plant de wetenschappelijke 

naam zoals in de Heukels vermeld. Komt de plant niet voor in Nederland, dan krijgt de plant de 

wetenschappelijke naam zoals in Rothmaler vermeld. In 3e instantie wordt de plantennaam 

overgenomen uit Blamey. 

De Nederlandse namen in de 2e kolom komen uit de Heukels of  uit Lambinon/De Langhe e.a.  De 

niet-officiële Nederlandse  namen komen vooral uit Blamey en staan cursief tussen haakjes vermeld.  

De getallen in de datakolom geven de data aan waarop de soort is gezien: 26 = 26 april; 1 = 1 mei 

enz.  

Helaas ontbrak de tijd om op alle dagen alle soorten te noteren. Gekozen is om die soorten te 

noteren die een redelijke afspiegeling vormen van de vegetatie van de betreffende excursiedagen. 

Het meegebrachte materiaal van de groepsdeelnemers zijn tezamen met het plantenmateriaal van 

Emanuel Kneepkens en Annie Vos tot één plantenlijst verwerkt. 

Om de gegevens overzichtelijk per soort te kunnen presenteren is ervoor gekozen om de kolom met 

de ‘familienamen’ niet in deze plantenlijst op te nemen. 

 

Atte van der Berg heeft de orchideeënlijst op zich genomen. 

De plantenlijst bestaat uit 387 soorten. De orchideeënlijst met 51 soorten is in een aparte tabel 

ondergebracht. (zie eerder in dit verslag).  

Totaal hebben we 438 planten op 12 excursiedagen genoteerd. 

 

Geraadpleegde literatuur: 

1. Grey-Wilson, Chr. en M. Blamey - Wilde flora rond de Middellandse Zee; Schuyt & Co; 1998, 

Haarlem. 

2.Lambinon/De Langhe e.a. , Flora van België, het Groothertogdom Luxemburg, Noord- Frankrijk en 

de aangrenzende gebieden, 3e dr., 1998, Meise. 

3.Lippert/Podlech, Pflanzen der Mittelmeerküsten, 1989, Gräfe und Unzer GmbH, Mnchen. 

4.Meijden, R. van der - Heukels’ Flora van Nederland, 23e dr., 2005, Groningen. 

5.Rothmaler, W. Exkursionsflora von Deutschland; band 3 Gefasspflanzen:  Atlasband, 9e dr., 1995, 

Stuttgart. 

6. Steinbachs Naturführer. Pflanzen des Mittelmeerraums. 
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Italië  -  Cilento - plantenlijst KNNV    
25 april t/m 8 mei 2009           

Annie Vos + Emanuel Kneepkens     

      

    Datum 

Acanthus mollis (Zachte acanthus) 26,28,4 

Acer monspessulanum (Franse esdoorn) 30 

Actea spicata Christoffelkruid 29,6 

Adenostyles alliariae (Grijze klierstijl) 7 

Adiantum capillus-veneris Venushaar 27,28 

Adiantum capillus-veneris Echt venushaar 27,28 

Adoxa moschatellina  Muskuskruid 29.1.6.7 

Aegilops geniculata   4 

Aethionema saxatile   27,29,1,2,3,5,6 

Ailanthus altissima Hemelboom 4 

Ajuga chamaepitys Akkerzenegroen 2,4,5 

Ajuga genevensis Harig zenegroen 29 

Ajuga reptans Kruipend zenegroen 27,7 

Alliara petiolata Look-zonder-look 29,3 

Alliaria petiolata Look-zonder-look 29,3 

Allium neapolitanum (Leliebloemige look) 29,2 

Allium roseum   26,4 

Allium triquetrum (Driekantig look) 28 

Allium ursinum Daslook 1,3 

Alnus cordata Hartbladige els 29 

Alyssum alyssoides Bleek schildzaad 3,6 

Alyssum alyssoides   3,6 

Alyssum saxatile Rotsschildzaad 28,2 

Ampelodesma mauritanica   28,4 

Anacamptis pyramidalis  Hondskruid 26,4 

Anagallis arvensis Rood guichelheil 26 

Anagallis arvensis ssp.foemina Blauw guichelheil 26 

Anchusa azurea (=italica) Blauwe ossentong 27,4,6 

Anemone apennina Blauwe anemoon 27,29,1,3,6,7 

Anemone hortensis (Steranemoon) 27,2,5 

Anemone pavonina (Pauwanemoon) 28 

Anethum graveolens Dille 26 

Anisantha sterilis IJle  dravik 27 

Anisantha tectorum Zwenkdravik 26 

Anthericum ramosum Vertakte graslelie 28 

Anthriscus sylvestris Fluitenkruid 27 

Anthyllis tetraphylla (Blaaswondklaver) 26 

Anthyllis vulneraria ssp.praepropera Wondklaver (rood) 27,29,2,5 

Antirrhinum majus Grote leeuwenbek 30 

Aphanes australis Kleine leeuwenklauw 1 

Arabis alpina ssp. alpina   1,3 

Arabis turrita Torenscheefkelk 29,3 

Arabis verna (Voorjaarsscheefkelk) 28 

Arbutus unedo       (Aardbeiboom) 26 

Arisarum vulgare (Gekaperde kalfsvoet) 26 

Aristolochia pallida (Bleke pijpbloem) 29 

Aristolochia rotunda   30,3 

Artemisia absinthium Absintalsem 5 
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Arum italicum Italiaanse aronskelk 26 

Arum italicum Italiaanse aronskelk 26 

Arundo donax (Spaans riet) 25,28 

Asparagus acutifolius   26,3 

Asperula odorata Lievevrouwebedstro 7 

Asperula taurina   1 

Asphodeline lutea (Gele affodil) 27,28,29,2 

Asphodelus aestivus (Affodil) 26,28 

Asphodelus albus   29,1 

Asplenium trichomanes Steenbreekvaren 26,28,2 

Astragalus echinatus   26,3,4 

Avena sterilis Wilde haver 5 

Bellevalia dubia   29,3 

Bellevalia romana    3 

Bellis sylvestris (Grote madelief) 27 

Beta vulgaris maritima Strandbiet 4 

Beta vulgaris maritima ssp. maritima Strandbiet 4 

Biscutella didyma (Eenjarig brilkruid) 28,6 

Blackstonia perfoliata Zomerbitterling 26,4 

Borago officinalis Bernagie 26 

Brachypodium sylvaticum Boskortsteel 26 

Brassica oleracea Wilde kool 28 

Briza maxima (Groot trilgras) 26,4 

Bryonia dioica Heggenrank 2 

Buglossoides purpurocaerulea Blauw parelzaad 26,30,2 

Cakile maritima Zeeraket 4 

Calendula arvensis Akkergoudsbloem 26,27,2,4 

Calicotome villosa   26 

Calycotome spinosa (Doornheidebrem) 4 

Capsella bursa-pastoris Herderstasje 5 

Cardamine  kitaibelii    (Kitaibels tandveldkers) 7 

Cardamine bulbifera Bolletjeskers 3,5,6 

Cardamine bulbifera Bolletjeskers 29,1 

Cardamine chelidonia   29,2 

Cardamine pentaphyllos Geveerd tandkruid 7 

Carex muricata Dichte bermzegge 26,2 

Carex pendula Hangende zegge 27 

Carex sylvatica Boszegge 3 

Carlina acaulis Zilverdistel 1,5,7 

Carlina vulgaris Driedistel 27,1,3,5 

Carpinus betulus Haagbeuk 28 

Carpobrotus acinaciformis (Rode hottentotvijg) 28 

Castanea sativa Tamme kastanje 29 

Catapodium rigidum Stijf hardgras 26 

Catapodium rigidum Stijf hardgras 26 

Centaurea stoebe Rijncentaurie 4 

Centranthus ruber Spoorbloem 26,28,30,2 

Cerasticum ligusticum   29,3 

Ceratonia siliqua (Johannesbroodboom) 26,4 

Cercis siliquastrum Europese judasboom 25 

Cerinthe major (Grote wasbloem) 26,29,1,3,6 

Ceterach officinarum Schubvaren 26,27,28,29,2,3 

Cheiranthus cheri Muurbloem 30 
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Chelidonium majus Stinkende gouwe 2 

Chrysanthemum segetum Gele ganzenbloem 4 

Cirsium acaule Aarddistel 6 

Cirsium eriophorum Wollige distel 1 

Cistus albidus   26 

Cistus creticus   26 

Cistus monspeliensis   26,4 

Cistus salvifolius   26,30 

Clematis vitalba Bosrank 28,29,5,7 

Clypeola jonthlapsi   27,3 

Convolvulus althaeoides (Heemstbladige winde) 26,4 

Convolvulus cneorum   4 

Coronilla emerus Struikpaardenhoefklaver 26,2,3 

Coronilla scorpioides (Schorpioenkroonkruid) 26,28,30,2,5 

Corydalis cava Holwortel 29,3,6,7 

Crepis capillaris Klein streepzaad 27 

Crepis rubra (Rood streepzaad) 26,2,4 

Crithmum maritimum Zeevenkel 26,4 

Cruciata laevipes Kruisbladwalstro 26,27,2 

Cupressus sempervirens (Italiaanse cipres) 26,4 

Cyclamen repandum   28,29,1,3,4 

Cymbalaria muralis Muurleeuwenbek 26,27(roze v.) 

Cynoglossum creticum (Kretenzische hondstong) 26,2 

Cystopteris fragilis Blaasvaren 3 

Cytinus hypocistis (Gele hypocist) 26 

Daphne laureola Zwart peperboompje 29,1,2,3,6,7 

Digitalis lutea Geel vingerhoedskruid 5 

Dipsacus fullonum Grote kaardebol 23,7 

Dittrichia viscosa Kleverige alant 26,27,4 

Doronicum colomnae Kale voorjaarszonnebloem 29,1,3,7 

Dorycnium hirsutum   26,4 

Draba aizoides Geel hongerbloempje 7 

Ecballium elaterium (Springkomkommer) 4 

Echium plantagineum (Weegbree-slangenkruid) 6 

Eranthis hyemalis Winterakoniet 29,7 

Erica arborea (Boom(dop)heide) 26 

Eriophila verna Vroegeling 1 

Erodium malacoides (Malve-reigersbek) 27 

Erysimum cheiri Muurbloem 30 

Euphorbia acanthothamnos   27,7 

Euphorbia amygdaloides Amandelwolfsmelk 1,6 

Euphorbia characias   27,2,3,5 

Euphorbia dendroides (Boomwolfsmelk) 28,4 

Euphorbia helioscopa Kroontjeskruid 26 

Euphorbia helioscopia Kroontjeskruid 26 

Euphorbia myrsinites   27,29,4 

Fagus sylvatica Beuk 7 

Fedia cornucopiae   27 

Ferula communis (Tonderkervel) 28,1 

Festuca altissima   30 

Ficus carica Vijg 26,4 

Filipendula vulgaris  Knolspirea 5 

Fragaria vesca Bosaardbei 2 
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Fritillaria meleagris Wilde kievitsbloem 29 

Fumana thymifolia (Tijmbladig zonneroosje) 26,4 

Fumaria capreolata Rankende duivenkervel 26,2 

Fumaria officinalis Gewone duivenkervel 2 

Gagea lutea Bosgeelster 1,3,6,7 

Galactites tomentosa   28,4 

Galium mollugo Glad walstro 26 

Galium rotundifolium   26 

Genista pilosa Kruipbrem 5 

Geranium columbinum  Fijne ooievaarsbek 26 

Geranium dissectum Slipbladige ooievaarsbek 27 

Geranium lucidum Glanzige ooievaarsbek 28,1,2,3 

Geranium molle Zachte ooievaarsvek 2 

Geranium purpureum Klein robertskruid 26,6 

Geranium pyrenaicum Bermooievaarsbek 2 

Geranium robertianum Robertskruid 2 

Geranium rotundifolium Ronde ooievaarsbek 26 

Geranium sanguineum Bloedooievaarsbek 29,3 

Geranium versicolor   28,7 

Geum urbanum Geel nagelkruid 1 

Gladiolus italicus (Italiaanse zwaardlelie) 26,4 

Glebionis segetum Gele ganzenbloem 4 

Globularia alypum (Struikkogelbloem) 5,6 

Hedera helix Klimop 29 

Hedysarum coronarium   4 

Helianthemum apenninum Wit zonneroosje 5,6 

Helianthemum nummularium Geel zonneroosje 2 

Helleborus foetidus Stinkend nieskruid 27,1 

Hepatica nobilis Leverbloempje 29,7 

Hesperis laciniatus   29,3,5 

Hippocrepis  comosa  Paardenhoefklaver 6 

Hordeum murinum Kruipertje 30 

Hordeum murinum Kruipertje 4 

Hyoscyamus albus Bilzekruid 4 

Hyoseris radiata (Varkenssla) 26,27 

Hyparrhenia hirta   28 

Hypochaeris radicata Gewoon biggenkruid 27 

Ilex aquifolium Hulst 1 

Inula conyza Donderkruid 26 

Inula crithmoides   26,4 

Iris albicans   28 

Iris germanica ssp. florentina   28 

Iris pseudacorus Gele lis 3 

Juniperus communis ssp. nana   7 

Juniperus phoenicea   26 

Lactuca serriola Kompassla 2 

Lagurus ovatus Hazenstaart 4 

Lamium maculatum Gevlekte dovenetel 2 

Lathrea squamaria   Bleke schubwortel 29 

Lathyrus annuus   26 

Lathyrus aphaca Naakte lathyrus 26,27,4 

Lathyrus setifolius   26,28,2,6 

Lathyrus sphaericus   27,30 
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Lathyrus venetus   29,7 

Lathyrus vernus Voorjaarslathyrus 28,29 

Laurus nobilis  (Laurier) 28 

Lavandula angustifolia (Echte lavendel) 27 

Linaria purpurea Walstroleeuwenbek 6 

Linum bienne Tweejarig vlas 26,4 

Lobularia maritima Zilverschildzaad 28,4 

Lonicera implexa   26,4 

Lonicera periclymenum  Wilde kamperfoelie 30 

Lotus cytisoides (Bremhoornklaver) 27,28,29,2 

Luzula campestris Gewone veldbies 29 

Luzula forsteri Franse veldbies 30,1 

Luzula pilosa Ruige veldbies 29,3 

Matthiola sinuata (Strandviolier) 28 

Medicago arabica Gevlekte rupsklaver 26,2 

Medicago lupulina Hopklaver 26 

Medicago marina (Zeerupsklaver) 4 

Melia azedarach (Kralenboom) 26 

Melica uniflora Eenbloemig parelgras 28,2 

Melilotus indicus   Honigklaver 4 

Melilotus indicus   Kleine honigklaver 4 

Mentha rotundifolia Wollige munt 3 

Mercurialis annua Tuinbingelkruid 26 

Mercurialis perennis Bosbingelkruid 29 

Micromeria graeca   4 

Minuartia verna   5,6 

Misopates orontium Akkerleeuwenbek 26 

Muscari commutatum   27 

Muscari comosum Kuifhyacint 26,28,30,4 

Muscari neglectum (Vergeten druifhyacint) 5 

Mycelis muralis Muursla 1,3 

Myrtus communis (Myrte) 26,4 

Narcissus poeticus Witte narcis 29,1,3,5 

Narcissus radiiflorus   29,1 

Narcissus tazetti   1,3 

Nerium oleander (Oleander) 26 

Nigella damascena Juffertje-in-het-groen 4 

Olea europea (Olijf) 26 

Ononis natrex Geel stalkruid 6 

Ononis natrix Geel stalkruid 6 

Opuntia ficus-indica (Woestijnvijg) 28 

Origanum vulgare Wilde marjolein 30,2 

Orlaya grandiflora Straalscherm 26,27,6 

Ornithogalum collinum    1,3 

Ornithogalum montanum    27,2,5 

Ornithogalum umbellatum Gewone vogelmelk 27 

Orobanche crenata   4 

Orobanche gracilis Bloedrode bremraap 29 

Osyris alba   26 

Oxalis articulata (Rijkbloeiende klaverzuring) 27,2 

Oxalis pes-caprae (Knikkende klaverzuring) 26,4 

Papaver rhoeas Grote klaproos 4 

Parentucellia latifolia   27,2,3,5,6 
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Parietaria judaica Klein glaskruid 26,27,30,1,2 

Paris quadrifolia Eenbes 6 

Phagnalon rupestre (Rotsstrobloem) 26 

Pinus pinea (Parasolden) 25 

Pistacia lentiscus Mastiekboom 26,4 

Pisum sativum Erwt 27 

Pittosporum tobira   28 

Plantago afra   26,2,4 

Plantago lagopus (Hazenpootweegbree) 4 

Platanus orientalis Oosterse plataan 30 

Poa bulbosa Knolbeemdgras 29,30,1,2,3 

Polygala major   5 

Polygala monspeliaca   26 

Polygonatum multiflorum Gewone salomonszegel 29,1,3,6 

Polygonatum verticillatum Kransssalomonszegel 30 

Polygonatum verticillatum Kransssalamonszegel 30 

Polypodium vulgare Gewone eikvaren 28,30,7 

Polystichum aculeatum Stijve naaldvaren 1,7 

Polystichum setiferum Zachte naaldvaren 29 

Posidonia oceanica   28 

Potentilla sterilis Aardbeiganzerik 1,3 

Primula auricula   7 

Primula palinuri   4 

Primula vulgaris Stengelloze sleutelbloem 29,1,2,3,5,6,7 

Prunus spinosa Sleedoorn 1 

Psoralea bituminosa (Pekklaver) 26,4 

Pteridium aquilinum Adelaarsvaren 27 

Ptilostemon stellatus   2,26,27 

Pulmonaria montana Smal longkruid 29,30,1,3,6,7 

Pulmonaria officinalis Gevlekt longkruid 1,7 

Quercus ilex Steeneik 26 

Quercus ilex Steeneik 26 

Quercus pubescens Donzige eik 26,30 

Ranunculus arvensis Akkerboterbloem 28 

Ranunculus millefoliatus   27,1,3,4 

Ranunculus muricatus   26 

Ranunculus sardous Behaarde boterbloem 28,6 

Reseda alba Witte reseda 27,30,3 

Reseda lutea Wilde reseda 2 

Rhagadiolus stellatus   27,2 

Rhinanthus alectorolophus Harige ratelaar   

Robinia pseudoacacia Robinia 26 

Romulea columnae   3 

Rosmarinus officinalis   Rozemarijn 26,30 

Rubia peregrina   26,4 

Rumex bucephalophorus   4 

Ruscus aculeatus Stekelige muizedoorn 26,28,30,2 

Ruta chalepensis   28 

Ruta graveolens Wijnruit 28 

Salvia verbenaca Kleinbloemige salie 27,2,5 

Sambucus ebulus Kruidvlier 27 

Sambucus nigra Gewone vlier 3 

Sanguisorba minor Kleine pimpernel 26,27,5,6 
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Sanicula europaea Heelkruid 29 

Sanicula europea Heelkruid 29 

Saxifraga callosa   1 

Saxifraga granulata Knolsteenbreek 29,1,3,5 

Saxifraga granulata Knolsteenbreek 29 

Saxifraga rotundifolia Ronde steenbreek 29,1,3,7 

Saxifraga tridactylites Kandelaartje 26,27,29,3,5 

Scabiosa crenata   27 

Scandex pecten-veneris Naaldenkervel  2 

Scilla bifolia Vroege sterhyacint 1,7 

Scorpiurus muricatus (Schorpioenstaart) 27,28,4,5 

Scorzonera villosa   26,5 

Scrophularia canina (Hondshelmkruid) 2,5 

Scrophularia peregrina   27,28 

Scrophularia vernalis Voorjaarshelmkruid 3 

Sedum album   Wit vetkruid 28 

Sedum dasyphyllum Dik vetkruid 26,4 

Sedum rupestre Tripmadam 27,5 

Selaginella denticulata   30,4 

Selaginella helvetica Zwitsers mosvarentje 27,28 

Sesleria albicans Blauwgras 1,3,7 

Sherardia arvensis Blauw walstro 26,5 

Sideritis hirsuta   26 

Silene gallica Franse silene 5 

Silene italica   28,29,30,2 

Silene latifolia Avondkoekoeksbloem 2 

Silene vulgaris Blaassilene 26 

Silybum marianum Mariadistel 26,27,2 

Sinapis alba Witte mosterd 30 

Sisymbrium officinale Gewone raket 4 

Smilax aspera (Steekwinde) 26,4 

Smyrnium olusatrum Zwartmoeskervel 29,30,4 

Solenanthus apeninnus   29,7  

Sonchus arvensis (cf. var. maritimus)   27 

Sonchus asper Gekroesde melkdistel 27 

Spartium junceum Spaanse brem 26,2,5 

Stachys cretica   27,2,4 

Stachys officinalis Betonie 5 

Stachys sylvatica Bosandoorn 2,6 

Stellaria neglecta Heggenvogelmuur 29 

Symphytum tuberosum   1 

Tamus communis   Spekwortel 30,2 

Taxus baccata Taxus 7 

Tetragonolobus purpureus (Rode hauwklaver) 26,30 

Teucrium polium   27 

Thalictrum aquilegiifolium Akeleiruit 29, 5,6 

Thlaspi praecox   27,29,1 

Thymus pulegioides Grote tijm 3 

Thymus vulgaris Echte tijm 2,3 

Tordylium apulum   2,4 

Tordylium officinale   26 

Tragopogon porrifolius Paarse morgenster 28,4 

Trifolium campestre Liggende klaver 26,5 



KNNV-reis Cilento en Vallo di Diano 2009   9  

Trifolium stellatum (Sterklaver) 27,28,2,4 

Trifolium tomentosum (Viltige klaver) 4 

Umbilicus horizontalis   28 

Umbilicus rupestris (Rotsnavelkruid) 26,28,30,2,6 

Urospermum dalechampii   4 

Valantia hispida   26,27 

Valeriana tuberosa   27,3,5 

Verbena officinalis  IJzerhard 2,3,4 

Veronica beccapunga Beekpunge 27 

Veronica chamaedrys Gewone ereprijs 3 

Veronica hederifolia Klimopereprijs 3 

Veronica serpyllifolia Tijmereprijs 1 

Viburnum tinus (Wintersneeuwbal) 30 

Vicia cracca Vogelwikke 4 

Vicia hirsuta Ringelwikke 26 

Vicia hybrida (Basterdwikke) 4,5 

Vicia melanops   30,2,3 

Vinca major Grote maagdenpalm 27,29,30,7 

Viola eugeniae   7 

Viola odorata Maarts viooltje 29,1 

Viscum album Maretak 29,5 

Volutaria lippii   26,2,4,5 

 


